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MnrÀ P'.r. loL ôúro duê ve.ha)

N.stâ númêro, mántêmos â se.çãó coú a "Bêspoía dos Lêiror6"

"à. 
*.*.i o" z *"* sisn rierivás e aprsseftam* 2 pásinâs

côm â "vldâ dã ti",tru" n, quuL no*o ÉíarÚto

ÉJi.ii"r. o oi*il, dâ Â.spo*a âssina o Editoriâr, idnulado'o
M.u RêGú', pbid! soDle o pãpel dâ) quêíoÊs

*o,,-. - ".u,,i d. ácriv'éoê .urrL â' e po n'cd' a stc(ão

"r.,; i'""'",""" .. tabálho pou@ conhecido de FÔto Çami:
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a!€qÉók
correspondência

DUAS CARTAS

Pqblicmor eirErG rtê !h.
6n Íe.Sid. há diàs d. un
âBigD d. llh3 da M.dêna. To.
m.rêmo..m coíta âr iu!..rôêr
qúê no. l.2 o 3!O..imor à coni
ritüiÉo d. um Grúpod. Apoio

Gosraria de fâzêr atgums
observaçôês a propósitó d3 BÊ
visb ê eh pafricutar retâriva,
me.r€ a uó afrigo plblicãdo
nô mês da Âgosto respondendo
ao 6Pê1o que Íâzêô na mesha.

(...)

!mpô*se êm prim€Ío tuqâr
uma prmcupação 6m eÍôr
atento aôs oroblêm6 mi3 ,.-
iuái§ Podêrá @Í difÍcit. Não
avário as diÍicutdades desê eÍo,
blêmá. Noto no enÉnto ém to
das 6 Êevisâs do sénero, êx.
cluindo âs mais comêrciais s*
pêculârivás de poucá quatidade,
uôa falb dê pÍêsençâ dôs pro-
blêmâs que sê rhe @taciônam

Crêio que um da. quatidâdes
da vossâ RêvÉiâ é ô facro dê
não env.íod peto câminho
dos poucor aíigos êxremâ-
mntê aprofundâdor e d€ di.

(...)

Oue@ âsô.a tevânrar uma série
dê questôês quê penso da maior
impoÍtância a própósno d. aÍ
riqo sobrêSâúde no númêrÕ dê
AgGto @m o tftulo "Epide
miologiâ pGiquiárÍicá dúre po,

Não ontesto o ánigô nãs go$
taÍia de DôÍ êm debatê côh os
aurôr6, alunc e professorês d.
Psiquiat.ia, â prôbtemárica

queÍão dâ p6iqúidriâ. Colô@
d. sêsuid. umá série de pergun.
ras quê sôíarla do ver respon,
dida§ ê quê atiás nâô dêvem

Não seni que â mêdicina F.i.
quiárricâ ê a sua insrituicão rêm
muito á ver com a so.iedade
capúalista ê que não cura antes
adua @mo rêp.essão sobrê
@mpo ame.tos que muhas
vêzes êlâ pópriâ dê1êrmina? a
Â*oluçâô da sociêdade nâo
onribuirá nêfi impti.ârá úma
mdificaÇão, !ma revoluÇâô na
viê das p6soãs €ljdinando os
vício. e párologias dâ sociêdade
adual? Como tal, pelo sêu a
rácie., a psiquiâtiá não será i.-
compatíve @m o rurxi$
mo laninirru- com a R*ô.
lucão? Não sêrá uru insrirúi-
ç& e uma pnáti.ã â êliminâr,
tal otu nos dohinios do ên-
siôô, do eÉrchÕ. da viíg
sex!ál em quê a acÇâo rêb.
lucionáriâ ad!ã co@ mo
dif icadora € prosressiíâ?

Parecem pô{ãnro quê a p6i
ouiâtria não é umá mneirâ r..
vol!cionária de êncaÍar ã
"dôênça menrat", e poí isso
sôíarlá dê veÍ este a$uni.,
q!ê aÍlige sobÍetudo á! cta$es
rrâbolhadorâs ê tem sido muito'
esquscido talvêz cumplicentê.
m€nte, rÍarado na "ÂEs
POSTA' oêlos aurorês dô rêfe
rido anlso, sê a$im o desêja.

EÍé é por êxêmplo um a*unto
oue sêrá inrerêssanre íÕ.âr .
quê deixô à voss ánálÉe.

Saudâçõ6 rwoluciônárias
Um em'ada esiudante

da MadeiÍa

BuiJorq€ de Andrade

Publi@md na lnt.grá êí, @r-
iã reóid. êm Júlho de um
nGo !.itor ât nio que é um
.x.mplo à sgui, p.los nôsos
lêiiorá. Cônréh .preciáçôB
g.ãis . dê pôrm€nor, ld su
q.íê., dhiê. €.ncoEjâ-

Êdêíacto una "aêspostâ" qú€
êsp.rám! vêr muhipliÉda,
M Í@oios dê criti@, áquda-
m€íiê, ê,5e possivel, cui.Lndo
taEh€m dê.pofundar d qúes
rõ€5{havc- @mo *.á o És
dê dis@fiú $bro. dhurâ ê â
t6riá qu. quêrê@r e rcbre a
6alo da! rcss díiculdadê.
cm plâ.*r úm. Revktá ds iei-
to e em i.r qu€m a fqÉ,.,-É
P.ra tsni.r axplier o túndo
dêsta. diÍi@ldados qe srgÉm
..tigo. 6mo ô 'rR€ado do
Dlr.ctoí, a "Vida da R€visrâ"
€ o t xto dê Foto Çami.

Li a "Aêspôsra" dê ponta â
ponta (1) e aí vâiâ minha apíe

i, Oe um mdo serâ|, achô quê
ô r$uhado é pôsitivo, pâra já.
Esie número lêsê @m Drazer e
racilidadê Íelarivâ, ô que é
bom. Parêeme que â bararha
da linguâgêm íôi 9â.ha, mas
nãô abrândar á visilância..-

2. Um asÉcro fundamênrar
neste lonúmêro, mâs quê §ê
runtêrá nos sêluintes, é a n+
@ssidâde dê deixar bem ctarô
qua a cultu.á de quêraa esra
"Íevkia cuhural". Não tânlô
em rêit'os 6pecáh a dizeÍqua
é ê$a cuhura. Mas sobrerudo
q!e, de tôda a revista. de rôdós
ôs artisos, não nôsílquem dúvl.
das nenh!tus sobre kso.

A este Íêspeito os têrtôs de
Moçambiquê, dô B. J. Caracâ ê
âiôda a Nnúâopa GespoÍa)
ar ram.nos paÍa o râào bom, o
ladô @no. Mas o Ediroriât é
menos Íeliz e uriliu hestu írâ-
ses ambiguas, na minha ôpinião
("uma cuhura quE é reita do
sbêr..." "usufruiL.." "â cutru
ra", etc) P eceme quê o tex-
ro de MoÇaÍ6iqle êxpÍ me
melhor o que p.etende sêÍ â
"RESPOSTA" dô quê o pró

A úqinôdo H. côsta tambem é
uô bôn exemplô de côrc,
nlm pêqueno rextoi sêm Íêlar
niss, !êêxerim iâmbém ã dl,
iura @mo RESPOSÍÁ (ê F.a
já, paÍâbens ao aúioÍ do nome

3 Uma ôuiÍa queÍão gê/alquê
se m€ pos, nô fim de vêr a
revhia, loi â quêstão do plano.
Nêsie 10 número, ou êu não o
.omprêêndo ou o Dlâno nãó
exiíe kto nâô é uma criilca, é
umâ con§taração. Pôdê sê. que
sejâ ess â deia: "ó Pi.ho, íaz
lá ô a(igo sbre ê6nômia", "ó
M. Fsrêna, escreve lá um aÍri
gô Fbre a invêsrlqEÇão cienií
Íi6", "6 Calada, Íaz lá uma
série obrê coôperativhmo",
êi.. sê é ess a ideiâ. é nârLrâr
ehêm ádi@s bons ou maus_
mas que nãÕ tôm rigaÇão enre
si. Eu julgo que ã "nôss cul
iuÍa'r rêm outra mâneira de
íuô.ionaÍ não ó uma smâ de
especlalidades 6tanaues. É
mah Íáci de dizor do quê dê
laz€r, êu *i, rus penso q!ê é
e§e um @nlo a órigir râpida-
menre rá rêvista. Nós devemos
olhêr párâ ês várias queíões
que sê nos apresêntam lms
qu€r dizêr povo poduquês) e
dárlhes u@ resçústr a no$â
respo*a, E$a rêspôsra tem ú.
rios aspêdos (e@nómiós pô í.
ri@s, cienrírims, êtc.) ê dâí
nascem os vári6 artigos e as
várias olaboráÇôês. Se íor im
ÉsrÍvel fazer isto em tôdô§ ôs
númêror ao menos dê dôis em
doh ou dê Íôs em Íê( Â. Íê.
visias burguêsas rêm de wz êm
qua^dô um nômerô êspecial
{elêsquê dtvidem tudo, paÍa vâ.
riar à! vezes juntaml). G nos
sos devêÍiâm ser, sempre aue
Possíve, especiair lss é dlíí
cil, eu sêi, têm que ser plâneado
com basanrê âva..o, é difícil
rambém procuÍar co aborâcãô.
Mas acho quê ú asslm valerá a

ALGU'MASSUGESTÕES

E! naiô percêbô nadá d6tas
coisas. más vou da. umãs idêiás.

Supônhamôs um númêro quô
tivBse comô tema centrcl "a!
pe$aí' ou qualquêÍ coisa dêste
tipo. O número giraíia todo
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O MEU

RECADO

"O Sociaiismo, desde que se tornou
exige ser tratado como tal,
estudado,,.{*) ENGE L;

uma Ciência,
quer dizer,

Hoje tenho um recado para transmitir aos nossos

leitores.

Com a nossa Revista conseguimos criar um espaço,
uma certâ Íormil. Um espaço que se deverá trans_

Íormar numa Oficina - e não numa montra preten-
ciosa ou num mostruário de obras feitas. Como
dizíamos no nosso primeiro número: "Para sermos
convincentes seÍá preciso quase tudor abalar o ma_

rasmo, espantar o parasitismo e a mediocridade,
despeíar a esperanç4, entusiasmar os nervos, o cére_

bro e o sangue". O que nos êxige trabalho, esÍorço
continuâdo. estudo, lucidez.

A presença dos jovens colaboradores é encora,an_

te - repare-se na série de artigos e§critos com o
vigor dos vinte e poucos anos, com a Írescura, e

também a inexperiência dos iovens de Abril. E

quem tem os jovens consigo, tem a obrigação de

desaÍiar o futuro. Ma§ não bastam as perna§ de

Abril: são tamtÉm nec*sarios os olhos e a cabeça

bem aÍinados paÍa ver longe e bem aÍerir a rota. Daí
a necessidade de um trabalho em proÍúndidade,
sistemático e honesto. Uma iniciativa como as "Jor-
nadas de Estudo sobre o Fasci§rÍo" da Faculdade de

Letras de Lisboa ou o trabalho do CIDAC pelos

povos das ex-colónias (ver Ég. 5) são dois exemplos
desse "trabalho de oficina". Íal como muitos dos

artigos que vamos publicando. Mas eslií tanto por

l*l A ciracãô comD eta de Enqe s é cômo sequê "Sobrerudo o§

diÍigenies, deverão níruir sê Gda vez mais êm todâs as quêíões

reó.iÉs, desembaÍaçâÍ se cada vêz mâf da inlluência da lÍàs@losi3

Íadi.ionãI. oróDria dê vâh. oncepÇãÔ do m!ndÔ, e reÍ empre
presente que o SociêLsmo, desdê q!ê se ioÍnÔ! umâ Ciência, exisê

e. Íatâdo.omo E, ouerdLzêr, e$ldado'

o r-nqênh",o C,.'l' o IV.t.C. lEqJ oomên ô F..ôlà' r .

Oirectôr dà Aêspoía

RESPOSTAS PRECISAIT,!.SE

Poí êxemplo, há qúê aproÍunda. e .omprêênder o ca.á6êÍ da§

rBníormâçõês de AbÍi na nosa vida económica ê po iti.a As

nacionali2a.ões serâo um pâ$o para ô socia ÉmÔ7 O que 
'epÍê_

sentám órc mui íbrio enúe ô câpital pr vadô e um capiElismo de

Enâdo? e quál o rner*sê dos tabárhâdo.es pêrânic Bes ó''
aulstasT que clascs ê sêdores dê iniêr€ss naclÔnais e eiÍa^§Éiros
{ 

'eo 
6en'odos @lo5 d've's ( & r'dôs7 a 25 dê ab'J t€rá 'dca_

à b ' blo'n ô oL ê\ à'à ''w _r( vi' ô ' a <Àr

scia s ê mduo paÍa un novo ausê revo ucionário? Oualéanova
Íacê lmais slbrll do "rmpêÍ àlhm dos diretros humaf6"7 lvde
Nicarásuâ) e comô se move o êxpansionlsmo soliérúô nis vára§

pdtes dô mundo? (v de a EÍ tela e a Aroentina de Vrdela) êq!ã o

pape eÍê.t vó da Ch nâ por detrás da teoÍ a dosirês mlndÔ§z lvide

Há ra.tô FÍa êÍúdar e dar rêspoíal Pôr exemplÔ, há que explicar,

dó ,r ' odo o' t'd@ ê rcm
úmo Ponusa sêr indeperdênrê. E comô poderá o poÉ de A.gÔLa

ivÍarse da inqêíência estra.qe Íã, à luz da expêriàn. a das l!ias de

libêrtàcâô e dâ situaÇâo po itica a nivêl mund al7 1ro9o da§ sÍândes
Éo pn. d,' e qud 

'c!ôê! ''c d-'"\''ld.;ó d"' 'dêrc 
'c 

rósrJ'r.
ladat' cômo á ALemanha Fêderà 7 ê da útâ pe as bêrdàdes e pêla

rêal independência dos Povos d

E, n!m ou ô p a.o, há que ap.olundar com Ôblêctiv dadê h íóÍica o

desenvôlvimenio dô EÍâdô e dô Pâ(ldÔ Comun sra Soviéricos sÔb â

dirêcôão de Sla nej e qua o sênr do das êvÔLLcões 1Óu virâ§en§)

h nóricas nô inrerioÍ dôs Pâ(idos ComunÉras d. União Soviética ê

da Ch'nâ quê liôões se rêr râm para Ô lrrov mên1Ô Comunisra 'terni. onal? quJ s âs imp caÇões nos Pad dos e .â nossa vidâ pÔlh ca

de*as vnâge.s ôcôr d.s em pâh6 que fizeram a .êvÔ !Çao

Os pÍob êmas da ade e da id€o ogiê, êm gerâI, eio @mplêxos já que

íeíl*têm de mdo múirô áqudo as lntêrâcÇões da v dâ êdo pÍÔsresÕ

dos nosos dias, 6m a riqueza más raírbém @m a carga mêntal
negâtiva de mlirôs éculos dê HÉtóÍia E êntâo impo(a êslldaÍ o

qLe á o 'cc'6{ ú..d nc. . r" .", prd'@'lÔ Hrvqd qL" Pq-i1" d

va idadê dos novoscaminhôsda cÍlaÇãô adíst ca.

Oue Têatô ê qu€ Ô nemaquêrêmos razer hôje em Po(usa 7 ê.omo
se pa$âm os problemas de .atuÍeza sôciolÉsica e pciôo ógica muno
oncrétos dô qüoraliano dôs hôm€ns e das mú heres lno taba ho, na

solidariêdâde. no arcr. na ,ami ia) ê que aJecram a êfêd va Íeal

,c."o op (ddd'.d,.,ouo ê.abêpFqLnrd.poÍquêrerLnic'r- fôn
de 20 mllpessoas duÍa.rê 3diâs num êÍádio de L sbÔâ iânsrormadÔ
ôm Consressó das Têíemunhas dê Jêovái

Há ranla @ha por fazer ..

I]M ÁLERTÁ E U,1 RECADO

lúas o que vemos nós?

Vümus qJe.s chamados intelectuais "irão me;:em"l
Estarão à esperade encontrar a última palavra? Ou

será uma questão de incapacidâde, ou tão ú de

indigência? Onde estão os intelectuais capazes de

arriscaÍ uma opinião, uma análise ou uma crítica
corajosa e contundente? (os exemplos atrás citados
So das rarâs excepções que conÍirmam a regra).

Como nos dizia há pouco tempo um amigo estran_
geiro - o que mais. preocupa ê que os intelectuais



vivam encerrados e enquistados nas suas "capelâs".
Polque âcontece isto? Por receio de conÍronto de
i.leias e de se quebrarem âs aparências ê os mitos?

Mas oa intelectuais são "polítims" e estes também
são intêlectuais. E aqui o quê vemos? Vemos que os
"políticos" e os trâbalhadores de vanguârda não
estudam, nâo retlectem sobre a realidade - pênsam
na acção e no movimento deslig6dos da reflexão e
da teoria. Ouestâo de incapacidadez ou (t-dmbém)
relceio de se quebrarem âlguÍms ÍÉgeis "verdades" ê
alguns ÍÉs de borro?

6mo diz o poema da @nrÍa€pa:

"Frequênra â 6@ta, hohêm *m €el
AirânjaeboÍ, horem @n,riôl
Fahinto, pêsã no tivro: éumâ ârma.
Íens dê romar a cheÍ'a.,,

Ouando os intelectuais "não mexem", quando os
"políticos" e os trabalhadores de vânguarda não
estu(hm, quando uns e outros e§condem a igno-

áncia ou a indigência por detrás das suas ,,cape-

las" - então aí não vamos ser capazes de criar a
Oficina e acábamos por nos quedaÍ pela montÍa
pretenciosa com as coisas'lá ditas" pelas pessoas
que "já sabem".

E se a democracia musculâda (que iá vai dispen-
sando os Pârtidos) não encontÍar o povo orgâni-
zado - acabôÍão @rtamente os intelectuais, por nâo
mexer, os "políticos" por ser câlados e os traba-
lhadores por ser esmaga&s. E não havená Resposta
quê subsista !

Era este o Íecado que eu tinha paÍa vos tÍansmitir.
Oue nem sequer constitui urna novidade. O nosso
Estatuto Editorial de Outubro de 1977 contém essa
mensagêm. O texto de Foto Çami (Ég.5d Íornece
os instrumentos de aniálise que nos Íacultam o en-
@ntrâr do Íio condutor do procê§so de trânsfor-
mação revolucionária da sociedade.

Amiqos leitores, ao trabôlhol

correspondência

{quêr dizê., os ârtig0! pÍin-
cipak) à volb deía qu€srâo
simpl6 de teÍmor esrê mar tc
dôànosevôhâêapkada
6târ rãô €rô... Àrctta ae uma
Gâ di$utn{e-iâ o quê e pr*
rênderia com cada âdisô: ô a9
pêclo económico da quêíão. a
.ônstrução nâvâ|, or FEsádor6
e as sras lutas, âs lotas e âssuâs
oriqêns e a riruáçãô actual, o
Eror nuúitivo do pêire, os ja-
ponsês, ar algâs e o que elês
fâzêm às nôsas cosbs, a polui
ção do mar, ôs rios- ás 26 mi
lhas etc, or. Uma boa ío1ô.
gÍaÍia na lapásiôa, um bom
edhôrial "d€ comô Âôs d€vê
mos âpôia. nas nosâs próprias
foÍ.aí. Eeãoave.a ideia?

Nãô quêÍ dizer, didonÉmente,
que os t€mas Íô*m todôs dêe
te tipol Oltros exêmÊros sê
riam o "Cin€ma pod!g!és". a
"e.rção populâÍ" "ViêiÍa da
Silva",... Ouârquêr d€sbs tê.
ms, para Er Íâtâdô, exigÉ
ftú do quê um adigo â d€r
pâchâr... A Íerpeito do "cinemâ
pôrtuqués" háveria que vêr os
cine clubês, ôs cücuhos de die
tibúiÇão, a e.onomia ligada ao
a§unlo, êtc. sôbre a "viêira da
Silva" ou a "pinturâ porruguesâ

cônteôporânea" havia râmbém
muiia coiraa ver la quem srve,
ô mercado dos quadros, eu ei

Outros remâs: "a inveÍigaça_o
cientííica e â independênciâ na
.ioôal" {deenvolveôdo âs
ideias do ârlisô do M. FeÍekal,
"a hábhâção ', a 'taúdê", lo

ACEÊCA OOS ARTIGOS

4. Ouânto aôs váÍios aftigos
dêste númêÍô, -ho que coíet
Pôf,dém aos obj{livos dâ ÍeÉ-
ia ô do M. Fêrrelra e a Ésina
dô H. Costa.

A sêgun vem o da Habitáçãó,
embora êsÉ me pareçá mak um
resumo do ártiqô quê o próprio
a(isô. Aquelâs ideias todás prê
cisâm d. sêr d4.vorvidas.

Ouanto ao a(igô da "Ecoôo
mia Po uguesâ", achô quê §é
deviá vêr melhor o .ue interes
sa pôr na revisâ sôbrê ênês
Àsuntôs. Eíê aÍtiso parecê-me
mak pópÍio de um jornal ldâ
Voz do Povô, por êxemplo) dô
que da rêvista. Nô fundo Íatà

*ê dê uha criticâáô p.ograma,
plano, et.. do governo, pârã.e
-me qu€ *riá pÍêíeÍivelaqaÍâr
61ar coúa§ logo de uma ma
neiE mâk g€Íâ1, cômo de rêsto
o tíiulo par{iâ indicar. Afinal,
ficâmos â perceber quê â âhêr
nâtiva dô @vêrno é oéssimá,
ms como o â(isô não tem
côôtinuação, tudô Lwa a crer
que ôêiô há oura... ô q!ê é

Ouantô ao aÍrigô do coop.r*
rivismo, pârêcêmê bom mas
conr€ss quê Íôi ô que me in
1€r6ôu menos. Ta vêz pôrque
Páriâ munô do pa§âdo pá.â ô
pí6e.tê ê 

^â% 
ô conirário. Não

5. A rêvirla iem umá bôâ apÍê
sntaçãô qÍáíica. A ,otôqrâfia
da côpâ é muno bóa.kal como
â§ ouÍas do J. Báriol.)a! do
Cános Gil tâhhém sâo b@scô.
m íologrâÍiás, mas não per
cebi á relaçãô côm o artigo de
.cônômia. Parétrâm.mê m6
tidá§ a manelo. A da 6Êá,
nalo..,

6. Há ai.da uns múito pêque.
nos doÍêirôs dê composi{âo_
Juloo quê íaka o editorial nâ

pá9.3 (oú nto? ). Nâ página do
tndic-ê t.mbém há eÍos pê
quêno§ deíenos. côúas pequê
@s üa5 numa revhü dê cul
iua, pac o priblico quô é, a
composiçãô, em m nha opiÕião,
deve er imprá!ê|. Tâl cômô a
rêproduça_ô de íotooraÍias, oua
d.G erc. lo quê dê rêío, neíe

Um qu6tâo a veÍ é o racro de
a cãpâ não iÍâzêr a indicaçãio
do conreúdo. Eu sêiquea capa
pôde ricar muno mêlhôr êÍe'
ticamêntê, mas não ê§queêr
qú€ é difícil alsuém comprar a
revistâ seô cônheêr ê sêm s+
ber o que vom lá dênl.o.

7. Bôm, Earabéns. E bom rm'

SaudâÇõês rêvôrúcionárias.
Eduârdo Vêl60

(Lisboâ)

P.S. Já hê esqueciâ do aíigô
"humorístico". Não achei gÍaça
nênhuma. Ê eho mâl o humôr
coniinuáí no próximo númeÍo.
Ficarm6 um mês à espem de
conrinuar a Íir, ôô .âso dê rer
cÕmeadô, é mau. Não vai iem'



A VIDA

DA REVISTA

a ôôsâ Revútã @.tinua a

mar.haÍ hêÍoicâmente nêstê§

seus prineiÍc pêsrct. aÔ Íim
dos rà núm€Ds maÍúmos já

m!itôs oontos posnircs, de§de
a rêceorividadê êm lâraos *cto.
re§, (de idadê e d€ ideiar, ao
á9ôio ênónÍâdo na Ídê de
dÉtiibuiÇão ê da óíesPon_
dêni€s pô. tôdo o p.G, passn-
do póÍ um 6tilo a€e$ílelê um
rratám€nio cnativo, nâo eíe_
Í$iipado dos píoblemas abÔ.
dador. E És não é vulga., não
há uma râdlÇão de$ar.

SEMPAE 
'"S 

FINANÇ'"sI

Ouânio aos aspe€ro§ negari@§
nãô §ãô nôvidâdê: as dlíi.ulda.
dês linanceÍas vém à @beçal
Coó dêno a rcse RESPOSTA
é efsciivâme.te iÕdepêndef,re
de apoio§ ,inanenos €xtêÍio.
.ês. Nâo tems dioh€kode foÍ
ças políiiÉs nacjoôais ou 6-
ÍanqêiÍar - a3 pou6s d€zenas
dê @ntos aue a FAPIR.o.
oncedeu páÍa aÍa.qu. são ôs
magro3 íruros de umás quãntas
t€ías organizadas pêlos a(istas
no início deÍê ano (l) ê dos
3o$0O de wndã de.ada.úme'
Ío (quê se rêduz â 24$00 quan
do vendida êm bancas @mêr
.ials). O cuÍô dê pÍoduçãô ôi
cia êntê os 1a$m e20$00. A
6laborâÇão êmadisôs é pra.
r camente graruita, pêlo qúê as

despesas dê êxpediênte, pre€n'
chêm a maaem exiíente, des
de qle não haja sob.as a.o.
mB (Éso do no 2). Pônanto a

mssa RêvÉla, quê ainda .ão
êringiu ás 30O âssinaiurâs, pre
cisa mesmo dâ ajuda dôs têito.
íê§. ComoT RecôLhê.do assin..
r!Ías dê mdo sinomári.o en.
1re os amioos e ómpa.henos
dê râb3lho, divulgandô ê ven'
dêndô dê môdô mirrânrê.

OurÍo aspêdo nêgativô é a faliâ
d€ @labôracão conrinuada dos
viÍios sectoÍes, Íêdacçãô, sub
.coreriús, ádmlnisracão,. dis
Í buiÇâo, .evÉão, apôlo gÍá.
Jico, êic Lenorl Pense bem em
que é quê emprêsa ô§ sêus lêm'

pos livÍer, 4cÍevâ.os e of6
reça{e páÍâ ôilia. ôú simplês
mentê ajuda. a Reviía Bês

Pro.haNr de genie 6nse
qu€.te, .om êxÉriência, audá.
cia ê sêntido de rêspon$bili
dade. Mâs $ Íor inexÊErente e
iiver mesmo wnradê dê raba
lhar, achamos que vai goi
târ o ámbienle é âmigo, há
vonrâdê dê trabalhar em equipâ
dê modo â apíendêrmos todos
om o milêgÍe da $idadê @da

PUBLICAÇÓES
BECEBIOPS
CORAESPONOÉNCIA

AbÍil, Raiz e Uropia, VáÊ
ticê, AlavanÉ (CGTP), ln
têrv€nçâô, aoretim &
aPAc lAsoc'áÇâô Po+u.
su€sa de Animâ.ror.s Culiu.
ÍaÉ), Sahará e6 Lura lco.
mité dê apoio à Frenlê Pô-
lkário), Pôdiúm, Boláim
do IPC llníirulo Ponuguês
dê Circma) ê Mu.do da

Revistâ italiâna "CoÍhpo^.
den2a lnr€Ínâzionale' (Ro

Oe ParÉ, con*huído um
grupo dê apôiô à Reistae à
FAPIB (Vasco Mârtins)
Oe Mos.ow, União Soliê
1i@, Íecebemos uma ofena
espontánoâ dê rroca dê pu.
blicaçõ6 com uro de entre
10 Rev stas soviàicas ôdila
da. êm ê§panhol lBibrroreca
E*atal de L t.râiurà Ei

Vasco Sruâçõês, Faes e

FóÍmar (c!hane Ediiorã)
MarquêsBêisado EstÍaté-
qiâ do Dêsên!ôlvlmênrô
êcônómicoêoPlanoâMâ

dio Prêzo (Soci€u1tu,
Hêdêr côsra Zé do Tê

O ISE êo Apâ.elho de Esta
dô {Coôperdiva Livrêira
EdhoÍiâl ê C!ltuÍal Arma

Leí a vidâ modâÍ o destino
(Aróa criiica)

"A ConÍêd€r{ão" d€ Atud€u
Lopês Sâbino ê Luis Gálvão
Têrês {EdiÇão cent.lha, 19781

frâncÉco A16- da Côn
ra 5 rivror dê Pemdls€-
tar nô alrc, câminhos
Fruírâdos, P@mr lnsut
mirrcs, Mensag€m paÍa um
filhô au3ê.iê, Tempo de
Moídaça (Ediçõ6 do Aú

Vivenda da Libêrda-
dê Grupo dà Alíab€riza'

D) OuÍâcoÍr€spondênciã

[raÕifeío das "Jornadas dê
Estudo sobrê o Fâscls'
m" - CÕmisão Promoio
6 @nstitúida na Fâ€uldâde
dê Lêtâs dê Lisboâ {dâ CG
missâo ExedriE Ía2êm
p€dê 2 dôs nosos ólâbo.

Históriâ: Jo.ge Custódio e
anrónio.i*ã Pinrô)
Anúncio p.ra PÍoí6sôÍ€í
coopêrántÉ nâ GulnêBh-
sâu, pãrâ orienrãçâo pêda
gósi@ d€ um inrernato êm
Nhala (ClDAC, Buá Pi.
.heirc Châgas. 77, 20 esq.,

Anúnciô da lundêÇãó da
a*oci*ãô dê amizâdê de
Pórtugál com á Rêpúbl .ã
DemocÍáiia de Tlmor Lês

um lêiror do Pô(o (vlctôr
sá.b§) levânr: , idêiâ rlá

@n$nuicão de uma A$o-
ciaçãô êôglôb.hdô amplôs
serorês dê rdnico3. cien-
iisbs ê inrêr.ctúai!, actuâl-
mentê disp.cos por todo o

Becebems coraboração de
3 lêhores a quêm sólicitá
mos que 6ponqa-m ao no$
so pedido de in(icâÉo do
êndêrêçô: um lêitôÍ da Fl
gueirâ da Foz (P@siâ1, um
dê Beja (cÍitiB Litêrária) ê
ouro .ro LâvÍâdio lPoesial

E) Noias diveres lâlguros dãs

Periodicid.d€ da RevÉ
ra por lap6o, o númêro dê
Julho siu com â indicâúo

de ago§to na apá. Facê às

diÍiculdad6 .m mnt€r a
periodicidade inicialmntê
previ§ta, infôÍ@ms c l8i-
tor6 âsi.antês dê que nâo

sÉo, em quâlquer €3o.

JOGOS F LORAIS, IN.
OUÉAITO AOS INTELEC

que o pGzo para a @ncÍe.
ri2aÇão dêsbs iniciâriv.sÍoi
adiâdo. voltâ.emos com in

Íormaçô6 ruir detalhádás
ÉARAÍA o poêm d€
B. Br€cht oubliêdo na @õ
ráÉpá do no3 nâo @n-
tinhâ indicÇâo do rítulo
..m do tradurór. Tíata s€

do "Louvoí âo Bevolucio'
nário" em tÍaduÇão d.

I]M PfiOJECÍO CULTUAAL
EM CONSTBUÇÃO

O Eíatuto Editóriâi êlãbôÍado
m ourubro dê 1977 pelÔ Se
cretariâdo Nacional da FAPIn
(HêrdêÍ C6tá, oomin@s Mô
rais, Jôú Má.iô Brân@, Mâ'
.uela de Frên*, Cândido FêÊ

reirê ê Lui5Íôvarês)connnÚa â

sêr ó ouiâ do noss Íabã
lhô - por isÔ o tãn*Í*êms
nã íntegÍa nêíe númêro- A súâ

leituÍa P€.mne compreêndêÍ o
íiô mnduiôr dBtes orimeiÍos
númêÍos dê Reviía. A sua am'
bição é dê fado, dêsêdida
(hábirualmenlê falâ+e h úto'

É a ambiÉo de cô.sÍlir os
aliceÍcê§ de uma Pátia socla
lÉta, o qle exige audáciâ e am_

b'çào. Paft'ndo com ôs pás no

ram dâs 6Éas con.retasl. ma§

@m os olhos viÍados lara hêm

E dal í6uha o no$o desejô dê
que a Rêvrsla .âô sê qudê nu'

pr€sunçoe de uma loja ma sou

Esse nãô é o no$o projecro cul'
iurêrl Pr€iendems quê a BevÉ
ra sêjâ pãde visivel dê um
"ic.berg ' quê sêÍá um Íabâlho
cuhlrê feclndô E e§ê é um
rrabalhô quê 6riqê conÍiánÇâ
no Íururo ê nás ÉpâcidadésdÔ
nô*ô @vô. om cuia ÍÔ.ca nos
rêrems sempre dê âpoiâr e

cujã rôrça querêmos ãjudaÍ a

hobiizaÍ. Eíe object,vo êrise
múilo Íâb.lho e êstudô pâÍâ

lêvaÍ pêÍa dianiê o nosF prÔ-

iecrô ôultural em connrucão.



ESTATUTO EDITORIAL DA RESPOSTA

O dôvimênlo dê €rererííica§
rsvolucionáriás quê revôlvêu a
so c iedade pórtwu6a desde
Abril dê 1974, poduziu expe.
riências d€ sra,üê alcance nos
diveBos aspedo3 dâ vida sciar
do pôrc pô uguês. Mâu qrdo

úm atinsindo, @nranua flote
viva á disposicSo dê luraÍ pêla
defee dar co nq u isbs dúramen
re abanÇadas: R€lormâ A0Íáriâ,
tlacionaliza.ôB, dirêho à orêv€
, à hanirêíadô, riberd.de de
sxprêssão, dê âs$ciaqãô e tân
tã! outra§. a .xpêÍiência vividá
rrouxe âos rrâbâlhdorês a
ón*lê.cia da sua forú, dâ suâ
capâcidadê de abalêr a§ e§ru.
ruras do pod€r câpiblúta ê @-
lônial pod|rguô§, Todavia, Bsâ
@nsiênciâ, não têvê a ouá Ia
!má visão clara dôs mecânk-
no§ eciah, polÍtico3 é cultu
Éh ê das suas len com vis à
Íâ.íormâctu prcfunda d4tã
$ciêdadê, Tadô ao trível .ul.
rural como polírico, vêÍifióu.
-s que o móvim€nto pôpular
e§ponlá.co uhrâpâ§! laÍsa.
meniê as ê§rutúras ê ô papêl
dô êlemeíto cons.iênts (â

Aos sedorB inr€l*tuait @m
petê dar um 6nirilruto pára
um balaíçô da experiência acu
mulãda faúÍ6êndô ô âpare
cihêmo dê ahernãrivás d€ 9ro
grêss s d.lilrdd.dê nô Éfrpo
da @liura, da ciência ê dá róc.

A FAPIR - Frente ds A.rinas
Popularês e ld€letuaú Rerc
lucaônárior - @ôsid€ra exÉrir
um. qrând6 c@ãcilâdê dâ rê.
f l€úo iéricã inaprcveibda
por pade de largos s*torc. de
intêlduan pÍosresrisias dêsê
joss dô dntihunêm p3Ía a

êlâborâcão dê vêrdãdênos bâ
lânÇos dá experjên.i. âcunulã.
da nêí$ úliimos ânos e de
aponlaÍm propoías íunda.
úênbdât récnica ê politica.
menle, soÚê múibs problêmâs
que sê @lôcam na aclualidadê.
N€stê senrido prcponos o lan
camêntô dê uma Revnta Cuttu
rár vúando obj€di@s polírico

cuhuÍai§ hem definilos: colo.
câr â.apacüâdê da inrêlectua
li.lãde pâtrióticâ € rêvolucio.
láriâ e sêftiqo dê uma Cuhura
e de Lnâ Ciênciaquê, padiÍüo
da êxperiência hisróriÉ do
povo, âponlê pêÀp*rivâr dê
aíirmacão e libêaacâo popu

lãÍêr êm ôposicâo ã qualquêÍ
inqerônciâ imp3rialhrâ o! colo.
nizaéo no campÕ da dmlogia

Pretendese eíimulãr a produ
cà curtuÍal na linna dos obiêc.
tims prosrêssnras aponrâdos nâ
adual coníiluiÇâo como,eiam
a apbpriacão da cuhuÍa e do
dnhêcim€nb cienrííico pelas
mases Popular€s, a slvasuâda
dã inde9êndência nacio.al a
pâr dê um inleroámbio íraterno
com os pohs dê tôdô o EUn

Em e0â, a Revisõ devêrá con
trihuiÍ para a elaborãÇão dôs
fundamenios récnico-pôlíticos
dê vêÍdadêÍâs altêÍndivas po.
pllarês nos divêrss câmpos
qüê abordar @m mâh proÍun-
d iddê privilesaa ndo túdô ô qne
@niribua pâá â árirma.ão dê
uma Cultura Nacionâl e Poçu
lar .â d.t€sda indêpôndêícla
da nose le a e da nosÉ vida
ê@mmicâ ê culturâl buscãÍüo
m no§É nÉtóriâ â inspirâ.âo
parâ um pÍôiêctô patriólicô ca
pâz de apontar e mobilizâr o
porc nâ viâ dô pÍôqress ê aÍÍ.
mação dâ sua vontádêdê ran$
íôÍmaÇãoda sci€dêde,

A REvISTA CULTURAL dará
pÍêrêrência es lêmas quê mah
1êm a ver @m as oecê$idâdes
dô môvimenlo poprtar, deven
do dnisn sê não apênas aos 

'ni€leduah de íormacão univêr
sitáÍia, mas a Ectores mais lar
qos dê tabâlhadoÍ6 avancados,
quadro§ técnicos de vãriâdos râ-
mÕr, alnodidactas, erc,j enÍim,
prêtêndê dnisir sê nãô ãp€nrs

aos secrorês intêletuâk
rEdicionâÉ mâs tâúbém aos
ecrores dê trabalhadoÍes que
prêtêndêm fô.már sê nã com
preensâo náh proíuÍn. dos fê-
nómenos §@iâk com vhrâ à ruâ

Neíês têÍmos
qualidadâ e o Íisor dos taba
lhos plblicados sêm orêiuízo
de procurarmos urilizâr um.
linsuasem clara, apoiando nôs
tu êrêmplo dô 

'ntêlectualê 
di

v!l$dôi ciátííico de Benro dê
J6us CaraÇâ. Pr€têndemos aliar
os têrto. de análise @6 a pro
cura de rêsponâs pârâ os pro-
blemas 6ncrelordã virâque se
colocam âo nível do quori-
diano, no local de trabalôo e

habnacâo, cohô ao nivêl da
vida do pâís, no seu conjunto

Prelendemos cuidar da quali.
dadê sêm Eir no artúo dê ê9ê.
ciâlidâdê. Pr€tendêmos lÍâtár
dos problenas ieais e as sua§
Íaí2ê§ sêm êsEmorêâr ô§ eus
Mirios áspedos, dê môdo a quê
a cult'râ e a écnica possm ser
dilizadas pêlô povo e não por
aquêlês q!ê o êxploram ê o
@.lundêm, Nm a "c!kura".

Entê os têmás prioÍnáriôr, n!.
mâ Ía§e inicial, prêvêmos a in.
clüsãô da Economia, Sáúde, Ar
tes e Ldras, HahilaÇão, Edu
ecão, Dneib, aspêcrôs dâ
Ciência ê dâ lnveíisacão Ciên-
I íÍica, Comunicâcão Social,
Prôblemas ld6lógicos, Sendo ô
sêu ánbito potêôcial tãô vano
quanto o dâ própria cuhura,
deverão ser incluidos ramhém
os "pequênoí' grã.des proble
ma3 do dia.adia dos p!hu-
qú€§os qus "prodúzêm" cuhurâ
no *u íabâlhô intelêciuãl ou
m.nual, nos ssus hom€ntos ds
Iazú, na ategÍiâ @mo na dôr.
ProcuÍâÍ€mos .ntão mader
abêfrã uma *cÉo de âúlisedô
quotiliano de elm€ítos per
tencenrA âs úrias clases sô
cia§, quê s confEnlâm na so.

PÍocurarêmôs criar um esilo vi
w de comunicâcão, com polé
m'cã ícom ôrÍãspdbl'caÇões e

outos l€irorê, ê rom aíioos
de pequena extênsão, êxcep
1uândo erndos por lêmas o!
análhe§ mâh dêtalhadas que
pôd€rãô jLíificar §ecçóes,
"dosiêB" êspêciais ôu monô.

E nosã inrenÉo que a BeeÉrã
§eja um vêículô dê cuhuÍa sem
catr no âqhâcionhmo âsréril. Se
a cukura, êm ühima aú ise,

rês§e5 de nature:a politlca e so.
cial não pretendemos, rodavia,
limitá la aÕ papel de !m seu
níÍumento §upeí c'al e d

Àlão p.erend€ms pârâ â Revir
ra um tôm monôcórdico. sen
do ã pldarorma dá Rêvkb bên
definidâ e em ambiquidâdos, â
sua íoÍcô residiÍá rambém na
bntade de enfrêntar o tê ê.
no da polénica e dâ luta de
id€ias. Não há âv.n6 sêm lula
e nós pfdendêmos êsa dispula,
prereriÍüo à§ ânjlhes iorolsc
rualizantes ê Íêhu§cadas as que
se cenrram nas necessidâdes
p.ioritáriâs do avânco da sociê-
dãde. Asim procurarêmos evi
1ar quê s. câia
das e @nrE{nadas mais ou

A Rdaccâo prccura sd lats
na publi.aÉó dê rexros que §e

inierêm m êsrirí1o amDlo des
tê docuhêúo, rêsêúandosê o
dí.iro de laz6r â@mpânhâr â1.

guns an'gos da sua própriâ po.
,çãó, ou promYer dêbate§ oú

O Côlêdiw dâ RedâcÇão @ni
tnuirsá @mo uma base capaz
dê desen6lvêr rodó ô rrab,lho
rdactôÍial. Côntudo a Âêvisb
nãô erá produida âp.tus pêlo
6l€divo, @np€rjndo aos s€us
mer*,rG Émo tar€íâ e$encial,
e§tihul, uha larsa Padici.
paaiô dê côlâhordorês, ev.n
tuais ou r€sular6, árando§e as

quê n.lâ qúeüâm pânicipâr e
não rêmâm v€r ónfronradâs âs

suas üeias e quequeirêm @n.
iib!n pâiâ uma Cuhura ê umâ
Ciência @m p.oíLndas Íaízes
Dárióticãs e oopul.res.

Os r6ponsávêÉ pela Bêviía
piocurar5o quê êna não e limi-

16 a quêm sê diÍisê. Compêtê
es intêle.rLãis, deempenhar
um importantê Papêl dê êlabo.
râcão e de divulsacão de ideia!.
Mas deYerão procu,ar úma li-
sa.ão êírêna óm os rab.lha
dor6 qúe e en@nÍâm dirtrta.
menre no tabalhô mãnual, na
producão. Ê ê$ê um dos âspec
to§ fundamenraÉque, @ru in-

p,êenrê: tíâ{ê de ensinaÍ ê

apr6der, pÍocurando que os
rrãba lhadores - asenres da
üaníormacão da narurêza pêlo
su tâbalho - criêm óndióe§
para a sua apbpriacâo da cul

eniido de impedn â sua "colo
nizâcão" cukural e poliricã p.r
verhos ou p.Í "novoí' velhôs
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CIENTISTAS

E O TEBCEIRO MUNDO-

siôboloda FêvinJ "scênce ÍDr thê Pêôple 1à cura ÊêdacÇão penen

No Íim dos anos sessenta Íoi proÍundamente posto

em câusa nos Estados Unidos o papel "neutro" dos

cientistas Írente à guerra do Vietname. A contes'
taçâo veio dos Íí§icos mais conscientes agrupados na

orgânizaÉo SÉSPA - Sience for the People (Scien-

tists and Engineêrs Íor Social and Political Action).
Eles conseguiram forçar a criação na própria Ame'
rican Physical Society de uma Secção oficial chama_

da Forum on Physics and Society. O tsito que se

segue Íoi o discurso inaugural de§te FoÍum, pronun_

ciado em San Francisco em Janeiro de 1972.

Hoje o Forum e a organizaÉo Scienc:ê for the
People Íuncionam ainda. O Forum ficou institucio_
nalizado e tranÍormou_se numa plataíorma para as

posiçôes oÍiciais do governo de WashingÍton. Sciencê

for the People continua como organrzaçao progre§'

sista que intervém com força nos debates actuais
(Sociobiologia e racismo; â bombâ de neutrôes; op'

ções energéticas, etc.) e publica uma Revista de
g@nde interesse: Science for the People,897 Main
Street. Cambrigde, Mass. 02139. USA; â assinatura é

6 dólares por ano.

Nos dois últimos números da Resposta apareceu

repetidamente a expressão "a ciência para o bem_es_

tar de todos" com uÍra íeÍeÍência a um texto de

Maurice Bazin. Decidimos voltar à sua origem.
publicando este lúcido e corajoso depoimento sur'
gido no meio cientíÍico americano há 6 anos

atrás - daí que algumas expressões e reÍerências uti_

lizadas no texto devam ser reportadas à coniuntura
política de então. As propostas concretas de acção e

os apelos Íeitos pelo autor em 1972 nos Estado§

Unidos servem-nos §omente de inspiração hoje e

aqui e nâo devem ser tomadas como receita§ feitas.
Mâs oxalá que a continuidade de pensamento que

liga este texto com as píeocupôçôes apresentadas

nos üês primeiros números da nossa Revi§ta Íaça

nascer aqui também acções concretas da parte dos

nossos cientistas rão reutro§.

Existe um paralelo entre o texto de Tito Mendonça
e Bui Rodrigues e o texto de Maurice Bazin. Tal

como a Sociedade Portuguesê de Física recusou o
primeiro na sua reuniâo do ano passado, o segundo

havia sido rejeitado pela Revista Physics Íoday da

American Physical Society!

i*l Publicado aqu pêla prime râ vez em po(usuês numa tradúcãô dô
brasieÍo. Anteriormenre havia sdo publicado,

rêvhras 'Rampads" 1Bêrkelev), "Science iôr ihe People ' {BoÍônr,
"Clência Nlevâ lBuênos A res) e ,nregrado no ivrô dâs EdiÇõês Le

Sêuil lPàÍ,, "AulocÍ iiquê dâ aSc êncê"

o Carêdráricô de Física, dôlrorado pêlas UnlveÉidadês dê Srân
IôÍd (ÉUA) e Pa.is aurôÍ de "lnlródudion to gênêral rclat v rv"
íed M. Grãw Hi l Co âulôr com o rorêmátlc
Sam Andecon do ivÍo "Ciência ê (n)dependê.cia", Livros
Horizonle, LÉbôà, 1977 PêÍmeceu rêmpoÍadas em AÍsélá,
Cubâ, Eíâdos Un dôs e Ch le Bêside.crualmêniê em Po(lqa



Há três anos, aÍguns jovens, meÍtbros da Sociedade
Americana de Física, surpreenderam osseus colegas,
âo usarem um botão de ldpela com à inscricâo:
"Ciéncia para o Povo"- A reacção dos Ínembros
mais velhos, já "instalados" foi tÍpica: "O que que
rem dizer clm 'o povo'? Também não sou povo? "

Hoje as coisas mudaram e tornou-se mais claro para
nós saber quem é o povo, em parte pelês indicaçôes
que nos chegdm sobre âs atitudes e ds motivacões
dos cientistas chineses, Íeitas pelo nosso eminente
colega, ProÍ. Yang, i1) alravés das suas viagens. En
quanto nós no pâssado nos esmerávamos com aÍir-
mações de propagandã humanitária e caíamos em
contradição com ê nossa prática, (vda se o Vietna-
me, a República Dominicana, a prisão de Ática), os
chineses pelo contrário, se tiveram pouco tucesso
para atíngir o púb,ico com o sentido da sua retórica,
conseguirâm bons resullados com a sua prátíca, co-
mo vários outros cientistas puderam testemunhar
nas suas viagens à China.

O assunto que hoje me interessa é o das relacões
entre a ciência e o povo e vou abordar o tema com
um preconceito que é o seguinte: a ciência deveria
ser íeita plara o povo, islo ó, servir paía o bem estar
de todos. Os físicos não se deveriam sentir amea

çados, mês, pelo contrário aceitaí o desaíio de res-
ponder às necessidâdes de todos os seres humanos,
lla época colonial, falar em termos d. humanidade
signiÍicava, como aÍirmoLr eloquentemenle Jean-
Pâul Sartre, Íalar de 500 milhões de homens e um

bilião e meio de indígerEs.Hoje, como sugere o
título desta palestra, desejr chemar a atenção para

dqueles três quartos da humanidade que rrós esque_

cemos totdrmente e a qual chamàmos terceiÍo mun'
do.

Eles incluem os pobres de países índustrialmente
subdesenvolvidos. lncluem todos os povos, em geral
de cor, de todas as antigas áreas coloniais. lncluem a

China e a América Latina. l^Jão incÍuerr ê Ftússia e
os seus sdtélites que, neslá lerminologia numéíica,
formam o "segundo mundo" e. naturalmente não
englobam o mundo que estudamos na cadeira de
Civilizacão OcidentaÍ -o nosso mundo que, bru
talmente dominou o terceiro mundo até meio deste
seculo e âinda o domina em muitas áreas.

Ao considerar sobretudo, a reÍação dos físicos com
o terceiro mundo, teremos de nos perguntâr o quan.
to eles participaram nâ dominàÇão e exptoracão
pratícada sobre aquela pane dâ humanidade.

I

"O que tem isso a ver corF a nossâ actividáde? "
peÍguntarào, quando na veÍdade tudo o que nós
fazemos é realizar conferências slbre o átomo e os
raios X? ". Precisamente i§so tem a ver, porque
conferenciamos apenas sobre os raios X e o átomo.
Enquanto isso as bombas chovem sobre o povo do
Vietname, os aparelhos eleÍrónicos procuram onde
ex;ste vida, para a destruir,

Ex;ste alguém que concebeu esses inventos, alguém
que os aperfeicoou com aquele mesmo conhecimen-
to sobre raíos X e eletrôes que Íornecemos com
tanlo à vontade. Julgo que o público que aqui está
presente considerará interessante examinar uma re-
cente realização. Pefiro-me às bombas de íragmen-
taçâo. Essas coisas enoÍmes que podem matar tudo
o que viva sobre uma superfície do tamanho dum
campo de futebol, consistem de uma grande bom-
ba-mãe e de pequenas bombas-Íilhas, contendo frag-
mentos e berlindes. fJo passado, esses Íragmentos
eram fabricados com metal, e podiam ser detectados
por raios X nos hospitais do Vietnâme. l,as, de
aigum modo, em algum lugar, alguém que deve ser
um cíentista, teve a ideia de que sêria melhor se
esses Íragmentos não pudessem ser detectados por
raios X. Assim, hoje essãs boínbas contém Jrâgmen,
tos íeitos de plástico. ForaÍ criados com a densi-
dade exacta para que não Íoss€m detectáveis por
raios X, mas foram também criêdos com uma forúa
geométrica tal que possam Íerir e rrutilar. Esta é
uma aplicacão directa dos prirrcípics básicos de fí
sica à realização do genocídio.

"Assim", perguntarão vocês, "devemos paÍar de
conÍerenciar sobre os rêios X e o átomo? lJão
fêzem eles parte do mundo natural que achámos tão
emocionante investigar? ". llão. ão é necessário
parar de cônÍerenciar sobre os raios X, mas quando
o Íizetmos, deverios Íalâr também sobre a utilização
dos raios X hoje, devemos íalar nâ sua relacâo com
os povos do terceiro mundo, E é preciso que se fale
também dos detectores de inÍra-vermelhos
âero-trânsportados sobre as selvas da Amér;ca do
Sul.

E nao tor rsso que fizemos.

O que nós Íizemos, o que o mundo sabe que os
Íísicos fizeram, foi colocar os seus conhecimêntos
ao serviro do Pentágono ê das suas agências para a
guerra tecnológicâ. A maior contribuição dos físicos
tem sido pela sua participaÇão nos "reservatórios de
matériê cinzentd" onde se pÍepara, cadâ vez mais
c;entiÍicamente, a guerra contre os povos do ter-



ceiro mundo. Um dos "reservêtórios" mais conhe

cidos é o "lnstitute Íor Defense Analysis" e o seu

ramo especializado na utilizaÇão dos intelêctoais da

universiàade, chamado "The Jason Division" no

oudl yuflay Gellman 2 pa'ticipou e "cívin Gol'

Jberqeí '2 toi diÍedo'. Anos atrás o IDA organi/ou
enco;tros de verão sobre aspectos especí{icos da

Jr:iua pêrd usos'nilitd'es. Um deles relacionàva se

com a aplicaÇão dos raios Laser. Todos os meus

colegas me tranquilizavam quando eu levantava

questôes sobre as conseqúências desta cooperaÇao:

"Os raios Laser nunca serão suficientemente po_

derosos para poderem sêr usados mililârmente" En_

rào, ern a,gum rugdr dd costd dê Caliiórnia J nossà

alta elite teórica pa§sou parte do Verão discLltindo

sobre os reios Lâseí. E há poucos mesês atrás come-

caram â cair bombas quiadas por raios Laser sobre o
povo do Vietname, E o repentino e bem orques_

trâdo interesse ecológico daqueles nossos colegas em

salvar a vida dos Ílamingos dos pântanos da Flórida
nunca fará ressuscitar os Vietnamitâs, Com relacão à

atitode geral do IDA para com o terceiro mundo,
um bom- exemplo é o título de um dos seus relatô_

rios: "Planeamento da investigacão e do desenvol_

vimento para a guerra nas áreas subdêsenvolvidas do

[,"as o nosso papel coÍro cientistas não se tem limi-

tado à passividade, à recusa en' enÍrentar os pro

blemôs nas salas de aula, ou mesmo através de

contribuicões concretas para a destruiÇão de seres

humênos, Esse papel tem sido realizado tambérn e

isso é o mais importante, através da nossa coopera

cão intelectual com a exporração da ideologia da

opressão e da dominâÇão, com a difusão genera

li;ada do mito da inevitabilidade da separacão das

ôessoas em crenlistas eminentes e leigos ignordntes,

Lm classes de explorJoores e e\plorddos, el.l ê'iles

privilegiadas e massas analÍabeta§. Os pouquíssimos

cientistas do "primeiro mundo" que tentarami com

toda a boa vontade, participar em programas educa_

cionais em países subdesenvolvidos, constataram a

futilidade dos seus esforcos. "Physics Today" publi:

cou diversos relatórios sobre o ensino na lndia e no

Paquistão, nos quais ê principâl conclusão a que se

chegou, íoi oue os oue paíi'ioavam nÔ ênsino na_

queies países realizaram muito pouco. lnicialmente

eles começaram por se espantar com â pobreza que

viam; depois com â Íalta de relêção entre o que

Íaziam e ensinavam e a misériâ humana que os

cercava; ê finalmente surpreendiam_se com o grau

incrível de elitismo e culto da personalidade quê

testemunhavam entre os estudantes e colegas, e o
proÍundo desprezo que esles estudantes privilegia-

dos tinhem para com ?s necessidades do seu povo

os homêns ânlsÔs qoíam dê escÍêv€Í

Bios. Móniànhâ§. aÍumas. Nêvê

a pôesia dÔs nosÔs dia§ com a.Ô

prsisàm aprend€Í ã sanhaÍ baialhas

No Ch Minh

I\'as o qlle os nossos colegas, naquela siluação' {re-

qr"n,"rr]"na", não percebiam, era qLle a sua própria

oosicào como peri(os eslrangeiros Lomo sáhios ve

ner"dos da ciéncia nuclear' iusliÍ;Lavâ, dê uma ma

nÀiia tacita todo o padrão de dominação de classe

iãnge du 
"o.but". 

o e§quemâ básjco.da desigual_

dade social, eles usavâm a sua existêncla como uma

iustilicacão oara o seu próprio trabalho AssiÍn en

contramos l\i;châel l'o'avcsil escÍevendo em l\4iner_

va sobre a reverência que os motoristas de taxi de

Lahore, Paquistão, têm pelo nome de ABDUS

úLAl.', não.p.ercebendo que este tipo de respeito

DelLs elites serve âpenas pêrá Ídzer os pobrês acêita
len rnais prontamente a suâ posicào de oprimidos e

deixar o ir_ Salam e outros continuarem â Íâzer a

!uê :nvesliqêcão Íundd'nentel e a sLld ciénciê pr'd
em Trieste, enquanto 2 000 000 de paquistaneses

do Leste são mortos Polo exército'

Examinemos mais profundamente o conteúdo dos

programas de ajuda educacioná|. lJo início dos anos

I



60, desde que apareceu o P.S.S.C. (3) Íoi exportado
para países onde 80% da populaÇão anda descalca
em aldeias sem electriciddde. professores que sáo
parte dâ burguesia local tem estehelecida recebem o
curso P.S.S.C. no qual os exemplos em vez de serem
tomados de colisões de bolas de bilhar são tomados
de colisões de partículas nucleâres. Dessa forma,
tiramos a nossa assistênciâ do seu contexto cultural
não tecnológico e do seu ambiente levando,o para
algumas distantes e definitivas realizações nucleares,
que eles não podem tocer e que podem apenas
admirar através das descrições dos Í\.randarins viajan-
tes enviados da capital do Império. E isso garante o
estado de impoténcia daqueles a quem ensinamos,
deste modo, esta impoténciâ fâce à nossê civilizacào
tecnológica e tecnocÍática. EÍes estudantes não es-
tariam em condiÇôes de Íeproduzir as experiências
com átomos. Poderiam apenas admirar o facto de
que nós podemos. E eles não podeÍão senão ima
gínar que nós vivemos num mundo mejhor porque
nós podemos Íâzer tais experíências_ O resultado
dessa exportação do brilho inacessível da ciênc,a
moderna é que os melhores elemenlos das univêr-
sidades dos paises subdesenvolvidos emigram; Íicam
"integrados" nos nossos programas de úvestigacão
pura e no nosso modo de vidâ elitista; eles sucum-
bem à nossa propaganda intelectual, mesmo que nós
a tenhamos propagado inconscientemente, Esses
que foram apanhados na ârmadilha para cérebros,
somente podem encontrar a frustacão se porventura
volrarem ao seu pais de origen,. Eles já não encon
trdm nada que os êrÍaia no seu pdÍs. Eles prêcisam
de contactos e do nivel dê desenvolvimento que
encontratn nos EUA, e acabdrr nâquele est.do de
tolal _deoendência em que pÍecisàm de mend;gar
dinheiro odre comprar equipamentos americanosl o
que por acaso é uma das razões do âfecto que por
nós têm os nossos industriais. Através desle tipo de
actuacão elitista para a qual nós os encaminhámos,
nós garantimos a sua própria inutilidade no seu
própÍio oais. t não se tÍata de um Íenómeno me
nor. Ele vai além da mera estatística numérica da
fuga dos cérebros ("brain drain,,), embora aqueias
mesmas sejam já um tanto âssustadoras: por exem
pío, nas ciênciás médicas o número de médicos
Íormâdos ern países do terceiro mundo e ,,integra
dos" nesle país {EUA), por âno é equivalente ao
número de médicos Íormados nas l5 marores esco
las de Lredicina dos Estados Unidos.

I\1âs, é bom Írizar que os Íisicos nâo parlicipam de
modo consciente nessa qrande acÇão cultural. lla
verdade, estamos sendo usados, por aqueles que
realmente decidem a forma de se qastar o dinheiro
10

para ajuda externa, como os RockÍellers, os Fords e
outros. Tendo sido edoóados para considerar a ciên
cia como soôialmente neutra, falta aos Íísicos umâ
Íormacão politica para dndlisaÍ as consêquênciâ so
ciais dos seus actos, Nas suas agradáveis viagens a
terrâs exôticas o proÍessor torna-se um conselheiro
universal, e apresenta modelos de desenvolvimento
oue, d seu ver, deverão resolveÍ tL,do. E é aqui que
encontramos a grande arrogânciâ, a ideia dos,,espe-
cialistas". LJmd dessds propostas dpresenlada po.
Stevan Dedijer, sugere que câdd presidente de uma
nâção recém-independente seja âssessorado por con-
selheiros cientíÍicos, isto é uma cópia, imagino, do
PSAC ra' , que já teve o seu tempo de qlória entre os
físicos neste país. Da mesma formâ. l\.tichael lvlora-
vcsik, escreve do seu gabinete caliÍorniano, no labo
ratório de Livermore, pÍopondo que se enviem 200
cientistas americanos por âno âos países subdesen
volvidos, para os auxiliar, Mas o quê parece ter sido
esquecido é que, através do Íenómeno de ,,expor-

taÇão de cérebros", em cada ano, não apenas duzen-
tos, mas dois mil cientistas vindos de nacôes sÚb-
desenvolvidas são "exportados" pr." o, U.S.A, 

"que esse número vem aumentando com o tempo.
A,ssim, 200 cérebros não compensam em nada a
pilhâgem inic:al. Enquanto isso, nós, os cientistas,
contiouamos a ajudar na propagação do mito de que
a ciência é soluÇâo para qualquer problema. E é
como se íosse suÍiciente que a investigaçâo cien-
tíÍica progredisse num país para que esse país
se desenvolvesse e o seu povo fosse livre. Já se
provou na prática que isto está errado e a ONU,
num estudo sobre a "Segunda Década do Desenvo!
vimento" afirmâ simplesmente: ,,Sabe-se 

agora que
o argumento de que toda a investigaÇão íundamen
tal no fim de contas beneÍicia a todos, é errado,,.

{...)

Dessa Íórma, temos sido usados. Fomos usados por
âquilo que Eugene SkolnikoíÍ chama de "prestígio
de propaganda", no seu livro "Ciênc;a, Tecnologia ê
Políticâ estrangeira Americaoa" -e o SkolnikoÍf
deviâ sâbê'1o... pois pêrticipou do "Sta{í" do pSAC.
Os nossos nomes mais famosos Íoram usados com
fim de propagandà, inclusive Oppenheimer, que, em
1961, foi enviado a uma maraviihosa viagem de
recreio à América Latina pela OAS, {5) sob o pre-
texto de explicar as maravilhas da ciência nuclear,
Na verdade essa viágem, que o colocou nas primeirâs
páginas dos iornais do l\4éxico ao Brasil, Íoi equiva-
íente à viagem que os primeiros astronâutas Íizeram
aos países subdesenvolvídos, para provar, suponho,
algum tipo de superioridáde cósmica do capitalismo.



CIENTISTAS E À,' ISSIONAR IOS

Se observarmos a nossa posição de uma perspectiva

históricâ, podemos âfirmar quê os cientistas, na

nossa presente civilizaçâo de opressão, umâ civiliza

Ção que se enriquecêu com o comérc;o dos escravos

e que se dedica à destruiÇão do Vietnâme, podemos
então afirmar que nós, os cieôtistâs, estamos a Íâzer
exactamente o papel que, nos tempos passados, era

feito pelos missionários religiosos. Eram eles a cor_

tinâ de fumaça intelectual, a cobertura ideológica
para a empresa mais brutal de colonizaçâo Eram

usados para ensinar os nativos a respeitar os senho_

res. Na verdade, hoie os cientistas perpetuam a

opressão do terceiro mundo, à medida que se lên

cam nos ares, espalhando promessas de íuturo§ pa

raísos da técnica e envolvendo com as maravilhas da

ciência a ordem social e capitalisla e a ideologia
burguesa. E isso não é verdade apenas fora dos
Estados Unidos; é verdade bem ao redor de nós, nas

prisões deste país, povoadas de pe§soas que, na sua

maioria, representam o terceiro mundo: os pretos,

os portorriquenhos, os mexicanos Antigamênte a

consciencia do cidadào comurÍ'aceitava as prisões,

crendo que o bem estâ'da alma dos prisioneiros eía
gârantida pela presença de um padre. Hoie, nâ nossa

mentalidade materialista, é o nutricionista da prisão,

com um diploma cientíÍico, que aparentemente ga

rante o bem estar Íísico do prisioneÍro e, dessa

forma, paciJica a nossa revolta ante o sistema opres_

A ciência e atécnica não sâo automaticamente neu-
tras nem boâs como em gerâl se sopôe. Normal-
mente, sustentou-se, por exemplo, que os compLr-
tadores eram necessários para se saír do subdesen-
volvimenÍo, Contudo, deixem.me contar a experién
cia de um estudante portorriquenho com um com
putador. No Í\,.1.T. 16) no projecto ÀiAC, os com'
putadores são usados para o ensino. Um dos pro-
gramas permite a um computador orientar alunos
do ensino secundário e dar-lhes orientaçôes. Eis o
que aconteceu com o estudante portorriquenhoi

O computador: " F alê"
O a uno: "Sinto-me peílequido e dií Íiminado restê
paÍs".
O computador: "Dê.me rnais pormeno'es sobre o
oue você sente",
Ó aluno: "É porque eu sou ponorriquenho'.
O computadôr: "E essa â vêrdddei,a causa? "
O aluno: "E".
O computador: "Você não está a ser muito falador

o âtI;ô: "lrâs é â câLrsâ verdadeira".
O computador: "Suponhamos que não fo§se a causa
verdadeira".

O aluno: "Bom aí eu diria que você se
nâdo"
O comoutador: "Talvez rsso seja a sua
podeííamos dizer os dois".
O estudante coitinuou.

tinha enga'

imaginação,

O aluno: "E isto que os meus amigos dizem".
õ ióràutàoi, '/Oue lhe dizem 

-os 
seus amigos? ".

O alunô: "Oue esta descÍimindcão vem de que eu
sou um oortorriouenho".
O comdutador: "Vocé pode me dar mais porme_

o aiJno: "Eles âcham que eu sou estÍanho, diteren
ie e esquisito. o que peÍisa vocé? "
O comirutador: "Há iluanto tempo vocé vem sendo
esiÍânho? ".
E o estudante comeÇa a ficar doido.

O aluno: "Vocé sabe o que é um portorÍiquenhol "
O comoutàdor: "lsso é iealmente imporiante para o
seu ordblema? ".
O áluno: "Eu acho que é essencial pâra o meu
ôroblema".
ô computador: "continue por favoÍ. lsso pode ser
interessante".
O aluno: "Veja, eu sou moreno e a mâioriê das
nêssoás sito tllancas
õ comoutador: "Íalvez eu veia",
O alurio: "Porque é que as pessoas não gostam de
morenos na América? r'.

O computador: "O que lhe sugere isso? '
ó ãirnã, tou" elas ião todas-fanátrcas e terriveis".
Ó comoutador: "E vocé gostariâ que elas não Íos
sem todas íanáticas? ".
O àluno: "Sem dúvida".
Ó co-prrtador: "Custa_lhe muito discutir sobre es_

ias coisâs? ",
o âluno: "llão se notâ? ".
o computador: "lsso é muito interessante".

Este curto diálooo deveria mostrêr claramente como
uma atitude raõista pode 'esultar da auséncia de
"instruÇôes" a este respeito,

O áluno: "Voltando ao que eu estavê dilendo, as

oesioas. o, seia, todas às pessoas brancas estão
àontra mim",
O computador: "Vocé eslava mesmo? "
O aluno: "Eu estava mesmo o que/ 

"ó ãomouraOor: "E se você estàva mesmo o qué?
o alunó: Já me oerdi".
õ àomoutaaoii "g você não gostà de se perder? "
O alunó: "De modo nenhum"
ó iàÀórt"àôti"ó ore vocé pensa d seu respeito? "
O alunô: "Habl; ustód espaãol? ".
Õ comoutador: "Não. ainto muito, eu só Íalo 'n_
glêí'.
Foi só até aqui que o estudante conseguiu aguentar

o computador, l\,4as recuso_me a aceitar que ao le-

,vantar as questóes que aqui levanto, fosse como se

estivesse falando com um computador de programa

çâo tão lôgica. Nunca será tarde demais para olhar o



terceiro mundo como feito de s€res humanos, e não
como um reservatório do qual possamos tirar os
estudantes de alto nível inlelectual para seleccionâr
uns poucos e moldá-los à nossa imagem tecnoiógica.
Na verdade iá é tempo de se considerâr que a ciencia
pela ciência é algo ultrapassado. E a Associação
Americana Para o Progresso da C;ênciê devia ter o
seu nome mudado pâra Associacão Americdnâ para
o Progresso do Bem-Estar Humâno...

Então procuremos em conjunto o que deve ser
feito. Se todos concordamos com a teoria de que a
ciência para o povo é algo que vale a pena, então
vamos passar à prática, continuemos a Íalar nas
sâlas de aula sobre a beleza da Íísica e da ciên-
cia mas liguemos isto com as suas aplicaçôes diá-
rias e procuremos as causas profundas desses resulta-
dos. Nas nossâs pesqulsas procuremos ter como
obiectivos coisas que possam ser úteis às pessoas,
Assim, existe actualmente um programâ que está
sendo realizado no Departamento de Biologia na
Universidade de Ch;cago chamado "Ciéncia para o
Viêlname"; pscrevam e descubíam algo a Íespeito
disso. Diversas pessoas também propuseram o es-
tudo da utilização de ultra-sons pârâ detectar os
famosos fragmentos de plástico das bombas de frag-
mentaqão que se alojam no corpo dos vietnamitas. E

se não conseguir obter verbas para tal pesquisa tome
consciência de tudc c que isto signiíica; discuta â
respeito disso; grite; viva!

l\4as nenhum tipo de programa, por mais bem inten
cionado que seja, poderá mudâr toda uma almosfera
na qual nós operamos. Precisamos fazer muito mais,
precisamos mudar lodo um eÍado de espírito. É aí
que aparece a atitude dos chineses à qual me reíeri
no começo. E aí que a ideia de servir o povo tem de
ter um sentido, Um sentido pÍeciso e concreto-
Íodos sabemos âgora que na China, as opiniões dos
operários e a crítica dosaamponeses ajudâ os inves
tigadores â buscar novos caminhos numa atmosÍera
de igualdade e de estima. Todâs âs nossas motiva:
ções têm que encontrar d sua fonte na prêocupâção
e no re§peito por todos os seres humanos; temos
que abandonar, e logo combater a ideologia do
nosso colega biólogo Charles Dârwin; temos que
combâter essa étiça de agressão e competiÇâo, na
qual, em última lnstância, está baseada a exploração
do terceiro mundo.

Para esclarecer o mais possível o que signiÍica o
compromisso de colocâr a ciência ao serviço do
povo, ilustrarei com um exemplo no campo das
ciências médicas. Comparemos o tipo de cientista

Q

ostensivo que o nosso mundo branco e cristão pro-
duziu: o Dr. Bârnard da ÁÍrica do Sul com as suas
transplantações de coraÇão; comparemo-lo com os
médicos que o terceiro mundo sempre se lembrará,
ainda que anonimâmente. O Dr. Barnard Íaz o povo
acreditarnas virtudês da ciéncid do red'izar ds suds
fâçânhâs individuais (que de qualquer forma levam
á morte do pacrente) ênquânto que o terceiro mun
do precisa é de médicos que vâo às áldeias para
ensinâr o povo como cuidar dos problemas diários
de saúde, como organizar uma higiene adequada, ou
seja, médicos que viajam milhares de quilómetros,
não em vragens de recreio, onde con'erenciâm, mas
em câmpanhas de imunizaÇão em grande escalâ. E
para isso não é necessário nenhum show como aque
le que o Dr. Bdrna.d Iéz no esrádio do J\'dracanã, no
Rio de Jâneiro, enquanto a maior parte da assistên-
cia soÍria de verm:nose.

Não pensem que, como físicos, vocês podem encon-
trar desculpas parâ não servir ao povo e até mesmo
ao povo do terceiro mundo, invocando que ele está
muito longe, pois o terceiro mundo não está mais
longe que o bairro de lata mais próximo que prova
velmente circunda a sua universidade. E em algumás
univeÍsidades urbanas, alguns cientistas iniciaÍam
programas comunitários orientados para oÍerecer ao
povo ferramentas técnicasque podem colocar âlgum
poder nds suas mãos, luâs tais programas não surgem
no vácuo, ou de uma repentina febre de boa von
tade. Eles exigem que se lenham analisado as forças
polítícas e sociais que criaram e mantêm os bairros
de lata. Pois, no fim de contas, você apenas poderá
perceber o que deve ser Íeito quando liver reconhe
cido a impossibilidade de se manter neulro perante
os problemas da humanidade e que, consequente-
mente, todos precisâmos enfrenlar a nossa responsa-
bilidade intelectual.

NOÍA§

11) PÉmiô Nobe dã Fisica 11957), ÍGico amê.i.âno de ôílqem
chi.esâ visiiôu a china êm 1971

(2) Rêspêdivamêôe PÍóm'ô Nobel de Física rFÍ cônÍibuiçôês à
iêôÍla das pâdi.ulâs elêmenbres. PÍotussoÍ nô CaliíóÍnia lníhute oI
Te.hnology e Chefe .b Depâ ãmênio de Física dâ Unrver§idadê dê

(31 Pssc: Physiúr Slis.ce Srudy Cômiteê. AuloÍ coiêcrivo de um
rcderno manual de ÍGica, habilualmenie cohêcido pêlas suâs

(4) PSAC: Comi$ão CiêníÍica co.sulrivâ do Pr€.idênie (aóêriÉnol

(5) OEÁ: Oíqa.izacão do! EÍadôs AreÍicâ.ot

(6)MlT: Massdhlsels lnnnutê ôf Íe.hnolosy, uma univecidadê
iécni@ da maiôr rêpuEÇâô

a foio da Éginá I á dÍaídã dô liv.o "spnn oí the
Land" (Saô Francisco, 19721.



PARA UMA COMPBEENSÃO MATERIALISTA

DO DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Reina grande conÍusão neÍe domínio, inclusiva_

mente no movimento popular. Em geral, as pessoas

concentram a sua atenção no Íuncionamento da

medicina, isto é, na relaÇão médico doenle, nos cui
dddos médicos e na cura, em suma, na orgdniTacão

da saúde. Veremos ao longo deste texto que este

funcionamento é uma consequência do desenvol-

vimento da lula de classes ao longo dâ história e que

surge sempre ligado aos interesses da classe domi_

nante: na sociedâde capitâlista, por exemplo, o fun
cionamento dominante é o exercício mercenário da

medicina imedicina privada), o qual reflecte a ima
gem da burguesia reinante neste lipo de sociedade.

Na realidade, é â base material da medicina, isto é, a

sua natureza que é determinânte: é ela que vai

evoluir por mutação, por revolução sucessiva e que

vai provocar as transíormaçóes lundamentais neste

domínio, características de cada sociedade, por
quando a saúde é uma Íaceta grandiosa da luta
htimana contra a naturêza.

o PÍôíêssoÍ da Faculdâde de Mêdicina dê Pari§. lívestisador no

€mpo da Mêdi.inâ Nu.leaÍ no Bospital dê gÍousseis Esiudioso

d€ que{ões dê íâúde públiÉ com €tta âxperiência no as§unlo,

êdauÍida ná arq€lia e na alLÉnia. oirig.nie do siôdicôro Nacio
nâL .bs Prore$or€! (FrâncJ à data do Mâio dê 68. Ccautor do
livÍo "Saúdê Públicô ê Mâdi.ina Preve.tivâ nô Alhânia", edição

AAPA, Lilhoâ,1977

Desde as origens os homens desenvolverâm â capa-

cidade de s; vestirem, aquecerem e cuidarem Os

estudos dÍqueolôgicos,á demonstrdram a existência

de conhecimentoa sanitários muito ántigos, que in'

cluíam o fabrico de instrumentos extremamente

enoenhosos, incluindo os cirurgicos, a partir da

taiae ao Bionze. Estes conhecimentos vão aprofun'

O mélôdo ônti§éptico de J Liler oos meâdN do século XIX O

vapoÍizador, colo.âdô à esquêrda, asperge com desinÍêcbnte Ô

r.," ","",*so oetmrri, q.e 
".u,d 

por pImê''d rnÉnÇâo p"*ase "
* .,.;" s".', r.vândo a qLa um .tru's;o cl€mio dâ êporo

afiÍóasê: "H;jê êm dia, ô ciruÍsiâo iransÍormouie nlm í'rn*êd'r
dê qoám se esFêÍa boá meícadôÍiâ".
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dar se e constituir uma verdadeira ciência colectiva,
a "medicina popular". Í\Ias a lurd de classe(, u4rco
motor da história, vai por sua vez repercutir'se na
arte de cuidâr e curar as doenças e impor a di{eren-
ciaÇâo de classe no funcionamento da medicina.

Fazer uma aruálise materiâlista da medicina é desven-
dar e distinguir o que provém da sua base material e
o que constitui a sua realidade de classe em cada
etapa da histôria.

1. Desde o esriídio tribal, assistimos ao conÍi$ar da
medicinâ popular pêlo chefe e pelo feiliceiro da
tribo: a evoluÇão da sociedade primitiva, com os
seus limitâdos meios de produção tribo de caÇa
dores, de criadores de gado e, {inalmente, de agricul
tores - vai constituir a primgira evolução de classe
do poder patriarcal, com a existência do cheÍe. Éste
depressa compreende que p,ecisd de associar d si o
poder sanitário, e consegue o com o aparecimento
do Íeiticeiro que vai conÍiscar os conhecimentos
colectivos médicos e proteger o seu saber com a

magiâ, o terror e a autoridade, esta partilhâda com o
chefe, Este funcionamento baseia se, no entânto,
numa mutação decisiva da mêdicina: a descoberta
da experimentação e da botânica e o ensino de uma
actuação (savoir fâirei -exlrair as Ílechas, por
exemplo, Estes conhecimentos vão enriquece.se
progressivamente por tradição oral.

2. A escravatura vai quêbrar a estrutura tribâ1, espa-
lhdndo estes conhecimentos enlle os escrdvos e vdi,
sob.etudo, realizar um extraordinário intercâmbio
de conhecimentos, pois os êscravos torndr se ão d

encruzilhada das medicinâs populares do oriente e
do ocidente.

Haverá em breve duas medicinas: a dos escravos e a

dos senhores. Aparentemente o que as distingue é o
seu funcionamento: exercício solitário e liberal da
medicina dos senhores, entre os gregos e romanos;
exercício colectivo e gratuito entre os escrâvos, sob
â égide dos anciàes (sages). Mas aqui não é só o
Íuncionamento mas também a essência que é dife
íente: a sociedade esclavagista vai descobrir a arte de
transÍormar os sucos dás plantas com a intervenção
da química iôcipiente. Esta sociêdade é, claramente,
a sociedâdê do mêdicamento. signiÍicativamente
diÍerenle da mistura de plântas utilízâda anterior-
mente. A primeira Íarmacopeia é grega.

3. O feudalismo vai por sua vez submergir esta socie
dade e transformar â situaçâo dos escravos em ser,
vos da gleba, isto é, em camponeses que se encon

tram sob a alcada do senhor mas amarrados e confi
nâdos a uma parcela da terra- A medicinê popular
vai conhecer um íormidável impulso com novos
conhecimentos sobre d! pldntas e os n'ineÍais e os
seus eÍeitos sanitários em determinadás épocas do

No entânto, à medicina dos senhorês vai tomd. a
hegemoniâ: integralmente baseada na religião ( que
não se veriÍicava nos princípios da civilízâcão;udai
co árabe, como se pode ler na obra de í\4âiomar
mide, célebre médico da Espanha árabei âcaba por
se tornar, a pouco e pouco, num auxiliar da oração.
O seu exercício é gratuito, mas interligado à religião
todo-poderosa: os monges exercem nâ na cristan
dade; os religiosos, no lslão, no TaoÍsmo e no Budis
mo. Tendo em conta o seu veÍculo ideológico, com
preende-se que esta medicina tenha sido considerada
bárbara e obscurantista por numerosos autores,
apesar de graluita-

A I\1ED ICINA ESCR ITA

Iúas a sua essénciê revolucionoJ a meorcina, pois
introduziLr o imponante papel do livro, progresso
decísivo em relaÇâo à tradição oral, que se deforma,
quê se peÍdê, ou que se quebÍa. A.nedicinà escritd,
dos sábios monges, de Galiano, como dos clérigos
vaí trazer consigo um grande desenvolvimento dos
meios de conhecimento e de estudo,

Iúas esta medic;nâ, nas mãos da classe dominante,
vai ser também um dos pilares da sua ditadura. Será
incêssante e impiedoso o combàre à med;cin" popu-
lár: serão queimados vivos ou mutilados todos aque
les que a exercerem, Assim, vão renascer os fêiticei
ros como Íorma de defesa desta medicina, mas que
será tarnbém uma Íorma da sua degenerescência. A
Íeitiçaíia vai reinlroduzir o secreto, o esotérico, o
misterioso. Esta lula repercutir se-á por todá a ldade
Média e até ao séc. XVlll qúeimar-se-ão bíuxos!

Mas agora o Íuncionamento da medicina vai evoluir,
vai lâicizar se, vai€xercer se Íambém nos hospitâis e

hospícios em condições atrozes, é certo, mas que
são um progresso em relaÇão ao período precedenle-
O nascimento da medicina burguesa tem lugar du-
rante o feudalismo e separa-a da medicina laica. A
princípio, será uma caricatura desta, mas com um
exercício mercenário. l\'loliàre, o grande comedió-
graJo Jrancês, mostrou bem nas suas peças aqueles
"pdlÍadoÍes de latim" que ignoÍâvàm d maioÍ parte
das doencas e que apenâs eram capazes dê tomar o



JOr1

O SuÍdu§ loqueni, dê Amman, pubricado em 1692 en Amenêrdam.
coníiruíu nâ éDca . base ciê.rTflcâ pará ensinâÍ criânçâs suÍdât
.mudas â lâlâr pelo mérodo bâsêâdo sobre a a(i@lação labrâl

pulso, único meio de estudarem a saúde. As sangrias
e clisteres dos boticários não resumem, no entanto,
os medicamentos existentes, porque estes aper_

feicoam se continuamente,

A [4EDICINA APOIADA
NUMA BASE ÍÉCN ICA

Também o novo Íuncionamento desta medicina,
com o pagamento no acto, o exercício solitário, â
competiÇão Íeroz baseada no renome individual,
não é novo, mâs a essência da medicina é que vai

mudar radicalmente: as doenças deixam de ser con
siderâdas flagelos inevitáveis enviados por Deus, mas

são analisadas como efeitos cuias causas exâctas se

encontram no corpo humano, que agorar e apesar da

oposiçâo da lgreja, se ousa estudar'

Com efeito, o método ânatómico-clínico vai nascer
conlra a vontade de senhores, reis e igre,as. Haverá
perseguições e mánrres dâ jovem ciéncia; maa por
vezes os soberanos vão intervir para proteger estes
médicos, como Ambroise Paré ou Vésdle. É uma
prodigiosa rêvolução: a bâse técnica da medicina
burguesa vâi revelar-se terrivelmente revolucionária,
em particular pêla destruição de Deus, pilar da
ordem Íeudal.

4. A explosão capitalistâ vai consolidar o cârácteí de

classe desta medicina, mas vai lambém fazer aumen
tar grandemente a sua base cientíÍica ê modiÍicar
assim todos os dado§ conhecidos pela humanidade:
à descobeÍtd dos mrcÍobios, dos soíos vacinas e

antibióticos, da auscultação e depois da radioscopia
são alqumas etâpas deste desenvolvimento prodi_

gioso: é a grande aventura do séc. Xlx e dos princi
pios do sec. XX.

Depois de ter triunÍado da medicina Íeudal, a medi_

cina burgúesa vai constituir também uma forma de

ditadura destâ classe, impondo pela Íorçâ a sua

hegemonia e retomando com vigor o combate con
rrà ê medicinâ popular. Nesta luta a burguesia vai

apoiar se na natureza cientíÍica da sua medicina, no

seu aspecto progressista, para justificar o seu objec_

tivo de aniquilar os "feiticeiros" descritos unânime
mente como sendo seres malÍazeios, ignorantes
e... religiososl A verdade é que se misturam expres
samente Íeiticeiros e outros charlatâes com os

conhecimentos e experiências da medicina popular,
para desacreditar e§ta, que persiste no seio do§ cam-
poneses, e âssim reinar sem comparlicipação nem

contestação sobre o povo.

À medida que o capital se vai desenvolvendo, é o
carácter de classe, isto é, o funcionamento da medi_

cina, que levará a melhor sobre a sua essência Esta

medícina vai sofisticar ao máximo e por vezes até ao

absurdo a sua tecnologia e a criação de medica_

mentos novos, muito eÍicaTes e tdmbém muito peri_

gosos. Ela vâi exercer a sua ditadura sobre tudo o
que é sanilário e sobÍe todos. No estádio imperia_
lista, vai transformar os grandes hospitais das metró_
poles em poderosas fábricas gigantes, máquinas de

curar e por vezes de destroçâr o§ doentes. Neste
estádio, o Íuncionamento elementar não tem grande

importáncia; a velha medicina mercenária vai ser

progressivamente substiluída por uma medicina
búrocratizada ou tecoocrática, com poderosos com-
plexos públicos ou privados sempre "rentáveis".

O que constitui o carácter burguês, imper;alista,
destá medícana não é tanto o seu Íunciona-
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Curdar elect vamênrê dos câmponêsêsl

mento - gratuito e burocratizêdo na URSS, Iiberâl
e tecnocrático nos EUA, misto na lnglaterra - mas
a sua essência que hoje se tornou reaccionária, A sua
base técnica e a concepção estálica do estudo das
doenÇas e do seu tratamento, lornaram-se um Íreio
para o desenvolvimento da humanidade, sem nunca
porem o problema das suas causas sociais ou natu-
rais. A sua natuíeza de classe lÍouxe consigo à sua
degenerescência e incapacidade de mudânÇa. Então,
é o absurdo: vão manter se cadáveres em vida arti-
ficial durante meses (como nos casos de Salazar e
Franco) e nâo se conseguirão controlar {lagelos
sociâis como, por exemplo, os acidentes de trâbalho
em França, em que um trabalhador em dois tem um
acidentê dê trabâlho!

A MEDICINA P RO LETÃB IA SOCIALISTA:
NOVA I\4UTAÇÃO R EVOLUCIONÁB IA

Nascida nas lutas contra a oÍdem capitalista, arran-
cada aos pedaÇos em certos pa íses, ela desenvolveu
-se naqueles que fizeram a revolução socialista, Tâm_
bém aqui não podemos deter-nos apenas no seu

Íuncionamento: claro que é gratuito, igual e acessí-
vel para todos, mas é curioso que sucede o mesmo
na Suécia!

Na realidade é a essência da medicina socialista que
está em ruptura total com todas as medicinas anti-
gas. Esta base é a medicina pÍeventiva. é o esforço
conjunto da ciência, da técnica e dâ lula de classes

para umâ 5ô Íinalidade: descobrir as cau§as da doen

ça com o único objecÍivo de as suprimir. A medicina
socialista Íaz cessâr todas as alienâções que pesam

sobre a sâúde e reata um objectivo histórico: o da
luta contra a naturezâ parâ conseguir a boa saúde do
povo. O seu principal obiecto é o homem, o capitêl
máis precioso, não só porque o lucro desaparece,
mas também em funÇão da sua essência. Aqui a

ciência e os conhecimentos médicos são forçosa_

menle colectivos, uma vez que o povo e só o povo é

a alavanca desta saúde e os médicos estão apenas ao
seu serviço. Porque aqui a acção preventiva pres_

supõe um alto grau de consciência sanitária na
populâçâo, o que é, portanto, um prodigioso salto
em Írente do conhecimenlo colectivo. Sem este, não

existe medicina preventiva e é por isso que as reali
zacões burguesas nêsre dominio sào apends carica_

turas ;rrisórias e sem Íuturo,

Podemos encontrar de novo aqui a evidente de
monstração da ju§teza do ponto de vista de Marx:
"o proletariado, libertando'§e, liberta a humanidade
in1eira", pois a medicina socialistá é a única que
permite, enÍim, à antiga medicina popular desenvol-
ver se, desembaracando se dos escolho§ do passado,

o charldtdnismo, as supersticões, as religiões, parâ

não desenvolver senão o essencial, e sobre uma base

cientíÍicã o.conhecimento e a observação da natu
reza e uma âctuaÇão (savoiÍ_Íâire) Íorjada por milé
nios,

Estâ medicina âinda não deu, lonqe disso, a medida
de todas as suâs possibilidâdes, mas, para além dos
progressos prodigiosos que já soube rcalizat, é a

única em que funcionâmento e essência iá nâo são

contraditórios, em que a separaçâo trabalhador de

saúde-povo desaparece e em que este se'eapropria
inteqralmente da sua ciência médica

Írinta e cinco anos de experiência neste domínio na

RepúbÍica Sociâlista da Albániâ, permitem julgá lo
com um distanciamento mÍnimo cientiÍicamente ne_

cessário.

Írata se de umá revoluCão total, dê uma mutâcâo
decisiva da velhâ medicina burguesâ a âpodrecer. Os
que querem reÍormar o sistema médico capitalista,
remendar esses ÍarÍapos e tentar salvaÍ o que não
pode sé-lo, agitam-se nas latrinas da história: d me_

dicina proletáriâ, praricada desde o início da sua

revoluçâo pela Albâniâ, tem exiÍência suÍiciente
para que a comparação condene para sempre tais
tentalivas.

"Este mundo novo que está a meio do caminho" no

campo da saúde é ,á um radioso astro(iraduçãô de Maria da Graça Côna Pê.eira Aniune,



PELO PARTIDARISMO PROLETARIO

NO CAMPO DA CULTURA E DA ARTE

Luis GonÇalves o

Sendo um melómano e, em especial, um apreciador
dd música popula,, n;o q.reria peÍde' a ocàsiâo e

apresentar duas ou três ideias, sugeridas pela produ'
câo musical do GAC, e pela apreciaÇão que sobre ela

é Íeita pelo periodista em temâs de mÚsica clássica,

Trindade Santos(*). Aproveitando o espaço que

"PESPoSTA" coloca à disposiÇão, dou seguida'
mente a mínha perspectiva sobre algumas das ques_

lões levanladas, sem intenção de esgotar a discussão,
mas tentando dar uma contribuiçâo, mesmo que
pequena, para se aclarareÍn as ideias em torno da

música popular e da cultura no seu todo

AS FALSAS I\,IALEITAS DO GAC

Partindo do princípio de que o GAC é de Íacto um
grupo àparte no panorama musical português (o que

é verdade). e fazendo uma análise mais ou menos

detalhada sobre a produção em disco dos íVozes na

Luta", o autor persegue nitidamente um oblêclivo,
que vai transparecendo por várias vezes ao longo do
lexto. O GAC está doente, atacado de "desvirtua'
mento sectário", usa "uma linha politico_
-parÍidâ"ia", publica "músicas irritantes e sectárias",
Íaz "análises pârtidárias e cientificamente incor
rectas", tem vindo â Íazer "um trabalho partida

rizado", os seus textos têm um "excesso de leitura
política", etc., etc.

Ou seja, o mal do GAC é que está demasiado parti_

darizado, e, enquanto não levar até ao Íim a "espon_

taneidade da criaÇão individual e artística", recu'

sândo as análises pârtidárias e sectárias, não poderá

assumir o papel que lhe cabe no horizonte musical
português. Se quisermos ser mais claros, o que o
autor subentende é que é incompatível a criação
artística autenticamenle populâr com â adopÇão

duma linha politico_partidáriâ - ou, pelo menos,

com ê linha politico'partidária que o autor diz que o
GAC veicula.

*Artiso publicadô no no 2 da BêsPÔía

E i$o verdade?

Não ! Não é verdade e é cientiÍicamente incorrecto.

De facto, o artista e o intelectual revolucionário
reflectem na sua vida e na sua criâÇão a prática e os
pro,ectos duma classe determinada e, com mais ou
menos claridâde, com màis ou menos consciencia,
reflectem umâ linha polÍtica determinadâ. Afirmar
o contrário é aceitar que a arte está acíma da§

classes, âceitar a "ârre pela arte", o quê é umd

abstraccão idealista que a história repudia.

Pretender pois que um artisla pode estâr acima da

"políticê deterrninada", pode criar arte sem se parti_

darizar (ou seja, torn€r posição por uma clâsse dêter
minada), ou ainda que há contradicões (ao que
parece Íundamentaisi entre â criatividade e a arte de
classe bem dete'minada, é, claramente, caiÍ no apal

tidarismo, no idealismo e na abstracção-

Tentando anâlisar cientificamente a realidâde objec_

tiva, sendo apreciadoí da autêntica música popular e

realçando o papel da cultura e da arte revolucio_
nárias na emancipaÇão das classes oprimidas, estou,
pois, em flagrante desacordo com as linhas conclu_
sivas e, sobretudo, com as entrelinhas do Trindade
Sanlos.

AS VERDADEIRAS INSUFICIÊNCIAS DO GAC

As insuficiências do GAC âão estão ligadas ao secta

rismo nem ao partidarismo. Muito antes pelo con-

trário; na minha opinião, falta lhe§ mais conteúdo
militante, mals' autêntico partidarismo proletário,
criados sob o prisma do realismo socialistai (e agora

em especial para os companheiros do GAC) é que os

últimos discos dos "Vozes nâ Luta" dizem aquilo
que necessita ser dito, para que o ârtista cumpra a

sua missão junto das massâs populares, para quem

dirige o seu alerta e o seu châmamento; o íacto é

que o GAC tem vindo a fazer trabalho de gabârito
no campo da recolha da música tradicionaldo nosso



povo, dando-lhe um novo e justo conteúdo. As
insuficiências, encontro,as eu em que muitas vezes
as coisas nâo são ditas directamente, com as pâlavras
que o povo conhece e quer ouvir. As insuficiências
€o também que, com as recolhas etnográÍicas, se
cai muitas vezes na experimentâcão abusiva e Íora
de tempo, no bonito pelo bonito. As insuficiências
são ainda que, concerteza, o GAC tem vivido muito
dentro das quatro paredes lisboetas e não tem be-
bido e usado o aferidor e inspirador fundamentâl
para a sua criação que é o povo, sobretudo o povo
que luta nessas fábricâs e campos pelo país Íora.

E sendo a músicâ do GAC sujeita a esse aÍeridor,
tenho â certeza, ninguém lhe apontará os tais parti-
darismos e sectarismos; dirão provavelmente que
gostariam de coisas mais simples e mais concretas,
que mostrem claramente os problemas dos do norte
e dos do sll|. e, apontem com vigor o caminho da
unidade popular, que de facto háde vir um dia,
porque para isso trabalhamos e, nesse trabalho,
desempenha um grande papel a cultura e arte mili
tantes e revolucionárias.

UMA PO LÉMICA JUSTA
NECESSÁRIA E U RG ENTE

Pâra term;nâr, e, sem ter a veleidade de esgotar as
questões levantadas pela redacção da ,,RES
POSTA", quero dar algúmas áchegas, porque pro-

Bêunião Ge6l da BESPOSTA -dia 11 dê Novem-
b.o, sábado às 14.3Oh na Sedê, aberta a todos 05
colaboradores eamigos da revista.
Ordem de trabalhos:'l Aprêciação crítica dos quaúo números

2 Belancàmento do rràbalhô
Colóquio da BESPOSTA
Tema:Aspeclos da Créncia e lnvestiqacão C,enflí'ca
Data:2à quinzena de Novêmbro (a anunciar)
Local e participantes (a anuncia,

blemas tão importantes e actuais, como aqueles que
íoram lancados, não podem Íicar no vaTio e exigeÍl
t ma discussão e clariÍicação urgentes.

Para mim, parto duma premissa fundamental: o
artista, que luta por ser consequentemente popular
e revolucionário, tem de colocar as suas âpt;dôes e a
sua criaçâo ao serviço da luta dos explorados.

Oue tipo de anista? - Um ârtista vi6do paÍa o
povo; conhecendo profundamente a realidade do
seu país, convivendo o mais intimamente possível
com o povo dos campos e das cidades, estando a par
dos seus problemas reais e das suas verdadeiras aspi,
rações.

- Um artista revolucionário e criador; deve inovar,
porque é um inovador, suportará incompreensôes,
porque é nâtural que as coisas novas câusem alguma
estranheza; mas não deve refugiar,se nas ,ormas
artísticas pÍetensamente "avançâdâs", sem verda-
deiro conteúdo e Íora do alcânce das massas de
trabalhadores, porque assim cairia na arte pela arte,
no idealismo e, de Íacto. em posições reaccionáÍias.

Oue tipo de estética? - Uma estéticâ popular, que
âproveite dâs trad;cões âquilo quê tiver real valor,
que capte a atenÇão do ouvinte e o Íaça pensar nâ
sua mensagem, que o incite à organizaÇão, à unídade
e à luta. O artista popular dêve inspirar se no povo,
trabalhar sobre as tradições genuinamente popula,
res, separândo o trigo do joio, dando-Íhe um novo
conteúdo, adequado à situação objectiva, ao grau de
consciência e culturd do auditório, etc.

Um árrista de élite ou para a élite? É óbvio que
tem que haver experimentação, é claro que as teori
zações matemáticas, filosóficas, económicas ou de
outro crmpo da ciência ou da arte, podem não ser
actualmente, e, desde logo, acessíveis às grandes
mâssas; mas, o intelectual e o artista revolucionários

. nâo Íazem uma cultura de ou para umâ élite, Fazem
uma cultum e arte revolucionária, inovadora, avan-
Çada, que seja a síntese do conhecimento, das preo,
cupações e aspiraçôes populares, com um novo con-
teúdo, diâléctico,. extrapolante e, poÍtanto, rêvolu-
cionário - revolucionário porque é dirigido para o
povo, mesmo que não lhe selâ imediatamente assi
milável. Está claro que, por exemplo, "O Capital" é
uma obra de grande fôlego, que necessita de grande
estudo e elâboração para ser verdadeiramente com-
preendida(ê cumprir assim a sua missão histórica);
mas é indiscutivelmente uma obrâ dum intelectual
do povo e está escritâ para o povo, tem um carácter

Nos próximos úmeros apresentaremos. entru ou-
tros, os sêguint6 ânigos:
"Capitalismo, Fa§cismo ê lndústriâ,,por nomeu Reis

''O Pú,prlo F o Ad,o, ou as reracões dos orqanilmos
de invêstiqacão aSíárid com o mundo que os rodeia,,
@r João lú. S Màrrin§
"A Ciencrâ nà Sociedáde: ''Neulrdtidáde,, e responsê
biliúde; ànálise bíêve de um caso portusué5:â,cc-
t,uluráção dds actividadFs nuctearêí'Dor João ÍUa
nuelG. Caraea
"Prasas de Monte cordo e Fuzeta,, 0t) recotha de



proÍundamente revolucionário e inovador e Íicará
para sempre reqistada na históriâ.

Ou seja, o artista e o intelectual consequentes não
podem cair no "populismo" e na demagogia, limi
tdndo-se a copiar, limitando-se ao nÍvelde conscien'
cid e gosto do auditoÍ, limitandose pois a uma
posição passiva, de retrato da realidade. Deve ino_

var, ser revo[]cionário na forma e no conteúdo, de
molde a estabelecer uma ligação diáléctica com
aqueles para quem dirige a suâ criaÇão, de modo a

que estes vejam o seu horizonte cultural e a sua

capacidade de crítica aumentâr constantemente.

Sobre a ligação artista partido, e, alérn daquilo que
já acima reÍeri, pârece me que os liÍnites da indepen'
dência politico partidária encontram-se na indepen'
dência e oposição aberta que os artistas e inte
lectuais devem manter perante as forças que diÍun_
dem o obscurantismo cultural e religioso, que deÍen'
dem o que é retrógado e caduco, cujo proiecto
cultural e político pressupõe que o povo nâo tern
direito nem capacidade pdra ser culto, para dpÍeciâr
a arte, para ter um sentido crítico. Pelo contrário,
devem tomâr partido pelo que é novo, pelo que
cresce e se torialece á cddd dia que pdssa; ou seia, o
progresso, á ve.dadeira libeÍdade e democrâc;a, o
socialismo,

Oual o partido ou orqanizacão polÍlica que defende
com consequência o que é novo, que luta com
pertinácia pelo progresso, que dá garantias de se

empenhar numa verdadeira revolução ideológica ê

cultuÍal, que encaÍa o socialismo nâo só con'o um
regime e um poder onde se mudam as relaÇôes de
produção e a classe, ou classes, no poder, mas que
possui um projecto ininterrupto de revoluciona_
rização do homem, com incidências em todos os

aspectos da vida do homem e da sociedade?

Bom, aqui pode haver ideias divergentes, mesmo
naqueles que apoiâm um aulêntico proiecto de uni_
dade popular, e, talvêz, não seja esta rêvista o
rnelhor forum para isso ser discutido; no entanto, é,
pêra mim, óbvio, que só apoiando nos nas nossas

prôpÍiâs torças, despertando as qigantescas eneÍgiàs
e potenciâlidades daqueles que tudo produzem e

nada possuem,'só lutando com muito vigor contra
todos os nossos inimigos internos e externos, pode
remos, nJm Íuturo não muito longínquo, conquis
tar o Portugd onde de facto "o povo é quem mdis
oroerà", E pdra isso os artistas e intelectuais conse
quentes têm que esta. no seu posto; pd.a isso é

necessária a contribuicão diária e actuanle da arte e
da cultura militanles e revolucionárias.
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PARA O ESTUDO DAS MENTALIDADES POPULARES:

A LG U NS PASOU INS
NOS P R INC IP IoS Do

APARECIDOS E IV] PORTUGAL
SÉCU LO XIX

Auguslo Santos Silva o

1. Uma das formas de expressão mâis utilizadas e
de raiz vincâdâmente propagandística e popLrlar é a
dos pasquins, pâpéis clandestinos, no geral em verso,
aÍixados nas ruas das c;dades. Numa época, como a
que acaba em 1820, em que o discurso do poder é o
único admitido, êm que o ser oficial equivâle a ser
total, os pasquins representam tormas de êxpressão
que escapam ao controle do podêr, mesmo quando
o apoiam.

No entânto, esta Íonte documentál Íiquíssima em
novas perspectivas para o historiador, tem sido qua
se sempre silenciada, ou então, quando referenciadâ,
de passagem e â título de mera curiosidade. Os
investigadores continuâm mâis apostados em âten
der aos desejos e ao exercício do poder, do que
propriamente em analisâr as maniíestações culturais
e políticas de índole popular.

Daí as diÍiculdades com que depôramos hoje, ao
querer reconstruir e rememorizar esses papéis clan-
destinos. Desde logo, quândo são citados, em obras
historiográÍicas ou romanescas, a sua oÍigem nào é
devidamente assinâladd. Os autores parecem não
lhes .econhecer suficiênte imponáncia para o cui-
dado de deixar descritâs as suas fontes. A soluÇão, a
curto prazor e enquanto não se empreender uma
pesquisa em larga escala desses documentos, é reÍe
renciar os textos que conhecemos já, f.isar o seu
interesse e indicar, desde logo, pistas de análise.

2. Raul Brandâo publicou vários pasquins reÍeren-
tes à primeira invasão Írancesa, no livro "El-Rei
Junot" {1); do mesmo modo, outra sua obra,
"181/, A Co spirâçâo de Gomês FreiÍê" {2) reÍere

alguns, que têm por tema o domínio inglês em
Portugal, Por outro lado, no decurso da sua obrâ
monumental "História da Guerra Civif'13), Luz
Soriano vai dando a lume "p"§quins e patrÉis incen-
diários que âparecem, sobretudo em Lisboa, de
crítica ou apoio ao pode/'.

São estas as tonles de que F,odemos dispor neste
momento. Não são, contudo, de molde a inspiÍar
confiancâ, por várias razões: em primeiro lugar, não
reíerenciam devidamente os documentos utilizâdos,
sobretudo Raul Brandão, que publica pasquins de
grande valor, apenas afirmando serem "cópias de
manuscritos dá época", sem indicar a maneirâ como
chegâram âté ele; em segundo lugar, expondo-os,
por assim dizer, como anedotas, nâo se preocu-
pando em obter informações que nos poderiam hoje
ser bastantes úteis e que só a eles, porque cronolo
gicâmente mais perto, teria sido possível agenciar.

3. As condicões em que os materiais chegaram até
nós limitam a envergadura do nosso trabalho. Os
dados exteriores ao texto em si, importantes para a
sua compreensão, não sâo precisos, Duas questões se
podem, @nsequentemente, levantar:

- A primeiÍa diz respeito ao modo de transmissão
dos pasquins. Como surgem, sabemclo geralmente.
As portas das igrejas, nas grades das ruasr nas pare-
des, deixados de noite. Sabemos, por exemplo, por
oÍício do intendente geral da polícia para o gover-
no, de 29 de Julho de '1820, que tinha sido achada
umâ décima "junto de uma das antigas janellas do
passeio público, que então era murado, com janellas
de varões de ferro de êspaço a espaco" (4). E que
alguns mais audâciosos chegavam a afixaÍ pasquins
contra a intendência no próprio ediÍício dêsta {5).oFinarisra de Nhtó. a dâ Facu dade de Lerrâs do Pôrrô pÍôfês§ôÍ
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lvlas o que desconhecemos é a capacidade de diÍusão
desses papéis, quantas pessoas os teriam lido, qual o
rilmo a que obedecia o seu aparecimento, A própria
atitude da políciâ não se encontra rigorosamente
averiguada.

A segunda questão concerne a origem social dos
pasquins. A linguagem utilizada, a clandestinidade
da diÍusão, a naturezâ das posições expressas, ludo
levd a crer que sejam efectivamente de o igem poou-
lar. Podem, é evidenre, surgir alguns maís suspeitos,
como aquele que Íoi afixado durante a invasão de
Junot e aconselhava a resignação aos portugueses,
Seria, no entanto, imperioso precisar o mâis possível

essa origem de classe, que é a condiÇão prévia de
toda e qualquer análise histórica que se possa em
preender.

4. Posto isto, ê Íace aos materiais de que dispomos,
o que dizem, o que exprimem, os pasquins? Para
que servem?

Primeiro que tudo, a linguagem textos absoluta-
mente Iivres, face ao códiqo normal, utilizando
expressões populares e obscenas, a fazer-nos crer,
com elevado grau de possibilidâdes de âcerro, que,
mL,ito embord pLdessern os pdsqtrins se'oriqinarid
mente escritos por agitadores saídos de classes mais
poderosas, a sua audiÇão era, na realidade, popular;
vejamos, como exemplo:

Dizem que se transÍormôrão
O Conde da Ega e a mLrlher,
Elle em burro paneleiro,
Ella em bestâ de aluguer. (6)-

Joga ainda a favor daquela posição a estrutura do
texto, sempre em verso rimado, para umã máis fácil
leilura e memorização. Ouâdras, sonetos ou déci-
mas, são poesias que se aÍixam nas pardes, de
suporte rítmico e linguístico bastantê simples, sem
recurso a figuras rebuscadas de estilo.

5. O pasqüim é, po' ndtureza, pol;tico, prêdom,
nantemente sâtírico, com frequência propagan-
dístico. Político: surge em alturas críticas, tem poÍ
temas os assuntos momentosos, exprime sempre
uma posiÇão definidâ face aos problemas. Satírico: â

arma preÍerida é a ridicularização das personagens,
atacando â§ íiquras adversárias nessâ base, e cons-
truído de modo a suscilar o riso do leitor sobre algo
ou alguém. Propagandístico: não se limita a definir
uma posição determinâda, quase sempre radical,
alicia as pessoas para o seu lado, incitando as a

concrelizar o que apregoa,

Reproducão dê primeira parte do doclmento em que o
píncipe regente anuncia a invasão do reÍitório pêl4 tropas
napoleónlcas e iustifica a fugê pâra o Brasil.

)t...,^..,""",..,.,,.."

Texto da proclêmêcão das lrop3s nvàsorâs de Napoleão ão



A melhor prova da ímponáncia dos pasquins reside
na difusão das ideologias revolucionárias, triunÍán
te_s em determinadas zonas do país, nas que aindâ
n.o le am dderido à rebelião. lsto pdssoL se ros
aconrec:mentos de 1820, como ,ele.e Soriano:
"(Em Lisboêi desde o citado dia 30 (de Agosto) em
d'ênle tornou sê frequente a atti\dÇào e appàreci
mento de pasquins e mais papéis incendiários, Íavo-
ráveisà revolução do Pono" l7 ).

6, O pasquim pode ser in$rumento de ataque aos
diriqenres do páis ou o situâções conjunLurais dere..
ninodds. e oode tambérr torndrse depo;s do vilor id,
uma afirmacão de triunÍo. Compare-se esta quâdra
aÍixada nas igrejas, em 1817, contra BeresÍord

De úrn corno fazer um tínteiro
lsso faz qualquer estrangeiro;
Ivlas dum mrno Íazer um general,
ls5o só ld,, o sPnhor l\;are.hàl '8 ..

com o sequinte "Soneto quê se Íez ao l\rarechal
BeresÍord quando chegou ao porto de Lisboa, nos
meados de Outubro de 1820 transportado n'uma
nau de guerra ingleza, da qual não desembarcou por
não ter iicença do governo":

E tornãste a voltar filho da puta
Do Paíz das Arâras e dos Coqueiros,
lvral hajam os Amigos Brasileiros
Oue vivo te deixâram n'essa Lutê.

Agora que Lizia êm paz disfructa
A Groria qJe rêluz oos reus GLre.Íe'ros,
Não prêcisa de Chefes Estrângeiros
E menos dos que tem essa conducta.

Visitâ a l\,4eretriz e vai-te embora
Pois já levas em signal de gratidão,
Cabedal que bem faltá Íaz agora;

E vê Bife Soberbo, e Beberrão,
Oue exultando tudo só por ti choÍa
A Lacerda, o Filhinho e o Cabrão" (e).

7, Corno instrL/mento dê dtdor,ê, o oàsouirn póe
d,reclamente em cáusd o pode.. E Íê.lo de ur-td
maneira v;rulenta, sem rneias palavrês ou florilégios
de oposição. A intensidade e a nudez da crítica, que
não se mascâra nem atenu;, caracterizam o pan
Íleto, especifícândo-o em relacão aos outros tipos de
oposição ao regime abso uto. Assim, em lBl7, a
lntendência reqista este escrito:

A batalha do Bucaco gênha perôs rropês uso rngresas, mmêndadas por well .ston, êpíessou a derota fapoieón ca em portugar
Se o domínio Írancês cesava, a dependênc a br ránica vrnha para rrca.l
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Ouem perde portugal?
O lvlârechat.
Ouem sanciona as Leis?
O Bei.
Ouem são os executores?
Os governadores.

Para o marechal
Um punhal;
Pára o Rei
A Lei;
Pa ra os governadores
OS executores (10),

O conteúdo é claramenre revoÍucionário:o pasquim
analisa a situaÇão actual louem perde portugal? /O
Marechal), faz a apotogiâ do sistemâ liberal (-parâ oRei/A Lei), e aponta a necessidade de sublevacão
violenta (Para o maÍechallUm punhal, pa.a os goür-
nadoreíOs executores). Nâo se tràta apenas da
expressão, do- descontentamento popular, mds sim
oa rormutacao de umd estratégia políticd, Se não
atendermos a todos estes âspectos jamais consegui
remos compreender, em toda a sua extensâo, a
importáncia deste meio de comunicação e agitação
§octals.

8. EÍâ forca transíormadora associada às reivindi
cações políticâs não é exclusiva do peíiodo de opo
srcao clândestina, Uma vez derrotddo ou expulso o
inimigo, novos pasquins aparecem, denunciando os
rmplrcados e os conciliadoÍes, e exigindo castigo. Nopeíooo que estudamos, isso sucedeu, @m bastante
vrgor, depois da fuga de Junor. De imediato surgem
papeis condenando os ponugueses que colaboraram
com os rnvasores; apontam nos e Íixam_lhes as penâs
,ustas:

Avi§o revolucíonário distnbuído §ecretamenre no paÍs du
rante o domíôio de Ber*Íord e dâ Regênciâ. Exemptar
apenso ao mãÇo dos documentos quê constituem o processo
de Gomes Frene de Andrade no Arquivo Nacionatda Tore
do Tombo. Citado neste anigo.

Quem diz que o Príncipe Íoi tirano?
O Libano.

Ouem lhe mostrou sempre raiva?
O Paiva.

Ouem lhe châmou ladrão por não pagâr?
O Aguiar.

Elles aqui hão de Íicar
À/lortos, juntos com os Francezes
Pelas mâos dos lnglezes
Libano, Paiva, Aguiar.

Ouem é mais francez que o demónio?
FreiAntónio.

Ouem é Francez de Bilbau?
O Bacalhau.

Ouem espera de ser rico?
O Frederico.

Eu a todos aplico
O que a outros apliquei
E n'esta forma verei
Frei António, Bacalhau e Frederico.

Ouem é de Francez o espelho?
O Vetho.

Ouem indaga os nomesz
O Gomes.

Ouem louva as suas acções?
O Simões.

Estês grandes toleirões
Nos mesmos casos culpâdos
Devem de ser enÍoÍcados

. Velho, Gomes e Simões.

Ouem é Francez âfamado?
O Bernardo.

Ouem por tolo segue seu louvor?
O Ferrador.

OrJal é do9 tnês o mais matreiro?
O Livteiro.

Todos tÉs no Limoeiro
Devem de ser ajuntados
Para serem justicados
Bernardo, Ferrador e Livreiro,, í1 1 ).

E os pasq-uins vão justiÍicândo os castigos proposlos,
por posiçâo de princípio:

Espiriro Nacional.

Quem perde Portugal. o Marechal.

Quem sancioha as Leis. o Rei -

Queúr saõ osexecutores os Gov€Ínadores.
Para o Mareclral, hum Punhal.
Para o Rei, alei.
Para os Governadores os Exeeutores.



Sou piedoso, sinto n'almâ
EÍeitos de compaixão;
IVIas quem hé lraidor à pâtria
Não é digno de perdâo (1 2 ).

L Os papéis clandestinos são, portanto, uma arma.
Arma de quem? A ma;or parte da temática por eles
aborddda di? respeito à dominac;o eí.dnge:ra em
Portugal: a francesa, durante as invasões; a inglesa,
de 1810 á 1820, com especial realce a partir de
1817. As duas Íormás de dependência externa são
por vezes associádas, como no pa§quim que compa-
ra o suposto auxílio británico à suposta protecção
Írancesa, ê denuncia o colaboracionismo dás autori
dades nacionait dizendo: "Senhora intendenciã,
auxílio, protecção e regencia, tem tudo a mesrna
intelligencia" lr 3). lsso é bastante importante, por-
que nos mostra o panÍleto motivado por conside
rações oú anseios de nítida ordem política: o que
interessa é o facto da dominação, não quem domi-
na; e desmente possíveis alegaÇões, justificativas do
seu aparecimento, na base de que seriam o produto
de uma aversão natural para com os franceses.

Opondo-se corn Í..mezá á p,esenço eslrangêi.d, qJe,
dizer que os pasquins são maniÍestacões de zelo
patriótico, reivindicando a autonomia esmagada?
Decerto; mas não se reduzem a uma simoles contes-
taçâo da dependência externa, nem se apresentam
como forma absolutamente nacional, contrapondo
todos os portugueses aos invasores estrangeiros. Os
papéis são mais subtis e argutos. Não âtacam tão
somente os representantes franceses ou inqleses em
Portugá|, denunciam, também, quem pâctua com
eles. E nào só: enÍiam no mesmo saco invasoret,
colâboracionistas e aqueles que, dizendo-se seus
opositores, nada fizeram que o provasse. O pasquim
dissêca socialmente todas as reaccões ao domínio; e
chega a fazêlo em termos de classe ou grupos, que
vai apoiândo ou Íulminando. É, pois, também, uma
ênálise socidl, prévia, à posicâo politica. É o quê
podemos ver num texto maravilhoso, distribuído'
em Julho de 1808, que passamos a trânscrever na
Íntegra:

Ouem opprime os Portuguêses
Ouem os roúba sem ter dó?
É esta tropa Franceza
De quem é chefe o Junot.

Pois então em Portugal
Consentem tanto lâdrão?
Oue ha de ser se nelle entraram
Promettendo proteccão?

A enlrada d'esta gente
Foi com grande intrepidê2.
Descalços de pé e perna
Dois aqui, acolá três.

Uns curando sempre a sarna
Com carâ de malinados,
Outros com Íome de rabo
ÍVresmo cahindo a bocados.

Ivlas vejo que os nâo matararÍr
Oue a canalha toda brilha
Oue ha de ser, se cá havia
lVuitos da sua quadrilha?

Oue Íizeram esses então?
É maroteira em excesso:
Foram logo os da Regência
Beijâr o chefe no sêsso.

E o chefe da Polícia
O conde de Novião?
Esse já era maroto
E agora é lôdrão.

O Senado de Lisboa
Esse qrande Tribunal?
ouatro centos para prata
OfÍerecem ao Generá1.

Os Grandes e a Fidalguia
Esses haviam de brilhâr?
Pois nãol O Ega â mulher
Ao J unot Íoi entregar.

He onde póde chegar
O genio de ser cabrão.
Enfim, já chamam á Ega
Princeza do Ramalhão.

Oue tem feito em tal desordem
Os Portuguezes honrados?
Para a esquadra, os que puderam,
Fugirâm d'estes malvados.

Iúas entâo como'Íoi isto
Nas outras repartições?
O resto do nosso Exército
Arsenaes, e ÍundiÇôes?

Para acabar de vez
Tudo já te vou narrar
Verás â rotina nova
De, proteqendo, roubar,



I

Depois de ler assolado
O reino de Portugal,
Entraram logo por Íim
Em â suâ câpital.

Começou a ser rebale
Com um famoso Edital,
Concebido nestes termos
Em nome do General:

O grande Napoleão
lmperâdor e Rei
lMandou-me a proteger-vos:
Eu vos proteqerei.

Corneça a protecÇão
Escripta n'este Edital
Em se íazerem Senhores
De toda a Casa Real.

Bestas, seges e mais trens
Tudo andou n'uma poeira,
E d'aqui a tudo o mais
E seguiu a ladroeira.

Valorosos de Austerlitz
Acabou vosso valor;
Todos á uma Íugiam
Do mais pequeno rumor,

Sabe Deus se Austerlitz,
Esse l\,4arengo, esse Yena,
Oue o Gazeteiro nos diz
Será valor só de penna.

Dêve em memoria ficar
Do Corpo de Deus o dia,
Ao Francez âbandonar
Toda a sua artilheria.

Forte acção, Íorte batâlhâ,.
Em Ponugal â primeirâl
Bateu-se a Tropa Franceza
Com o Cirio da Ameixoeira.

E a esta gente do Cirio
Com a sua devoção,
De repente enconlra a Tropa
Do grande Napoleão.

lnveste com tal valor
Este exercito aguerrido,
que tudo desbaratou
Sem ter um dos seus fêrido.

Só de burros mais de mil
Foram mortos n'esta acção;
Duas bandeiras tomarão
Da Virgem da Conceição (1a).

É notável a ânálise social que este texto evidencia.
Começd por fixar o inimigo principal, o invâsor
napoleónico, caricaturando a sua entrada na capital.
Mas nâo se Íica por aí: enceta, logo de seguida, o rol
das cumplicidades internas, quê aparece em resposta
a uma questão precisa, rigorosamente levantada:
como foi possivel o assalto de Lisboa por um exérci
to esfarrapado? A denúncia é violenta em extremo:
os culpados são a Regência, que foi beilaÍ Junot no
"sêsso" lque, como se sabe, designa "nádegas"), o
intendente da Polícia, o conde da Êgâ. E a crítica
estende se àqueles que, mesmo não mostrando
apoio explícito ao invasor, pela sua subsêrviência
possibilitaram â permanência daquele: o Senado e â
Êidalguia-

O importante a reter aqui é que não se trata lá,
apenas, de Íigura§ comprometidas pessoalmente
com os Franceses, São postas em causa institu;côes
dirigentes, os órgãos máximos do poder ao nível
nacional -a Regência-e local o Senado e a

classe social detentora do poder de Estado - "os
Grandes e a Fidalguia". Desde que se levanta a

questão dos motivos dâ vitória do inimigo, o apa-
relho do poder perde a sua intangibilidade e é de
todo posto em cheque - o Estado, o Exército, as
clâsses.

Por isso, por este comprometimento, em bloco, dos
dominadores internos, os Franceses serão abatidos
pêlas forças da resistência populâr, apoiada nos aliâ'
dos británicos. É sintomát;co o episódio escolhido
para demon$rar a Íraqueza do exército ocupânte:
no dia do Corpo de Deus, em Ameixoeira, uma
cúluna inimiga, tomou a procissão reliqiosa em hon
ra da Virgem l!'laÍiâ por um bândo de insurrectos
armados e atacou-a. "Forte accão/Forte batalha/Em
Ponugal a primeiral", comenta o panfletário. O
povo junto,. mesmo em manifestacões pacíficas,
aterroriza os.invasores, É ele o único que toma â

atitude consequentemente libertadora, é ele o único
que os pode vencer,

10. Compreende'se bem, agorâ, a Íorça imensa do
pasquim e o grau da sua consciência política. Está

iustiÍicado, portanto, este primeiro esforÇo de assi'
nálaÍ a sua importancia e de pÍeparar novas pesqui
sas. Os materiais foram quase todos coligidos por
autores do século passâdo e dos princípios do
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actual. É nece§sário prosseguir a prospecçâo, e siluar

os pasquins numa análise correcta, tomando_os po'
aouilo oue verdadeiíamente são: meio de comuni_

càcâo de massas. mdnifestação de vontade e opÇões

políticas.

/re
Tornâ-se imperioso que nas páginas da RESPoSTA
vâo aparecendo estudo§ §obre a real;dâde histórica
portuguesa tratando a não na perspectiva da hi§to-
ii*r"ii" br.ou"s". mas utilizando uma metodologia
maierialista 

-e 
dialectica, trazendo à luz as lutàs

populares, os qrupos silenciados, os movimentos
sociais que as classes dominantes nao ouerem que

venham à superÍície. Também se torna útil (e novo)
que uma Revista Culturat ensaie uma forma (talvez)

original de crítica: procure dizer o que se lhe oÍere-

ce dcerca dos artigos que sdem las suàs páginâs.

Estamos nâ presenÇa de um pequeno estudo que

orocura analisar um certo número de pasquins (pan_

iletos anónimos e clandestinos) das primeiras déca'

das do século XlX, isto é, num período hi§tórico em

oue o estado obscuíantista ponugués refoíça os seus

aoarelhos Íeoressivos (censura/Pol Ícia/ideologià) na

coniuntura áas primeiras revoluções burguesas e da

guerra napoleónica. lsto numa altura ern que o
Àntigo Reqime estâva irremêdiavelmente em crise e

cairía aos qolpes da burguesiê Íevolucionária.

Os pâsquins aqui analisados (em verso rimado, rela_

tivamente Íácil de Íixar) são dirigidos contra os

ocupantes estrangeiros do lerritório nacional (Íran

ceses-ingleses) que disputavam â hegemonia terriro
rial e cerceavam a independência políticâ e contra
os colaboracionistas. Por aqúi se depreende a actua
lidâde e o interesse do tema.

ContJdo algumas adverténcias e reparos críticos se

impõe_m.

1. Serão os pasquins, na realidade, uma Íorma de

exprêssão de cariz populaÍ? A pârtida sabemos mui_

to oouco sobre essas maniÍestacões politicas e cultu'
raii. A sua génese dinda é pouco conhecida, não só

quànto ao qén€ro lÍomances populares? literatura
ie cordell literaturâ DanÍletária de propaganda? ),
mas também no que respeita à época de Íormação
(oaÍece terem aparecido os p'imeiros pasquin§ no

sec. XV), como também quanto á produção social

{há pasqrrins que revelam autores letrados e eclesiás

ticos), conhecem se apesdÍ de tudo multos pasqulns

oue se encontram tanto nas obras de memoralistas

como sepultados nas bibliotecas. Estâo no entanto
disDersoi à espera de alguém que os reunâ e analise

Tâmhém não há dúvida aue a bibliografia sobrê o

A vila de Santarém ocupada pelos rnsleses após a rêtiÍada de
Ir4asena. Saniãrém hâvia sido o quartel-gerera deíe último
entre 1810 e 1811.

NOTAS

lr r BÂANDÃo BdJl El.Â.i Ju.d". a'bl'ois.d Hisró"ca, "Re.dt
ce;ça Pô'ruquÊ;", 2" ed., Po,rô. ..d I l9l9), 1 vo'.. óp. 453.

(2) BRANDÁO, Faúr, "1817. A con.piráç,. dê Go66 FrcÍe",
Bibliote€ HÉtóÍicâ, "Renaeença Podúguee', 2ãêd., Podo, Vd.,

(3) soRlANo, simão Joé da Luz, "Hittóriâ d. Gü.i.. cilil ê do
Eírb.leimeúo do Gowno P.íamêdâ, .m Poíuoal, Côôpr.h.F
d€ndo a Hisróriâ oiplonÉtio, MilibÍ . Politica D'6r. Fêino de.dê
l?77 âtá 1834. Lisboa, de§dê 1466, virios tomos.

l4l ldem. ibidêm, Íerceira ÉDochâ, Tômo l, 9. 330.

{51 ldem, ibidem, Segunda Epocha, Tomo lll, Ê. 53?.

'bl BAANOÃO. Fau. "El Re,Jud', p.449.

(7) SORIANO, Luz, "Hinótiâ da Gu.Ía Cirif', ÍFceira Epocha,

{a) SRANoÃO, Bêu1, "14r7", p.90.

(9) ldem, ibidem, PP. 262-263

(10) saNTOS, F, PhêiÍâ, "G.ogr.íia € EcoÍoôi. d. RNlução d.
lazv', Colêcção €íudô! ê oôcumentos, EuÍopâ-AmériG, 2a êd..
Lhboa, 1975, pp. 160 161,

(111 BBANOÀO, Êaur,"€r-Rêi Junoí" pp. 456-457.

(12) rdem, ibidem, p.449.

(13) SORIANO, L!2, "Hitúria d. Gu.râ Civil", Segunda Epocha,
Toru lll, pp.,537.534.

(14) BRANoÃO, Raul, "El.Rêi Junot", pP.215279
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assunto é escassíssima. A historiogrâJia portuguesa
ainda se preocupa em larga escala com o discurso
das classes dominantes, deixando de Íora as classes
lrabalhadoras, as minorias político'culturais, âs for-
mas de expressâo populares.

Ora não serão os pasquins produzidos por minorias
político cultlrrâis? l\tinorias cujâs Íormas de expÍes-
são pública estavam grandemente cerceadasT E em
que circunstáncias ganharam audiência popular?
Sempre? Ou em determinadas condicões sociais,
polÍticas e culturais? Ouando é que um pasquim é
veiculado - oralmente - pelas massas? Sâo ques
tões que no artigo nâo estão perfeitâmente esclâre
cidas.

De ,acto, poderemos dizer que é o "povo" (termo
extremamente impreciso e ambíguo) que constrói a

resposta política e culturâl ao §istema? Será isto
sociologicamente correcto? l\4as então quem escre-
ve os pasquins e quem os lê? Temos aqui presente
que o prob,ema do analfabetismo não deve ser de'
masiâdamente empolâdo porque outrora as Íormas
de transmissâo cultural (os media) eram diÍerentes
dos actuais. Hoje a escola tem um papel capital no
processo. Ontem a leitura pública, a via oÍal, o
teatro de bairro ou o canlo suprimiam a ausência Ce
mnhecirnentos gráf icos.

Portanto. pensamos que é preciso ter cuidado extre
mo com generalizações apressadas.

2. Hoje a ciência da história dispõe de métodos de
análise que não podem ser minimamente esqueci
dos. Um deles é a aúlise de classe. Ouando um
grupo social quer tirar determinados efeitos de um
acontecimento produz uma imagem pública que
vem provocar um certo número de comportamentos
que antecipad*nente se esperâm. lsto também é
válido para os pasquins. Como é válido para os
panfletos verrosinosos do anti-liberal José Agosti-
nho de Macedo {1 ), cujos panÍletos tinham de racto
certê Íeceptividade popular, quando atacavam os
pedreiros livres, os mâçons, os jacobinos mas clmo
armas da contra-Íevolução miguelista. E nessa altura
(1828 31) era a burgr,esia a classe revolucionáriâ.

3. Dor outro lado, pensa'se que os pasquins são
sobretudo um fenómeno de cidâde - lugar social
em que os debates políticos e a crítica social tem a

receptividade pública suficiente para permitir pelo
menos dois partidos (os pó e os contra). A liber-
dade de imprensa com a abolição da censura e o

desenvolvimento do iornalismo vão retirar grande
parte do eÍeito que tinham até então os pasquins.

4. Finalmente o termo mentalidades -1ãousadoe
propagandeâdo pela Escola do§ Annales(2) le de
que em Porlugal hoje se âbusai não será um termo
demasiado pacífico e inócuo para analisar expres-
sões de natureza política, onde, com certa violência.
se critica e se injuria? E porque não explicar o que
são mentalidades? E porque não conuapor às men_
talidades as ideologias?

5. Talver daqui saia uma proposta: Porque nào reco.
lher, organizar e analisar os pasquins e panÍletos que
apesar de oÍuscados pela capelinha dos historiadores
oÍiciais sào contudo um património históricocul
tuíal incalculàvel? Através deles poderíamos um
dia reconstruir não ú as lutas sociais como tambérr
este meio tão original da expressão dos grupos e das
minorias. Poderíamos também reapropriá-los oú rea-
proveiú-los para o campo das lutas populares de
hoje.

Joíqe Custódio

NOTAS
(1) Jo§é AsoÍinho dê lMaedo (1761-1a31). lniciarmenre iluminista
qle leu VokêiÍê e Bôu§áú ê@bou ,or ,sr fânáiico ôDôsitur às
idêiás libêrah @loando sê a sêrviço do miguslhmo. Escrev€u pãn
rletos aiçando a5 íôrÇas popularês conÍó o! jrcohinos, mêçónico! e
rêvolucionáriôs bur0u6es.

121 Escoladôs An.âlÉ - ês@la hÉroriosÍáfi@ fÍêncesa que surgiu em
1929 à volta de uma revisia qu€ * intitulava Aníal6de l'hútono
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-m. muho 3dú.1 e or p.obl.mas ,qu i ldán-
radd Éo pod€n sr iqnoÍador sb p€na d€
c cômer€rm .ro! d€ âpr*iaçáo nos cc
ior6 políti@3d€ váísúaÍda. A prÉcúpâção
d€ êíudo ê d€bat€.n6nlra eco nd.rêro
qu..xplie huita3dasdificuldadê!do movi-
mnto populâr êm Portugal - inclúiídô as
dificuldsdês encontrâdâs pôr oma Âêvhra

Oizíam3 no EÍ.rurô Eíito'i.l 6m qu. .
FAPIR h,Eou a B.viíâ â qú€ puhlicàmos
míe íúm.ror '!A .xp.riência vivida troux€
ss tráhalhado.6 âcoí$iáncia da !a lorçã,
dâ tuâ Ép*adad. d€ .6á,ar.3êírúturardo
pod- apnalúra e coloni.l podugúôs. Ío.
daviâ, 63a con$iência náo têvo . gúiála
umá visão clarâ dos !@ani.mos Fci.G, po.
lílico! o dltráis e dâs súas l.ú com vitb à
tôÉtormâçâo piotudá desla $ciêdad.". E
mÉ diait€ dizi.: "En .uha , r.vi.ta d€
Frá êôniribtrn páó â €láo6çã0 dos tun
dúêni6 técôico-político3 d. v*dád.na§
.lermiiv.3 popularB nô. div.m. empôs
que aôordar com m.hpEfundidâd." {...)

É dà rerizaÉo dâ expcriê.ciâ.cumútad. ê
d. rnrofráncia dâs idêias {facrôr€s 3ubi*
rúd qw @mêÉ eoÍ ,âlar Foro Çami,que

uma ânálisê da§ íornas dê

'déroíô Surou6a no eio da clas*or.ráÍiâ
. óoi Êobleh.5 r..p€itânrêsà êdifiaçâo de
ú Ê.d'.ro d€ Enquarda párâ â R€volúê.ão.
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Um dos prob emâs ma s imÉ(ani€s da reo
rÉ e da práricá revoruciofáriar é a cotreôra
.ompreensão e âp i.aÇão mâteíiâ|Ía dialéc-
rlc do pápê dos Íâdorês objeci vôs ê sub
jeciivos na Íe!ô ução e nâ êd Íicacâo do :ô-

Ere problêma éda ma or comptexidâdê. Ete
ensroba a relacãô ê.rre o mareÍa e o deàt,

.o.!ciênc a social. ênÍe â
base ê a supêreÍrliura, enrê a economra ê a
política, enrrê a prá!ca
rcvime.to espônránêo e a acl vidadê con!
ciênre e oÍgani23da, êrc.

OáÍ úm valôÍ abso uro
conduz, êm rêôÍiê, queÍ ao mreÍ alÉmo vul
saÍ, ao economicÉmó ê aô esponra.eísmô,
quer ao ldêa smo, aô §ubjédvÉmo e aô
vo untarismo. Em políii€, lso evaquerâo

rêíormhmo e a rêvso
nÉmo, queÍ aó avênt!reiri§moi e dogna-

Visro sôb êíê á.qulo, e*e é um oÍôbtêma
ÍLndamental, de impô ánca vira parâ a
virória dâ .êvô uÇãó ê do soc a hhô, uma
inha de demárcação quê sêpaÍa os mareí â
isias dos idêarÍas, os marxistaltên nÉlas

dôs opô(un {âs de.rodâs âs corê..

MAAX: SOBRE O PAPELACTIVO
DAS IDEIÁS iFACÍOR SUAJECÍ]VO)

Ao des@bÍ Í a .oncepcâo mârêrialÉra d.
Hisrória, Mart dererminou, a
pô, cóÍêctamente, a relâÇão eôrê ô mare
râl êo deal, ênrê ô! ÍadoÍes object vo ê
§ubject vo na evolucâo da sôôiêdadê hu
tuna. Com e{a qÍande descobeitâ êle ap i
óu um sôlpê mo(alnão só ao idealkmô na
vida soôial, comô a nda ao mârerialÉmô vúl
sat É vetdêde. escrcv a ete, que a atma da
crki.a nãa Do.le sübshun a crftica dat ar
úat a forca nâterial ren de .eí dêrrubada

pela lórya nàt.tiat: nês até h$no a éotjô
e toths uha faru mâtêri?t. t.po quepene
trâ ,as húsad' lK MaÍx e F. Enqêk, ObÍas,
wl. l, pá0. 406, ed ôâô.u*a)

Marx ê Ê.qê s vveram numa ápôca em quê
as taÍelas l*antadâs pe ô desenvôrv menrô
dô movlmênto operário ê a ê abôÍaúô da
sLa ideólôsiâ roÍnàvâm indhpensáv€1, àntês
de mák, rebateí o idealsmo, apo aÍ com
aÍgumenros a5 iesês maiêÍ alinas Íundamen.
iais dê§ta idêôlôlia, môrÍa.do quê sãô as

@ndiÇõês da lidâ mâierial dô sôciêdade e o
mdo de produção quê dererminam toda a
rhio.omia e o dêsén!ôlviôenú da Écie
dadê, in.lu ndô a âpariçãô ê ô dêsênvo.
vimento dâs ideia§ e das reorLâs sociaÉ. "Se
a iuven.ude aÍtibuiu uhô inpôrtânciê excee
siva êô dspêcro econômi@ das @i*s. ó

Mârx e eu Dróprio qúe dE o sanot patciat.
nente retpônsávêit êsôrev a Ense s. /o
@nbatermot os not9t advecátiot, íai-nos
ptecip afnhat a pí)h.ípio e«encialqueê1*
neqalam e nem temp@ ttuemos tempo,lugar
nem ôpanunidadê pêru tulientat @nvenien

f rorcs quê se influen

CâÀàs Esólhidãs, pá9.424, ediÇão íusa,
1947). Duranre ôs ú i mos anôs da sua vida,
F E.sêh, núma sár ede áita
pÍoblema e esrorçou-e por a.en1!a. o papel
adivo do ladoÍ subjêci 6, das idêias, dô§
part dos e de diveÊas in$,tuicões da !!per
eírutura em qerai cÍiticândo o mareria
lhmo vulqâr, ô êcônômiclstu '4 rÀuaoaio
econômica. stbtinhaua eté, é B bê§. mas na
dêsehrclat dôs lutas hlr.óticas. o. dilettus
elêmeníôs .lâ supetesúuÍuta Íên una in
fluência .]e igual inrortância e, Íre.luenre
nent4 são etes que. dê moda prepônde
tahte. thê.tetetminên a foíma".lF. Eryets,
Cdda a L Bloch,21 22Seiembro 1a90)

Mas nêm nêsmô a*im ô pergô conrra o
q!âl Enqe s sê tinha i.su.s do íôi êviiado O
oportu. smo, que se apo ava prec samênrê
sobre o mateÍ alÉmo vulgaÍ e o economi
cismo, ar nsl! a lnrêrnacionâ A rêoria
das "íôÍças pÍôdutivaí'
menre fãmoso de Bôrníein 'b oól'éctrú ,ãó
é nada, o Nvinentu é rudo'
basê dê tôdas 3s têôrias ôpôrtufÉras e Íevi
sionúras da épôca ê causâram um qrânde
prêluizo aô móvimê.rô revôluciôná.iô da

o qle Marx ê Engeh não ii.ham podtdô
Íeâliza. @m êxiro nô §eu iêmoô, Ío Íeali,
zado por Le.inê nas nôva§ ó.diçõê§ hú1ó-
t 6s A imperiBlnho, slblinhava Lenine é
B 'épou' en que, @na o adniteú ên sêral
os nâíxistàt, as candiÇõês objectlâs e§ão
haduras pàrê ade*tuiçãa.lo capitalkma. "
(Obras Comp êtâs, vol 26, pá0. 19, edicão
Íu$a) NeÍa! ctcu.sáncãs, ô papel do
Íadôr subjêcl vo, âlabôrado poÍ Lenine em
todos os seu§ aspecros, adqu Íê uma lmpor
táncia pa(icu ar. Em "Oue Fazer? " ê êm
dve^as ôutras ôbrâs, Lenine demonnÍou
clenriíi6menre à ôêcêssidadê e a lmÊú(án
cia da teor â e do pâdido da clâsêopêrária,



súblrnha.do quê sem á ieoÍia revot!cionáÍia
nãô @de hâver movimento rdo ucionário ê
quo o papel da vanqua.da nâo Eodê §er de
sempenhâdo *não pôÍ um pa(ido qus se
§úie po. umâ rsÍia de vânquarda.

LEN LNE: SOBRE AS FAI2ES

NO MOVIMÊNÍO OPERÁRIO

Lêniné elaboro! o p.pel do lactôr slbje.
ri6 na llta ôonÍa os adveEários idêológicos
do mrxismo, que viam no desenvotvimenro
da sociedádê um proce$o Íanquito, uma
evoluçâo espontánea, que sê rêatizava sêm a
intêrvenção dos hômens, con
ádmitiamque o sócia ismo se in*âuraÍiagía
dua menlê, êspônianêamênre, @mo Íêsut-
rado inêvúável do dêservolvtmênro ecoBi
mico, em ura de clâ§., sem rwo ucaio
sociá hla nêm diladura dô prolêiariadô, sem
a drccÇão do padido marxÉta. É a ee que
@be o mérito hislóri@ dê rer de§masÉ.ado
ê êsmôqado ô ôporiunhmô dê ÍaiÇão da

Pêrâ prtmeÍa vêz na hÉróriádô penemenrÕ
marx sta, Le.ine pô§ a nú as râiz6 ideotó
si@s do oponlnismo, quê cónstÍem prê.
châmênte em p.eaÍ o eoromicismo. a
êsponta.eidadê do movinenro rêvolúcio
náriôda cla$ê ôperárla.

Lenine @nduziu iguâlmênre umâ tuia de
cidida @núâ o subjeci v sm
rhm dôs ideólogô3 pôputiíás pequênô.
-buÍguêsês, ânarco sindica Éras, rôtsq!ktâs
e oport!nisbs "de esq!êrda"
dê Íacto, o papêt e a impodáncia das con
dioões obiedivãs ê íundâmênravam nrdô
sôbre a vontadee a consciénciâdo! hom3.s.

Nas côndiÇões âctuai!, a quênão do papel
dos tâftores objê.ii6s e subjêctivos ôprê,
seniã.e dê nôvo comô um importanle pro
bleóa dá âdla idade, dadô que na reoriâ,
cômo .a pÍárie, § obsêruah qÍandesdeÍo.
mâções, que prêjudicôm o movimê.rô re.

"Hol? slblinhôu o camarada Envêr Hoxha,
no Vl Congrêss do PTA ,rsÀr€-re e Éôr,.
d*cimêntó de diw4êr Eotiàs que pr@-
ntàn a Boontê.eidade no m
lulonário. 1ue rubettimam o papet do
fxto. ún&iê.te e ndosprezêm o papêtda
teotiâ ê dô ÍÉrtido dó proletaíiédo".

Os í6visiôniÍãs modêÍnôs. com o. revhi.
ni§as §ôviétlcos à cabeça, 6mo ôs §els prê
dêcê§sres - os ôpo(u.htas da I tnrêr.a
cional - Íésvalarâm, dê facio, da reriâ das
loÍças píodutlvas parâ o êcônomi.km ê o
.erormhmô. Eles esforçam{e por dêmon}
tar que o Épiiârisôo actuál sê inielrâ sra.
duâlmên1ê nô sciâlhmo, qu
Íária e podê êmpenhaÍ nâ via do so.iatúmo
denÍo dô quadro dô resime bueués, oue !ê
pode pâssáÍ ao sociálhmô pôr mêiodê íefoÍ
mas, pela viá pa.íÍica e sêm rêvotuÇão, quê a
lliâ pêlo socialismô pôde mesmô ser guiâda

pôr uma classe e um pâtridó nãô prôretários
ê quê sê pôdê Nnsúuir o sociâlismo m6m
âpoiando* êm Õ!i.as id6losias 'so.ia-
lÉtaí' não márxhras ôniniíâs, ê1..

Na Américá Latina ê .a Europa Ce.rrali
cedos ideóLogos, nâ5 filêirâs da "novâ eç
quêrda"i vão ainda maú longe. Eles Íêieúaó
á nêcê$idadê dê dar umã consciênciâ sciá-
lisia à crassê ôDêrária ê ás ma$as úabathá
doÍas e alirmam qu€ o papêl dê vanguarda
pode ser d*empenhâdo por uma "minoria

como o ÍeÍmêfto dâ
r*o ução, quê a @nsciênciae a orgaÕizcão
e adquirem Gpontôn€amen
da uta, negam â necâssidâdê dô pafridô
ma.xista e do seu papêldirigente, á$im co.
m os principiôs lêniniíar pÉra a sua êdifi-

Pôra j!í íiúr€m as suôs pGiÇões anri-már
rÉrâs, ôs seus E€(idários pÍocurãm demôní
tãr que Lenlnô dêformou 3 @ncepçâo már
xkta sobrê a ÍêaÇão eõrre a môsciên.ia
socialisb e o rovimenlo êrpontân@, enre
o padidô ê as massas, ê que, lonse dê rêÍ
desenvolvldo ã dourrina dê Mârx 3ohÍe ô
panidô, cÍLou uma reoria oriqinálquê não e

Marx ê que eíaÍiâ ô6tu
em oposlÇâo óm ês1ê. No lundo, dizem
elês, a doutrina de Lenine pode ênar ór
rda e $r n*êsúria para ô§ pars€s alrâ-
.adôs, ma§ é âbsolutãm€nrê i.acêitávet nas
condições áctuais dos ÊEGes €phálistas wo-
l!ídô!, ônde a FparaÇão ê^Íe a vanouarda e
â clasê operária se Íeduz 6dô vez mais e
onde a cla$e tem po$ibili.bdesdêãdquirir,
por si mesha, uma.onsciênciasocialhta.

Toda êsta conru€o pôe, áiôda hojê, na
o.dem do dia a ôêcêsidade de Íâv.r lma
luta iniensa pâÍa defendêr ôsprincípior mãr
xistaerêninisra§ das deformacõâs doí rwÉio
nisús e dos oÊoftunab§ '? rriráCâo
act,,/, sublinhou o emârâda Envêr Hoxha
no vl consÍê$ô do PTA, .á.a.re./2á sé péló
facto de que o notihento ptético das nat
sês .ra.çou ê atanü ràpidnente, eôauanta
que o factor tubjectivo. a sua tomda de
con§ciéncia, a sua orgaoizacb e a sua di@
ção rc t,aduzem, ên nuhos paíis. oô, um
ceno éúàh, não @spondéndo às t êfat do
tumeoto". ls{ ó devido, an1ês dê mâis. à
grândê tâiçãô dos rryisionbts modornos,
t.aição esâ.que dBoriênlou, ideológica e
po iticâmentê, a5 íi enasda ÍêvoluÉr-o ê q0ê,
em muiros pâises, doixou a cla$e op€rárlâ e
as ha$as úabêlhadoras desarmdar ê sém
direc.ão Íêvôlucionária. Este vazio êÍá êm
vias de ser prôenchido, sÍaças à cÍiâçãô!ao
rêÍoÍço dê novos p3ftidos marxasb$l€ni
nhtas, aos quai§ pe(ence a óissão histórica
de libetur âs mâ$ai do opô(unismo e do
rêlôÍmÉmo ede as gliâr nâ rêvoluÉ]o.

AS LEIS DA HISTÓRIA E AS
INICIATIVAS BEVOLUCTONÁBIAS

Analhando a situaçãô actuâr nô m!ndó, o
camarada En!êr Hoxtu sublinhôu, nô

VlConqres do PTA, que nãô sóê*a situâ.
Çâo é ravorável à rercruçãô, @mo â rêvô
ução se ê§iá a tôÍnâÍ a aspnação gerâl dos
povôs ê que ê ã Íevolúção que âbre e dê

dâde ôcrual. Etta coíclusão rêsuha dê umâ
análise cientíÍlcã dâ reâlldade do h!ndô
adual, das cónradiçôes do sistêfra capiia.
li§tá ê imp.rlálstá. Denâ análhe deduz{e
que a cla$ê ópêÍária ê as mases iGbálha
doras só se pôdem vo lar para a revólução,
@mo a únicâ viãque lhes permilê libetârse
dâ opresjo ê da exploraçãô ê Íanríormar ô
mundo êm novos modes sociâli§as e @

O câpiblÉm geÍa rodas as pÍemissas mate-
r ai! da Íêvoluçâo pÍÕ êéíia, bêm .omo as

forçâí sciais opazes de â íêaliá., mas sem
a intervencão dô la.toÍ @nriênrê nênhumâ
Íantíôrmaçâo râdicál é t6ssírel. "A câpi
rárs@, sublinhavâ leni.e, Íotné as §us
píôptios .ovenas, é o prôptio cêpitalisno
qLe íotna as êtenehtas dô nob Ggime, ê

@ntudo, ú mesmo têhpo, pot Íàha de uh
'§ho', esbs elenen.ôs padicularês nãa
podem tazet nenhuú avanço à si.uacão
geíal, não põemêh pêtigo a dôntnação do
apital" (V.1. Lêninê, Obr*, êd. êm á ba.
nôs, rc|. 16, És. 4,051.

ÁS CONCEPÇóES
DO BEVISIONISMO MODEANO

Os reÍoÍmÉtas e os revisionklrs modêrnos
prôcuram demnstar, urilizândo as su.s
'1êôÍlaí' aniimaÍxisras, que o capiblismo
áctuâl € podê ÍansÍôrmar em ecialismo
por viâ pâ.íÍica, poÍ mêiôde Íelôrmas, alar
laÕdo â democrâcia buÍguê$ e as suas inri
tuições, oapándo grâduâlôentê posiçôês
ê@nômica§ e @ íti.as impofrániês, gara
dêpôh É apôdeÍar de rodo o podêÍ ê pâssr
âo sciâlhmo. Esias rêôrias rêm como ori,
gem Íilosólica o mâtêÍialismô ê@nómico
wlgâr. qu€ nêga ou subeíimâ o pápêl dô
factor subjrctivo nâ hisróÍia, o papetda turâ
d€ clâses ê do partido marxisb leni.hta ê
quê cônfunde o objedirc @m ô espon-
tánm. Do pont de vÍa mêrodoiogico, é
uma nêsaçãô da diâlac., .ubtiruída pôr
uma simples evoluçâo. A 6sêrcia po1ítica
dêsbs tmrias é a luta Nntiá a têoria maÊ
xiÍa lenlnÉta dâ rêvolúçaio eda dhádura do
pÍolerariadô, a iniegíâçâo dô cápitalismo no

Parâ roÍnaÍ ás suas reriãs reÍormista! mai!
cônvincent6. os rêvisionhlas sviériós .
o!úôs, d.íoÍmam groseirâmenrê a noÇão
de §ituaçâo .evoluciô.ária, @ndiçâo objêc-
rivâ indÉpenÉvel pafâ a virória da revo
lução. SeOUndo êles, nas Éndicõês actuais, ô
aparecimedo de uro §ituaÇâo revoluciô.
nãria não é o resulrado dô agravamnto das
óntádiçôês sociãh, económicas ê polr'iicas,
que é ammpânhâdo da exploGo do ódiÕ
popular. A cla$e op€Íária, di2em eles, pode
álâÍgar pôúco a pôuó a bâ§e de aÊDio de
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oôde pa'rm a orensva rc ÍaÔPodo dos

mnôôolrÔ5, afasrãndo os 9râduarmnre oâs

@6 cõen.havê econÔÓ es â poLn'cas' Net

râ5 cond'des ar'rmam eLês a siruaçáo Ído
L'c'.nãr â @de tomaÍ a íoÍma de uÉ 'a'
neiâ dê criÉs paÍciais, llgãdas umas as

ouúa5- êspa(âda! nÔ iempo e ÍelativôÓenrê

'ndeDánde^res, 
@nduzrnlo Édã uro delas

á co^ouÉú de pÔíçôês dêrerminadas e rê

presênrando, no @njúmo, a ÍevÕluÉo'

Os revÉ'on nas modernos conÍderam pok a

lucà, @m um @nlunto de rêrorÓãs' üe
."n.lo €1e5. á l'.ha dê dêm
ie'o uç;o e o rêíorm* deepáíecêu' Nás

mô.1'.ôes a.ruaÉ, dê.rãram eLês' asrraníor
mà.õ;s dêmcra!'câs, à!'1êfoÍmâ5dêe5tru'

',,,;" 
t".*-* erâp.5 na v'a qle Lêvã &

odái'sm. Ío,m* dê aP'o ' màçào e de Pd

se ôs Íeíoímklês môdernÔs, enquânrÔ quê

oponunútã5de drê G. sê.on
oúeslôês auê suÍqêm d'â a dià, 

'Ôm 
a5 pe

;,ênàs ,êr,indrGÇõe5 êconómtcas. às 
'êto'

tus o as €§mo asda burguêea em nome das
uprerc. negam

; rdô uÉ% e a dLbd!rã d. prolei3riadÔ em

6m*n;acão. .êdos erÊmêntos de "êsq!er

dà 'n&3m 
a nees'dadê da 'L!ia quoir

diana", dê luiã pêlas rêivindi'ãçõês ecÔ'G

mica5. úcLah e po n.às dos 1rôbàlhadÔrs
h.ó comô da ac! v dade lêq. ê do tabàlhÔ

.ôndu2ido no seLÔ das organizações de

6a$a, lupnmêm a5 erapâs da rêvolução po'
nuncLàmse conra âs d've6a! âl'ançàs e eo
pâdrdáros da rêrc1!ção 'mediàc 

da lula
pela roroda dô pôdeÍ e a ln{auraçáo dÔ

sociâlkmo de um e golpe-

É evidenlê que um dos sinâÉ mais impoF
BôÍê! dos oooíunEias dê rÔda5 as eÍÊ5 ê Ô

rdô de êl;s 5!Pnm''em á dÉtinÊÔ ênrê
êvolu.ão e ÍêvoluÇão,
slú ÕualLELvo, ênÚe à lulâ pêla dêmo-

crac'a ê Dela indêpêndênc'a e a luÍa pelo

$cialismo, ênte â luta por Íeivindicaçoês

do moÉnto ê a lÚrâ pelo. Ôbiectivos iun

damentáh. A dêteíminâqãÔ de uro rêlâçao

adeouãda e.1rê e ês dÔÉ àsp«rÔs do p'o

c6; Íevoruc'onáÍio ê o que di*nque Ôs

6nrc dÔs ÍerÔÍmrnas e

dós Íevhionlstês mdêÍno', Óm do' opoF

tunGiãs de êlqueÍda As raízes idêolÔgicas

deías duas óÍenres e§iãÔ prêcisameniê

numã .omorêsner_o unLlareÍar do p'ocêso
ÉúlLrom; o. S@undo Len'nê. '?/es €ri

"ôhdàmam oue @ e tlúú r

as @ndércàs ou st"êÉ des@ hor;he"Ú)
oue sào a padrcut. d6dê aspecitica de*e ou

d.quelê penodô- düEs au daqre-És @n'

d'cõ\ dà a.ütdêde dà clase opeànà' ura'
. údÀ rül ê hisra a reàt eÓslaban e\ás

dilercnEs rendências, do mesho úodo que

à rida e a desênôlvimên@ ha nàtÚíezà en'
qtoban qter a elolucào ten6. quÜos§ltos,
;@dos. ês útuçõêt de cannnÜóade-
(ObÍâ5 Cómpletas rÔmo 20' Pag' bb
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A filôsoÍiáda e.ponranedade' a pa$ividade'

'dolucão 
Enhâm 

'hegâdÔ 
à matLrdade @'

os revsionisEs modÚnor

.ôrc os opÔdunista! de dreitâ' Nao rc

"âda iazêm Da'a prêpârar às to'diçoês euD

'*rNãs @É, Pelô a rraiçãÔ' Proú'ám
i,nã ôrãôdê .ontusào id@losrca 

' 
pol'nca'

E me;rc quando d eê umâ 5iuôÇ2o É'
Frúc'oftirÉ, íazêm rudo o que lher e pÓr

o movim€ntÔ revorucro

-i' ô àú mdDs, P.'ã ú rmÉdir dê 6enra'
o ooLDâ dêcE vÔ nú dss6dÔminanres sÔÔ

^ "*,".o O" o,"* ""onaçO* ool"'**

buÍouêtiâ ê opõêfrse a tÔda a i''c ânvâ e a

r.d; â ãdtr'dâdo rêvorÚ''onár13 dà5 masÉs

paÍa apÍoximar e aceLerâr a revoLuçâo'

UM IDEALISMO OE -ESOUEROA"

Aindâ nêía quenão Ôs mârxiscs lênlnisras

lurâm êm duas fÍentês: Gnro contÍa os revr

3'onÉtá5 modeÍno3
rcEõês dà5 @ÍÍsntes "dê êlquêrdà"' que !e

dis nsuem pelo la.to de sobresrimarem Ô

DaDe da 'à.rudad€ biediv' ' à qu Í'
r,,". ,. r"to. uOotu'o
da realidadê e rêsâfi o pâpe! das @nd''oês

ôb'ediva5 . da§ po$ib'l'dadn rêai5 da ítuã
.; P a os rep@antircs d
:esq!erdâ', o ún'@ fa.rÔÍ detêrm'nânreê a

6.Bde de âcÇàÔ dos reÚluc'onaÍ os a sua

d.IeÍminac& êm se !ânÇarem nà ura 
'dê'

das @nd'ções dd sirÚàçaÔ'

i*,"0. "*. 
.*.' qú nào e'rrb um'

íruàcàô revôruc'onáÍiã pode e dàve se 'n''.tà ir'oaLmente qrêçàs à5 " ni'larIas
r.fvat de um sílpo @mbatenre' 

'Ôm
@no dê à q!ns homêns armadÔs @ràro5o!

ê rêslúos. É dê eÍtã mane
o PaPêl das masàs PoPU'

Làres enoua.tÔ .nadoÍâs da hrsi& â o revÔ

lu.'oE o é um homÊm de eçáÓ mÔ ês

n.r: dê bÍaco5 c'uâdo! o qÍânde dra da

mvôluúô e Íabalha sem des@nsÔ para â

.,êGr . a dtrêcçàÔ e â§ íoÍm4 da lua

..i',aua" a"u". 5empre cÕíe!pondêr á5

mnd(ô6 obreeúa a ítuàdo rêá1' Ne'

nhúÉ Ía.stoÍmaÇão podê reÍ Íêàr'zâda se

não viêÍ no momêâro opoíuno' ianrÔ em

ÍÊlã.ão à rêâ 'dàdê 
obrÊd vâ @mo no qÚe

drz íesDêrro á cÕns'éncÉ d* mdç5 A5

rarerôs nàô PÔdem seÍ rêaliz

se não ÍPspôndêrêm ás e''qên'ia do dd€n.
hlv'meniÔ hÉroíó dê Gdâ pàú e àÔ n vêr

.le consciênciâ e de ÔrganlzâçáÔ das masâs

Dê ôulío mdo, a vãnsuaÍda íevÔluciÔ'áÍ á

desLisa+ê das

$.o as orópÍias ó.diÇões Ôbrectivas qle
cônsolidsm âs ÍevÔluÇôês, subllnhÔu Ô

VI CôncÍEso do PÍA ênquantÔ quê a suJ

u,ônã ou a suã deÍotà dêperde dÔ eíado

do tâctoÍ subrÊlrvo' Mâs êne ía'roÍ nàÔ

!ô Por um qÍupo de

s qúê elâs êíe
Em da necEtdàde dà rercluçàÓ' Para É5o é

'ndspân5avêl 
qúê a ma'orà dos Ôpe'áíÔs

lcnhà ómo,eêndrdo á nêess dade dê Íea

l7aÍ a mudànca ê que ênejam preparâdos

oàra 5e lan.atem em activ d'de5 rêvoiuc Ó

nai,â!, aue o pd Ldô .omúnula tênha a$e'

ou,ãdÔ o àooLo da classê operáÍia edâs ma+

i"" 
""uurt'uao,u., 

q," 
", o,tÍás támâdasdo

oôvo Íabalhâdor, mesmo que não apoiem

ai,ect"mento o paniao em toaa a sua lntra,

ô âludêm em secôrê! P:dtru are! da ura
'ô r,..o7 sur,ecr,rc. !ublinhÔu o ámaraÔà

Enver Hoiha ao v Congrels do PTA, 
'na'a

pode set pftaarada sôpetas àcçõesdo'raú'
de ouetnttE, nên só eela 4
o@anda Para úso. como LentÉ e aptopha

e ndúP'nsàYel que às

hasês se peítualan pelâ tuá píópíia expe

O MOVIMENÍO FEVOLUCIONÁBIO

A d'rusàô dô Pspontânê'rmo enquantÔ

,ncolmia do opÔ(unÉm

r ic; dà necês'dadeda Eoír e do pa 
'oÔ

mârxútâ lenini§ta. os 
'êvhionistas 

mdeÍnÔs

o,opaqàm a 
'lusào 

de quê' êm regimê @p'
nos paúês 

'ndusrnâtr
desêôvol! dôs, a mnsciêncla Úclalisb nas@

do própr o mÔv mênlo esponránêo que a

.-êóei'dà DaÍa o so.Lalsm 
^as'e 

espÔn

Gneamênie do d6enúlv'mentÔ das foÍÉ5
orô.jünvas ê da mod'lr@{ãÔ da r€ldçaÔ óê

in..,s no munao em aetrrmento do impen'_

l 5mo. ê quê, nêsb5 @nd'Çôês todÔs o5 pàr

, dos e ôrqânizàçõê5. desdê os panido5 I'be

ral.buÍque5B ê sc â 'dêmoràas' àte as

r,enrês de I'bena.ào
.nn( ao servicô dà burqueta
nàr ôs @dado'es dos 'deaÉ 

dÔ o''alismo e

ô< oúà;da Íadlormaão soc'a ista dà socre

a,ie. cenos reP,ese*an+ aas to'ças ae

''esquêÍdà . 
'nd"pêndenrêmenre 

d 5Úà5 n'

'pncõe! 
s!brêú'vas plê@nlzàm ràmoem a

<mnane'dâde. E e! neqam a ne'e$rdade

da teorla, da consciência baseáda num eÍ
íido ciê.tífico, insurse*sê Ónirâ a esede
Lên nê. çqundo a qual Ém tÉrd rêvolu

-ô^inÀ não há

nêqam o papel da vanquarda drmada' da

rp.Íi: íêrc uc'onár'a do mdÍ'ômÔ ên'
ni5mô, pronun.iamsê conrra a ne'e§sdàdê

dêêL"hÔ'aràlqÚn5píoqramaspo'lcos.lâ
ros, uma ênÍâréqiae uma tádiÉ cientílicâs'
smu.dô eles o impo(anie ó ÍazêÍ ã rê!o'

L.ào. po.o mPo,ru ç e rm P't'do m'"
uma ourrà fÔÍ'd po!LÚd

ouem ô q!'a Sàô os ràlo u' onáÍlos comou
.'- ""'i ao o'" -'a""' " ** <*"
afútum el6 não êr§'ê nê'huma êquaçrc

rdênhl'que á van9u3roa

rnm o oàn'.b mâriÉ1ãlen n na; 5equndô

eles. a quêÍ'lha e Ô p'r'd' em 6EdÔ em'

h.,.nàÍ'o ê o ê'é .,to PoPUla
não ê uerdàdêl'o a

ê)pêÍên.'à demÔnrra'á' dmdà na êpoc

à.rud, Ô @rrefro fundament



do grãnde Lêniôê, a saber, que ô lalôÍ abso
luto dôdo ao mvimênto êspo.iân6 no rc
vimêntô rêrclucionário é a ôÍisêm da ideotô-
sia do opoftunistu, quer ele seja dê dú€ira

Nô $u 
'elatório 

âp.êsêntado ao Vt Côn.
qrê$o do Padido, o émaÍada EnveÍ Hoxhâ
sublinhou q!ê "foi, doravantê, h^toti-
üh@te Pavado eue sm a tu partido a
class opeãiria, quaiquor que siàn as coh
dições ên qk êlá ,iva e t*alhe, não pode
adqunn pat si ptbptia uha cônsciência de
clat*. O que tantforma a clasÉope.áriade
'clae êm si em'.lasÉ parâ si'é o paftido".
Evidê^remênte que as mndiÇões objectivas
ou a lura Íêw uclonária cÍlam úmá cêda
consciência revôlucioná'ia, úciali*a, úas
ênâ ónsciência está no *u nível mais bai
xo, ó, @m o dêÍini! Leninê, um @ns
ciêncla tradê-uniônista. A cônscênciâ so
.ialslâ §uperoÍ não * foÍma esponta-
nêâmente, mas a panir da ciênciê maÍxiria-
leninisra, a$imil6da êm primeirc ugar pêla

parte mais êvollida da .la$e operária, que
sê oÍgánizá no padido proletárlo para edú-
câí êm seruida toda a classe no ê§píÍitô
deÍã ciência, êxplica.do-lhe claramenrê ôs
fins e objêctivos rdol!cionáÍiôs, mosrÍando-
-lhê o €mihho ju*o a seg!ir paÍa 6 áinqn
ê conduzindo ô @.ju.b da clâsê .â sua

o Panido nâo só é necesáÍio pâÍa dâÍ úmâ
@nsciência dê ca$e §ôcialina à c a$e ope.
ráíia e às ma$as tabalhadoras, Êara níor
mâr as di!e6âs únidades dô movimentô es
pontán6 das ma$as e sincronizar as suas
aciividade!. É á êlê que pêrtênce o papêr
dirigênre do movimenio Íevolucionário. elê
é o Enadô'Maior diÍiqêntê rêór cô, oôlítico
e pÍáriN da revoluçâo em todos os seu§
áspecrôs, polÍtio, id6 óarco, êcônómicô â
milirar. NegaÍ o papel dirigenre do pã ido
sisniÍica dêixâ. a clasê operária d6armada
fâce à borguesia e à rêacÇão. A tlhró.ia nâo
conhece exemplos em que â r@olução pro'
relárla re.ha Íiúnladô ê em que se renha
edifi.ado o so.iálismo sêm padido @mu.
nÉra da .asse openíria, sem o se! papel
dnigên1ê ê, poÍ mioíia da Íazãô em opo-
sição aos @munistâs. É pcsivêl que.os
paGes onde os pa(idos .omunistas são frâ
ós ou ônde elês 5ê aJuíd€râó nô rryhio
nÉm ê no Íêtoímhmo, ourâs ÍôÍçâs polí.
ticas .hâmem a si a dnêc.ão da rêvoluÇão,
más n6tes casos taG se de revoluÇôes de
moÚátiÉ! ôu dê libê(acão naciona, qúê
nâo * podem convêdêr em revôluçôês p.ô-
letáíias scialisbs * náo $ lhe colocarêm à
cabeça a cla$e opedria e o sN partido

Parâ ser capaz de Í€âlizâr assuâs runçôbde
edu€Çâo, de ôÍganizãÉo, de mobilizâçâo ê
dê diÍecÇâ%, ô Padado naiô pode se. um
panid. qualqu.Í. O papêlda vanguarda re-
rcl!cionáriá dâ clâsse ope.áÍia .ão podê sêÍ
desemp€nhâdo senão poÍ um pártido quê sê

sliê pela 1êôÍia dé vanguarda do proletâ
riâdo e que setâ edificâdo sobre os pÍi.cí.
pios ô@anizaciônais dô marxismo-len inÀmo.

Lêfine iêm ô mérlio hGióricô. não só de leÍ
mstadô aô pro êtariâdo que para êlanÇ!Í
á vhória lhe é indispêntiv€l unn{e nâ base

da idelogia ma/xistâ ê reforÇar ê*a únidadê
pola "unidadê nâtetial de orsanização,
aue una nilhões de úúathadores no eré?
cho da claÉe opeátia" lobras Complãtâs,
vol.8, Arq.404), mas âi.da poÍ ter elabo-
rado a5 bases orgãniza.ionars dâ ediíicaÇão
do pãlt dÕ ÍêvôluciônáÍiodã.|âsê operáriá.

Em pa avÍas, os revirionktas dê tip. KrÕu.
chêvianô apoiamse ras Íeqrâs e nos pri.-
cíoios leninhias da edifiÉção dô patldo,
mas, na realidade, eles ê§pêzinhaBú-nôs,
despiÍam-nôs dô sê! contsúdo rêvolucio'
náriô, adulteÍaram.nos e rize.âm deles ÍeOrâs
Íovisionhiâs âo sêrviÇo dos seus fins @nra
revolucionárid. Sob ôs slogans antimaL
xista. dô "parlido de rodo o povo", o! do
"pânido de mâs$í', eles denruÍâm o câ
rjcreÍ de cla$e dos pa(idôs p.oleiários.
abÍnam as pô^as a rôdÕs os opo(unúlasi
es 6íeiristas e aôs iniêlêctuãú burguêses,
ê ruprimirám a distinçáo ênrrê o panidó, a
clase operária e ês ma$âs.

G patridos Íêvhionhtas, e.quanto panidos
aspúando a Í€Íormas sociais no inrerioÍ do
Íêsime GpilalÉra, ê*êio oÍganizados de rãl
modo que úo Fodêm êxisiiÍ êactuarsênão
no quadÍo da lêsalidâde buíguesâ. Do me$
rc modo que Kaursky e mnsócios, os.6v!
sionisrâs mode.nos não podem côncebeí o
pariido senão sob â Jormâ de um pânido
lêgá1, Mêstu os pa(idos Íevirionistas que
em cetos país* Bião âindâ clôndê*i@s
pôr razôês h Íôr cas, teniam por todos os

meios íazêrsê âceiiaÍ no quâd.o da Lêgá_

rldâde burquesa ê da junbr os sê!§ inieresses

Opo.do.e a eíes procãsÕs, Leninê subli
nhôú qus um partido opêráriô, diqno dessê

nome, é âqúâLe que em oaso de nec*sidâde
é Mpaz d€ p.ssr à cl.ndestinidade, de 6n
iusar o íabalho l"gál com a6ctividade clan_

desrina. Sê não se complêta á organização da

acrividádê leqal côm â cÍlêçãôdê basâs clan'
dêstinãs, com á oÍgánizaÉio â á ãctividâde
clâÕde*inas, não se podê íealizar um tâ'
barho veÍdadenama.re revolucio.áíio, nãÔ

!e pode prepaÍaÍ â classe operáriâ e as mai
sd Íâbêlhadorâs rara a Íêvol!Çâo e para a
dhâduÍôdo prolebriadô,

O liberalGm ê o leqalhmo sâô duas das
íonles oÍganizacionais maÉ lmportânres dê
degenêrê*ênciâ revisiô.Étâ e duâs caÍacte
rísticas Íundamênlai§ dos pârildos 

'evlsiô_nista§. Eles 1êm cofro ôrgem â linha, a

esrÍâlésiâ e a tádica rêvhioniías da "via
pácÍficâ". Ouan& nôs alaÍãmos dôs píin'
cípios ideológi@s do maíxlsmo eninhmo,
ácabámos inêvhâvêlmenre poÍ .ôs âÍâsbr
dos DÍincíÊios orq.nizacionâi§ dâ ediílaqãô
do panido mârxista leninkla. a experéncia
prorcu quê os paftidÔsq!ê ês@íegam parâ

o lib.râlhmo ê o legállsmo, ou dêgênerâm
em partidos do tipo social democrâtá, qLê
foi o que aconteceu coú óspadido§ revisiÔ_

nistás âduais, oú ênião rêm teÍíveisd6ilu
Ées quê cáusâm um qrandê prêju ízo ao mô_

vimãnt íevolu.iônáÍio, @mó foi o 6sÕdo
padido coóunisra da l.donésia.

(cont. És. 38)



ZE DO TELHADO

BANDDO SOCIAL

Coordenação de Jorge Seíão o

N.R. Este senhor. ao lado , de barbês e ar
resoeiTador. Íoi o'terrivel e famiqeÍado José do
Íei|,ddo zé do Têlhado. dê seL nome inteiro. José
Teixeira da Si vê. Bdndbleiro, sdlteddor, chele de
oLradrilha. ba,ldrdo. radrão, Zé do Telhêdo Ío; hon-
rd.lo cheie de Íamilia- dmánle de sua mulhe' e
Íilhos. Um vinqador, um iusticeiro, urÍ'homem fora'
-da-lei, camoo-nés como os seus, zé do Telhàdo,
insubÍilisso c'ontrd as leis do Doder con§tilJ'do, al'na
de libertador, herói popular.

Filho de uma {amília de valentes, valentê ele pró_
otio, Zê do Telhado, háb e hon/âdo c"pador de
ôorcos conheceu a ouêr'a, ao lado da Rdinhd, no
ieoundô reoimento ôe lancpiros. na con'iÍivê do
Düoue de Sald,nna. como ordenanca do barão de
Sêtúbal. Com a l\laÍid da Fonre, em 1846, zé do
Têlhâdo âlistou-se ao servico da Junta, do lado dos
revoltosos, na Armá de Cavalarla , êcompânhou a
exoedicão a Val-Passo. Íoi ordendnça do Visconde
Sá dd'Bandeirê. de ouem foi condecoÍado corr
Torre e Espdda, poÍ lhe ter salvo ã vida, en'cê'npo
de bàtalha. Reorissa sem tostão. sêm crédito, nerl
pÍoLeccão, ê c;sa, corn d nulher e os filhos.na
miséria. sem emoreoo e sem o conseqLrl' arranlar.
Foi- sdoundo ds' mémórias nd no'ie de 12 de
Dezemb?o de 1849. oue Zé do Telhaoo'à? d srrà
estreia como cheÍe dd bdndolei'os da qJadrrlhd de
sêu irmão, Joaq.rirn do Telhado, Persequido, ê odrlir
da i, pelo poder. os po íc;às, os gua'dàs, a tropa e os
regeciores, Zé do Teihado chega nuna dadd alru'é. d

Ía-zer batalha ca'Írpdl com LÍr 'êqimenLo de t'oDa
que o perseguia.

ouando a tróúd. noLird ocasião 'he cerca a cdsd,
eheo:-se à ianàlá e diz oara os soldados: "OJe ta,
estâ_noite. ;ao"/es? " e êscdpddo se lhês, at;r"'lhês
rrmds moeddi. o;zendo a eoró e ldmoeiro: "Tomà L;,
oâra mâtar o'bicho à saLãe do Joié do Têrhddol"
Ouando se viu obrrqado, noutro o'turd, o Ío.lbàr,
numa Íeira, uma burra a um lavrador, para Íugir à
persequição que lhe montavam, âpeou_se a pouca



distáncia, e entregando a équa a um passanle: "per-
gunte, na íeirã, pelo dono destâ burra, entÍegue lhe
e diqê.lhe que se o José do Telhado lhe Íor prestá-
vel, não tem mais que mandar", A uma dama, no
Carrapatelo, â quem assaltou, deu-lhe um beíjo, na
despedida. Ouando loi levado â matar um antigo
cdmarada de armas, bàndoleiro da sua quadr ilha, Zé
Pêqueno. qL,e o hdvia denunciado à polícià, apâre.
ceu no dia sequinte, ao luqar, qritando à multidão
acercada à porta do morto: "Se não sabem quem
matou este traidor, aqui o têm1".

Ouando foi preso, {oi com tr;nta baionetas, ladeadas
de cavalaria.

Em 1861, foi julgado e condenado a degredo per
Fxttuo, com t'abêlhos publicos. Amigo de dar o que
tinha, por v;a dlheia, aos pobres e necessitados. Zé
do Telhado, do q,rd o libelo acusdró'io diTià ter
lunâdo rma junra de bois, 'espondê: "EsLà acusa.
ção é a maior afronta que me podem fazerl Eu!
Furtar uns bois!Eu, que tantas juntas de bois, por
ali, dei, dê esmola, a caseiros pobresl".
Esta é a história do zé do Telhado. Sobre ele, a sua
Íigura e a sua época, escreveu Helder Costa uma
peçâ, com o mesmo nome, que é levada ao palco, na
sdld do CentÍo de CultLrra Popular de São l'amede,
pêlo grupo de reáLÍo e cooperativa de trabalhadores
dê espectáculo "A Barraca". Deste espeqáculo,
disse, recentemente, Rui Paulo da Cruz, n"'O Dito
e o Feito": "O Zé do Telhado" é um trabalho
Íigoroso sobre os àcontecimentos dd época e a vida
do lâdrão benfeitor que íoi o Zé do Telhado. Todos
conhecem este nome da HistóÍia, pelo menos a sud
lenda. E é, aliás, âqui, que se encontram os pÍinci-
pâis pontos de interesse desLe espêctáculo. Normal
mente, conhece-se mais d lenda do que a históri".
Desligdm-se os numerosos episôdios dâ sua vida,
entretanto tornados lendários, da realidade histórica
e social em qüe se insere. E que, àliás, a justifica.
EsLe espectáculo dá a conhecer a Íiqura do Zé do
Telhado, no pálco da sua épocà. I['!oslra nos um
povo pobre, oprimido e sobretudo enganado. Oue
vai acordando parâ o amarqo quotidiano da traição
daqueles que Íalam em seu nome. Estes invocám a
sua história a as suas lutas, assumem a liderança da
sua revolta, para a canalirarem em proveito próprio,
nesra histórià de obiecrivos Íadicais, ou melhor, de
objectivos de mudânça râdicalda sociedade.

Os pobres despenam para o Governo dês meids-
.tinras, da falsa moderação, da opressâo camuirada.
"Nem muito conserrvadorr, nem muito revolucioná
rrio", impõe o conselheiro alemão ao cheÍe do
Governo da Raínhâ. Porque, no Portugal do Zé do
Telhado, o povo Íaz ds lutâs, a rainha, os ricos e os
estrangeiros poderosos. extraem os beneÍícios, mas
quem mandâ são os diplomatas euÍopeus acredita
dos na Corte. Ê todo um Ponuqdl dependenle de
que nos fala este espectáculo, um Poíugàlde equí
vocos, de corrupcão e de vícios. O bandido Ze do
Telhado, o justiceiro Zé do Telhado vinga os pobres
e oprimidos das afrontas que sofrem, na sua cond;.
ção. Pequenas vinganÇas, inconsequentes no plano

polrtico, rnconsequenlês do ponto de visla hlstÔ_
iico. l\1as vinoâncàs- aoesar de tudo. Poder-s+á diTer
que Hélder Côstà, Áuôusto Boal (paÍa quem estp Íoi
o ültimo trabalho com a "Barraca", uma vel que
acaba de instâlar o seu êxílio em França, dadas as
dificuldades recenlemente levanl,adas eú Portugâl à

continuidade do seu trabalho), o Zé AÍonso e os
actores da "BarÍaca" tornam consequente, pelo
menos mais consêquente, esta vinganca. Dando con
linuidade, no temôo e na História, às aventurds do
Zé do Telhado e dos seus inimigos, pondo Zé do
Telhado e o seu bando a representaÍ num palco, ou
melhor, num poleiro, as misérias, indignidades, ridi
.ulôc ê vilani;s dâ Raínha e da Coite. da classe
diÍiqentê, reinante e dominante, este éspectáculo
vinq;, mais de cem anos depois, os porlugueses que
qosiavam do Zé do Telhado e de quem o Zé do
Telhado qostavd. Só por isso vale a pena este espec_
táculo do Zé do Telhado. Í\'as vale a pena poÍ outras
coisas. Porque se leva o olho a um espectáculo que
é, iío mesmo, um especláculo, PoÍque se ouve uma
bera música, E, linâlmente, muito importante, por
oue se ri a bom rir. Para aqueles que se identificam
iom um discurso político que a aproximaÇão das
duds realidades, a épocà do Zé do Telhado e a dos
nossos dias, oermite, mas também para os out.os,
oue discordem do paralelo, o Zé do Telhado é um
exercício interessante. Repita-se, ou não, a história,
todos verão os telhados da época de D. I\'arià e dos
oés frescos (nome que, na Corte, depreciativamente,
ie dava ao povo descal@), pois, todos verão nos
telhados desia época, muitos dos dados e dos Íactos.
das oessoas, doa incidentes e desqrâças da realidâde
pol íiica que atravessamos".

Deponado para Angola, Zé do Telhado que, antes
de embarcar, tinha tentado fugir do Caíelo de
S. Jorqe, conseque, depois, em Àfrica, evadir se, em_
brenhando-se no interior e vivendo o resto dos seus
dias, como colono. Veio a morÍeÍ em 1875, com 59
anos, de uma bneumonia. Ainda hoje, segundo cons
ta, a sud campa, em xissa, é, habitualmentê, encon_
tradd com Ílores. Com uma vida avenlureira e êven
turosa, rodeado de periqos, Zé do Telhâdo Íoi, num
paÍs de miséria e opressão, um homem que teve d

óraqem de se recusar a submeter ao podeÍ dos
senhóres e da lei, corrigindo, na prática, eIÍo5, vrr!
oân.lo iniusticãs e sonhândo com um mundo de
hais iquáldad'e, mais Íraternidade, mais liberdade.
Sintomià rico- côntraditóÍio e Íulourante de transÍor
macões Íutuias, ponta de lanÇa éspontanea de uma
resiitêncid latenie, mntÍa a ordem tradicional, a

vida do bandoleiro Zó do Telhado Íoi, indesmenti-
velmente ao lado da dos explorados. Ou como diz a
canÇâo dd Helder Costa inserida na peÇa:

"São uns diabos, e uns maÍarricos/ O chefe é malan'
dÍim ou vâlente/ Dá aos oobres. tira aos ricos/ E

dtacd de Íepenre./ viva o zé do Telhado/ que c um
homem deôidido/ Nuncâ Íoi aqarrado/ Pelôs santos
é oroteordo./ Andou na l\:aria da Fonte/ Foi valente
como õs demais,/ não há mal que se lh'aponte/
Rebentou com os Cabrais./Viva o 2é do Telhado/
Oue é um homem de pasmáí/ E amigo do desgraca_
do/Nunca o hãode agarrar".
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'Nâivê'! iôôcenre, i.gan!ô - dô dicionáÍ ô

lnsénuo: sêm halíc,a, inoconre, naru-
ra do dicio.ário dá Pôdo EditoÍâ.

Mao de 1974. Dê 3 a 22, êxpôsição de
pmruG hàiv?' ôu mêho, 

'nqé.ua, 
nã 9..

lêna OPINIAO em LÉboa
PinruÍa inqénuâ, o more poí
crôn'ca. Alquns m6es dêpô§
Ém a prê1ênsão de seÍêm análi* pÍoÍunda
ôu rexro êruditô $bre ã tuté.iâ. viãndc!.
maú pôrã a vida do dia ê diâ do qúe para o

Vêjamos Sê o leno. é dos que consideÍa a
pi.ú.a insénúâ alsô dê infêrior no campo
dâ producâo d€ imagens ê Í& .ômentáÍios

nias eÍudrias e tornere mâis humildê.
Bom.. sê vúê mê dlsêr quê sãô pôucas as

ó6râs dê eÍudo publicadas sohrc eÍe â$!n.
ro, concordo €onsiso. Se mê di§seÍ que õô
Poduqá de Abril ãindâ ênês hôhêns € mu'
lhêÍês isuaÉ ê si ê a mim, meÍeciam em
1974 da5 enridades culturak o tiiulô vága
mntê iróni.ô ê céoticô dê "a(i§ras de de

minso" ê sê vôcê e*à aboíecido com esta
designâçâo tamlrém 6to! dê acôÍdô .ô.

vóhemos ârás nê H Íória daPi.tura

De ,*1ô é bem vêrdâde, quê rá vai lonsê ô
rempo em qle os buígles6 compÍadôÉs
e "crítics' basto co.hêcedore§ deíâs
coÉas dê arte, sohavam Lndisnãdas opin,ões

êm 1911 o Sara; do§ rnde
pendêntes PâÍis que nese aío homêna
qeavô feÍosDecrivâmenre Hênri Bou$eau.
Hên( Jacques Aou$eau, músicd na Cam.
pânha (impenalÉta rra.c6a) Mêxicaãa, mi
liraÍ rêlormadô ê rinalmê.tê íunciônáÍio dê
âlfànd.gE, 6o.tô ênt 1910 podê orsulhaFsê
{na iumh.) de

Vôcê não sê ênsana lênoÍ, §ê considêG. que
erkr€ hoje nos màôs caplrali
dêira fobiã em rel4ão es arnstãs inqénuG.
Reálmêne, no d€.!6ô d6 úhimôs an6,
c4adores de Õovrdades vãô ãré aos "confi;s
dô múndô" .3 6p€rança dê chê$. a dêsce
bín o ú1rmo q.iro ôue láíá .s delí.iâs dós
âcumuradó.es dê cap rar. Têmpô é dinhêno
e o Jruto da desôbeíta, âgor
sarantidô, pÍôj€.iarsêá
mê.ciais eda fama mundána.

0a

o Esrudãnre (de dia) .a E.cola de Belâs
Afrés dê Lisboa GuaÍd+ôoclu.no da
Fac!ld.dê dê Ciênôias dê LÉboa
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Passero no Campo. lvoôe [rlarques Carvalho. Doméstrca

DOS "INGENUOS"

MAIS

OUALOUER COISA

Pedro Cabrita Bêk ô

Exêmplo caracrêÍistico é sem dúvida o da
Rôsa ÂamaLho que com âs s!as bem cônhê
cidas êscultuÍàs em baro, cohecoú pôÍ §e.

si.ónrmo de genuina rorÇa e c.iaiividadê

mada pelos récn'cos da lin).u ruÍa burcuêsa
ía§cÉra em caraz dê propasanda a êsrê
"bôm pôvô" e aô "abÍll€m PoÍru@1", ô dâ

má memór r ê naio o dê 1974 ev deôrê

Não sou de Íorma arguma cônÍa a d vutga
cãô ma$iJicada
populaÍ, sejam elas têarâis, musicaÉ, de pln.
tura o! dê ê§cultuía. o que me i tâ - mas
não me espênta - é â Íêcup€ração deror
mâdâ que sôfÍêm d criaçõê§ rngénud e/ou
pôpula.es pÍoduzida§ nessê páís íora po.
Íabalhádôr€s do .ampó, opê,ários, emprê
qádôs dê comércio, luõcionáÍiôs olblrcos_
rêrormadc, barbêtros, mulhêrês â diõ, etc

' Cô.venlEmos que â subtilêza da burgue.
sa - e em Bpftial ds sua.diaiês da §ua.ul

na razão pÍoloício.at da
sua decádência históíie- Se @ÍoÍa ela ber

ingéf,uos, hoj€ ebiâ
runre âbrâçaos. Mas ô abraço é um bn-

Só te.minô côm à

O principio é polírco e aplicase dê úma
íoímâ qenéÍica. Tántô sêrue p3ra o Íevolu.
cionário de oniem, hole mortô ê bêm ên1ê.



rado luÍr") como Darr ô "Jr.ía.te.lÕm n

90' Oqueéprecsoéendeus
a êsvJz'aÍ do seu verdadeiÍó .ônGúdô

vôcê diz me que â ê rnsénua é revolu. o.
náÍ a poí naiu.ezâ, pô6 vai buscar nâ pro-
lundidade das expenàncias pêsoais do d 6,
ra autôdidacrá, á morivaçâô ê ã lorça paÍa sê

e bêlxos dâ "Bôsê" dos
va oÍes ênéricôs da bursues à. Oês luda{êl
PrimeÍo, porque ê dêsculpe.me o rôm
pêrêmptório deíâ êscÍità nãose ó, ou me
lhor, às ôô sas não são revo uciónárias por
natuÍezá Vãese íazêndô a partir da crírlca
da experlência e dâ âxpêriónc a da crit.â
tâmbêm, ê ô meíqu ho no mundó dâ infán.
ciâ, Dor vêzê§ 1ô! semoreT ) Iê rô de rme
forma ônnicã, êmbora íormàtrzadô de ma
neira que auase r@á o orêôiosÉmo coniab
listico íalô dô conreúdo e da fôrma da
§ênêÍa idade dos ingénuos não qaÍanre poí
sl só, apenas poÍ
za,inqenu dâdê, a dêlesa co.rra d aliênaÇão
cú ruÍa das relaÇôes de prodlLão capia
Lktas. Depois, porquê ôs inqénuos, .â ma ó
riã dôs casôsi são um polcô cômô as osras
No silôncio da concha, Íôrcados na maioÍiâ
dos câsôs aô êxêrcico apenas êspôÍád co da
sua "vocaÇ3:o" e esta.hôs a qualquer tipô
de orqanização cu ruÍ.r de .ârurêza popotat
lenrendâ sê: subve6iva ,âcê à culiurâ b!Í
quesa dominante), o aurodidâcta insénuo
concêolra a$im âs cônd cõês objeciivâs prô.
píc as à rêcupêraçã. ê âo esvaziame.ro do
contêúdô das luas obras. oor inrêrmédlo do
merc.do de â ê. E de cé a cÍiri.â de adê

O háb rô não faz o monge ê vôcê, acê(ará
em chêiô §ê dúseÍ rambém quê não é o
d ploma quê Iaz o an a. PoÉ ben, íiquê
convencido que é so pÍec§âmenre qúâ
âsuía os lar flnd áÍiôs dà culiura dom
nanrêl $udávê, aies@, de e ruÉ acê$ivêL e
diÍecia, onqe das ansúntas exhrêôôia s do
inreecrual buÍquôs lpor opÇào idêôósica)
oue ãmare ece e dêfinha
lia§. a oinru€ denês aúrôd dacrâs é hmbén
à sêu môdô sinroma dumà .Llrura qLe de
lacro e de ra z
inúmêro. Jôrses de BÍirô ê Mãnué s Vinhas
que por aí (a nda) há. as escolas de bê as
lbe iss mas..).ares de poucô óu nada ser
vem â esbs pê$ds e a
.ômô são or9ônizadas ê pênsadas pelôs'tàr
qenrôí' dê olantão à c! tura ê ade ori

Sê compele aos âlunôs, oÍoíe*ores, ar nas
ê pedâqoqôs iniêrê$adô§ numa nova Rêsoo§
ra âíir'st.a modiflcar DoÍ cónoLêro, Éio é.
rêvolúcionar as escola§ dê a(ê, nào é menos
verdade que, por nâtúrcza, ramtjm lh€s eíá
comelidâ a imoodanre 1âreÍá m lnanre de
pÍêsêruar dâ a ienãÇãô dô meÍcado .àpha-
llÍa a afiividade destes "inOéôuôí', merhor
ía ando, destes aurod daclas de inspireâo
popu ar. Atençâo .o êôianto' Oue eía oÍe.
eruaçãô nãô sisa ôs no.mas v!lsarmê.re !ri
lizâdâs pâÍâ ô tatamenro de frágêh planras
de erlral kto de ârtê "nârí", ane popurâí,

tl

Os Prmos Noivos. H pólito C emente. Lrvrerro

l
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in'ciar vã da malia da OPI
NlÂo o exemp o é que conra, e o dêlaílo
ío à.Çâdo âos an madores curru.ais dê bair
rns c.m sõês de moradôÍês e rrabalha
dorês, sô.iedades cuhurais a íecÍeêtivas, co
ecrvdades dê rêcÍelo, a:sociacões pôpu
Larés, dê .âmpo.eses e reformsdo§, erc , 1o.
da a Íede e.Íim aue os rrablhadorer dêsrê
pâís orsanizaÍam pâra defêndeÍ ô seu direito
a uma vida nrya, a uma vida d feÍentê, D3Ía
darêm aíinâl a s!a RESPOSTA. kto é o quê

eu e.iendo pôr prêsêruaçãô. E venham dai

a e de aürodida.ras, quê. é mutro '3ol e
muno aÍ livrê, q!eé.omo quemd,z, qEío
úáxrmo de condrÇôes paíâ em conracrô com
às suas orqênsi rêkes e monvêÇôes sê de§en
vôlvêr. íodarê.ê.dô{ê
modo que sêja aíina maislma sôra de á9!a
neÍe qrande cauda
llvÍe ecombalivamente limpaôdo ó caninho

Ninsuém me ê.cômêndôu o seÍmão, e que
Érô íiqle .larô. Mas a vêÍdadê é quê me
aoêEce sâudaÍ âqui, êmbóm taÍdlamêntê Íê

Pesa de Câias. L'a.uel Soares Carva ho. Feíorm8.rô



ONZE PONTOS

SOBRE

DESENHO SRTIRCO

1. Vou imaginar que hoje, dia 13 de Setembro em
que redijo estas linhas, compro numa bânca de
jornais os iornais da tarde e os semanáriosda sema
na em curso. Oue em casa recorto cuidadosamente
os bonecos satíricos ("cartoons", segundo alguns),
nesses jornais publicados e os disponho cuidado
samente alinhados numa mesa. Oue os observo, lhes
Iomo "as medidàs" e recolho álguns pard aqui 5e

reproduzirem, como-,, "representativos", ou ar-
gumentos parâ que se pretenderá âqui pÍovar.

2..|\râs não. Não me vou prender em tal operaÉo
investigadora, nem compro nem recorto. Passo por
cimâ de tal ómputo reflexivo estét ico-po I ítico, e
vou direito aos fins, pols sei, sabemos, que tantos
por cento são nitidâmente .eaccionários, à irnagem
fiel e semelhança perfeita dos jornais onde Íiguram,
e que esta percentagem é hoje notoriamente elevada
entre os mais e os rrenos rêaccionários, e que pér-
guntar-se como se chegou a isto (4 anos apenas após
o 25 de lbril) é, será1, ociosa qL,êslão... pois que já
nem sequer surpreenderá lírico distraído ou gâto
vadio (mas que todavia, e ainda, continua a ser um
espânto!).

3. O que não deixa de ser curioso, porque único (ou
raro), este Íorçoso constatar que as Íorças destá
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Desenho de Lear da Gâmara no pímerro número do jornal
que fundou, "A CoÍja" (29I 1898) com fÍsuras políticas
malabaístrcam€nte iormando a cabecâ do rer D. Carlos

renovada investida de direita, nestes aqui desenhos
de imprensa, jamais em tempo algum terão atingido
tal grau de c'escendo rêaccionarismo em dgressivi
dade, âmeacas, cdlún;as ê boa consciéncid, nesmo
nos melhores tempos do Íascismo salazaristal

4. Esta questão da direita, ou da reacÇâo, investindo
de lal sone e com tais artes alravés do desenho
satÍrico de imprensa não é menor ou acidentalmente
marginal. O desenho satírico, desde que existe, ocu
pou em largos espaÇos da nossâ história um teÍreno
ideoÍogico de cena largá importênciâ, 'oi umd árma
pr;vilegiâda de combate político, enraizou se nos
nossos bons lsos e costumes contestatários, aliás
entroncando-se numa peregrina histórica sumarenta
veia da nossa expressão cuítural (como adiante vou
tentar relembrar). E reflecte naturâlmente e com
êlgumà precis;o. as reldcões de forças nos varios
elementos do aparelho de estado, os interesses das
clêsses dominantes, e as íorÇas de Íuturo que violen-
tamente nascern/ os ventres grávidos de história,

rp.l..jt:": ,..t,t t, 'ít tt\trt



5. É que a "bonecada" constitui um dos fenómenos
artÍsticos por certo mais imediâtamente criativos
sem serem necessariamente resultados de laborató-
rlos de vanguarda. mas também por isso mesmo
extremamente populares e intervenientes no curso
das ideias na cidade, e daí imediâta e imper-
tinentemente políticos. Os chamados humoristas
raras vezes terão sido os §Ubservienies conselheiros
do príncipe. De qualquer modo, a razâo profunda
do seu exercício é a má consciência do Poder, a
vox'populi, o riso útil, âcusâdor, são, mesmo e tal-
vez ainda mais, quando menos o parece,

6. Este subversivo, por vezes (tantas!...) clandestino
activismo de sátira e humor Íoi e será um dos
pulmões onde o respirar "em português" nos tem,
apesar de tudo, mantido sem tísica decisivamente
Íatal, pulmão à esquerda do outro, o bastas vezes
vicioso por onde se escoam os "saudosismos", os
"fumos da lhdia", os "Sebastianismos", o "fatum",
as ietais cicutas doce amargas do nosso lir;smo con-
sâbido.

7. Justificando môis, àdianto, sem pretensôes a novi-
dade, que a ruptura com o escrever castelhanc e ê

consequente aíirmação de autonomia e originali-
dade da cultura portuguesa se veriÍicou com as
cantigas de âmigo e as cantigâs de escárnio e mal-
dizer, dois polos constantes e dominantes entre e
onde se tem vindo em séculos iogado o nosso génio
pátrio como cultura e identidade nacional. E lanto
assim é que, espiolhando um pouco sem sermos
exaustivos, !"áÍios lipos ou graus de satiÍd vamos
nitidamente encontrá-la nos autores mais marcantes
das nossas escritas: em Fernão Lopes, em Luis de
Camões, em Fernão l\y'endes Piôto, em Camilo Cas-
telo BÍânco, em EÇa de Oueirós, emFernandoPes-
soá... e ainda num Bocage, ontem, ou num Zeca
Afonso hoie, já agora para Íalar de dois casos "típi-

8. Nesta nossa zona de "sátira", de "humor", em
desenhos de imprensa (os Íais "cartoons"...) que nos
ocupa, vamos topar com alguns estandartes sober
bamente plântados. E passo a citar: RaÍael Eordalo
Pinheiro (1846 1905, o maior), Celso Hermínio
(187'l 1904). Leal da Gâmara (1876-1948, com bri
lhante carreira no "Assiette au Beurre", Paris),
Frâncisco Smith (1881-1962I, Francisco Valença
(1882-1959), Stuart Carvalhais (1888 1961), Amé-
rico Nunes (1888 1968). Almada Negreiros
(1893'1970), Bernardo l\4arques (1899-1962).,E
alguns ainda em pleno desenvolvimento de obra,

porque vivos e presentes, como João Abel ilanta,
Vasco, Sam, Palha...

9. Rememorando mais, adianto que por meados do
seculo XIX, e ao contrário do que se passa hoje, os
jornâis humoríÍicos proliÍeravâm, erâm muito
populares e lidos com avidez. sobretudo os de con
teúdo imediâtamente político, e entre êlês o célebre
"Suplemento Burlesco e Patriota" (Lisboa. '1847),

de Bernardino Martins da Silva, Íolha patuleia que
se atacavâ ferozmente às figuras políticâs de entâo.
Um memorâlista escreveu que "esse jornal Íez pro'
priamente o que se chamâ época. No dia em que se
publicava nâo se pensava noutra coisa. não se falava
senão disso. Gostavêm de o lea moços e veÍhos".

10. Para não me alongar dêmasiâdo em reÍerências
históricas, sublinho em síntese o papel das caricatu-

Dêsenho de Báfáel Bordâlo P,nheiro em "A Pâró.18"
intÍtulado "As Forças Vivas da Nacão" de 16.07.1902.
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um Francisco Valênca e um Stuart Ca.valhâis râ
primeira República, nomeadamente no jornal operá-
rio "A Batâ1ha"...

11. Hoje, treze de Setembro de mil novecentos e
setenta e oito, fácil é verificar que, tâmbém na
imprensa ou nos desenhos satíricos, a luta é rude,
Porque os tempos são severos, e a direita e a reacÇào
também por aí investe. E todâvia, a tradição nossa é
de esquêrdalNo desenho satírico em ponugal, em
pouco mais de um século, constitui-se uma herança
cultural que pesa algo, porque Íoi, é, e será, uma
arma de massas privilegiada. Não foi por âcaso que:
em 1917, em Cuba, em Maio de 68, no Vietnâme e
na China desenhos satíricos Íloresceram ao rubro.
Disse agorâ um cineasta célebre (Mel Brooks) esta
Írâse que nos toca: o riso é de esquerdal Sim, cêrto.

O que "eles" Íâzem hoie na imprensa, "eles" os
cêdêàsses, os pêpêdês e os tachos será mais esgares
leprosos ou vómitos cancerosos que outra coisa.
Acidentalmente desenhos. De qualidade? Haverá
quem o pense,.. l\4as eu Íico-me mesmo nesta: que o
"ídeológico" merece a primâziê, e que aqui, entre
nós, o vanguardismo não existe, não se en>erga á

direitâ. Í\ras tal e tanto será já um outro debate.

Desenho extraido do livro "Faces, Súuações e Formas,,.

ras políticas como propaganda e crítica (âgit,prop!),
nas lutas liberais, a existêncía de 45 jornais satÍricos.
ou "burlescos", como se dizia então, entre 1641 e
1872 (período do grande surto deste tipo de im-
prensa), a forca renovadora a alto nível em âcesa
propaganda rêpublicana e anti-monárquica de Ra
fael Bordalo Pinheiro, os desenhos de aqitacãr de

OS FACTORES OBJECTIVOS E SUBJECTIVOS NA REVOLUCÂO

CENTAALISMO E DEMOCAACIA
DOIS PRINCIFIOS, UÀ,1A UNIDADE

En lrá ia, em Frânca e noulros tuga'es, cen
ios revhionhtas modernos vaiô ãinda mais
longê. Éíorcam{e pôr provâÍ que as regrâs
e os princípios leninktas sb.e a êdiíicaÇão
do pafrido pêrderam doravante o sêu va ôr,
quê ú podem rêÍ algum valoÍ psraôs pâises
âtasador, mas que nos paises càpitalisras
desenvÕlvidos e nos Dâisês sôciatkrâsdêvêm
ser subíh!idôs por novas rêg.as e prin.
cípios. Declâram abê(amenrs que não s€
Ítala de 'blgums cotÉcções pêrciait a apti
câr ao úodêto leninistu dô padido, nar dê
una tíansíottuçáô .adical de todo ot ho.
delo". aúe "é Drêcitu rever jhbiramenre o
ptoblênâ e estabelecer um novo sistêma de
pt in c ÍD i os a t qan izâc ianô k".

E ês atacam em pa(icular o .enlratismo de.
môcráticô, princÍpio Íu.damênrât da edúi-
€cão do par do, no qua vêem a orisem de
iodos ôs ha es. do burôcrat smo e dâ dege
nerescência dô parldo. Dêíendêm um par
t dô privado de ôriêntação, sêm disciptina ê

sêm uôidade de pensamenb s de acÇó,
delendêh a libâÍdade cômpleta dâs tÍâccõês
e das linhâs opoÍas, côncêbêm o partido
cômo um clube o.de se dhcltê ê vêêh nisso
o cúmulo dâ dêmocracia.

O cênÍalismô e a democracia são dok pÍ n.
cipios que coní tuêm úma única unidade. É
sobre a bâsê dêí6 dôú principiosque sedá
têmpêra à unidade de oensâ;entô e de
âccâo do pánidô ê quê ê*e pode desêm
penhâr o se! pape diriqenre em tôda a actl
vldade Íêvolu.iôôéria. Sêm a demôrãc â, o
cêntÍalismo úanslorma se n!m cênúalÉmô
burocráii.o quê colôca ê di.ecção âcima do
paíidô e da clase operáriâ e .onÍa e ês,
ênquânto que êdêmôcracia sem conÍâlisma
conduz à desôrientacãô à anarquia e à con
íusâô. O mal não Íêslde no principiô dô
centalÉno deóocrálco em si, mas no fa.tô
dê .e opor o cenúalhho à dêmôcrac a. Na
prárica, aparecem 6n1rediçô6 enrê êí6
dois as@ctos. A diliculdade conshre eh ãs
s!peÍaÍ ê ap iür o pÍincípiô dô cenlralismo
democráiico êm fún.ão das cóndiç6es nas
qlaÉ aqe o Ea ido: .landestino, êqa ôu
sêmi lêgal, sob o capitâ smo ou sob o soc a
lkmô, sêsundo as êrapas dô desenvol.
vimenro da rcrclúÇâo ê do pÍópÍiô partldô.

O modo dê rêa iza. e de .ombinar o cênÍa-
Lismo ê â democracia dileÍem, mas ó p.in
cipio do ce.Íârkmo democúii.ô oêÍ
ina.êcê smpre um pri.cíp,o de basê
inrangÍver da edir caÉo do pad do revot!,
ciofáÍió da cla$êoperáÍiâ.

Agôra que os pádidós ÍevÉionútâs sê aÍa!
raram dêíinitivamenre das posiÇões do mar
xismô.rêninÉmô em todos ôs doma
nios ideolóqico ê pôlíri@, ecônómlôo ê
m lii3r, cúhura e orgânlzac ôná ,os por
rado.es da ideolôaia prolerá.ia, dá rêvotucão
e do $cia ismo são os pânidôs marxisrae
-leninisrâs. Embo.a eÍes parridos !ejam de
criâçaiô Íecenre em numêrosôs paísês, nem
por is$ dêixam dê sêr padidôs revolucto-
náÍiôs, que româmm @mô objecrivô ô de
rea izar a mi§sãô h61óÍica dâ cla.sê opêrárià.
Segu ndo umâ eÍÍâtésia e uma rá.t ca côr
reciás, lisândo{e eÍreiramentê às ma$ásdo
povô ê refo.Çando a unidadedê pe.sámênlo
e de âc.ão dâ! slas ÍilelÍâs nã luta conra â
iníluência ooor!n nâ. de dneib o! dê ês
queÍda, êlês ÍespondeÍão ôom roda a ertêza
à exiqénciâ hhtórica dô momentô:ê cr aÇâo
dô ÍacroÍ subjectivo, nd spensável para a
rÍâníôÍmaÇão Íercluc onária da reatidade
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UN/A ESTRAIEGIA.

UN,']A IACTICA,

UN/ PROGRAMA

PARA

VARIOS GOVERNOS

O lllGôvêr^o, diro constitucional, caiu.
Coíttituindo a primeira qrandê d€nora do
Presidênrê da R€pública ena queda reprÊ
sênta iguâimsnie um llseiÍô conÍatêmpo no
proje.ro da grôndê burgú6iâ ê dô impêriâ
lhmo que preiendiaó movimertardsÍa vêz
um "peão" de novo tipo no cômpliado
xâdrez da vidá polÍtica naciônal. Após con-
úib!nem dêcididamenre para ê queda dos
doi! soveÍnôs aneriorer, ê nô senrido de
ruis râpidâmêôtê estabiizarêm a sua dômi
naÇão, apoíôvam agora num Eko quêlúa-
iivo que levas ao exrculivo homens mais
direct€mênte da .ua conJiança, côm 'pod€r
dã d€cisr-o", '@mp€iênlêí'ê ôaio .ônotâ
dos pârtidâriâmenb, ómÕ formâ d6 uhÉ-
p65ÉÍ os empe.ilhos quê â lndispensi'
bilidade das promssôs êleiiorais .riam ao§
panidor bú.9u6ês. D6b íorma e prelêndia
um mâior pràqmâlhmô ê eticiên.iô nâ ápli.
cação de lêis ôporluõamente aprovêdas e
umô oÍientaÇão môis mnve.ionte nã r€gul+
matâçâô Íêspmriva, adiádá êm cô.sê.
quência dai @ntradiçõês ê conflitos surqi
dôs ente os diÍerenres 6rrãtos s clô$e§
rcciak ê qus tê rrâdlziam êm utá§ dos
tabalhadoÍ6, cônf litos inlêrpartidários, erc.

O PASSADO RECENTE

A movimentaÇão pôpúlarquê impulsiono! e
fezêxtâváaÍ o qolpê milhâr quê êlim i^ou ô
côrácter lasci§ia dãdibdura da burguesia no
nô$o paô introduzi! uma têl dinâmica ao
procêso então iniciadô, quê êra o própriô
podôr que no conjunlo dâs l!tâs pôpulâÍês,
éra porô eó €ue. Se algumâs das ake6
Çô8 inroduzidas ao lo.go de.se pêríodo

até indispênsáveis, m6mo
pêra simplês institociônalização da dêmocra-
ciâ hurgu€e, já ouúáslivárám !m prôfundo

Ot aricerc6 em que a$entava o ediíício
$cial íoraô pÍofundameÕte abaladosj ao
ôívê! do ênsino, do rêspêito pela pÍopriê-
dadê privada ê pelô rlsÇa burqu6a, aô
flível dâs prôpÍiâs fôrÇás reprêsivâs lem pâÊ
ii.!lâr dás rorÇas ármsdôs), as conv!reô6
acomoa.havôm a crescante conscienclali-

zação dé amplas camadasaciaú na pe.sp*-
tivá dum futuro liws e ind€pe.de.G pâra o
no$o p6ís, que a in€xisrônciâ duma van-

suarda dlriq€nb e como tal reonhêcid.,
quê êxÍaisê toda§ d .onsquên.iás da
cri*, explica tênhâ sâído íruÍâdo.

De qualqueÍ formâ nos @6 quê .e rêqui'
Íám âo 25 de Abril o mirÍâÍ da luta d€
clas6 ê dâ Õís.sivâ dor Íóalhôdo63, p.e
w.ou a tomôda ddihpoGnrê! déhô* m
fâvoÍ d€6r.s, dêsincÍidas no €íranto dom
plêno global de âtaqu6 e pd.r burgoês
com va§ra à prepôraç5o da5 @ndiçô.t paÍa a

lômada do podêr p€las cla$* 11166lhádots.

E$as "@nqui$ás de Abril" cofio ficârâm
conh.cidá!, ós.ca.am iodô 6tê p.ríodo da
nose história reenb . 6tão aindô hoie nô
@núo dá! disputâs que em rorno do podor ê

do sêu exêrcício sevém gêr6ôdô.

A protundidadê dos golp6 derferido§ âô
pôdêr 4ônómico dos monopólios, o si!.i'
Íicado das áheráçõe! à 6ltutúrá tundiáriâ
nâs zonas do lãtiÍúndio, o n(vêl d€ orgâ.i_
zaçãô dos rrábâlhador6 êm d€le.â dos E$
pê.tivo. dkehos ê conquÉ€s o.$g€dos
êm váÍio3 a igDs da consrituiçâo, vêm con
di.iona.do a actúaçãô dá grande bursu6ia ê

Íazem o imperiâlismo moim6nrâr o dilê'
Éntês "p.õ€í' .om q0ê simuhaream.íl.
wm josândo, o3 quair râpr*ã.râm,9or 34
iuÍno, i.terers dat difêrê.t. ,ãcçôes da

bulgu6ia. E*a movimmtação âsnde à coÍ
rel€ção da! força. !@iâh (clàssd, ao gEü
dê mobiliz4ão populô. e aé à própria .i-
tuaçãÕ inl€ríacionâl. a§im 3ão l.nÇados
pâíâ 5 ribalta qovêrn.livaou 5ê fâz€m reuãr
paía a ".po!içá]o", scd.rtubaó govúnos, sê

âgrâvá â eri.. que o paG âfâv6s ê o des

crédno popular em r€lâção à3 akeraçôe. ha-

vid* quê se querem dênruídás ou ddiâ-
das no *u signiÍi.ado mai. proÍúndo. Aqui,
á revhão cor.titucionã|. em que difêrenter
p6rlidos jÕsám já aberbnente, asumirá pâÊ

UÍ'' ENOUADRAMENTO
ESTFATÉGICO

A sstâréqia da grandê borqü6ia edo impe
riâlhmo vie 6s.nciálm€nt€ a manutênção
do ôoso pãG na sua 6íera de influórcias
pôr forma a dêsêmpênhaÍ o seu pâpel numa
divkâÕ inrsrftcionâl do Íábalho õírânhâ
aôsseus intercsE e ao *u próprio desenvol-
limentô. N6se sentido se prerendeeliminar
pêlâ base ôs âsp*tôs inínu.ionais dô pró-
prio rêgime buÍguôs quê, â pêrmânêcaM,
poderiam co.ÍibuiÍ e fâcilibr quáisquer{á-
leidades de independência políticã ê €conó-

Fâe à situ4â]ô oêo-política ê às @rôciê-
rÍ§iicâs dâ eonomiá poíugue, aposb{á
no âprofundámãnto dás no§§s rêláçõos, no
ÍelorÇo dâs interdependênciãs do.cso páÍs
com a NATO e a CEE e a suâ utilizâÇão
coóo bse de pe.4raçâo efr ÁrÍica. Dese
lorma sê qarante ce.ta 6rabilidade e rêq!
rânçâ polí1ie, s. presêflâm âsdiíoÍçõ6 dô

apêrclho produtivo, se dái.centivâ o foda
lecimenlo d. mâlhâ d€ rolá!ôes interindu*
Íiâh, acentuando.e os laçor dá nosú dê

Parã a prosecuçro dos sêu3 dBígnios o iô
peÍialkmo lança mâo de erpediêntês divsr
sd. No nôso cM. os ace.tuadG d*i-
qoilíbrios {onómico. conequsnrê§ das dis
ioíÇôes áo nÍwl do aparêlho pÍodutivo quê
advéó dâsignadamenr€ dã úadicional fra
qu.zê dos 5eíoÍê! d. burgúBiâ hàk volta
dos Dâra o d6envov'mento 

'^du3trhr 
ll)

Ém p.ov@ando, âliádos à pilhãgêú multi
laceiadâ do qrânde caortal lobÍê o no$o
EG l2l, cr6(;niês r,éricnâs n

exGrnos que ê snoaÇão decoÍe.rê do 25ê
Ab.il.g.avoú êm !e2 de combater.

Oispondo.6 â rinânciar os déticitr sucÉ
sivor dê bálãnça de pagamenlor portugr6a,
o imperiã1Gmô !iôcula a conc6são dos âm
oréstimo., dêíinâdo§ âliás ôâdâ v€z mâhao
D.qamálo dê juros ê amoftizáçôes da dívi
dó êxtêÍná (31, ao cumeriôsniode medidas
b€m determi.ada3 que inviabilizaô não só ô
pfóprio crBcimenlo económicô capitalistâ,
mâs rãmbém o comba€ ao dêsêmprêso. à

inflâ.âo, enlim a rercllcão dôs sraves prô.
blemss heiônaitque rodor ôs qôvêrnoscon
sidê6m er prioritáriô combátoí. Na sua

apa@ntê inc@rôncia, sss m€didãs int4
qram{ê ná Errarégiâ globá|, pâE o no§so

Aqli 3e enquadra igualmenle o papêl do
Fundo Mône1ário lntêrnacional cujo *ordo
(cartadê intenÇôss ao FlMl)o llr Gowrno e
compromêri. ruspeitar e prolon9Í com nÔ'
w &ordo a celebrar, expirado o prâzo de+
tê. E.s§ mêdidás viem no su 6njunto uô
dolÊÍmi.âdo "lan€am€.to eonóóico' e
nível do apaêlho produlivo pôÍ formê a

antecipâf o5 eleirôs quê a intecEcão côm.
porta para difêrentês s*iorês dâ conomia

Ese proc6so presup6é .um!lâlivâmênte ã
liqlidacão ou êsvaziaóento das mais§iqnÍi
@tiva! âhêrâçôês i.Íoduzidâs ao longo do
procBro iniciádo no 25 dê abril âté âtinqir
áspêdos esenciais na rcvisão da coNti
tuição. Nêstê ámbiro * iôerem as difêren
b§ imposiçôes ão.Ível dâ política e@nó
mlca que esÉ qovernô, ral 6mo osantsrio
@s e G quê âiídá poderão vir, dêv€riã in
plemênrâr. Temos âsiml

1, A íedidado dê.inviôilL5. un núúro
áp6ciav.l dê empr.Er quê num. ópticâ de
livrê câmbio e desmanre amento aduaneiro
.âô áFresênrâm poder con@íienciãl coóas
suâs congeneÍes 6tãngei,ó A€corde{e a

este Dropo!1o que maú de 54% dd qu4ê
50 mil empreÉs indusÍiais (para citar âpê.
nas êstas) têm áo sêú seíiÇô mênôs de
lOtrabalhadorês {â s5Ztôm mênosdê 50)o
quê no noso cásô úâduz deflci€nte dimen-
siommenro e mn*quenre bêixa de produ
rividãde cuja conrlnuidade ú eÍia po§ívêl

pÍotêsidâ da côncoÍênciâ



tu fodãs limnaÇões à erpânúo dê cr&iro
bánoário qoê eÍê IllGoveÍno prometia

ácenruaÍ b6m como a polílicá de rdâs de
juÍo, pará operações etilat, pa.ti€ularmonte
êlev6dâs, pÍovôcândo um 8umênto d6mê
suÍádo.osênÉrqosfi.ânceirG aponram
justaúêniê .o sênrido da liquidaçáio de mui_

tá! smp.6as e como tâl pÔdem ter com
pr€endidas. CêÍto número dê16 (as mâh rê'
dp..áveit) âcabarão por eÍ ãdquiridas â

baixo pÍeço por côpitalists inter*edos em
aplicaÍ "píodutivam.nte" ôs títulos rec€_

tlidôs cômo indemnizâcôe§ P

2. A qú.t r. dos eláriot r@is é ouro ás

p@to qúe traôspârece dos programas dos
últim6 gôvêrnos, .oó a cônsequêntê redu

Ção do poder de compra ê diminuiÇão da
párte referenle á elários no Fêndimento
Naciona , âqrâvãda aihda por .imâ pelos sigl
niíicâtivos auóenlôs dê produrlvidade quê
s vêm ÍesÉEndo {3% 7%e e% respediva
m€nts €m 1976, 1977 o primena metódê dê

oessa torma, pÍêtênde á oÉnde burguEia e

ô impêÍialÉmô .riãÍ condições cÔncorren-
ciais íâvoráveG @Ía a obtênÇão de mâior6
IucÍos ê o chêmamenlo do capitál eÍÍan-
qÉÍô (e po(uguês íorâqido Ôas âmnhtiadÔ
por lei) bên.ficiando áinda 6m os êÍêitG
da desvaloÍizaçâo do escudô que vão con

tinuar. EsE último asp*ro é padiculaF
netue importânte dado Õ caÍácter basilaÍ

arÍibuidô aô fomenlÔ das exporiâÇõe§ nÔ

pÍograma €conómicÔ do goveÍno poissão.s

0randês emprêqs $rangênâs e em par
n.ulãÍ as multinàcronaÉ q!e, pêla mã'or Íâ
.ilidáde dê Gcoamênto das rdpectivas pÍo
ducões, mâlor côntibuto pôdeô dar à pros

!êcuçâo de laL política.

No Fntido da .ruêbra dos salários ràis
âpontâ âindê 9Íãnde parte dâ lêg sâÇão Labc
ra! dêsdê âs .Éscente§ llmiiacõês aô exe!
cício das liherdadês, âô âtâs nas nêOo.iâ

çõe ê publicâção dos contralos colectivose
gofta.ias, aré às fâ.ilidades de despedimênro
â à in*âbilidade no êmprêlo. O ntvel dô§
eláriôs rêan coNtiiui mesmoo Íúnfô or n.
cip€l quê, do ponto dê visrâ e.onómico, ô
qoverno portuguôs rem paÍa oÍerecêr âôs
paíceiro§ dá cEE no momento pr6eniê-

3. O d.s.nvolyimênto dar Íê|.çôer dê pro'
dução c.pitalií.s no ector.gí@la com o
dim€nsion.mentô à êuÍopeia dâs emprêsas

do §êctor, que implica a liquidação das pe
quenas e médiâ5 explo€çõos (empar.ela

runro .âpnalistá) e dos áspêcios mais rele

%nt6 das ahêÍâÇ&! inÍoduzidas ná êsÚu

tura fúndiáriã da châmâda "zonã de intêÍ
vânçãô dá Bêíorma AqÍária".

Nêste senildo apontâm váriás mêdidas a9
*ôindô particulâr /elêvo a aplicaão mais
decidida da lêi Bárêtô !Íômêridâ poÍ este

soverno e â pôlíii.â do cÍédiro agÍímla em
que o Instnulô fináncêirô de Apoio ao Oe
eôvoLvimênto dâ AgÍicuhuía e P6cas
(IFADAP), com o âpoio íinancei.o do aan.
€o Mundial desempenharia pápêl dê châr

4. P.!.m6tG d.. ind.míizaçics. Oesdê

*mpre rêivi.dicado pela buEu.sia e pêlo

impérialirmo a r6pectivá rêgularizâçâo eÍa

obiectivo prioritário.,a êcção gdernariva dÔ

s€bindê NôbÍê da c6tâ. oess íÔrmâ se

vie reconÍituiÍ bôa p.rte do poder dÔs

monotr!i6 cômpromeridos seriamênte ao

lonqo dô p.oc6s rsvolucionário. Prêtên'
dÊse asim h.bilibr $ grándes capilalktâs e

latifundiários par.iálfrentê €xpropriadôs,
@m o. msiot íinancêtos n*êsários ao
pÍôssêguimênrô dãs aclividâdes comêrciak,
BD6ulativâs e parashárias quê rrâdicional_
m.tê mait íácêis e vuhosos ganhÔs pro

Diciam, ou à .quisição, a b€ixo prêço, de
êmpr6as sm diÍ€râ.i$ sectoÍ6, lâr4adas
êô 3(uaç66 diíÍGis pelê polÍlica govêrna
mntál mas apfmntando pêBpêdivas dê
viâbilizâção na óprica da integraçaio êúro.

Oê sâlienrâr, pêlâ imPoíànci
ÍeLaconaqào qúe deve *Í íeita ênrre' por

um ladô, . pôilr'ca hipocítâme'tê apêlida'

dâ dê "deílaciônÉra" seguida pêLo govêrno

{ÍêíriÇâo ao crédlrô bâncário, Íêdução dâs

dêlp6as orÇamontaú ê do3 invêíimentos,
etc-) € po. outro o pagamênio das indemni
zaçõ6. a§im ô polirica ôdoptada sob o§

avisadôs conselhos do FMI vkâm pÍe@ÍáÍ â

eônÕmiã portugu6a .ão só parâ a inrsgrâ-

ção md tambêm pâra íeêbeÍ um §igniÍlcá
iivo acrésimo d€ liqúidê2 (ftios dê pagá-

mentôs disponívêis âiôdâ que .ob á foÍnê
dê rírulos da drvidá públca) que dollra
Ío.ma Drôveâriam um âcêniuar, diÍicilmên
e .ônÍolável, da§ diliculdadês, designâda
mnre ao nívél das têÕsões infLacionhias-

t Diminuxão dt inteB.nçio 6bEl m
*ôdmi.. ouÔ a e[minaçáo da sâ.rãrariá de

E*ãdô d; Pbnâámênro pelô lllGÔv€,no la

.evê{. ê qú. sê Íaduz na desneioÔalizâçâo
de algumâs€mpÍ64s, n.acelêÍação do rnmÔ

dê rlêsinrêryencõ€§ prom€tido no pÍÔqrama

dô oovernô e no âpãqamenlo do paÊêl de

,nE;êncào do5 chamados orsanÉmo5 de

óô,dên*áio ê.onom(a lJunlà Nà''onal dae

Fruras. J.il. vinho, J N. Produros Pe€uáÍ os,

erc.) cuia impotránciâ no lançameniodê po

lílicãs môdeÍadorãs dê inflação oÚ d€ apÔiÔ

aos p.odutÔrês dir*ros * Íevelâ lundamên

Dô que ficou dito sê óncluipor umará.tica
concÍera dâ qÉnde buÍquBia e dÔ impêria
lhmo Íêlaiivâmenrê aô noíso pêi3 pôr lôrmá
a enquadrá-lo eslratêqicamente êm oÍqâniza: '
Çôes que controla ê a ac€ntu
de hâmpolim parâ influências no continen@
afiicano ond€ o seialimpêrialhmo sê apre'
enta Eniculármeôre aqÍêssivo. as diverqên'
cias inte.impêriali3Es ê inrer bursuêsas ê$
úo Dor detr& do§ "raguêzasu6" quê vêm

6.actê.izando a caminhâda rumo âÔs gÉn
d€s obi€crivos cujôs mntornôs anunciamos.

com €Íenô sê não há unanimidade .êlaiivâ
menré às medidas pr*onizadas llêmbrese

a. cÍiticas áÔ FMI fo.úula

dês por 1êcôcÍara! âmêricanôs do MiT ê

por sectores do PPOI, tal se deve de tudÔ a

dirêrenres côncepçôês, dirâdas por intr6s6
esp4ílicos, acercâ da forma ê celeÍidadê
com que dêvê ser peÍ.drido o caminho con-
dlce.tê aos ôbjê.tlvo5 unanimâmenE dêse
jados (assim por exempro a cobênura dos
déíi.h€s êxrernos @dê s€Í lêitâ basicamenre
não com empústimos, que como sedúsese
deíinam cadá vez mah â gârantn ô pâga

mertô doi encaÍqo§ com a dívida êxternâ.
ros aravé§ da enÍadâ maiça dê capnais
exrêrnos oara inv6timemo).

De qúalqueÍ das lôÍmâs vie
intêÍdep€ndén.iás reLailvamênre a paísês ier
ceiros, ásravaÍ a rôssa inseÍÇão êm blocos
que limitam fo^emnre a capacidâde decisó'
ria dos paíes membros. PÔÍ Éso e paÍa quê

as mêdid.s alrá. sxplanadat ÍÕ$sm imple

mênlôdâs Íápida ê eficazmenre a gÍand. bur
guáiâ e o imperialsmo, por inieÍposto Pre

sidenie da República, apÕíavê já nos seus

pÍópÍios qêstorB, dêspânidarizados, ainda

mâis alhêios e av6.os âos inteÍêsês dos tâ'
bâlhadorês. De momenio a má.obra parê.e

íaca$ádô em rêsuhâdo das divi§õ6 da pró
pria burguesia. Mas, comô se aJnmÔu, o

imoêÍia ismo iôqâ coh divêGos "Éõêí' no

xadGz da vida po íti€.â.io.31.

As môvimê.ieõês dâquelês depaÍam no

entanlo com a dôsconíiança e crescentê opo'
siçâô de impo ãnrês sêctor6 populacionais
que, ma! grâdo a acê.iuada inÍluência dÔ

ÍêÍoÍmÉmo no seu sêio, §e vão apercebendo
quê é conrando 3obretudo coma abnêgâÇão

dãs suas rúrás e organizâção êm novos mo-
des quê sê íoÍjará ã r6i§têíciâ e edÍicaÍá â

$ciedade iúíâ e livrê que se julqôu eraÍ
pe o êm 25de AbÍllde 1974.

Ê êías luiês, côndiciona.dô âs movimenrâ

Çóes e josÉdas dô imperiarÉmo, são bêm
mis dereÍminanr6, em termos de fururo,

(ll A buÍqlesiâ po.tusuêsa sêmpre se cara._
rêrizou !oÍ íâzõês hi§róricás lisada§ à êxplo
€çãô colonial, p€lá prefeíência por acrivida'

(2) Fuq. dneda de capkak, sub ê sobrc'
fa.iura ías operôÇões dê comêr.io externô,
p€samênro de licenças de pÍoduÇão, dêt6riÔ'
Íacâo dos @rmd dô to.a no comércio ex-

{3) Em 1978 o pais paoará ào 6ÍansêlÍô
maÉ de 40 milhõês de contos êm juÍÔs e

amo(izaçõ€s da dilida êrbr
aprôxlmando dos 3o0 milhõês dê cÔntÔs.

(41 É Íâdició.a , por cãÍacreíÍicás pânicu
áres do prôc6so de ac!mulâÇáo apitalistâ
rô no$o pa's, ô elêvado gÍau dê dep€ndên_
.iâ das êmprees relativamênre ao sedor
bancáÍio em dêÍimenro do nivêl dôs câpi'



PRAGAS DE

MONTE GORDO

E FUZETA

Recolha ê íntrodução de Luciano Domingues Ô

Publicou a Resposta. no seu númeÍo de Agosto
último, uma colectán@ de pragas tidas como origi
úÍias dê Monte Gordo e da Fuzeta, especialmeme
da primeira localidade.

Uma certa crenÇa no sobrenatural (e também te-
mor) e uma certâ superstição encontram-se muitas

([)

l{o presente número publica.sê o resultado da se
gunda rêcolha de pragas. Tal como as ânteriores, são
acompanhada§ de algumas notas, que pode.ão ser
consideradas modestas achegas parâ um êventual
estudo sobre a sociologia da praga.

Contrariamente à animâdora expectatlva criada de
início, encontrou se cenâ diÍiculdade nestas reco-
lhas juntc das pessods mais idosas, mas mais Íicàs no
@nhecimento destas matérias e ainda detenloras de
uma línguâgem específica, pitoresca, de sabor po-
pular.

As pÍagas são contadas com à vootade em círculos
de amigos e conhecidôs, mas com certa relutância
na pre§ença de estrânhos, especialmente se a pedido
destes, Esta relutáncia parece assentar Íundamental
mente no seguinte: minímizâção do interesse da
recolha, acanhamenlo na reproduçâo dejralavras e
expressões consideradas "Íeias" e o receio de cair no
ridículo. Com metodoloqia âdequada, espera se c!n-
seguir âinda novas recolhas.

o Técni.ô dô lnsirulô NaciÕnal dê EÍatisticalLúboã)



vezes associadas às pragas, explrcita ou implic;ta
mente. Ouer por parte de quem as profere, quer por
oarte dos destinâtários. fstas situaÇões não são ge.
rais, uniÍormes, categóricas. Enquânto que para uns
a pragâ é absolutamente inóqua, para outros á mal
dicão proferida pode ter plena eÍiciácia. E entre estás
duas situações extremas existem diversos graus de
credibiliddde atribuidos à praga. lsto dá azo a que
por vezes sejam invocados Deus ou o Céu. Assim,
algumâs pragas começam pela expressão "Permila
Deus que,.."

Por outro lado, para acentuár a crenÇa na eÍiciência
das pragâs, reÍorÇar â sua agressividade e exercer
intimidàÇão .lo adversário, usâ.(e d e\pÍessão já com
foros de sentenÇa: "Pragas com razão ao Céu vão",
illas o oÍendido também pode reágir com outra
sentenÇa: "As pragas são como âs ândorinhas; vol-
tam sempre ao ninho donde partiram".

Na sequência da seriação correspondente à publi
cação da primeira recolha, apresentam-se agora oito
Prâgas com os nô 13 a 20.

13 _ O TAMPO DO "PÊÍO"

Praga rogada a um avarento:
Permita Deus que aches uma carteira cheinha de
dinheiro, mat quando te ábaixes paía a apanhar te
caía o tampo do "pêto".

14 _ POUCO MAIS DE 36 TONELADAS

Praga pro{erida a pedido de um guaÍda (para fazer
esp írito):
Não lhe desejo mal nenhum, sr. guarda. Só queria
que vivesse mais 100ânos e engordâsse um quilo
por dia.

15 _ UM TERÇOLHO

Nào sábia nasceÍ te um terÇolho tão grande, tão
qrande, que até encobrisse o sol!

16 - UM BTCHOCO

Permita Deus qúe tenhas um bichoco tão grande e
tão ruim que todo o algodão que há no l\4undo não
chegue pâra o tratamento.

I7 - NUI\4 OESAFIO DE FUTEBOI

Lusitano de Vila Real dê Santo António defronta

BenÍica. Arbitragem desagrada âos visltádos. Então
um espectador indignado proÍere praga contrá o
árbitro:

Não sâbia darte um dor de barriga tão grande que
só cagasses pedra britâda.

18 _ IVIODO DE AUMENTAR A GUARDA

Praga pro{erida por um cigano a pedido dê um
guarda (com íei9ão graciosa):
Só queria que aumentassern a guãrdal
Aumentar a guarda?
Sim, fazendo dois de cada uml

19 _ ENTERRADO AÍÉ AOS ARTELHOS

Falando de uma terceirâ pessoa que considerava
abominável:
Nâo queria senão vê lo enterrado âté aos artelhos.
Só até aos ane,hos?
Sim. só até âos anelhos, mas de cabeça para baixo.

20 - MORTE DE GBILO

Praga de um cigano, a pedido de um guarda:

Não lhe quêro mal, sr. guarda. Só lhe deseio que
tenha uma morle de grilo. Não me pergunte mâis
nada, sr. guarda.

(Só muito depois é que o guarda soube que os grilos
antes de morrerem fícam com as antenas enroladas).

BEUNIÃO GEBAL DA RESPOSTA

A marcação lniclal para o dla 11 de Novêmbro
(ver pag. 18) levantou fortes protestos dos
mssos ãmigos as Castanhas de S. lúartinho
têm muita forca le a Revista não contraria as
gs tradicões populares...). Por ese motivo a

reunião gerãl será, em princÍpio, no dia 18 de
Novembro (um sibado) às 14.30h na nosa
sêde. Será l]ma sesão de tarde inteira mas

faremos uin iôtervalo para uma bebida. A

1. Balânçô do projecto cukural RESPOSIA
2. Novê dlrec.ão da RevlÍa
3. Re ancamento do trabalho



Ho/

A BARRACA"

NO FESTIVAL

DE SITGES

Nesta secção fâlâremos sobre os grupos de teatro
que pruc|lram, dtravés da sua actividadê, teste.
munhar e intervir subre a vida e a época, que consi.
deram que têm uma palâvra a dizêr sobre a nossa
sociedade c as siras transÍormações, que se acham no
direito - como a nossa Revistâ - de apresentar res
postas que abâlem o desânimu e o marasmo e nos
Íaçam ir em Írente no caminho de um l\iundo mais
justo ê Iivre.

ALguns dos nossos qrupos de teâtro têm visto o seu

mérito reconhecido através de convites para actua-

Çôes no estrangeiro. Especial destaque têm as já
tradicionais deslocaÇóes do prestigiado grupo "Co-
muna Teatro de Pesquisa" por terras de vários
continentes. É assim que, no próxlmo mês a "Co-
mLrna" se desloca a França pêra apTesentar o seu
ú timo trabalho "A [,'lãe" (ÍotograÍ]a da capa). So
bre este grupo e sobre o seu novo espectéclrlo quê
está ern preparação - "Homem l\lorto, Homern Pos
to" de Brecht, com encenacão de João ly'ota, Íala
remos mais aproÍundadamentê a breve trecho.

Ouanto âo grupo de têãtro "A Barraca", foi nova
mente convidado para se apresentâr no FestivaL ln-
ternacionãl de Sitges (Barcelona). A este convite
não é estranho o sucesso alcançado o âno passado
por esse grupo, de que Íez eco a imprensa espanho a

.orr dq seq . r lF§ '"Íe,énc'as:

"Em Sitqes'A Barraca' apresentou dois espectácu
os: "A Bârraca conta Tiradentes" de A, Boal e
Giânfrâncesco Guarnieri; e Histórias de Fidalgo
tes-.." sobre textos de Gil Vicente, com adêptacão e
direcção de Helder Costa. Dois espectáculos que
demonstraram que o qrupo lisboeta é um grupo corÍr
matLrridade que pode defrontar se com qLralquer
tipo dê experiência.

"A Barraca conta Tiradentes" é um teatro de raíz
popular, de intencionalidade proÍundamente didác
tica, com uma importante colaborêção mLrs ca e,

so b retu do com
um elenco exce-
lente.
No seg u ndo es-

pectác u lo sobre
textos de Gil Vi
cente, o ritmo Íoi
mais vivo, o claro
-escuro mais per
sistente e o sin
copado da história
deu à representa

ção uma Írescura e
um aparente espí
rito de improviso
muito distante do
ar de âg it-prop
que, por vêzes, ca-
racterizou a epo-
peia de Tiraden'
tes. No retábulo
de Gil Vicente, o pitoresco da Íauna humana que o
autor evocou, adquire todo o relevo, qraça e huma
na autenticidade. através de um tratamento muito
hábil" - "Telexpress".

Pa ê ú "Diàrro de Barcelona", as rêteíencias qào

iqualmente elogiosas, focândo o aspecto didácrico
do trabalho de "Tiradentes", e realÇando que o

espectáculo sobre textos de Gil Vicente, é "umâ
montagem esplêndida, viva e directa que demonstra
como se pode aproximar um texto clássico à sensibi
lidade de um povo".

Êste ano, "A Barrâca" irá apresentar em Sitges duas
encenaÇões de A{rgusto Boal: "Ao qu'isto chegou",
obra colectiva, e "zé do Telhado" de Helder Costa,
com música de José Afonso, espectáculo que está â

ser apresentado, com grande êxítô de público, há 5
mesê, na sala dã R. AleÀdndÍe Herc.rldno.

"Na tasca dJ ti Angé .a" , cena dâ pêca "Zé do Íelhado"

C€ná da p€Ça "Ao qu'isto chasôu"



dDé#
"A Éolítie global d€ Í€.upâração §upõe
um pofunda m,.la.ça Õa epâcidade de
r6po§1á dqApârelhot& E.ta&".
RAMALHO EANÊS diNÍ$ nô tomad. d€po.e do llGo@rno con*itucio@l

a ouEsrÃo oo Esraoo
UMA OASOUESTOES
FUNDAMENTATS oa REVoLUçÂo

SeÍiá tuérrluo ãfiÍ@Í hoi€ om ô rez
LÉNINE .ás ú.peÍas d. R&otuçãi' d€ ou,
iubÍo - qle "a qu€s6o do Êsbdô rw*rê
nôs nosrc3 di4 uru impodáncia p6di.ular,
que' sb o pônto d. vcE táú'@, trqe. sbô
pon@ dê viía polírió ê Drár @ .r l

O mvimênlo revolucionáÍioi quê óátou ês
Brrutura. da sciedadê ponuquês aús o
25 d€ Abril, q€roú umâ crj$ muhitâtcÍâl do
siíêma @pirathtâ cuja§ ÉBdêristicar p€r
mitem @nfiguraÍ ure wrdrdêna cris dê
poder. Pôr i$o, ob o imputo do mvimen
to popuraÍ dê ma$ár a qu6ião do E tâdo
ganhou oru lmplitude in€.lerada no pro-

ponugu€í êm @r*
quê^crê dâ .ônr@àca d. ouaúo ÍôÍ.ãs
a)o. alaquês á proF.iedade capitatirb e â
Úiâção dot ôrgâos de rcnrado Do tâÍ_ íôF
mas ôrsanizativas ámbÍionárias d€ um novo
tipo de podàÍ; b)o d6maÕÉlamênro das
prlncipaú forÇâs rêp.êlsivas do Estado râs
ciía; cl o início da deserêg.Ç.r_o dás forÇâ§
áÍrudas buÍqúesas ê d) ' dÉl!an,!.çà
pÉrci.l do .p.rêllp huEcár'@ do srdo

A cÍisê dê poder Jôi por isô-ê tôfr
b,ém-úmâ cíÉe do Eíado e do rê! apa,
,elho buro.rnicô, cltâs /áizà mâÍquthâm.
sbràudo, na qâo êsrnnjneá d; ,mpe
1uorc mvimênio dê mã!q(

OuâÍo á@s pasádoi sobrê ô 25 dã
AbÍil-ê ap*ar dás atteraÇõB o@íridâs
após o 25 d. Nôvêmbío -ae Íepdiê§ de.
claráçõ6 presid€nclais (e gDvêÍnêmêntâis)
êm prolde umâ "Drof!nda Gíormdaâdmi
nÉtração públi€" deiEh raÕspâreêr â
p€ciíônci. dô! p.i.cipaú láGtor6 da cri$
que. no decurs do procM .ê6lucioiárió,
g€râÍám a désorsâ.izâÇão Darciat da eá
quina adm n ÍÍâriva do Eíâdo.

Apêsr dis&, ãs âhêrações hâvidár oão ro
e fundámentaÉ

do apaÍêlho buro.ráricô do eíâdo ÍasciÍâ
qu€ resuÍge, eora, á uz do dia mediântê a
simpes adôD@io de eroêd'e.res tàa,s e
àdmin,í'alrvos PôÍ Ár à .riÇ m; "-alcance limirâdô pôÉ em quatquer rerctuÇãô
''o 6en.,al a eber ie a vêtha maú'na do
Enàdô Lgadâ à buruuÊra por m thares dêliah6 e mmplêtamente imb!ídadê.orina e
6nsêrvan1irm) s€rá mârrida ou sê sêrá des
tuida ê sub§rnuídâ poÍ umê no!â,,.(2)

A ãnálie dda crÉe rsv6têse, por is, de

ds um ponro do visra t€óri@, permitênos
âvaliar melhor os limit6 do procBo Íêrc,
lucionário portugúâs rat @mo.t6 se po
dem de*ondár na anodêdasdivorÉ! Íô.
ças polirae3 fâcê à qú6tão dô Êsbdo;
dô !m Fonto dêvh1â pétiN, pÊmitBnos
dHodanar o wrdadâio atcancsdô ptano
de rauperação e reoÍqáôização do âpã

o S ndi.alÉia dâ FuÍrção PúbtiÉ. Finatira
da Faculdâdê de oneno dê LGbôa.

O 25 DE ABRIL

E A CRISE

DO AB\RELHO DE ESIADO

BURGUES

Francisco GonÇalves PereÍrâ o

r6lho buroc.áricô dô Escdo quê êstá em
marcha o d€ que os di*ur$s oísidenciais
maú recents @nÍtuem um ctaro §inro

o aPÁFELHo BURocRÁTtco
fio EsTAoo
PABÂSITA ENGENDRAOO
PELASOCIEDAOE AURGUESA

O qúe nor énsi.a a hhrória aceí.a do E$

"O Erado dizia ENGELS - nasce da nê
ce$idade dê reprimiÍ as ó.Íâdiçõe. de
class6; mas, cômo náscê nô intêrior do con.
fliú dêssr m6ma5 c a$es, ele e em reqra o
E$ado da .las mau ÉdêÍoe. da ttã*e
que domim eónômi@ment
suá ajuda, * rorna 1ám§im a cl*e potitica
meniê dominênte, adquirindo assim norcs
mei6 ôàa e^ô ôrar ê dom n
m,dá l3). É ;e a,ãzào de ser aa -*.ai*côncênração dô .podeÍ

do aoârelhô b!
rocrático ê mililêr que se veriíicóu nâ malo-
ria dor esbdo5 úpiralisÉs na úanrcão do
sêculo xlx Dâra ô lêcu o rX. É e*a irm
bem a razão poí qle tôdâs âs ÍercluÇôeí
burguesâs- à s€mêlhança do que n6tê m,
mênlo e*á ô sucêder em Portloal a@r
feiçoáram 6 friquina do Eíad. ê con
tib-uí.am párâ rêfôrÇa. ôs seus meios d.

Mantendo uma mulrip i.ldâdê dê iaços com
a burgu6ia, a burocÍacia e o exérciô pêÍmâ-
rente as duâs innhuiÇõês mâ6 caÍacterh.
1icâs dô podêr enalâ .êôÍalizadô da so.ie
dade pôdusuês @n*ituem os alicêÍcas
dê sua domrneãô dê c a$ê, qué se loi on.
solidando à medida que, âúâvés do suce$ivo

álarqamàio das tuncóes do Esbdô, ô a@'
.elho buíocÍático e rilna. ómeçava 3 ser
"padilhado" .ôm as difêÍêntês carodas da
pêquêna burgu6ia que, ÊoÍ eíâ via, pase-
rám ê iêr acê$o a "emp.ego. relâtivamêntê
ómodos, tarlqUilos ê hônro.ôs, qle @locâ

ben€rlciáriôs acima do

Por iso, ó fôzeÍ o bárânÇo dô processo
rwol!cionáriô quê edodi! em Ponugêl âú§
o 25 de Abr l, derde lÔgo uma qleíâo se
laanta: podêÉ um arBrelhode êíado, côm
eías carâdêrGile§ Ér pono ao seryiço do
povo numa siruâÇá de.rise Íêvôlucioná.ia?

A expeÍiéncia hinóriÉ dêmô
rê quê nãó, póú sêm a desÍuiÇão da má
quinã b!ío.nirià (ê milira.) do Esrâ
do - "pa.asnar ênqendrados peâs ónr4
diçõê inrêÍnas que la.erám â sociêdâdêbur
gue' não podg
âpli.ádá qoâlquêÍ m€dida que ponhâ om
@us a propriedadê p.lvâdã ou cônÍlbua
paÍa imitaÍ, de fâcrô, ôsdnêno. do cãpital,
É1ô á, ô antigo aparelho blrocÍátió, fo/ra-
do segundo os ditâmes da burguesia, cons
rnui in*ltavêlmente um eftrãve aô dêsên-
rclvimeÕio de quâlquer iniciárivá democrá-

Âpoiandô*ê na expe.lê.cia da RevôruÉô
Au§ e demarondo e dôs q!ê manr nham
a iotão de que banava "d.irâÍ vinhô .ôvô
íos vêlhos tô.éis dô apa.elho burocÉr co
do Eíado' oãÍa iudo íêorvêÍ, LÉN|NE su-
blinhava já êm 1917 que "âs mldánças dê
ministos têm pôuca impôdáncia enquanro
o rrabalho rêâldeadmin sraçãô êíiver con.
íiadô â um imâns êxór.ro dê n,n.iô-
ôáÍiôs... imbuído dê um espírito a.ridemo.
cráti6, lisado por mir açôs aôs gÍandes
proprieúrios ruras e à burouesiâ dá quál
dêpe^dê sób inú meÍas Íô rmaí'. (5)



Ps r§o, Ém ánospassâdôs sobre â Comu.a
de ParÉ, mántim* áciual um dos sêu! ên.

dàtúir dê um
ó qolp. a verlE íÉqúinâ admini$ativa para
@meça., *m demôÍâ, a mn*ruú uma nÔva,

qradualmente 1odô ô

O ESTADO FÁ.SCISTA
E AS CAFACTEFISÍICAS
OO ÀPARELHO BUROCRÁTICO

"A chaada âo podêÍ dô la.ci§mo - aíiÍma'
va OIMITBOV não erâ a vulsaÍ lubsthui-
ção dê um qôvêrnô burouês pôr ouúo, mas
sim ê subínuicão de umâíorma d€ domina
çár_o da b!Íguaia {á democra.iâ burqú6á)

foÍmá dâ mêsma domlna-
Ç& a diGdura r€íorisra decarâda". (71

Pôr h$, á innâuraçãô dô Íêsime ÍascÉta em
Porlusal @ÍÍ6pôndeu a um prcliresivo e
íeço do podeÍ eíaral. Po/ ufr radô, cria-
vaô{ê 6truturas Íonem€nre repr6sivâs (â
niveldo ap.relho milnâÍ, pôliciai êjudiciaD
adéquadas à sua maÕutençãoj por ÕuÍo lâ.
do. lançáváfrsê âs basês da ediíicaÇão de um
aparelho burocíáii6 quê, moldádô às.ôvas
caractêÍisticas dô podeÍ buÍ9uês, foisíÍen
dô um pÍô.ês$ dêcr6cêntê íasizaÇâô.

O apaÍêlhô burôcÍáticô do e«ado Íasch
râ - edifi.ado sob a êsidêdêSalazÍ a pâ(i.
dor anos rrinra - Ioi, a$im, asumindo âl
quns taÇôs Érâcrêrkticôs que niam Dêrdu.
rar 3ré à queda do íeqime

Ouaú ÍoÍam então âs direccões lúndamên.
tais em que 3e desenvôlveu a ediÍlcaÇão do
aoarêlhô adminhlÍati@?

Em prmeiro lugar, ô .riação de uma estru
rurâ todênêniê hiêr.quizãd. êburecrari2a-
.Iã, @ia razâô dê sêr Sala2ar iuíiiicava oera
ne.esidâde de "fázer iuí câ, e§bbel*êÍ a
ôrdém, reíôrÇar a di§clplina. vincaí a hieÍar

Em sgu.do luqar, o ênqu.drâÉênrô rep16.
§iw dos tábâlhador6 da íunÉo públacâ

que * 6nsub*ancioú om lêgislaçâo *pecial
ê dlscÍimindôia para os "fu.cionários pú.
blicoí'â quêm, em noôêdos linssup.riü6
dô Eíado, êÍa negado o êxercicio dê qual.
quêr dnêitô elementâr e, aré, o direib e
râbâlho €s el6 Íevêla$em "êspiritô dê
opôsiçâô aos principios rundamêntah da
conínuiÇó (derêro no25317 dê 13 de

Maio de 1935). A cônsgÍa.ãô d6iê enâ
tútô êspeciâl vâi seÍ Ieita plenameôte em
1943 aÍavés dá publieção do "Esbruio
Disciplimr" que @nÍiiui, aiôda hoje, a pê
dra bâsilâr em que as*nta o Íêgimê lêsald.
FunÉo Públi@. PâÍâlelâmenre, o ingre$o
na Íunção públi€ enávâ óndi.iúado a
prévia iníoímacão Íâvorável da PIDE-DGS
que, por e*a via, d€1inha um @ntoloâbs.
luto ê exêrcia chânbsêmsbre quâlquF rrã.

Em rerceio lugaÍ, a dêf6â do ".$írib d.
rniço píblico", ÍorÉa pániculá. d.que e
re6iiâ â ir6lo!i. f.*irta no apãrêlho dê
êído, quê sê .rpr6avá na exiqénciô do
"cuho do âmor Éúio, da coíecçalô cívi@
dã di{iolina, da honradêz ê do cumpÍimên'
to dô dêvêÍ" pôis, slblinhâva Mar.elo câÉ
râno - "a oígáni€ da adminiÍraçãó só é
Droíi.ua na medida em quê nô5 váÍiôs pos-
ros exiíam hômens ón{iem€s dâ suâ mk
são, a^imâdôs da únrade de ery'r e cumpÍi
do/esdosseusdeve,B' 19)

Êm quânô lusaÍ, a torh4à dê um. hoE'
cEcia dádú.| - úhrãEn*ruàdora, súori
tariá € 6ruíà- quê1raíiceâ inÍluêíciás e
servia Íielmenrê os int€fess mais Íetó
qadôsda clasedominànie.

Enlretantô, o dêsnvolvimento do úpib.
lismo monopolkra rs.ia repêrculir nô apa.
relho burocrári@, cÍiando .ov* noc6sidà
des ê prorccaôdÕ o âlar96mtrto das ÍuÕçôe§
eónômicas do Eíado. Na v€Ídadê -ral @
mo LENINE já o hâvia demon*.ado - "ô
imperlalismo (épô@ dô Gpibl banúriô,
épocá dos qiqani6cos monopó iôs epira.
listas, épôca êm quê o câpiblkmo monopo
lisra se Íaf,íoÍme pôr viâ dê cÍ6.imê.rô,
em capirâlismo mônopolista de Estado)
mosÍa o reforÇo êrtaordináÍiôdâ mâqulna
dô Esádo. o .r€sclmento inaudiro do seu
âlarelho burôcÍárlco e m li1ar, êm li@ção

con umâ cÍscentê repÍ6são sbre ó Drôle.

A concraiação deeas nova§ raÍelas eíava,
po.ém dificuhada, quêr pêládericienlê óm
posição púhlica (êldâdo númeró d€ taba'
lhado.es nãô qualiricádos, êscsez de pê$
eal récnió quãlifrcido, êx.esila @nc€.
Íaçâô de funçõês e rârêras na .úpulâ dtri
eenk, {c.). quú por uma ênÍuturâ orsãn'câ
Àuê e mírava anqu'roedê quê e êíend,a

I'ne/'§ênc!a dÊ
órqàs d€ @rdmáçào '.rerm'nÉteÍià|, au'
,e;c'a dê ó'qãos dê planeamênro *.rÔÍ'al.
Íáha deeírulurâsde apôio aô plaôeamenlô,

A n*e$idadê dê êmpr@nd€r a rêíorma do
â!6relho burocÍáti@ do êsiado l4ciía en'
@ntrou, por is, @ Élgrns sedores dâ
búÍôdâciâ Étatal mair liqBdos - câpitâl
mo^oDolhrâ auê dâo, desde logo, Ôs p,i
mêios @to. no Fntido de cnar ónd'çõê§
pa.ã iniciâr a't€foÍtu adminiírôriv?", Én'
do @mo obidivo a cÍiâção d€ "úma in
ÍÍâ6úutura dminiírativa reionálmênte
oroan'zadá, ôe umà burÔcrâ.iâ ágil, eÍicÉnt€
Ê oroql6'É - aprâ â torneer á! *rivi.la
dea púbri6s e privadas ô sup. ê de quâ
nêssirâm EE d@n,olveÍ € din!nas suas
h^al'.,àds p,ôpnôí (10). PoÍ 's, à cna.
ção .to "S€c.daraado da Reformâ AdminÉ.
rariva", êm 1967, ónstiluiú um pâsô sis
.ifidirc no lançamento das bas6 da "@.
dârnizâçâo" do apârêlho d. eíâdo que a
burgu6ia, nô êntanto, não íoi @paz dê lêvâr
@nsequenieme.re pãrã diante.

O 25 OE AÊFIL E A "CBISE" DO APABE

A agudização da lútad..lsses e os reflerôs
do môvimmro popularde maes no intêfioÍ
do apaÍ€lhô bubc.áticódo É31ãdo, odêsê.-
volvimnro da luta e da ôrga.izáçâo dos
lrabalhadôrB dâ função pablica e, por oúÍô
lâdo, ã dispula em quê êíivêrâm ênvolvidas
âí divêres forÇas pôlíticas pêlo conÍolo da
oiÊUla admiôisrraiiva do ãparelhô dê Está'
do, conínuem qs fâ.rd* d€te.mif,antês

o§ fvN ( ioi.rl-

ÍÉi l.lÀrt R€vELÂ§o âr, tg-
vELeà €rPaiiTo Dr o pO ! i(rc

Àol ?â;r.íÍàl§1 f!üDã x€§?,t i,
Dri (§tJ3-riTvirio ?orÍticÀ. âü }]ia
0€&r'6ânÀ ?iÀ o§ cq??ERtr t\rt

ÊEÂtirÂçÀo oo! FrNs- suPEhio
. R€S Oo E9T^ào sEt^o lÍDH,

TâDo, tú ÂEfoll.^ôo§. Ír ^\ is§o rivfR€H DiR€iYo, ov,
^DEHiltDo, €M <Àío '!i1-r TrÁaro. . ^a
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que, no p€rrcdoconedtivo ao 25 dê abrit,
contibúnam pa6 râÍ uma rnuâção dê
"crhe' no âparelho burodáticó dê E iado.

Á au$ncia de qualquêr plano quê coôdozi!-
se à desruição dôs a icercesem que s haviâ
êdificado o aoâÍêlho burmrático do Esadô
Íâsc ía e os subrhuGe pôÍ !h aparêlho dê
ripo nôvô ôu, até, de quâlq!êr projecro rê
ÍormÉra coerenle que vÉa$e ã suâ Íanrtor
maçãô democráti.â não permhiu, pôrém,
quê e a teÍasse auâlibtivamente o cârá.iêr
lascisrá da máquina âdminifativa cujas
Íânsform4ões ivoram, ponanto, um át.ân-
@ limnadô. O aparelho administrativo mân-

e*ruturál à aplicaÇão
@nsequenr€ d€ q!aÉquer mêdidá! dê carác-

Co.tudô, a confluência dosdive4os fa.iorês
da qie, âqihdo muhas vê26 cônlradirori+
mênr, mn lríânciôu se numâ tu16 D.ôton-
gada pela demcrâtização das esruluras do
âparelho ê Esrâdo, dj@ í€ito! aind. hôie

As r6níoÍmaç66 síridás peta máqoinâ
*tâtâl r6ultârám, âsrim- d€ feiôrês êxiêr
nos (ô avanço do movimênto poputã. dê
ma$ôl e de rácror6 inrernor ía tura dê€n-
votuidâ p.lôs trabalhadores dá funçâo púbti
€1, cujo enrelâçâmênto e repêrcutiu na
deEÍg6riz4ão paÍ.iál do ,pf,êlho hurerâ
tico dô Enado faEiíá.

A.A erupção do meimenro popolar de
rellêxos ôô apar€tho

Com êÍeúo, foi . êrú!ção d. um impetro$
movimento ds m.§s qúe end. m o.igÉr
drt mai3 signiliãtivar.lt r.Çõê. o.!ônk3t ê
eírutâb no áparelho adminiíativo. Eías
ãhêÉÇõês quê Íeílrctiám o carácterdo novo
resimê ê â$umiam quãse sêmorê um cãrá.,
ter ponruâ1, linham @mo obj.crivô uttE

pâssí â ineflcáciâ e â iÕadeqr4â:ô dág
6tutu.as €xÉrentes e tâduznam{e sób vá.

.iâ dâs eíruiuras administrarivas ôdêquadâs
prôv@e eíransulamê^tot a qoê ôs vár ôs
goveÍnos proviúÍios não coÉglnam dar

B, Os Trabalhador6 da FuÍçáiô Públicâ ê a

luta pela &hocrâtizaçâio do apârelho de

Por ouiro lado, à lut. . . o.!.niração dôt
rãhalhiord da Fuíç& Públi:. p.lo .x.F
.í.iô dôr sús dÍ.id r:Í'di,it. Ehôrah ê
psl, domocÉtiz-ro d- .furúás coniri-
hnÍu deisivámênt. p& Eúr.rÉar o. me
€nimc de @n.ido íráprios do .pár€lho

Usúltuindô dás no- @ndiÇô6 polÍticas
criâda! cóm o 25 dê Âbril. 03lrabálhâdôÍês
rearizaram áapló embleiâs onde se defi
niâm ,ormês dê rura . .rê o.ganização paÉ
impoÍ na p.áticá o eÉamáto de lashtase
coÍruprG, liquidãí o poder autocrárico dos
ch6f6 e €xign a mcl hoÍia dar úd co ndiç&s
d€ vida ê de iÍâbálho.

as á.§ô6 eúprendid4 -â.í@ldos locâh
de rabalho, dc minúérior ou do âpâràlho
adminiírálivo 6ntal consasraíaú na

,rática 6lih.rdadn dêôocráticas aúavés do
eferivo.rercício do direito de reúniãoed€
Miâção, do dn€ito à grdê. da impôsição
de íÉtodor dême,ático. na gêstão dos sêÊ

vt6 (êr:eleicaio de órca§ de dirÉÇío,
etc.) e, âié, da oÍátlcado @nrrolo da *rivi
dadê dos div€Íes depátum€nros eÍãraÉ,
queÍ êm a.p*ros Íêlacionâd
Etéôciá ío.cionâl dos É.viÇor, queÍ em
aspÉbs relacionados com a gêrtão dê p6-
$d (ex: cont@lo d. admissõ*, crhérios de
píomoção, êrc-). PaÍãlelam€nG os r.abalh+
doÍês, erguiam umâ oBanização .indical

tónomã, cuia ediÍic4âio i.l€grál co.Íi
!]Íu um pa3so d€ gÍá6de signilicado na lúta
pêlâ iguáldâde de diÍenot êm rêláçâo âos
16tant* tábálhâdor*.

al desmanrelaheÕto das esrruturas Íêpreisi
vár própriar do aparelho administÍalivo

b) paralieção de largos ectoresda máquina
âdôinistrêrúa, cuja eÍruru.ação havia
obêdeido às nec6sidades pr6priês do
rêgimê @lônial Ía$Éta, ê consqúente
orgânizaçáio ou .eónvê6êr-o de *útÇos
em lunÇão dás nêcêsidâdês dêcotrênrês
da inÍau.aÇão de uú res im€ !êmerático
lex: âlt€r4ão qualitatva na. relações dê
tãbâlho / criação dâ OG das Relâçõês
CÕleclivôs Dê TÍabalhoi dinamização dos
ólgãos de adminkÍâÇâo ocâl ê rêgio-
nól / criacão da úqánica da Adminiíra
Ção Locâle Fegioml; etc);

cl criaçâo de organhmos de iipo ndo â1rá-
vés do. quah e prêtêndiadar re$o.tas às
cÍêrqtê3 êxigências do mwimento
pôpular e enquadrâr a3 grand€s cÕnquids
populaÍ€s (lutâ dôs môrâddês6ÀAl;
ócup4ão de terarrÂA; er.).

Aô mesmo tempo, o rcconh&imenio eíeri-
vo dos órgâr-os dê.vôntad. popular (CMr,
CTs, et .) como interlocutoros cujá âudição
roi, ãm muiror casos. institucionalizada. â
cíiãÇâo ou rââctivácáio dê êsttutúrát Íeqio

^aú, 
ôlnicipais e locâk (CAA, GAI, €1c,),

funcionando êmenreirê colaboíação com s
poprláÇõês . orqanizaçõ.s do mwifrent.
pôp!lar, .oôduzirám lrêquêntêmênte à
"ifroosiÇão" do m.didas que umâ âdminie
rraÇãô cenúalizadô e.ulocíáticâ nâo s!por

Finâlmênte ô Íápido cr6cimento do scts
empráâriâl do E$adô em conÉq!éncia das
mcion.lizaçô€s vêiô alôÍgar muito as fun-
çõ6 e.onómicâs do Esâdo o quê, na âusên



Â§- | ; r ônomia da máouinê eráiâ cÍia
d. ' ..9 dô5 anos do fâscisÚo Íoisê
d:.-r: obnâncialmenrê em @nsêquên
e - ÉnvolvimêniÔ da Llrá pala dêmG
oâr2:o do aparelhÔ burGráticÔ cenÍa,
É5 oequências mais íÍkanres foram o

.Mb 9.rci.1d. búrer*ia cor rupra e
úÉa.aâ que sê hâvia lnttâ âdo nê cúpulâ
dô a.êlho burocrárico do Esiado lâsisb,
o @ 6.b à .írutuE tod.m€nte hiêEÍqut
zj. dG sniço! úblico3, a imóbilização
dor mÉânisno! d..nqutdramêÍÍo roDrê$i_

E.rôr ir.bathdorB, o combât. à irÉlogis
f*aiâ quê impÍegnava o aparelhô turocrá'
lco no! seu§ dive60! êsca ô€s

C. A dlspúrâ pe o .ontíolÔ polirico do apa

Flnalmêntê ê ao mêsmo tempo que o apa-

relho burocrático êrtatâl sorria úm pÍÕcesso

de Íaníormação pelá âcÇâo conjusáda dos
ôurôs Íac&res dê cÍke-a di.put. p.lo
@ntolo polírico .h máquina adniíiíBtiva
de Eíâdo, on que .íiv.raú .nvolvidat â3

div6§3 lôçá. hu.!!6ás. r.roÍmií*, pro-

rc@u ÍcÉ.ivâs d€@ntiílidâdd na acçio

Limnando a suâ âcÇâo a sucêsivas rêdGÍi'
buiçõês d€ lugares dê.úpula admlnhríatvê
dô ágárelho dê Esbdô com Ô que lam
ÉrÉlãzendo as §uas clientelâs gadidá-

Íló - as to/Çâs rêforúÉtas não avançaÍám,
côntudô. .o de§mantêLâmenro das êíÍutu
íâs staiaú burqucâs. a subtstência deslas
eírutuÍas íoi, aliás, Íacilirâda pela ausência
dê uma vênsuaÍdâ orgãnizada que, apoian
dôie na âcção independênie das m3sâs,
deíêÍ se solpes dêckivos no aparêlho b!ío'
cÍá1i.ô do Éíadô ía$hiâ, e contriblGse
pa6 "ê.vaziâr" a máqulna êstâta burqÚ*â,
dêíoaôdo prooÍesivámenre a.âp&idadê
de decúãô e acÇão da buÍôcracia pará os

órgãôs de vontadê popular.

A actuaçâo dâs Íorças reÍoÍmisrâs, que d€*e
mdo alaÍdeavêô âs tuas concepçõês bu'
duêsãs acerca dã naruÍeza ê do papêl do

É*aao. n;o poa* contuao
vrprBâ. Em 1917, ao íazêr o b6lânço dos

seÉ mêsês qúe se legÚnâm à aevÕlução de

Fevereno, LENINÊ já há!ia ca.ácierizado a

a.ruaÇão deshs foÍças ôfiÍmândo q!ê "no
íurdo ninsuém pen§da em rêfoÍmas sérias,

adiála! â iodas âé à

Asembleia constiiuinte... M

lhaÍ â presa, para sâ insialâr nos luqares

iuÍaiivos dé mini§Íos, de subecretários dê

esÉdo, de geÉnádores gêrôis, êtc., nãÔ

havlâ iempo a perdeí e .ão s 6pêrou por
quôlqueÍ A$emblêiã CÔníhuinte! O iogÓ

das coóbinâçôes minúlêÍiãls não era, no

í!ndo, mâk do quê a expÍesúo deÍa pani

lha ê dê§rá redÉtibuiçãô de dê§pojos qÚê se

operava de clmâ ã baixo, alrâvés dÔ país

intêiÍô. em tôdat as âdminÉtrâÇões cêntair

a hclóriâ cÔmpÍovavâ,
r@r da aná se quâ Màr\, ão reíeíÊse à5

i;às dê c âs5e5 êm Fránçâ, I zera hâ matr d€

uó é.!lo: "Os partidos qúê luiaram ahêr

nâdamentê pelo poder cônsiderarôm ê con'
quúta d6rc mensÔ ed'fíciÔ do EíâdÔ
ómo a pÍincipa prêsa paÍà o vencêdoi

A -POLIIICA DE AÉCUPERAÇÂO" E A
CAPACIOADE DE RESPOSTA DO APA
RELHO DE ESTAOO

a. A onsôlldaÇaio dô poder burguês e a

cri§ê do aparelho burocrárlco do EsldÔ

Ouairô ânos âoós o 25 de Abril, ê buÍg!6ia
debatêsê ôindâ com enormês diÍiculdadê§

oara uhrâpa§sâÍ a cÍise do âpãrelhÔ burocrá'

Na veÍdadê, se já a.es do 25 de abÍil â

buÍguesia não ÍoÍà capaz de levaí aé aô fim

â "rêíoÍma" do seu apârelho de Eíádo
làpêsàr de êntão têr ensarado âlgumas medi
das a!e vÉ&am a môde,n'zaÇão dÔ ãpârelhÔ

âdminÉrrâtivo dô E*adô lâeGta no senridÔ

de ô adâprar às neces§idádes dêcÕíentes dÔ

delenvolvimenro dÔ capitalhmo monopÔ_

rGra de EsEdô), á impotência relÔrmadÔÍa

dosvários sovernos grovkóÍio! ê, sobretudo

a âcumulaÇão dos fâctor6 dê crGe na 6lru-
tuÍa burocÍáticâ do Esládo, impediram que

â buÍque§iâ pudêse dlspoÍ â §eu 6€lpra2ê'
dã máqulna adminÉtrarivâ enatâ cujacâpa
cidâde de rêspostâ às Grelâs de Íeoperação

PoÍ hs, a @íslidúão do Pod€r buÍguês
imÉê qúê, por um rado. *i.m êlimimdos,
uft apó5 odrc, ot í*10.6 quê geÉÍtn a

cn@ do aoâr€lho bureràl'6 do Eí.do.,
úr outo làdó, e reíorcêm ot m.ios d'
àccão d. náquinà eíâEi, adàptando a às

nôvâs funÇôes a$um'das pê o E*âdo na fasê

a.rual do desenvolvimento do Qpirâlismoê,
em parrlcular, às necessidâdes Ú âdar pêlo

rápido cíescimênto do ectoÍ êmpresriâldo
Esado iêmDr€sas públicâs, êmpresa§ nâcrc
nálizádas, êtc.) quê, pela sua dimensâÔ e

imporlánciâ, taníêrê para o inie.iÔr dÔ

âpârelhô buro.rálico do E§tado uma pârcela

signlficariva dos mftanÉmos dê coôtÍÔlo dÔ

sÉ@mâ prodúlivo, o quenÔêõtantÔ e pôÍ

si §ó - não alterâ o caráctêr de clâ$e dÔs

mecanhmotdê d rmção dâ economiâ. CÔm

êÍêho, o cre!.imonro dô §êctor capita ía dê

Esbdo, quê sê veriii.ou em PonugallsobÍe
tudô âpós o 11 dê Márço), veio comprovar,
uma vez mais, â aná!ise de ENGELS segundô
a qual "ó EÍâdo modêrno, quálquer que

seja a sua forma, é uma máquina e$eôciâl'
menrê câpiiali§ra,.. é ô câpitãlisb colêctivo
idêa . De quanto máG fôrças produtivas e
apÍôpÍiâ, tanto mak sê converte numlerda"
dêiro capilalisrâ coectivo, máis cidadaios
explôrâ. Os Íãbalhadôrês conrinuam ã ser

assâlâriâdos pÍôlê1ários: ô capirâllsmo não sê
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PoÍ ir.o a uta pelo conroro (ab.otuto) do
aÉr.lho burôcráiico do esladÕ rêm se vinó-
a rweíiÍ úbrêtudo apó§ o 25 de Nôvem
bro-dê lormâs câdâ vêz tuh agre*ivâ§,
pois nâ§ côndi9ões de €sÉbitizaÇão dos
heios de produçãô. o loc.l privit.giado d.
conniiuaâo oú d. r-onrtituiÇâo d..fo.ça§
Gi.ir bursues ó o própÍio rDar.lho d.
6ládo, a§ cúpulas do paÍtido dúiqentê ê a.
doi âpârêlhôs 

'deoróaicos e *onó
m,.ô.'íl3l

B, Rdperar ê ÍúÍoanizar ô aoôrêrhô buÍo-

O rêfo4o do podêr ê.tatal buÍgu& e a con
crátiz4ão do projeiô b!Íq!ê$i6pêria isiâ
exigem po(anto, a aplicação de um pLâno

dê Íêcup.raçâo e Í.dg6ni2âçãô dô apárelho
burocrárico de eíôdo que permia dorá-lô
de uma maiô. êfiêcia ao eryiço da políti€
de rmuperaçâô capirôlGtá s, por 4tô ladô,
permib ÍeíorÇaí 6 mecani§ms de coõtolo
.obÍe a bu16râcia 661a1.

A nêcssidad€ de .d.qu.Çáo .íruiur.l do
.pát.lho hur@rátdo do út.do à! l.r.f!r
d.êorrst€r da polírica d. rÉupêÍ4ôo c.'
pit liía Joi, de reÍo êvidênciadá pêlô prê
prlo PÉridênrê d6 R€públicaáo âfnmâr não
§ó quê "ô Enado cêrere de mêio§ âdâpiâ'
dos, o que sisniÍicâ târibém ageis e dinà
micôs pâra apoiar 6 6lorços da iniciati!â
privadâ n!m sêôtido 3ociálmenle útil", mat
lamhém que "é nô câmpô dê !má polirica
d€ môbilizâção de r*urco. quê maG sê põe
à prova a motivaçâô ê .âpâcidâde dos diri'

êlr.aês ôs 5sÍviçor do

Pôr i3!o, quãtro anos ápós Abril ê âô í€íe
rirle à nêces§idadê dê daÍ uma r6pôrtâ or
g€.izadá à fii*, Rômâlho Eanes afnmava
rapidármoniê que "os objectivô§ lmdiato§
quê hoiê se nos impõ.m sáô â .limàçiô
claE d. duto.i.t d. do Én.do, . toÍm.ç5o
d. um. d.s dnig.íte clpe . p.Íióaio,.
sbção d. um innúmoto .lici. . do Gc
wrm !tôva. rL Bâfqma d. a.lminitrnçlo
Públic.. o .í.à.|-imüio d. un c.rdto
eu'rlüÍiô.dr. r Etivil.d. do Eh.do. .,
*rivid.dd priv.dú"(15l

A "ÊeÍormá Âdmi.hrativâ" turg€, 6te
conlexro como um dor DrinciDôú oblelivos
dá buÍqüsia porquê- afiróou'ô sionilica
iivâmente Ramalho Eôna nã pos do Go
wrno PS/CDS - "... a ílêribilidâde, dig.ida-
de. .omD.tá.cia e sfieici.do ectoÍ úblico
adminisrarivo, não dêp6d.m da soluçâô de
cri* *ônómica à li.ônc€iÍa mã5. ad.Í*
mnrâ, a políti.a globãl dê r4up.râção r
oãê uma profúôda mud.r'çâ m eoêcidade
de rápo.râ do ap.relho de E*ado".

A plataforma governâlivô PS/COS 6 â subce
q!ênl. cri.ção dê um Minisériod. RsfoÍma
AdninisÍarivâ (e.t.gue âo COS) côhe
ihlnam um impu!$ d€cililo ná êplictçáo
d€ úmá rêÍormâ ádminÉÍâtivê conduc.htê à

criaçâo de uma nova AdminisÍação, capaz
d€ cÕnÍituir um.íímulo, em v4 detravão
ao deenvolvifrento económico € sociâl do
no§o país e de r€spond.Í com juseza ao
movimênto dê i.rêsÍâção 4onómicá .urG
p€lâ e que *jã, ao m*mo têmpo, "qâÍa.iia
de auê as linhd hiêrárquicâ! são diqnifica
dô!, ã âuior'dôde,sspeitada ê a dêcEio

Em que cônsútêm, o.tão, dduatí-.b.d.
6fo,n. dmi.iírariv. (cujo cará€ter inadiá'
vel tem.ido s!6linhado pôr tôdâs as lorÇas

eh orimeiro lucâr, ôum. rolític. d. rê
úPã!ção d.lgüd rnçor Ésícün do
.p.r.lho bur@rático do 6tdo ,..ina

al de*ruiçãô, â1Íãvás de .lce$ivas liôitô
Çôer, das pÍincipai. .oôquht6 de Abril
na FúnÇão Públicã {.x. r.lulaúô !ç5o
.sp.ci.l . r.írnivã ôc dnêib. d. .sr
cício col*tivo co@ o dir.ito à gév.,
nâo .*onhéimmto do dirito à @ntr.-
r.çro .oldiv. .o iílorior do .p...lho

bl rdoEtilúição dos mc.nam. d..nqú.-
dramáaô r.prórivo do "luÉion.libo
a1Íav8 da Publicação dê úma 'lêi ds
bss*" que coníiru' á pldra bâ5i1âr em
qus irá aseniaí o €nq!âdÍãmsnto pola
iico Q juídico d6 ofâ.sivá burguesa.im-
periaihla ôôapâràlho de e.tado;

c) r*oníilukno dô um3 c,.t. dirit.to É
c.ut.d. êô r.lin. d. confi.nç. polÍrid
pârâ a$egurar a êÍioácia dá polÍricâ gc
v€rnàmsntal, relorçandô o co.tío o par
iidário do ipaÍ6lhô d. Eíâdo burq!ês e

siisf a2êndo.r "cliênt€la @líiicaí';
d) rdr.únç,o d. ôi.õrqui. . r.íoço d.

.utorid.d. 116 rÉponriv.i, "de modo â

d.§êmbaraçâÍ d.
câo".lÊâmálho Eanes)

el rÇodção d€ uma i1.olôC& f.*izrntê
qu€ se e§conde por detr& d. crê$ênles
apelc ao "pariôtúrô" 0 r6ferâ.ciâsâos
"lin.rupêrioÍês do Eíãdo".

- âm squndo lugar, nuóá polÍiic.d. ôor
g.niz.çto dô .p.Í.lhô bur@áti@ do.'
r.do hu,!út q!. vie mordar a m&uina
ádmini.Íariva à6 nêce$idad* dô rêrôrço
do pôdêr bursuôs áÍâGs dã

al rÉo.niz*ão do ,eror6 do .p.r.lho
d. ár.do n.i' *níú.n i pôllric. d.
Huparçio c*ir.litb te.ô dô, óinie
téri6 €.onômicor cuja ÍeíÍutur4ão iá
,oi emprâendida -Éso dô MAP.
MIT - o! ssú sm vis dê o ..r - e$ do
Mi.kr.iÍiô dô Cômé:ciô € TúÍism):

b) .xti.çab . rorra.ir.çlo d. Bdiçot,
crilndo corúiéd Lvoráv.i. pú. (m ú
vo .sho a hir.qutr do rr.rdho d.
.í.do co'6pond.nt. à novo p€dilha do

c) d..rruicâo d. ofiÊni.@. qu. tiv-h uú
p.p.l -rivo ú (ir rdolu.iÔ.arir (eo
do IAA/MAP) . criÇio d. dvo or.ni.-
mo. .d.qú..16 .o p,o6@ d. r@p+
r45o apit'li.r. (€.ô do Gábi..t. dê
P.omoção do lnvêtimsíto a ouêm i.á

cáber um papêl de incentivo à inicialiva
pÍivadÉ no âmbiio da lndútrria, MIT).

O movimenrc srfrhrâ de Marçô.Abril.
que, pêra primeirâ vez apó. o 25 dê Âbrll,

pârali!ôu tôdos ôs s6tor6 do aparelho bu_

Íocrárico conrtitui,
sinroma de que rãmbám ôs trábálhádorêsda
Íunção púlrlid não ettãô dkpostotâ â$ktn
pâ$ivament à liqúidáção dás conquistar dê
Abril e à impGiçâo do umá nda "ordem
Íáscútâ" no ôpârelho de *tado. Ao colocâr
no centrô da suê lurâ, r€ivindi.açôe. com
um côntêúdo demcráticô, o. tabâlhâdorc.
uhrâpassarãm os limilêi êsÍeitd da luta
*oôómica ê âbriram novas OêÍ3p.criva de
luta êm torno da d€fá* e do.profundamên'
to ddcoôquittâs dà abÍil.
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