
Qur'emr 6 dosno d'u Politiru?
Hi guem queria reduzir o socialismo a uma t6cnica de

transformagio da base economica da sociedade. E como
t6cnica requere, antes de mais, a inlervengSo de tGcnicos
especialistas. A participagdo de cada um na tranformagio
da sociedade estaria, assim, dependente da apresentagio
de uma 0nica credencial: o dominio da t6cnica.

Contra esta tend6ncia errada, sempre se combateu
nesfa Revolugio. A experiCncia da l,ufu 6s libertagio ensF
nou que a t6cnica deve eslar subordinada i politica e que
o motor da transformag6o 6 a participagSo popular. A poli-
tica aprende-se na luta politica. Os livros sio uma aiuda
imprescindivel. Mas por si so es livros n6o foriam, n6o lem-
peram. A fi,rmeza e a convicaSo nascem por oulros cam,i-
nhos.

il6o existem, assim, os donos da politlca, Ou se exis-
tem sio os trabalhadores conscientes e organizados, sio
as massas unidas e di'rigidre pelo seu Partido de vanguarda,

Mas o facto de sempre se fer combatido a tend€ncia
de colocar a l6cnica rlo trono das prioridades n5o quer
dizer q&e essa tend€ncia tenha morrido.

Depois da proclamagiio da lndepend6ncia surgiram
tarefas de grande complexidade, imp6s-se como batalha
principal a cohstrugao de uma economia nova. Houve que
preencher estnuturas, elaborar proiectos. Dai guo, necessa
riamente, se tenha recorrido ao concurso daqueles que dete-
nham, por exclusividade, o dominio do saber e da t6cnica.

Aqui e acol6 ocorreu, porem, uma inversSo de crit6-
rios. Houve casos em que se instalou a concepgfio de que
o socialismo e uma t6cnica e se relegeu para segundo
plano a participagEo e a mobilizagEo do povo, Esqueceu-
.se ou fez-se esq,uecer que h5 uma maneira polilica de fazer
economia.

Em alguns casos criaram-se mecanismos e,ue gonlra-
riam os principios politicos da nossa Rwolu96o. Os t6o
nicos chegavam para estudar um proiecto e consultavam
a natureza, consultavam os livros, exami'navam o perfil dos
solos, a composigSo quimica da 6gua. <cEsq,ueciam-se>,
por6m, de consultar a experi€ncia acumulada dos traba-
lhadores, daqtreles a quem o proieclo pretehdia s€ruir,
Assim se criava a ilusSo de gue a mais pequena obra
exigia a mais Sofisticada t6cnica. Assim se consolidava a
ideia do Estado-mae que acorre solicite aos pedidos dos
s€us filhos menores. A fungEo do cidaddo 6 pedir e saber
esperar na anceslral fifosofia do "hi-de vir>, Mas mesmo
a funqio de pedir lem a sua complexidade, O pedido tem
as suas normas, tem segredoS que escapam ao enlendl-
mento do vu.lgar cidad6o. He que pedir para a Provincia
que depois esta far5 o requerimento a Nag6o. Burocracia
e lecnocracia abragam-se neste silencioso projecto de afas-
tar o povo e de se afastay do povo. Teceratn;se,: assim,
mecanismos que parecem prescindir do envolviments das
massas populares, Gomo numa teia de 6ranhs esses me,ca-
nismos se entrelagaram.

HA gue prosseguir e intensificar a luta para desman-
char €sss esquema onde ele se instalou, As Teses para o
Congresso apontam o caminho para corrigir estas situa-
g6es e para imp6r o estilo e m6todos de trabalho do Par-
tido. E porque esse estilo e esses m6fodos t6m raizes
fundas na nossa hist6ria nada nem ningu6m ser6 capaz
de adullerar a maneira viva como Povo e Revolugio se
misturam e confundem neste pais eu€, pof algums riz6o,
se chama de Rep0blica Popular.


