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0 exeffiBpHo de uffiB mé&mds
por Ricardo Timone

l{uma crónlca anterioÍ mencionel as coordenadas que, Ê mêu
ter, íoram como que o núcleo do método de condução dos deba-
lês na Íeunião enlrê â Dirccção do Partldo e do Estado com os
compÍometidos, Citei três; as princclpais: s prálica da veÌdadeirã
libeídade de exressão, com a correspondenle exlgência de
responsabilidade e íranqueza; a conversação de catácteÍ pÍotun-

damentê pedagógico, em quê cada perguntâ tem o ÍigoÍ da busca'
procurando (como na inveÉtigâção) elemenlos da vlda dos compro.
metidos que expliquem ou permitam perceber a hisiória do com.
promlsso assumido; e, ílnalmenle, a ulil ização de diveÍsas llngua.
gens, de níerramenlasll várias na condução do diálogo, do modo
a criar-se o ambiente para a narração da (históÍiat) e que vão do
humor à exoÍlação, ao apelo e à llção polÍlica (atravós do êxem-
plos hlstóricos) e da Ílrmeza à conlidêncla,

A possibllidadê de llvÍemente se exprimirem poÍ ceÍto lerá sur.
pÍeendldo uma boa paÍlê dos compíomelidos que vieram paÍr a
reuniáo com o espíÍilo caÍÍegado, poÍ um lado com o peso do sêu
compromisso passado, e por oulÍo, com o peso dê iníundados
receios de julgamenlo lnqulsiloíial, de humilhação pública e até
de prisão, l{alguns casos, essâ líberdade de expressão leÍá des-
lumbrado os que íoÍãm chamados a contarem a sua históri8 e
que acabaram por enveredaÍ pela arrogância. lmpeÍtinência e
irresponsabilidade, É o caso do (cher) muçulmano ê ex-ANP
ldrisse Juma.

Quando se aptesenlou disss morâr na Maíalala. E acÍescenlou:
nperlo do camarada JoseÍale (Machelu,

A intenção da alusão ao irmão do Presidenle Samor8 para
te (prolegeÍ)) nas suas (costas)', era evidenÌe.., e os risos êcoa-
ram pela sala. O Presidenle SamoÍa Machel, êntretanlo, Íeconhe.
ceu-o e disse: néramos vizinhos antes de eu Íugir gara a Tanza.
nialr. ldrisse Juma (sentìurr a opoÍtunidade e continuou a aapalpar
È lerÍeno)r,

aSim - aíirmou - e éramos amigos lambém, e alé agora.
penso que ainda somos amigosn, Um novo coro de gaÍgalhadas
aslalou na sala" Samora Machel obseÍvou: cEle perseguia-me
anles de eu íugiÍ) e prosseguiu Íelalando uma história relacionada
com o lrabalho de ldrlsse na ANP e a sua Íuga para a Tanzanla.
E Íinalmente: (Bem, diz lá quando é gue enlraste para a ÂNP?1,

Umr peÍgunla. uma simples pêÍEunla foímulada alnda eo rllmo
hilarianle do diálogo que so eslâva a lravaÍ e gue êra como qua
um ((conylteD para qüe sê apíotundassgm (s coisas sériasn.

E ai começaram a surglr com maior nitidez os contoÍno! do
íetÍato do €X-ANP ldrisse Juma. Pela boca dê ldrisúo â sua trs.
iectórla eÍa multo simples. Que apenas tlnha iÍabalhado um ano
na ANP (guando tudo paÍêcê Indicar que esleva lá nempregadon
mais lempo), que não sabia nada dr ANP, gue pagara quolas,
mas como membro spenas sê limitara â lsso, ê1c., ao mesmo
lempo que não deixava de sublinhar as sutr ÍÍases, numa enloa-
;ão impertinenle, com a expressão: <naguele lempo.., em qu€
lramos amigos...lr

Bem... o PÍesldênle Samora lnteÍÍompeu.o. E aprês€nlou todas
rs eslÍuluras do Partido, Eslado e Organizações Dêmocrálicâs de
Massas envolvidas na reunlão, pedindo aos oôuc membros para
s€ levanlaEm. rNão estâmos aqui para brincar. Queremos uína
reunião all.menle polÍtica, maE podemos também tÍanstoÍmá"la
-.m adminislrativaD, adiveÍliu.

ldÍissê Juma mudou de discurso. Quase que pâtellclmsnle
declarou não ler medo do casligo dos homens pois quo só temia
o casligo de Deus nâ outra (Vidan, no aAlémlr.

ttPois é. Mas a comida ó aqui na Íerta, a cerveia ó aqul na
TerÍa, o rWhiskyl é aqui na Terra, não é?u, replicou-lhe com
saícasmo o PÍesidenle, E mandou-o sentar. A liberdade de expÍes-
são exige também a responsabilidade. Mas para o ex-Â$lP ldrisse
Juma Íora apenãs uma ocasião que êle julgou a mais lndicadn
para demonstrar o seu fervor religioso e a sua conliana na
iustiça divina, Coníundido o púlpito com uma reunião polítlca,
pêrdeu o diÍeito à palavra,

O segundo aspeclo que mencionel sobrê o mélodo de orien-
lação dos debales íoi o carácteÍ proíundarnente pedagóglco da
conversação. Nada é ao acaso ou ao sabor dos ãconteciÍÍrèntos.

O debate é mais do que um simples suceder de pergunlas o
fespostas e um relatar de memóÍias, pois o gue se prctendo à
que cada um, tome consciência da dimensão do seu compromisso
passado com 09 lnstÍumentos de repressão colonlal ê como
com isso nêgou a sua Fálria ê consequenle s sua identidadB ds
noçambicano,

Por lsso as perguntas não são ao acaso. Em prlmelro lugar
os dados biográÍicos, que sntecedem o momenlo do cmpromisso,
O nomê que logo eyoca uma Íamília e uma região de nascença.
Onde íoram Íêllos os primeiros estudos e oulÍos poslerioÍes e dê
imedialo as possibilldades: a missão com a consêquente educação
religiosa, o ensino da submlssão, da subserviêncla, e o desenral.
zamenlo em relação à Íealidade. PoÍlanlo, uma lnlluência. l{a
ascola, o ensino anlipatÍiótico, Moçambique não exlste, ó Portu.
gal, Outr! inlluência.

Dêpois a tralectória que leva ao mercado d6 trabalho que
no caso de alguns dos comprometidos traduziu.sê poÍ uln lngÍesso
direclo na PIDE. Qual a profissão, modo de vida ou Íormas dê
rubsistênciâ. Se, poÍ exemplo, Íunclonário público, como os pÍó-
pÍlos depoimenlos demonsiraram, as vivências e o Íehcionamonlo
com o poder colonlal são bem especificos, So licenclrdo, régulo
ou seminaÍisla a mesma coisa, e, poítanlo, o lipo dG lnlluências
na personalidade é dislinlo também.

A determinado momenlo era essa a minh! sensação. Como
assist€nle coíneçam a emergir com nitidez os lÍaço! de uma
personalidade. o perlil de um indivíduo e á$ suas motlyações
pessoais, E com isso os elemenios paÍa s€ situaíem as razõec
do compromisso que posteriormentê ele veio a assumlr e aló o
lugar que ocupou na máquina repressiva colonial,

A ideia é descobrir o perlil do indivÍduo pela anállre do meio
social. considerando que aquele é o produto desse meio social,

(Foi aÍ que começou o compromisso)'. Uma expressão muilas
uezês pÍonunciada pelo Presidente Samorâ inlerrompendo um Íe.
lalo e quê nalguns casos tinha o etêito da surpresa para o indi-
viduo que depunha convencido que estava. de que o s6u compÍo-
misso se iniciara com a pÍimêira infoÍmação para a PIDE ou com
a lil iação na ANP. O compromisso na realidade sltuava-sê na
allura do da primeiÍa atilude de fraqueza na mira do ganho dê
um pequeno tavor ê que levou ao aliciamento e'posleÍÍor envolyi-
menlo-

A sensação de quem assiste é equivalente à da píesençr
numa aula. na aprendizagem dê uma dlsclplina, a Hlstória de
Mocambigue, €m que os Íactos, as peísonagens eslão all m€smo
r ndestilanr dianle dos nossos olhos.

Megmo os aulrentes como o conhecldo Inspector dr PIDE,
ío graúdo)r da ANP e oulÍo! pela simpíes evocação, em várlor
iostemunhos, de quem Íoram ê o que Íizeram como que sallam
dar páglnas de um llvro para o próprio palco do debate.

O mótodo assemelha-se mais aos pÍocessos de pesquls! dc
um paciente e laborioso invêstlgador do que o slmples rorlenlarn
dê umr Íeunião. Os diálogos não sáo em s€nlido únlco, na cir.
cunstâncla do poder rêpÍesenlado pelo Presldents SâmoÍ!, p!Í!
os compÍomelidos. esles como êspectadores, Nas peÍgunlas, no
tom do diálogo, há um ambienle que se cria, um apelo quê sa
lança à participação conscienle e analílica nas lnteÍvençõês. E hà
amoção lambém. Como naquela allura em que o Presidenle SamoÍa
depois de explicar e analisar as condlções que atsnuam a gravi.
dade do engaiamenlo dê moçamblcanos na ANP êm i973 (o poder
colonial em desepero ludo ÍecÍulava), e perguntou aos vísados:
rAcham quê podem frabâlhar para a Frellmo? Um coro de vozes
respondeu aÍlrmativamente e no meio delas uma yoz mais emo-
clonada dlsse ainda: <é uma questão de engsiamonlou. A emoção
adlantou-se ceÍlamenle em relação à consclência

Um úllímo aspeelo quanlo o lema desla crónica: A diversldade
das linguagens utllizadas. A conversação vai da exortação ao
humor ê à lição polítlca que retlra de um exemplo hlstórico con-
Ìado no rnomsnlo exacto, à ,iÍmêza ê coníidência.

Do humor como na hístória daquele moçamblcano que Samora
Machel enconlrou no Bolswana no seu traiecto de fuga paÍa a
Íanzanla.

ConyeÍsâvam. De onde é3? De Gaza, Onde estudasÌe? Em
Xai.Xai. Como te chamas? Ângelo de LISBOA. Como???... Flnal-
menlê o oulro decidiu-se pelã vardade: Ângelo MUCAVELE, As
gargalhadas ecoaÍam pela sala,
. Assim mesmo, o humor e a lÍoniâ como aÍmas de denúncla,

rr clrcunslãncia da assimilação, Naquele caso, já não era só com
gs compÍomêlidos que o Presidente SamoÍa dlalogava,

Era com um pais. Quanlos não estarão ou não lerão estado
nas circunslâncias de Ângelo Mucavelê? A história contada íun-
cionou como quê um apelo aos moçamblcanos a reassumlrem a
sua ldentidade cullural de moçambicanos"

Da ílrmeza como no caso de MaÍcoa Zlcale, caso iá sufl.
clenlemente Íelatado nas páginas do no$so ioÍnal e que é uma
demonslração de que jamais no decorrer da reunião se perdeu a
percepção rigorosa de quem é o inimigo, e a agudeza da vlgiláncia.

Ouando no final o pÍesidente Samora anunclou que a reunião
prosseguiria numa oulÍa data, eslou convencldo de que nlnguém se
surpÍeendeu' No ar a sensação de (ainda há pedaços da Hlstória
rec€nle do nosso pais para Íeconstllulr), no vivo dos debatês.
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