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Uma experiGncia para valortzar
I

Q u a l q u e r  s o c i e d a d e  n 5 o  s e
a g u e n t a  n e m  p r o g r i d e ,  s e n S o
quando, equacionando-se em toda
a fase do ssu desenvolvimento.
encontra mecanismos adequados
de, pontualmente, s de maneira
sdlida s militante. se enquadrar'
nurn horizonte temporal s espacial-
mente bem delimitadri'.

Poder-se-ia comparar uma so-
ciedade a uma enorme equipa de
futebol, uma equipa mergulhada
em jogos ininterruptos, em que
todos jogam e tomam - ou deviam
tomar - a liberdade que lhes as-
siste nos 6eus movimentos dentro
do rect6ngulo de jogos. como o ho-
lofote que vai indicando, a cada
um. o passo (necessdrior. com a
consci€ncia de que o mfnimo des-
lize pode ser fatal para toda a
colectividade.
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Trata-se de jogar na perspectiva
de essa sociedads se vencer a si
m e s m a ,  p a r a  p a s s a r  a  o c u P a r ,
constantemente, lugares-cimeiros
no grands campeonato da vida.

E, hoje e aqui, falar de vencer.
de passar para niveis mais avan-

Cados de vida da sociedade mo-
gambicana, 6 dizer, jd com actos,
que 6 tempo de a fome se'calar
nas barrigas das pessoas, condigSo
sem a qual falar do resto € tdo di-
ficil como o estar-se numa situaqSo
de fome alta, com cidadSos acoco-
rados nas esquinas das avenidas
das cidades, vivendo de iniquidade
ou, pura e simplesmente, comendo
a expensas de outr6m.

u

Pretendia, com este apontamen-
to, lanqar um olhar, ainda que la-
e6nico. sobre a <Operaqdo Produ-

qdo>, na maneira ds quem desejava
opinar sobre alguns antecedentes

e algumas experiEncias com que
esta ofensiva pode contar ou est6
a contar.

Na verdade, o problema de con-
gestionamento das cidades que a
<Operaq6o Produq6or se prop6e

suavizar (ser5 qus expressEo mais

severa n6o pode caber?) n6o 6,

como jii ouvi dizer, <filho leglti-

sler da independ€ncia de Mogam-

bique.

Pese embora eue a corrida dr

senfreada para os centros urbanos
se tenha exacerbado nos riltimos
anos, e a ele se tenham associado

e ainda continuam associados fec-
tores advindos dg forqas alheias e
prejudiciais A necessidade de cone-
truir que reina neste e este Pafs.
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cornb sejam as calamidades natu-

rais: cheias, ciclones e a maior se-

ca de que Mogambique tem mem6-

ria, tudo isto adicionado i acaSo
dos bandos armados, um PrinciPal
antecedente do Problema 6, Pordm'
o de que, a deformagSo generali-

zada do desenvolvimento econ6mi-
co dos territ6rios ex-col6nias' o

mesmo que dizer da quase total i-
dade do chamado qTerceiro Mun-
dor ,  pe las  po tdnc ias  europe ias '
carregou, com uma das suas. v6-
rias consequ€ncias, esta corrida
descontrolada para as cidades, oca-
sionando uma dispersSo e desor-
ganizagSo de um campesinato que

6, ainda, o princiPal Produtol da
comida e que se vai acumular eD
cidades ainda embriondrias.

E, Mogambique, territdrio colo-
nizado por uma pot6ncia subcolo-
nial, Portugal. teve o (seuD pro-

blema agrdvado, pelo facto de o
seu desenvolvimento ter seguido
um it iner6rio que o transformou
num <subsidio> ao desenvolvimen-
to do complexo britAnico na Africa
da Sul e nas ex-Rod6sias, levando
a que todo um populoso sul-do-
-Save fosss nada mais qus reser
vat6rio de m6o-de-obra...  Trata.
-se de um problema jd por demais
sabido.

Teve-se, por'outro ladg-e so-
bretudo - que, A medida que iam
propagandeando a. vida folgada
que eles Sozavam nas cidades, com
os seus cinemas, com os seus qca-

fdsr, os finrde-semana nas praias,
parques e jardins priblicos, os co-
lonos iam levando o campo
pecialments a camada jovem - a
sentir-se rs6 e esquecidar s, ps1
consequ6ncia, a apaixonar-se pela
cidade.

56 que, uma vez chegado a essa
enorme pedra esculpida, o campo-
n€s apercebe-se de que, afinal, o
fnico <prazer, que af lhs estd re-
servado d uma barraca de frestas
bs vezes maiores que as janelas da
sua modesta mas bonita palhota,
16 na rterra',  num subfrbio insa-
lubre, onde as necessidades da de-
sassimilag5o alimentar se fazem
em latas, com outros consignat6-
rios dessa triste sorte, com os quais
ele rreparter essa frustragSo e,
quig5, por ver que afinal n6o so-
fre s6, recusa essa realidade, uma
recusa que se traduz -la sua relu-
tAncia em regressar h zona de ori-
gem.
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...E, por culpa da ingenuidade
de alguns, os semeforos, as longas
avenidas reluzentes e arborizadas,
o bri lho dos reclamos, anunciando
coisas que nem sdo as que ele ne-
cessita, e mesmo quando o s6o ele
n5o pode, objectivamente, adqui-
r i- las, as quinqui lharias das feiras'
essas coisas de monta nenhuma'
chegam a ser causa Para uma vida
na c idade,  sem geogra f ia . . .

Ap6s a nacional izaqSo dos Pr6-
dios de rendimento, o problema
exacerbou-se ainda mais'  O oPer6-
rio ou mesmo o funcion6rio Pribli-
co que atd entao repartia um mi-
sero <quarto> de canigo com seja
quem pudesse ser. sem condig6es
para mandar vir a mulher, os f i-
lhos . . .  passou a  poder  faz€- Io . . .  e
de que maneira!? Quer dizer, pre-
tendeu-se reconsti tuir a famil ia,
no nosso esti lo afr icano: veio a
mulher, os f i lhos, mais a sogra, o
cunhado ((para arranjar serviqo>),
a  i rm i  ma is  ve lha ,  jd  idosa,  a  mde,
j d  v i f v a . . .

Depois, ninguem mais regressou,
mesmo depois de goradas todas as
tentat ivas ds <arranjar servigo>:
preferiu-se a cidade, onde h6 <vi-
da bom>, como diz o cantor Xidi-
minguane, viVendO-ss a expensas
de outr6m, essa humilhante rrra-
neira de viver, ou, como se pOde

ver agora com maior intensidade,
vivendo de candonga e de activi-
dades aleatdrias, de subemprego,
como o ser (rapazD do "tchova xrta
duma>, expressSo agora muito vul-
gar em Maputo, designando, ironi-
camente, pequenas carroqas de
duas rodas, para transporte de pe-
quenas cargas, empurradas d m6o.
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Como aspecto f inal e causal des-
te apontamento, gostaria de poder
falar dg factos qug considero se-
rem experi€ncias importantes, com
as quais a nOperagSo Produgio>
devia contar, se d gue o n5o estd
fazendo.

HA j6, de facto, experi€ncias de
Moqambique, conhecidas n5o s6
em Mogambique, como at6 fora de-
Ie, de reintegraq5o social de indi-
vfduos que, sendo n6o s6 impro-
dutivos como at6 marginais, cr imi-
nosos reconhecidos.

Foi, creio eu, uma primeira ex-
peri€ncia que, pese embora que
tenha t ido. evidentemente. os seus

e r r o s - a l g u n s  J A  u c i ( ,  .
corrigidos -, importa, na verdads,
valorizar. Porque hoje, a experi€n-
cia da transformagSo dessas pes-
soas em cidadios n6o s6 livres de
adjectivos pejorativos, como tam-
bem orgulhosos de serem o que
agora seo, 6 um caminho que im-
porta asfaltar com a <OperagSo
Produgdoo, no aspecto relacionado
com os cidaddos evacuados para
provincias de qus n6o s5o origin6-
rios s onde, portanto, vio comegar
uma nova vida, sem bases ante-
r iores.

Estou pretendendo aludirme as
experidncias do Niassa, que s6o j6
prova do que uma correcta organi-
zagio ds uma sociedade em qgns-
trugSo e dispondo de quase meios
materiais nenhuns pode produzir
em individuos que se heviam alie-
nado, em circunttAncias diversas,
daquilo em relagio ao que hd um
consenso geral de que s6o as vias
normais de vida em sociedade.

Aliiis, o facto de ter havido, du-
rante a fase voluntdria da {Opera-
qdo Produqdor, cidadEos em nfme-
lo elevado que escolheram viver
no Niassa, mostra que as experi€n-
cias de que estou falando tiveram
eco entrs as pessoas.

Trata-se de um trabalho que
teve o duplo m6rito de reinaergAo
social desses cidadSos e de, exgcta-
mente devido i complexidade doe
problemas decorrentes do processo,
ter exigido uma visSo correcta de
como resolver, pontualmente, os
problemas no pr6prio local,  reunin-
do todos os meios humanos g mate-
rlars ar exrstentes. Quer dizer. os
cidadSos instalados em M'sswize,
em Unango e em outros locais, n6o
encontraram ar A sua espera, todos
os meios necessdrios para comege-
rem um novo futuro, mas nem por
isso se ficou rebolando no lodo. i
e s p e r a  d a s  f a m o s a s  c e s t r u t u r a s
centrais>. sem que queira isto di-
z3r que as pessoas t iveram que
inventar a p6lvora para fazer o
f6sforo necessdrio para acender o
lume com que se cozem os ali-
m e n t o s . . .

E um caminho atrav6s do qual
se provou, pois. ser possfvel chr
gar-se a um Iugar em que o ama-
nhi das pessoas, pelo menos - e
sobretudo - os das suas barrigas
n5o seja assinado de cruz.
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