
CO IVIO EN CAR,AR
A PROSr ffUtC AO

Como encarar a prostituigio, como encarar os agentes da prostituigio? Para
os mais simpfistas trata-se de uma questEo tdcil de anolisar ou, pelo contririo,
ignoram os fundamentos da prostituigio, procurando no comprimento de uma saia,
na maquilhagem exagerada, em formas de tralo mais extravagantes de uma mulher,
uma tosca definigio de <prostitula)'; num bar com homens e mulheres que bebem
cerveja ou qualquer outra bebida alco6lica, um <quadro de prostituigion. Para outros,
duas pessoas que dormem junlas sem lerem assinado o conlralo malrimonial, ou
que simplesmente se passeiam em qualquer artdria de uma cidade em sitios
menos bafeiados pela luz el6ctrica, tambdm ser6o nGdsos de prostitulgio>. E claro,
como oportunlsticamente conv6m, a <denrincia> destas (gravesrr siluag6ee 6 sem.
pre leita com virios chav6es que falam muito de corrupgSo, liberalismo, etc.

Sio casos em que a menlalidade pequeno.burguesa, o puritanismo, os pre.
conceitoi sociais e sexuais, a lormagSo politica de certos estratos socials da
sociedade interpretam os faclos, sem que electivamente se laga uma an6lise oblec-
tiva dos comportamentos das pessoas, sem que se faga uma anilise, uma leitura
politica das situag6cs.

A prostituig5o tem o seu furrdamento na sociedade de classes, nas circuns-
tincias econ6micas, politicas, soclais e ideol6gicas engendradas por essa socle.
dade. Havia prostituigio na Gr6cia Antiga, havia no periodo feudal, existd nos pai-
ses capitalistas, existe nos palses onde nio as palavras, rnas as condig6es polfticas
e ideol6gicas, as condie6es maleriais, permitem que as pessoas tenham relag6es
de depend6ncia entre elas, quando nio existem de lacto novas relag6es enlre as
pessoas, onde n6o existem novos yalores, nem condig6es e trabalho politico que
possibilite a lormagio de um homem noyo.

O aspeclo caricalural da prostituta na esquina ou no bar A espera de clientes
6 apenas uma p6lida ilustraqiio do que 6 a prostituigio, Nas concepg6es burguesas
de vlda e relag6es sociais n6o 6 prostituta aquela que usa alianga, aquela que vai
I missa, ou que perfilha os padr6es de honestidade convencionados.

Tamb6m as relag6es entre as pessosa s6o eminentemente politicas.
O amor 6 um acto politico. E quantos casais na pr6tica sabem responder

politicamenle is sollcilag6es quolidianas? Quantos n5o esquecem a politica no
escrit6rio onde desempenham um qcargo de responsabitidade> ou na Sede do
Grupo Dinamizador onde nio faltam a qualquer reuni6o?

Para muitos, a politica n6o entra na vida coniugal, nas relag6es entre as pes.
soas, ou por outras palavras, a politica, a ideologia est6 presenle, mas 6 a ideo
logia do inimigo, a ideologia reacciondria, exploradora e individualista. Por isso,
ndo devemos pensar que, se acabarmos lisicamente com as prostitutas 63is ,rvisi.
yeis> p6s centros urbanos, acabamos com a prostituigEo.

A prostituig5o 6 inerente a um determinado sistema, onde sEo dominanles
as relacdes de desigualdade entre as pessoas, onde a ideologia dominante permite
que se forie a prostituigio. 56 eliminando as causas, as pr6ximas e as remolas,
se poder6 eliminar a prostituigSo. O mesmo seri dizer que b6 destruindo o sistema,
a sociedade colonial-capitalista, s6 destruindo e eliminando a ideologia burgueEa,
acampamento inimigo nas nossas cabegas, s6 com a criagEo da SOCIEDADE NOVA,
com a criagEo de fundamentos materiais e ideol6gicos que permitem a eliminagio
da exploragSo do homem pelo'homem, a criagiio do HOMEM Novo, se poderd
el iminar a prosti tuiCio, FISICA E TDEOLOGTCAMENTE.

Ao falarmos de REVOLU9AO no nosso Pais, queremos dizer que estamos
empenhados na transformagio radical da realidade que nos rodeia, herdada da
sociedade tradicional, herdada do cotonialismo e do capitalismo, uma trans{ormagio
que afecle essencialmenle o HOMEM, que integre TODOS os mogambicanos numa
nova sociedade' € ai que n6s vamos encontrar os chamados (marginais,,. Marginais
de qu6? As prostitulas, os ladr6es, os assassinos, os vacliosn os chamados (dro-
gadosr s6o fruto de qu6? Porque 6 que etes sio islo ou aquito e n6o s6o, muito
normalmente, JoSo ou Maria, enlermeiro do hospital ou empregada banc6ria?
Eles sio efeciivamente marginais da sociedade capitalista, e a nossa obrigag6o,
a lungio da RevoluQdo ti integr6-los na socledade, porque se a Revolugio existe
6 para translormar o Homem.

No nosso pals, fafamos em noyas concepg6es de justiga, de remodelagdo
dos esquemas prisionais. No nosso pais, lalamos em reeducar o Homem. Ser5o
os centros de reeducagio que existem no aclual momento os centros ideais de
reeducagio? Pensamos que nio.

Onde exiele o novo, existe o velho. Onde existe o bom, existe o mau. euando
inlciamos uma nova tarefa lemos possibitidades de acertar, mas tamb6m de errar.
A transformagf,o 6 um processo dial6ctico. Ao implemenlarmos o novo, avangamos
sobre o velho. Mair concretamenle, se existem erros, tamb6m temos capacidade
para os 'analisar, para os superar. N5o os reconhecer seria muito mais Erave,
e a pr6tica tem demonstrado que estamos empenhados em elimlnar efectivamenle
o velho, o mau, para implantarmos o novo. A contradig6o 6, no entanto, permanente.

Por isso achamos importante fazer este apontamento.

FERNANDO LIMA
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