A explicoçõo dos formos que o rocismo ossumiu no nosso poís
como produçoo ideológico do sistemo coloniol, o opresenloçõo de
umo crílico do *multirrociolismo" ossinolondo os conlrodições do
ideologio
rocislo e, fundomenlolmenfe,
o descriçõo, onólise e
explicoçoo do processo revolucionório otrovés do quol se desenvolveu umo consciêncio de closseonli-rocislo no seio do movimenlo
de libertoçoo nocionol em Moçombique, forom os principois ponÌos
obordodos por Aquino de Brogonço numo poleslro subordinodo oo
temo uRoço e Closse no Problemólico do FRELIMO", dirigido oos estudonles do Universidode
dio 23 de Setembro.

Eduordo Mondlone.

Num discurso cloro e proÍundo onde
noo foltorom
recorles de bom humor,
nomeodomenle
olroves de ciloçôes dos
prìncipois
defensores
do
ideologio
Íocislo e comenlórios seus, eslè professor do Unrversrdode e OrrecÍor do Cenlro
de Estudos Africonos, conseguiu prender
o olenç6o de mois de 30O pessoos duronle cerco de duos horos.
Como ofirmou Aquino de Brogonço no
suo inÌroduçoo oo leDì!ì. o objeclivo ero
levor os iovens, os estudontes, o conhecer o possodo que ilumino o nosso fuluro
o prosseguir o combole pelo crioçõo de
no conlanenle
noçóo onli-rocrslo
umo
oíricono. Como disse, .o próprio focto
de serem iovens ê ió eslor enierrodo
lriste do noite coloniol,
esle perÍodo
pelo Íocto de viverem umo oulro vido,
os iovens ignorqm
umo vrdo melhor,
umÕ porle do suo h isíório e eslóo olheoTrolo-se porlonlo de
dos do problemo.
esludor e conhecer o históÍiq poro ogir
problemos
enÍrenlondo
no sociedode,
existom.
de rocismo que evenluolmenle
Nesle sentido, duronle o debote no Íinol do poleslro regislorom-se os inlervenções do Ministro do Iníormoçóo, José
Luís Coboço, que descreveu o que ero o
que. pelo
cidode coloniol e reofirmou
Íocto de sermos oindo portodores do
ideológico
do possodo
coloniol, o combole conlro o rocismo é
e de Hélder Morrins, ontipermonente;
go proÍessor do Ìnsliluto Moçombìcono
que descrevêu
os
em Dor-es-Sciloom,
monobros rocistos levodos o eÍeilo pelo
sr,,pereslruturo

linho

enlre os esludonles
reoccionório,
escolo, duronte o crise de ì 9ó8.

doquelo

reolizodo

no oossodo

Nesle periodo em que foi criodo o Movimenlo
Nóo-Alinhodos
dos
em
Bondung e em que Portugol foi odmiÌido
nos Noções Unidos, ió ero {roncomente
conleslodo
o dominoçôo
coloniol,
oo
nível ofricono e inlernocinol, e os ideois
nocionolistos
tinhom-se
lronsíormodo
numo forço político que conduziu muilos
povos o independêncio.
tnquonto os oulÍos polêncios coloniolistos se preporovom poÍo o dominoçõo
neo-coloniol,
oferecendo independêncios
de "g6njsjo, òs closses ofriconos suos oliodos,
Porlugol limitou-se o odoptor o suo ideo
logio coloniol ò novo siluoçõo.

No seu trobolho, oquele esludioso do
histório do FRELIMO deu umo conlribuiçõo poro o histório do ideologio colorocislo
porlugueso,
considerodo
niol
como todos os ideologios coloniois dos
íeslonfes poíses europeus, pois, .o rocismc é consubstonciol oo coloniolismo, oo
e mesmo ào copitolisneo-coloniolismo
mor.
poro
o conÍerencislo,
o
Porlonto,
surge
como
umo
umullirrociolismo"
Íormo lordio dc ideologio coloniol portugueso, nos onos I 950/ó0, olluro em que
Porlugol precìsou de moslror umô novo
é cloro, do seu
irnogern, delurpodo,
sistemo coloniol como sendo diÍerente
d,rs rcslonles sislemas coloniots, poro
se odopi u : i i ì í i c ú r c Ì s u o i n c c r p o c i r J t r < J ed e
l(rí it l,rÌìo Iìov(l sìiÌr(rçôo hi:,1(irico.

OF BRÁGANÇA;

UMÁ

PATfSTRA VIVÁ SOSRf A TUTA ANÍI*RAC'SIÁ

Como oÍirmou, "o hisìório começo o
mudor e hó umo muloçôo semôntico no
linguo, no linguogem,
no moneiro de
dizer e Íolor, o portir dos onos 55, com
Fronco Nogueiro, um dos gÍondes Íêóricos deslo corÍenle".
Inspirodo no luso-tropicolismo de Gilberlo Freire o ideologio multirrociol suslenfovo que Portugol nõo eÍo rocisto,
porque tinho crrodo.condrções especiois
poío se enlender
com genle de cor:

veitondo lodos os siluoçôes concrelos os vitórios ê os revezes - em oue o Droblemo do roço se monifeslou
no oecvrso
do longo cominhodo
poro o independèncio Nocionol.
Coníorme solinlou o coníerencisto, íoi
muito imporlonte o popel desempenhodo pelos principois dirigentes no seio do
FRENTE.
A otitude quose empírio-crílico desle
.grupo de pressõo, boseodo no método
em que (o teorio inspiÍo-se do prótico e

negÍos e ouitos'.
Mos, poro demonstror que se vivio de
Íoclo um conflito ogudíssimo de roços
no dlturo do levonlo,
em Moçombique

volto ò prótico, inspiro-se no lulo concreto dos componeses enguodrodos pelos
FPLM contro o sisÌemo,, noscêu o pensomenlo morxisto em Moçombique.

menio
depoìs
fomos

Os
elementos
deste
p.essõo!,
os dirigentes,

ormodo,
Aquino
de Brogonço,
de referir que quose lodos nós
leslemunhos
rocismo,
do
exlrolos do relotório de Jorqe
divulgou
p
o
r
t
u
g
u
ê
s
Dios, onlropólogo
enviodo
poÍo invesligoÍ o siluoçôo que se vivio
por populoções
no regiõo ocupodo
mocondes. No essenciol, os exlroctos lidos
prefemoslrom que os moçombiconos
riom

O MUTTIRRACIATISMO

ÁQUINO

vìver no Íonzonio e relocionor-se
com os colonos brilônicos: (porque os
broncos conseguirom
espolhor o terror
no regiõo, por necessidode de orronior
ignorôncio
mõo-de-obro,
por
e
crueldode".

A EXPERIÊNCIA PEDAGOGICA DA FRETIMO
A lìnho político do FRELIMO íormulou
umo resposlo ò situoçõo coloniol e, pordo
lonto. o esle osoeclo Íundomentol
oporelho ideoìógiro do eslodo colonìol
que é o rocrsmo. Esso resposlo implrcou
de umo consciêncio
o desenvolvimenlo
seio dos
de
closse onli.roc slo no
mossos, o que foi conseguido olrovés de
umo ocçõo pedogógico de mobilizoçõo
revolucionório por porle do direcçóo do
FREIIMO oo difundir novos cotrceilos no
s e i o r J r - .p o v o e c l o s c o m b o l e n t e s , o p r o -

igrupo
de
enÌrom
com
poro ovonçor,
mos nunce se

novos ideios e têm forço
poro ir olém dos mossos,
oíoslom
delos.
Precisomente,
forom
introduzidos
íerromenlos
ideológicos
poro onolisor o siluoçõo e eloboror o estrotégio e lécnico do luto:

A ideiri de sistemo, de sistemo colonioÍ, no deÍiniçóo do inimigo. A luto nõo
é dirigido contro o povo porluguês, mos
pelo liquidoçõo totol do sistemo coloniol
português.
A ideio de povo. Nunco é utilizodo no
literoturo
do
FRELIMO o
expressõo
(povos
Moçombrque".
Porquê?
de
Responde o conferencislo citondo Morcelino dos Sonlos: .poy95 consogrorio o
possodon.
A ideio de noçõo, oposto ò divisõo iribol. A opiniôo de Mondlone
sobre o
livro de Junod é citodo:
"ó preciso ter
coulelo o ler o livro de Junod, porque
ìntroduz os bonlus como roço. Nõo é
nodo roço: é linguo. Veículo umo culÌuro, umo civilizoçóo, e é nesso perspectivo que é preciso ler, porque se dissermos que os bonlus sõo roço, enlõo vonìos ler o oluri-rociolismo oou,",
A ideio de exp/oroçõo do homem peio
homem, um conceito que o (pé descol-

DA FREI.IÀIO

perfeitomente
e que,
çoD compÍeende
conforme
solientou
Aquino
de
Brogonço,
repÍesento
ò portido o posid
e
c
l
o
s
s
e
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e
çõo
vonguoroo.
A crítico dos independêncios
outorgodos. Este grupo ió lem umo culluro, jó
tem o conhecimenlo do oue sóo os independêncios .ofeÍecidos,
pelo potêncio
coloniol. Nessos indeoendêncios herdo-se o oporelho de eslodo coloniol e nôo
é possivel colocor esse oporelho oo serviço do povo.
A ideio de sociolismo. Diz-nos Aouino
que (houve umo crílìco de esquerdo de
Nkrumoh: nõo oo
Se o próprìo
FRELIMO levo o
enlÍe o ocuponte

sociolismo de topol"
dinômico
interno do
ullropossor o conflito
e o'ocupodo,
enlre o
colonizodor
e o colonizodo,
e gonho
perspeclrvo
umo
onli-copìlolisto,
nolurolmenle o luto siluo-se numo perspeclivo sociolisto e com os poíses sociolislos, que se definem logo como nossos
oliodos noÌurors. Mos os rrcos experièncios dos poíses sociolislos sõo onolisodos
crilicomente
seus erros,

poro

O PENSAMENÌO

nõo se Íepetirem

os

COMUM

A necessidode de obrir o frenle ormo,
do levo o direcçóo do FRELIMO o reÍlectir
seriomenle sobre o esponloneismo, o rocismo e sobre o pÍeporoçoo lécnico e político dos quodros.
A este respeilo, Aquino de Brogonço
fez nolor o contribüiçõo fundomenlol do
Presidente Somoro que, ló em l9ó4,
orgonizo cursos intensivos em lermos
oolíticos poío eslruturor os FPIM militor,

quondo
Como Íoi ofirmodo,
existe
esle pensomenlo comum, (ió lemos umo
ideologio que estó longe do trodicionol-nocionolismo, e o FR€LIMO é ió um movimenlo de tipo novo. com copocidode
.tribois e
de ullropqssor
os diferenços
regionois.

A REDEFTN|çÃODO tNtMtGO
Houve lombém
umo reflexõo crítico
sobre o problemo
do roço, nomeodomenle sobre o experiêncio
de Angolo
onde, de início, .o levonlomenlo voÍre o
odminislroçõo
porlugueso.
Começom
por molor lodos os broncos, depors os
ossimilodos, depois elementos de outros
eÌnios e, Íinolmente, os oulros bokongos
que nõo pe.lênciom
oo cló de Holden
Roberto.
gueses
Angolo
o n les'.

Com o reconquisto, os portuprovovelmenle
ocuporom
mois o íundo do que

muilo

Jó em ì9ó4 oporecê, numo decloroçôo do Comilé Cenlrol, que o inimigo é
o srstemo coloniol. O olvo noo é o
bronco, o contineiÍo, o podre. É o soldodo que simbolizo o sistemo.
DeÍinido cloromenle
o inimigo, o
guerro desenvolve-se e os poÍlugueses
sõo obrigodos o obondonor o Ìerrìlório.
Neslos
libertodos
tinho
sido
óreos
destruído o oporelho de estodo coloniol:
o odminislroçóo, o polício, o escolo, o
igreio. Ero necessório orqonizor o socie.
dode em moldes novos, isto numo perspectivo de cìosse de olorgor o poder e
fozer porlicipor os mossos.

menle, com uniformidode de treino e
concêpçóo. Recebendo preporoçõo mililor em diversos poíses (Argéiio. Egipto,
Chino, Gono, Uniõo Soviético, etc) os
inlegrodos
combolenles
erom
nesses

F^i neste comrnho poro o poder que os
mossos idenlificorom os novos explorodores que se querÍom subslituir oos colonrolislos, redeírnrrom o inimigo e o
queslõo do roço deixou definitivomen'le

cursos de modo o crior um pensomenlo
comum, oos níveis mililor e político.

de se coíocor como
crpot.

um probÍemo
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