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Acenos venenosos N,
por Luis Jos6 Lolorte

rq lt l,iz

" A ex pe ri e ncia 6 u m a co i s a m ar avi lhosa. H ab ilit a- no s
a reconhecer o erro cada vez que o repetimos,. Franklin
Jones.

Ful hC dlas atraldo por um an0ncio que dava a
conhecer a reaf izagSo de um debate sobre a educagSo
em Mogamblque na 6ptica do Dr. Domingos Arouca,
na qualldade de dirigenle de um partido que busca
um lugar no espectro polltico de uma sociedade
mogamblcana flnalmente tolerante. O debate, pelo
que constava do referldo an0ncio, fora promovido
por um f6rum de estudantes universitdrios, gue, para
a fellcldade de multos, nio vedou a particlpag6o de
oulros Interessados. Sobressalu, no entanto, o
protagonlsmo de um seclor bem conhecido de
fornallstas, usa ndo apenas como ref erOncia o volu me
dag guas Interveng6es. lsso terd conduzido, em certa
medlda, a constantes desvlos ao tema proposto,
apesar da tentatlva louvdvelde algunspara se corrigir
a rota. Prlvlleglou-se a busca do horlzonte polftico do
ve lho  nac lona l l s ta ,  em par t l cu la r  do  seu
poslc lonamento na actual  real ldade pol l t ica
mogambleana. Mesmo nos casos em que a educagEo
folchamada t balla por algunsfornatlstas, nilo delxou
de ser notada ume certe ast0cla em rapldamente se
assoclar a pergunta ou o comentCrloao pensamento
polftlco global do orador. At6 al nada de anormal.
Aflnal, estdvamos peranle um cdelelton de profbseo.

Um aspecto part lcularmente notado tol a
an lmosldade despropos itada de u m sector con hecldo
dc fornal lstas para com o velho pol l t lco, os
proconceltos adfacentes is multas poslg6es
tomadas, tudo auportado, o que 6 partlcularmente
glave para um lornalista, por um curloso auto.
credenclamenlo milltante na defesa do partldo
FRELIMO. Flcou asslm patente um curloso e nada
salutar gaYlso I navegagion: Oualquer oposfgao i
FBELIMO dever6 ter em sectores bem determlnados
da Informagao a primeira linha de conlronto potltico,
o que ndo me parece, convenhamos, bendfico para a
vlv0ncla democrdtica, que tem na isengdo do servigo
ptlbllco de Informagio o seu princlpal agente
cata l lsador .  No entanto,  d lgo-o com toda a
honestldade, n6o me parece, a mlm, uma credenclal
real passada eautenticada pela FREUMO. Querdizer,
nfu sel se a defesa da FREUMO, por aqueles sectores,
6 realmente pela FRELIMO. Duvldel ontem e duvfdo
hofe tamb6m. N6s vlvemos neste pals e multos dos
seus lra gos m als ca racterlstlcos s6o-nos fam | | lares.
Alguns deles assustam at6. Aflnal, gato escaldado
a!6 dg 6gua lrla tem medo...

O gato qescaldou-seDr al hC qulnze anoq quando
sectores tamb6m especlflcos da Informagdo se
lnglnuaram na perspectlva de conceber e produzlr o
dlgcurso ldeol6glco, numa altura em que tambdm
sectores determ Inados da FR ELIMO defln lam as rotas

do pa ls e estavam conscientes do descontentamento
popular pela sectarlzag6o de uma organizagdo que
se proclamou aglutinadora de muitas vontades de
mogamb icanos. Houve a bimbiose, houve a repressio
Intelectual a todas as vertentes de pensamento do
mogambicano, atravessamos o deserlo de uma
guerra sangrenta entre irm6os.lsto tudo foia primeira
parte da hist6ria recenle deste pafs. Haver6 quem
contraponha e diga que 6 a segunda parte. posso at6
concordar porque estamos em condig6es, hoje, de
aventar hip6teses de <golpes palaciaflos,r na luta
armada de l ibertagdo nacional, a que nio laltaram
eufemismos de l lnguagem que lodos conhecemos.
Estaremos, hole, perante uma segunda (ou terceira)
parte da hist6ria? Qual 6 o ambiente que se vive,
hole, quando a FRELfMO preconiza uma sociedade
p lura lista, mesmo sabendo-ss que a stra cred ib itidade
delxa muito a deselar? Penso que mudaram os
discursos e os cendrios, mas os protagonistas sio
os mesmos: usam o aceno slmpdtico ao poder,
consclentesdas suas dlflculdades, para o relorno ao
poder de influenciar o poder, com o consequente
privll6gio que isso lhes proporclonard.

O prlnclpal cavalo de batalha 6 a hosti l idade
premeditada contra tudo o que 6 lorga polltica
emergente. Penso que a dlgnldade da FRELIMO s6
se recongulstarC com a assumpglo verilcalde todos
os erros oometf dos e aca tta r o desaf lo de e mpa rcel ra r
com todos no oom.bate aos graves desvios que a
socledade sofreu. E carto que n6o loiala sozinha a
cometer os erros, mas 6 ela que est6 no poder. penso
que sabe que n6o reconslruir6 o pals sozinha. Ouer
dizer,  a FRELIMO, peranle estas insinuag6es
ardilosas de sectores que loram privileglados, s6
tem que optar entre um discurso positivo e um
dlscurso negativo. Optando por esta 0ltlma vertente,
s6 pode esperar um sofrimenlo ainda maior dos seus
cidadios. Aceitar que, em seu nome, se faga a
hosti l ldade premeditada em relagio a tudo o que 6
par t ldo  ou  to rga  po l f t i ca  emergente ,  es ta rJ
propicia ndo outras vio l€nclas. Que sa iba, pe lo menos,
se optar por essa via, que as elites pouco .se
lmportario que isso acontega por mais dezasieis
anos, porque, tal como nos tantos outros que
passaram, n6o lizeram parte do mlthio e meio de
mogamblcanos que encheram de luto o pafs, n6o
vlram os seus pa is e av6s carregando parcos haveres
em busca de um rel0gio no Incsrto, n6o comeram a
trampa da guerra, ndo viram ningudm dos seus sem
orelha e sem o sexo, nio sabem sequer onde fica
Ndlavela ou Lalaua. Se o poderoptar pelos ACENOS
VENENOSOS das elites que todos conhecemos,
tamb6m tem de aceitar, mals tarde, as crfilcas que as
faremos.


