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1. Introdução 

A questão central do presente texto assenta na premissa de que um pronunciamento 

público, seja ele inconveniente, não apropriado ou menos útil, não deixa de ser 

inconveniente, não apropriado, inútil e até prejudicial à sociedade, nem pelo simples 

facto dos visados atacarem a pessoa do pronunciante e muito menos pelo silêncio 

daqueles que ajudariam a reconciliar o pronunciante com os visados. Analiso o caso do 

pronunciamento de uma das figuras emblemáticas da Luta de Libertação e a Juventude 

Moçambicana. Não me refiro a “juventude moçambicana” que subscreve o artigo 

publicado nos jornais neste País, pois esta, pode estar a representar um certo partido 

político e não necessariamente à Juventude Moçambicana. É preciso que os visados 

(Juventude Moçambicana) se entreguem a uma reflexão cuidadosa e séria sobre um 

problema que, eventualmente, tenha sido publicamente mal colocado pelo General. É 

convicção do autor dessas linhas que se a Juventude se dedicar e se concentrar a reflectir 

e discutir a ideia, bem ou mal colocada e não a pessoa do General, embora esse, em certas 

circunstâncias possa-se identificar com o seu próprio discurso, o que humanamente é 

menos improvável, dar-se-iam oportunidade de clarificar seu próprio posicionamento 

face aos problemas “mal” observados hoje e os de amanhã. Deve-se, todavia reconhecer 

que a juventude, geralmente, é menos acolhedora a conselhos conservadores quando 

estão aparelhados da doença denominada conflito de gerações, e os que já passaram dessa 

fase, por sua vez, são propensos a olhar na juventure como colecção de irreverências.  

 
Dos inefáveis sorrisos e simpatias que a Juventude Moçambicana presume experimentar 

dos mais velhos, quer estejam na política, negócios e empresas, na religião, sector 

público e privado e até na academia, não está dissociada ao sabor acre dos 

pronunciamentos sobre a conduta dos jovens.  A questão dos problemas da Juventude 

Moçambicana, quer sejam da exclusão política, económico-social, desemprego e outras 
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tem de ser analisados pelos jovens, não centrados num homem “o General” apenas, mas 

na dinâmica dos vícios que a nossa sociedade – avos, pais, mães, instituições de ensino, 

partidos políticos, a religião e outras -  hipocritamente aprova como valores. É a ética de 

conveniência no comando e não a ética de convicção. A Juventude Moçambicana está 

disposta para subverter essa ordem? Voltarei a esse assunto mais adiante. Para os 

propósitos deste texto ouso convidar o General Hama Thai e a Juventude 

Moçambicana: vamos marchar!? Mas como? Vou directo ao assunto. Como jovem, ao 

meu ver, dois poblemas de fundo foram levantados pelo General: (i) alcoolismo juvenil 

em Moçambique e (ii) a irresponsabilidade juvenil perante o Estado Moçambicano. A 

análise neste texto orientar-se-á pelo que chamo a lógica do ponto-contra-ponto. 

 
2. Alcoolismo Juvenil em Moçambique 

Quanto ao primeiro problema, os jovens que intervieram nos órgãos de comunicação, 

nomeadamente, televisão, jornais impressos e electrónicos assim como na blogsfera 

moçambicana, ou ignoraram esse lado do problema ou acharam desfavorável fazer um 

discurso introspectivo à sua própria imagem (alcoolismo juvenil). Porque é que a 

Juventude Moçambicana não reflecte seriamente sobre esse aspecto? Porque é que não 

quiseram reconhecer esse facto? Receiam auto-flagelarem-se porque não conseguiremos 

provar o contrário? Discutamos o problema e isso não vai nos impedir de relaxar ou curtir 

no Costa do Sol aos sábados e domingos nos dias quentes. Talvez, seja o ponto de partida 

para não complicarmos o trânsito rodoviário e a própria Polícia de Trânsito. Se um dia a 

Polícia de Trânsito optar deveras pela aplicação rigorosa de alcoolímetro maior agonia 

pesará sobre os jovens. Esse fenómeno não se verifica apenas na cidade de Maputo. Está 

generalizado em todas as cidades e sedes distritais de Moçambique e, em cada um desses 

lugares os jovens encontram justificações para não beberem sem moderação. Para uns o 

calor é justificação, é o caso de Maputo e todas as cidades costeiras mais a cidade de 

Tete. Neste País, existem jovens (homens e mulheres) que matabicham cerveja com 

mutchuchu, moelas ou, com  isca de vaca e, não pão, mandioca ou batata-doce com leite 

ou chá. Para outros, falta de emprego se aponta como justificação, é o caso de algumas 

opiniões que o autor colheu nalguns distritos, e, adicionam-se frustrações reais ou 



imaginárias, como se alguns jovens moçambicanos que bebem com moderação e 

organizam suas vidas nunca tivessem problemas a enfrentar na vida.   

 
Apesar de ter ficado indignado com o reportado e comentado pronunciamento do General 

não aplaudi às intervenções que visavam atacar a pessoa do pronunciante por seguintes 

razões: (i) considerei-as frágeis pela superficialidade ao não incluir questões de fundo, 

alcoolismo juvenil, por exemplo, ou os vícios que a sociedade hipocritamente sustenta. 

Quantos jovens apoiam abertamente a restrição ao álcool aos menores de idade? Quantos 

jovens universitários não sustentam hipocritamente seus docentes turbos, porque se 

levantam a voz não vão fazer a cadeira? Quantos jovens não escovam seus chefes tanto 

no sector público como no privado para manterem-se no emprego? Quantos juristas 

jovens especializados em assuntos laborais hipocritamente sustentam o duplo fardo legal 

que o funcionário público suporta, ao pesar sobre a vida laboral deste dois instrumentos 

legais (Lei do Trabalho e o Estatuto Geral do Funcionário do Estado), sabendo de 

antemão que o Estado é o maior empregador? Hipocritamente a Juventude Moçambicana 

aceita que a maioria seja injustiçada, flexibilizando legalmente a vida laboral no sector 

privado e reclamamos que no sector público nada anda. Quantos jovens, algumas 

assessoras jurídicas em assuntos de gênero não marcharam vestidos de bonés e camisetes 

para pressionar a Assembleia da República aprovar a Lei da Família, ignorando 

espreguiçosamente a contextualização da mesma, porque os temperos dos cânones 

positivos não se compadem com as tradições moçambicanas? Mas as mesmas juristas, 

não seriam capazes hoje de tomar iniciativa e ir lobolar um homem, para demonstrar a 

emancipação do gênero. Dir-me-ão, a nossa sociedade não aceita isso e nenhum homem 

em Moçambique aceitaria ser lobolado. Esse, foi o desafio que coloquei em 2003, na aula 

de Desenvolvimento Económico, às minhas colegas que tentavam discutir a igualdade do 

gênero confusionando o que nós assumimos e o que devemos mudar nos nossos 

progenitores. Quantos jovens economistas e técnico de contas não se pronunciam sobre a 

gestão dos 7 milhões nos distritos, deixando os curiosos ou experts das ONGs fazerem, 

sabendo que a vida económica de Moçambique necessita também de contribuições deles?  

 



Nos meados do ano 2000, em conversa com um amigo meu em formação para o 

sacerdócio quis saber porque os Seminários Maiores de Filosofia na Matola e de Teologia 

na Cidade de Maputo não concediam graus de bacharelato ou licenciatura em Filosofia e 

em Teologia aos cursandos naquelas instituiçoes. Disse-me que o assunto discute-se 

quando se é estudante, mas basta ser ordenado sacerdote, fica esquecido. Estamos em 

2008, aquelas duas instituições formaram e formam muitos sacerdores, alguns hoje 

bispos, mas há silêncio sobre os graus académicos no seio dos sacerdotes jovens. E esses, 

para obter o grau de bacharelato ou licenciatura precisam de ir a UP ou Universidade São 

Tomás de Moçambique, ou ir a Roma. Poderia apresentar uma lista infinita do silêncio da 

Juventude Moçambicana em assuntos de fundo. O jovens devem começar a se questionar 

sobre os postulados de democracia que dizem assumir, quando estão a estudar, a 

trabalhar, em workshops, nos partidos políticos, nas instituições religiosas, na família e 

outros. É nessa hipocrisia onde chefes e “chefas”, pais e mães ou avós, instituições 

políticas, educacionais, religiosas e jovens mantemo-nos porque assim convem embora 

não estejamos convictos.   

 

Creio ser nociva a atitude dos jovens colocar em segundo plano o debate de ideais, e o 

ataque a pessoa, em primeiro. A isso considerei de falácia ad hominem, uma ferramenta 

da Filosofia (Lógica) que auxilia um orador a construir um argumento enganoso que visa 

não só atacar a pessoa – “ele” o cidadão Hama Thai -  como também, criar tentativa de 

denegrir o status – “o General” ou “...os gestores do gatilho”, como alguns jovens 

escreveram. Na primeira semana das intervenções considerei a falácia de circunstancial e 

erroneamente justificada porque a Juventude Moçambicana ficou afectada. Mas um mês 

depois, quando li na blogsfera sobre o mesmo assunto e a publicação do tal assunto no 

jornal com mesma superficialidade, considerei-a de falácia ad hominem abusiva. Mas, um 

aviso. Não se pretende aqui recorrer à falácia ad verecundiam, quer dizer, outra 

ferramenta discursiva enganosa apelando à autoridade, nesse caso do General, o que na 

gíria moçambicana significaria “escovar” ou “engraxar”. Não tenho qualidades para tal, 

pois teria que fazer muito esforço em “escovar” ou “engraxar” até que o visado fique 

constipado. Vamos ao que interessa. Que mal há em ser general? Porque atacar 

abusivamente as pessoas por serem generais? Essas são questões que vou tentar discutir 



no parágrafo a seguir analisando a irresponsabilidade juvenil perante o Estado 

Moçambicano e contrapondo-os com as inconsistências dos “mais velhos”.  

 
3. Irresponsabilidade Juvenil perante o Estado 

Quanto à irresponsabilidade juvenil, me parece haver confusão na definição do que pode 

ser visto como responsabilidade ou irresponsabilidade.  Essa infeliz confisão verificou-se, 

por um lado, quando se pretendeu catalogar a Juventude como vendedores sem ter-se 

definido os parámetros da transação do produto, a qualidade do produto e o cliente 

interessado pelo produto, e por outro, desinibidos embaraços da Juventude na análise da 

“novidade de Junho 2008”: vender o País. Como é que se vende um País? Os 

economistas terão dificuldades em identificar quem está no lado da oferta e no da 

procura. Enquanto os sociólogos e antropólogos podem-se socorrer de alguns temperos 

teóricos para justificar a aplicação do termo “vender” um País, os linguistas, mesmo com 

o acordo ortográfico da língua oficial à vista, terão imensas dificuldades para engrenar o 

termo “vender” um País na corrente de equivalências, se atendermos a diversidade 

linguística em Moçambique. E o estudante do ISRI, UEM e UP certamente questionará: 

País e Estado é mesma coisa?  

 

Retenhamos o ponto inicial e marchemos juntos com enfoque de que não é atacando a 

pessoa ou denegrindo o status da pessoa que nos tornamos úteis e responsáveis perante a 

sociedade, mas sim ocupando o espaço de debate de ideias construtivas com dignidade de 

sermos jovens. O espaço que nós os jovens sonhamos ocupar será conquistado, não só 

com ousadia e irreverência política, cultural, social, intelectual e económica, mas 

também, com respeito, moderação e dignidade, virtudes que o quadro institucional de 

qualquer segmento de sociedade aprecia, donde deriva a percepção pública da confiança, 

utilidade e selecção de alguns ou a desaprovação de outros para o bem de Moçambique. 

O exemplo da provocação que coloquei acima, se uma jovem poderia lobolar seu noivo 

em Moçambique, e a reacção que tive das minhas colegas e o silêncio dos meus colegas 

de turma, revelam que o instituto da família é intrínsico a certos valores e tradições 

culturais dum povo que nem a lei positiva será capaz de remover, dum dia para o outro, 

mesmo com apoio de movimentos feministas. Reparem que os que conduzem os ritos de 



iniciação são geralmente as mulheres; quem prepara a noiva para o casamento são as 

mulheres anciãs e os homens estão um pouco longe dessas responsabilidades. O que se 

passa conosco jovens quando no dia que celebramos o matrimónio somos capazes de 

assumir contraditoriamente duas atitudes: (i) em frente do oficiante do casamento oficial 

dizendo, ou separação de bens, ou comunhão de bens adquiridos, mas meia hora depois 

na Igreja ou Mesquita, dizemos amo-te por toda a vida, na alegria e na triste, na dor e por 

aí fora? Essas últimas declarações estão dissociadas da comunhão plena? Que os jovens 

antropólogos e sociólogos licenciados tem matérias para mestrados e PhDs. Esse estudo 

requer análise cuidada e não apenas números de quantas meninas foram iniciadas no 

Niassa ou quantas chiguianas foram realizadas no último semestre em Maputo. Se os 

jovens que clamam ser visionários esfalfam-se em atacar pessoas quanto tempo lhes resta 

para pensar nos seus próprios problemas e também nos daqueles que não conseguem ver 

os problemas do País?  

 

Tomemos a falta de emprego como justificação plausível para o recurso ao alcoolismo 

derivado de frustrações por o Estado não garantir emprego aos graduados universitários. 

Nalguma fase da história de Moçambique, essa situação poderia parecer aceitável, mas 

nos dias que correm não me parece ser a fórmula resolvente do problema de desemprego 

juvenil em Moçambique. Há discursos como o Estado garante emprego para toda a vida. 

Essa visão é errada e falaciosa e devia ser substituida com a frase “o Estado tem trabalho 

para todos”  e concordaria com John Kennedy quando disse ““Não pergunte o que o País 

deve fazer por ti, mas o que você pode fazer para o País”†. É errada porque não há 

garantias da parte do Estado que viveremos para toda vida. É falaciosa porque distorce a 

realidade económica actual que exige dos jovens mais trabalho que ter mero emprego e o 

Estado não absorverá a todos no sector público. Alguns jovens bem sucedidos no sector 

privado, nas universidades, nas ONGs e até mukheristas, fazem do esforço do seu 

trabalho o emprego deles.  

 

Não seria uma boa oportunidade para os jovens universitários, após os pronunciamentos 

do General, reflectirem seriamente porque é que alguns jovens nos distritos, que nem 12ª 
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Classe fizeram ou nem 6ª Classe tem, conseguem movimentar milhões de meticais, tem 

viaturas, motorizadas. Os que estudaram (alguns licenciados até) não conseguem ter essas 

coisas, mas os que não estudaram conseguem. O que é que se passa connosco? Fiz 

pergunta semelhante a um amigo meu de infância, com nível médio feito e é director 

duma escola há 14 anos, mas a vida dele está no mesmo lugar comparativamente aos 

outros que não estudaram. Em conversa, Agosto último, com um graduado universitário, 

ex-colega na Escola Pre-Universitária Joaquim Marra do Chimoio insinuei a necessidade 

de valorizar o distrito. A resposta foi rápida e clara: “não penso em lá ir, não consigo 

viver lá e nem há espaço para aplicar o que aprendi”. Com testa franzida perguntei onde é 

que estava a viver. Disse-me que estava a arrendar um quarto algures na cidade de 

Maputo e estava a tentar acertar um emprego. Perguntei-o se achava que no Maputo tinha 

espaço. Um murmúrio e sorriso fugidio foi a resposta.  Essa, do meu ponto de vista pode-

se situar-se no pacote da irresponsabilidade dos jovens. A famosa expressão “libertar o 

homem e a terra” parece não ter sentido para alguns jovens. A cidade não irá resolver os 

nossos problemas na totalidade e precisamos encontrar o espaço para aplicar 

convenientemente o conhecimento adquirido nas universidades, senão um dia corremos o 

risco da próxima geração nos questionar como é que não conseguimos ocupar um hectar 

de terra nos distritos que está disponível e acessível a todos os Moçambicanos, mataka 

apezi, mahala. A maioria de nós os jovens estamos todos pendurados nas flats, outros nas 

dependências e garagens como se estivéssemos em tempo de guerra com escassez de 

espaço. A pergunta que teremos de responder amanhã, será similar àquela que colocamos 

hoje aos nossos parentes para nos explicar porque abandonaram ou venderam as casas/ 

moradias nas zonas nobres das cidades, ou que memória têm sobre o processo de 

alienação dos imóveis. Quando as pessoas despertaram a situação já não era a mesma. 

Podemos perdoar os nossos parentes sobre esse erro, mas a futura geração terá relutância 

em nos perdoar sobre a nossa ingenuidade de não querer ocupar a terra. Essa é uma das 

grandes irresponsabilidades da Juventude Moçambicana perante o Estado.  

 

A exposição acima pode parecer não convincente se a Juventude colocar aos mais velhos 

algumas perguntas como por exemplo, qual é a justificação da não absorção racional dos 

licenciados graduados na UEM, UP e ISRI, que são as universidades estatais, no 



Aparelho do Estado? Quantos licenciados são administradores dos distritos? Mesmo que 

o Administrador não fosse licenciado, quantos licenciados o assistem na gestão do 

distrito?  De 1994, após as eleições gerais multipartidárias, precedida pela dinâmica de 

transições económicas e políticas e os sucessos alcançados até 2004, com as três 

universidades públicas a graduar economistas, agrónomos, veterinários, cartógrafos, 

professores e defensores do Estado na linha diplomática e outros, não se pode perceber 

que haja escassez desses quadros nos distritos. Mesmo que se justifique que se está na era 

do liberalismo ou neoliberalismo, maximização dos benefícios do mercado, a passagem 

de testemunho precisa de ser orientada. As críticas mais vigorosas sobre a fraca dinámica 

nos distritos, particularmente sobre os 7 milhões e no sector público provem da Juventude 

Moçambicana que trabalha nas ONGs. Se os jovens são tão irresponsáveis, como é que os 

mais velhos justificam o sucesso do sector privado e das ONGs em Moçambique?  

 

Ainda quanto à irresponsabilidade juvenil, Ilídio Nhantumbo, amigo e ex-colega de 

carteira no ISRI, afirma sem reservas que é também irresponsabilidade juvenil não 

acompanhar os eventos sócio-políticos apresentados pelos órgãos de comunicação social, 

nas estações televisivas, rádio e jornais mas optando pelas novelas. Os jovens não se 

podem dar ao luxo de conhecer os actores de todas as telenovelas que passam na TVM, 

STV, MIRAMAR e outras, mas não conheçam nomes de alguns ministros. Conhecem os 

títulos das telenovelas, mas não sabem que neste País existe o PQG, PES, PARPA, 

AGENDA 2025, ODMs, NEPAD, RISDP e outros. Conhecem a hora da telenovela, mas 

não sabem a que horas passa o jornal da noite, o telejornal, os debates sobre os problemas 

do País e outros programas afins. Ele adiciona, que não se pode admitir que jovens que se 

julgam responsáveis saibam cadastrar-se numa enormidade de sites na internet, lista 

extensa de endereços electrónicos, mas não sejam capazes de se dirigirem aos postos de 

recenseamento eleitoral em momentos oportunos e úteis sobre as decisões e o rumo que 

se pretende para o futuro de Moçambique. Igualmente, não se pode admitir que jovens 

tenham a brilhante ideia de usar o dinheiro que têm para se livrarem das frustrações no 

álcool ao invés de usar esse dinheiro para pequenos investimentos que amanhã seriam 

“pequenos grandes negócios”.  

 



Murmura-se por aí, jovens sobretudo, que alguns dos nossos autarcas não têm nível 

superior e não entendem a dinâmica actual das coisas. O argumento pode ser aceite, mas 

enquanto o jovem universitário não se preparar para ocupar o espaço de nada lhe ajuda 

murmurar. O autarca deve ser eleito e a Lei Eleitoral em vigor no Cap. III, artigo 6, 

número 1ss, estabelece que o potencial autarca tenha residência no respectivo Município. 

Enquanto os jovens universitários se concentrarem nas cidades precisarão de muita 

“escova” para suceder a chamada velha guarda. Moçambique de amanhã não precisa de 

“escovas”. Por isso, é fundamental ler com profundidade os pronunciamentos dos mais 

velhos.  

 
 4. Nota Conclusiva 

A este ponto, já podemos retomar as questões que coloquei acima: que mal há em alguém 

ser general? Porque abusar as pessoas com status de general? As afirmações e ataques 

como “é o general que...”, “... gestores de gatilho...” tem impacto e implicações bastante 

sérias na subsistência do Estado Moçambicano. Parecem sugerir que a vida militar não é 

importante e é dispensável como alguns tem defendido quando propõem não só a redução 

do Orçamento do Estado para defesa nacional como também a desmobilização militar 

descontroldada ou, que ser militar é algo que não possa ser valorizado pelos jovens em 

Moçambique. Os jovens podem ter suas flats, dependências, casas gradeadas ou 

protegidas com sistema eléctrico de alarme, mas o Estado precisará de ser protegido não 

de ladrões de televisores ou ladrões de viaturas, mas de outro tipo de actores nocivos. 

Isso, só e só será possível com um exército. Não defendo que Moçambique se arme em 

Estado belicista, ou aloque no orçamento geral do Estado uma fatia percentual acima de 

todos os sectores da economia, mas sim argumento que a instituição militar da figura de 

general seja dada dignidade devida e que os jovens não devem banalizar isso, e não 

sejamos nós próprios os jovens a induzir aos outros a ter tendências de ser refratários do 

Serviço Militar Obrigatório, por pensar que não é importante simplesmente porque não 

estamos em guerra. Depois de ultrajá-lo, qual será a nossa posição. Os Estados que mais 

advogam a democracia, liberdade civis e políticas, direitos humanos, são os Estados mais 

militarizados nos nossos dias. De acordo com os dados que tenho, dos 43 Presidentes que 

a história dos Estados Unidos da América celebra, 31 foram militares com patentes de 



generais, coroneis, comandos, capitãs e outros, e só 12 foram civis. O candidato 

Republicano John McCain às eleições presidencias norte-americanas está nos últimos 

dias, segundo as sondagens a ganhar muita popularidade do eleitorado após a publicação 

do video sobre a sua libertação em Hanoi, Vietname, como prisioneiro de guerra. Os 

parentes dos dois candidatos – Republicano, John MacCain e Democrata, Barak Obama -  

e seus respectivos vice-presidentes são reportados como pessoas que estão a servir 

militarmente os EUA no Iraque, Afegnistão e Israel.  Porque? Uma questão para a 

Juventude Moçambique reflectir. Qual é a vossa opinião? Vamos marchar? 


