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RESUMO 

 

 

A presente tese define-se como uma reflexão sobre os mecanismos de expressão e inserção do 

homo situs na governança participativa de Moçambique. Para uma melhor compreensão desse 

fato social estabeleceu-se uma periodização que abrangeu o declínio do colonialismo à época 

da independência, proclamada em junho de 1975, a guerra civil que perdurou ao longo de 16 

anos e o período do Estado democrático, posteriormente, instituído. Para tanto, procurou-se 

compreender os mecanismos e fracassos da participação do homo situs nos projetos de 

desenvolvimento local que absorveram as necessidades e problemas desses camponeses, não 

mobilizando as habilidades e competências sociais dessas comunidades. Seria imprescindível 

para o homo situs uma prática democrática genuína que envolvesse uma cultura política 

fundamentada na construção social dos territórios do homem tradicional que se caracterizasse 

por ser processual e histórica, encontrando na participação o seu maior fundamento. É nesse 

contexto que seria desejável que o desenvolvimento comunitário em Moçambique 

contemplasse e respeitasse as escolhas do homo situs. Para este propósito, seria fundamental a 

coerência entre a teoria e a prática, que constrói e reconstrói, continuamente a competência 

dos camponeses, facilitando a possiblidade de realização das suas aspirações primordiais. Na 

pesquisa ficou evidente que não há um processo contínuo de participação das comunidades 

rurais, as quais aparecem como participantes, apenas, no momento da operacionalização das 

atividades. Portanto, mesmo tendo a participação das comunidades prevista na lei, com 

previsão de momentos de discussão e condições necessárias para tanto, o Estado não 

conseguiu estabelecer um processo contínuo de diálogo democrático com as populações 

tradicionais, bem como não logrou organizar, devidamente, bases informacionais precisas que 

ajudassem a resolver os problemas da zona rural. Tais fatos acarretaram entraves ao processo 

de conquista dos direitos humanos e civis das comunidades tradicionais.  

 

Palavras Chave: Comunidades rurais. Desenvolvimento local.  Homo Situs. Participação 

cidadã. 
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ABSTRACT  

 

 

This thesis is defined as a reflection on the mechanisms of expression and insertion of the 

homo situs in the participatory governance in Mozambique. For a better understanding of this 

social fact, it was settled a periodization which covered the decline of colonialism at the time 

of the independence, which was proclaimed in June 1975, the civil war that lasted over 16 

years and the period of the democratic State, further established. Therefore, we sought to 

understand the mechanisms and failures of the participation of the homo situs in local 

development projects that absorbed the needs and problems of these peasants, not mobilizing 

the skills and social competences of these communities. It would be essential for the homo 

situs a genuine democratic practice involving a political culture based on the social 

construction of the territories of the traditional man which was characterized by being 

procedural and historical, finding in participation its higher base. In this context, it would be 

desirable that the community development in Mozambique could contemplate and respect the 

choices of the homo situs. For this purpose, it would be fundamental the consistency between 

theory and practice, which builds and rebuilds, continually the competence of the peasants, 

facilitating the possibility of realization of their primordial aspirations. In the research, it 

became apparent that there is not a continuous process of participation of the rural 

communities, which appear as participants, only at the time of the implementation of the 

activities. Therefore, even having the participation of the communities expected by the law, 

with predictable moments of discussion and necessary conditions for that, the State failed to 

establish an ongoing process of democratic dialogue with traditional populations, as well as it 

failed to organize, properly, accurate informational bases to help solve the problems of rural 

areas. These facts have led to obstacles to the process of conquest of the human and civil 

rights of the traditional communities. 

 

Keyword: Rural communities. Local development. Homo Situs. Citizen participation. 
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INTRODUÇÃO 

  

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as premissas internas e externas (sentido 

ético) ao homo situs que é impedido de ser sujeito nas oportunidades de participação efetiva, 

na definição e nas escolhas decorrentes das intervenções nos mecanismos de arranjo 

locacional e institucional, considerando os diversos interesses e relações desiguais 

estabelecidas entre os atores envolvidos. 

A pesquisa abrange o regulado de Chicare, da Comunidade de Nhambita, distrito de 

Gorongosa, Sofala, em Moçambique.   

Além deste objetivo geral pretende-se apreender o processo da ética dialógica entre a 

comunidade e os agentes de políticas públicas, facultando a formação de um consenso em 

torno de questões de interesse da comunidade, permitindo que seja formada pelos atores 

envolvidos, regras que levem à simetria na interlocução. Têm-se, igualmente, a intenção de 

perceber os aspectos vinculados à maneira pela qual os territórios dos regulados, nos distintos 

contextos analisados são apropriados por seus membros. 

Para tanto o que está em jogo num primeiro momento, não é o programa ou o projeto 

de desenvolvimento em si mesmo, mas as regras do diálogo. As comunidades rurais e os 

agentes de políticas públicas precisam estar de acordo, não só sobre o projeto de 

desenvolvimento, mas como chegar a este projeto, mediante um amplo diálogo entre os atores 

sociais envolvidos. 

 Assim, a mediação supracitada poderia ser tomada como um espaço de interlocução 

com potencial para construir uma comunidade rural democrática e com fortes bases de 

argumentação. Não se trata, apenas, de um diálogo entre as partes, mas um diálogo processual 

que permita a formação de um consenso em torno de questões consideradas pertinentes pelos 

atores envolvidos.  

 

Uma assembleia para o diálogo configura uma situação em que o nativo de 

comunidade territorial pode desenvolver o discurso de sua situação e de suas 

aspirações futuras. São pré-condições para o estabelecimento de uma 

comunidade rural real de comunicação (ANJOS; LEITÃO, 2009, p. 40). 

 

 

Em ocasiões em que foram atestadas insatisfações dos agricultores em relação à ação 

de agentes de ONG‟s e do Estado, não estaria em jogo uma denúncia sustentada numa ética de 

discurso? Não seria por que os agricultores acreditam que os mediadores poderiam ser mais 
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éticos do que a própria população estaria a constatar em relação aos referidos? O horizonte 

crítico dos próprios atores inseridos no espaço da mediação, quando monitoram a estrutura de 

participação na elaboração de projetos de desenvolvimento local, já detém a ideia de que a 

mesma poderia ser diferente. As denúncias contidas nas entrevistas concedidas pelas pessoas 

já são manifestações da crítica encaminhada pelos atores sociais em relação aos processos de 

mediação. 

 

O PROBLEMA DA PESQUISA 

  

O sentimento que, hoje, permeia as comunidades rurais moçambicanas está ligado à 

síndrome de dependência, após anos de colonialismo. Posteriormente, após uma guerra civil 

detentora de uma proposta socializante e paternalista, sobreveio um novo processo mediado 

por um projeto ultraliberal, o qual trouxe a erosão do controle social da população através de 

instituições partidário-estatais. Pelo visto, faz-se necessário a participação social, ativa e 

consciente da população local, enquanto um grupo de sujeitos atuando no processo de 

desenvolvimento. 

É neste contexto que o crescente enredamento dos processos locais de tomada de 

decisão torna-se digno de preocupação, sugerindo a discussão do “distrito como polo de 

planificação de desenvolvimento”, levando-se em consideração a incapacidade das 

instituições políticas e administrativas locais lidarem com esses novos desafios para definir as 

políticas sociais públicas. Em face desse quadro de referência, indaga-se sobre as seguintes 

questões: quais as influências das comunidades rurais nas tomadas de decisões na escala 

territorial local, articuladas com a escala regional e nacional? A que fatores podem ser 

debitados a passividade, a rejeição ou ainda, a aceitação de tais comunidades? Como os 

mecanismos dos cenários sócio-econômicos e institucionais e as estratégias deliberativas têm 

oferecido a oportunidade de exercer a capacidade humana fundamental de fazer escolhas? 

Nas pesquisas preliminares efetuadas no regulado
1
 de Chicare, da Comunidade de 

Nhambita, distrito de Gorongosa, Sofala, em Moçambique, constata-se que o conceito de 

participação social por parte da comunidade tem um significado diferente em relação ao 

mesmo conceito, sob a ótica das ONG‟s e de agentes públicos estatais. Há um hiato entre o 

que é compreendido, quando esses conceitos são concebidos e escritos e como de fato são 

internalizados e vivenciados pela população rural. Muitas vezes, há o discurso de que a 

                                                 
1
 Regulado: Unidade Territorial reduzida, administrada por autoridade tradicional, liderada por um Régulo  

(sob controle do administrador distrital), sendo hereditária e legitimada pelas comunidades locais e conhecida 

pelo nome de Nyakwawa, na região em estudo, de Sofala e de Manica. 
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comunidade não participa, não se organiza e não se mobiliza. Pergunta-se, então, para as 

lideranças comunitárias, que afirmam: “participamos sim”. Esta diferença de compreensão 

quanto à participação da comunidade é importante para dimensionar-se as expectativas quanto 

à proposição de projetos sociais e políticas públicas a serem implementadas. 

A realização de programas e projetos, pautados nos princípios do desenvolvimento 

local e no acesso aos direitos sociais, são capazes de trazer contribuições, gerando 

conhecimentos e fomento à participação social. No entanto, “é importante considerar que 

esses programas sejam estruturados em metodologias participativas e que seu alicerce esteja 

sedimentado na construção coletiva de ações” (DIMENSTEIN, 2008, p. 82). 

 É necessário que as motivações, desejos e prioridades da comunidade sejam 

considerados e que a intervenção aconteça de forma compartilhada, levando em conta os 

limites e possibilidades. Os resultados dessa ação podem contribuir, sobremaneira, para o 

maior envolvimento dos membros da comunidade que passarão a agir como promotores do 

seu ativismo que, hoje, é mais contínuo através do seu engajamento nas questões comunitárias 

que pressupõem a conquista dos direitos. 

Os programas sociais que contribuem para o desenvolvimento da comunidade devem 

ter como premissa a valorização do saber local. Torna-se fundamental que no enfrentamento 

de problemas da pobreza em Moçambique, seja levada em consideração a perspectiva de 

construção coletiva e democrática, na qual todos tenham poder e o exerçam na busca de 

soluções (DIMENSTEIN, 2008). A mesma ideia é abraçada por Bastos (2006) que entende 

ser de maior significado os processos submetidos às relações de confiança e reciprocidade, 

quanto ao entendimento dos mecanismos de intervenção, aos valores locais e a outros 

aspectos relevantes, todos interrelacionados.  

No Decreto 15/2000
2
, o Governo moçambicano define os mecanismos de articulação 

entre os Órgãos Locais e o Estado e as comunidades rurais, dando ênfase às Autoridades 

Comunitárias e aos Conselhos Locais. Além disso, o Decreto estabelece mecanismos de 

articulação com entidades representativas das comunidades locais nos processos de 

descentralização, na valorização das formas de organização e de participação das 

comunidades locais e no funcionamento da administração pública, visando ao 

desenvolvimento do país. Todavia, foram impostas novas regras formais sem, 

simultaneamente, ocorrer a remodelagem da distribuição de poderes.  

                                                 
2
 Decreto 15/2000 (Diploma Ministerial 107-A/2000). 
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De fato, o método de trabalho preconizado, como forma de relacionamento do Estado 

com os órgãos locais e com as comunidades foi o de somente ouvi-las (Decreto 15/2000, Art. 

2º). Entretanto, a participação não pode ser definida por decreto, mas legitimada por decisões 

das quais tenham participado as comunidades.  

Assim,  

 

A participação deve ser entendida como um processo em constante 

aprendizado que sensibilize, mobilize e leve o indivíduo à identificação das 

necessidades de sua comunidade e à busca de soluções que contribuam para 

a melhoria das suas condições de vida (NUNES & SOUSA, 2008, p. 62). 

 

 

Essa nova conformação constrói uma visão ampliada na relação Estado-Sociedade e a 

participação social se constrói e se reconstrói, conforme destaca Demo (2002, p. 2), como 

“um processo infindável, em constante vir-a-ser sempre se fazendo. Assim, participação é, em 

essência, autopromoção e existe enquanto conquista processual”. 

 

Na realidade, o processo de institucionalização da participação se dá num 

contexto marcado pela convivência contraditória entre um aparato jurídico-

institucional, aparentemente compatível com uma sociedade democrática 

moderna e práticas políticas de caráter tradicional, patrimonialistas e 

clientelistas (ANDRADE, 2009, p. 21).  

 

 

Ainda há uma defasagem profunda envolvendo normas e práticas e a superação desta, 

depende, em grande medida, da postura política dos governantes, da sua adesão a um modelo 

de gestão que amplie a esfera do espaço público para a participação da sociedade, inclusive 

como um mecanismo de controle das ações do governo. 

 Assim, de acordo com Andrade (2009), a experiência moçambicana de participação 

cidadã tem demonstrado que os avanços em direção à institucionalização da participação para 

o desenvolvimento local, no contexto da gestão pública está relacionada, em grande parte, à 

iniciativa e ao apoio dos governantes.  

Essa iniciativa dependerá do perfil ideológico das coalizões governamentais e/ou do 

compromisso dos governantes com o processo de mudanças institucionais, no sentido da 

democratização dos mecanismos de governo e de adoção de um modelo de governança 

democrática (DEMO, 1991). 
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JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Este trabalho objetiva dar uma contribuição à reflexão dos aspectos do discurso e da 

participação sobretudo aquelas articuladas e apreciadas pelo poder público e os diferentes 

parceiros do mundo rural moçambicano. De modo geral, nota-se que não há um processo 

contínuo de participação das comunidades rurais moçambicanas, observando-se que tal 

participação só se intensifica mais nos momentos de operacionalização das intervenções. 

Portanto, mesmo tendo a participação das comunidades em conformidade com a lei, 

prevendo-se a discussão sobre questões de interesse da comunidade local, o Estado, todavia, 

não logrou estabelecer um processo contínuo de participação nas aéreas pesquisadas, 

porquanto, tal intuito só ocorreria se houvesse, também, maior conscientização, interesse e 

participação das comunidades locais por iniciativa delas mesmas.  

A presente pesquisa pretende, pois, analisar profundamente, a questão da participação 

comunitária e se há viabilidade da mesma lograr maior participação através da sua própria 

conscientização que evidencie ser esta, coparticipe da construção da sua realidade concreta, 

no âmbito rural onde se encontra. Ao considerá-la capaz de decidir o seu próprio futuro, a 

esfera pública teria que respeitar a diversidade e a pluralidade dos atores comunais 

envolvidos, contribuindo para a geração de escolhas por parte da população moçambicana.  

Nesse sentido, a habilitação social dos atores para uma melhor participação quanto às 

escolhas democráticas do seu interesse passariam pelo acesso aos seus direitos sociais e 

políticos. 

É nesse sentido que a participação aponta para duas fontes: a primeira, para a tomada 

de decisões como apresentação de demandas ao poder público e a deliberação de políticas 

públicas e a segunda, refere-se à participação no controle social, acompanhamento da ação 

pública do gestor pela sociedade e do uso dos recursos nas políticas públicas. Contudo, este 

estudo se propõe a apontar questões que mereceriam atenção para o aperfeiçoamento do 

processo. 

 

METODOLOGIA 

 

Ressalta-se a necessidade do uso de diversos instrumentos de pesquisa, tais como:  

 Levantamento bibliográfico sobre Moçambique, abrangendo o período 

declinante do colonialismo à época da independência, à guerra civil, bem como 

o período pós-guerra civil;  
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 Levantamento documental (de Moçambique) referente aos aspectos 

supracitados, bem como aqueles concernentes à comunidade alvo da pesquisa; 

 Levantamento de planos, programas e projetos, envolvendo as comunidades a 

partir do período pós-independência de Moçambique; 

 Levantamento de dados estatísticos, referentes ao Estado moçambicano 

contemporâneo, bem como os alusivos à comunidade em estudo;  

 Entrevistas abertas a serem realizadas junto às autoridades do Estado, das 

Organizações Não-Governamentais pertinentes, bem como das autoridades 

tradicionais locais; 

 Aplicação de formulários junto aos membros integrantes da comunidade, com 

amostragem adequada. As devidas explicações referentes à amostragem 

encontram-se na página 138, do presente trabalho; 

 Levantamento de um acervo fotográfico sobre as áreas e as pessoas 

pesquisadas; 

 Levantamento de mapas concernentes ao continente africano e ao Estado de 

Moçambique. 

 

O CONTINENTE AFRICANO 

  

 A África é o terceiro continente mais extenso (atrás da Ásia e da América) com cerca 

de 30 milhões de km², cobrindo 20,3% da terra firme do planeta. É o segundo continente mais 

populoso da Terra, com cerca de 900 milhões de pessoas, representando um sétimo da 

população mundial. 

 A linha do Equador atravessa o centro da África, acarretando profundas consequências 

no quadro ecológico do continente. Do Equador até a costa do mar Mediterrâneo sucedem-se 

as florestas tropicais, as savanas e as estepes, o deserto e o chaparral. Do Equador até o Cabo 

da Boa Esperança repetem-se, grosso modo, essas mesmas sequências de domínios naturais.  

 Mas nem tudo é simetria. No leste africano, desde o sul do mar Vermelho até a África 

do Sul, aparece uma extensa faixa de cordilheiras que correspondem aos falhamentos 

resultantes do entrechoque das placas tectônicas que formaram o Rift Valley.
3
 Os vales em 

forma de fenda, encaixados entre as cordilheiras, abrigam grandes lagos formados pela 

                                                 
3
 Rift Valley: é um complexo de falhas tectônicas originado há cerca de 35 milhões de anos com a separação das 

placas tectônicas africana e arábica. Esta estrutura estende-se no sentido norte-sul por cerca de 5000 km, desde o 

norte da Síria até ao centro de Moçambique, com uma largura que varia entre 30 e 100 km e, com profundidades 

de algumas centenas ou milhares de metros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_africana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_ar%C3%A1bica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
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acumulação de águas pluviais. Nas suas proximidades estão as cordilheiras mais altas do 

continente. 

 Os desertos africanos localizam-se ao redor dos trópicos. O Kalahari ocupa apenas 

uma parte do sudoeste africano, ao passo que o imenso deserto de Saara domina toda a parte 

setentrional da África, do oceano Atlântico até ao mar Vermelho, funcionando como uma 

barreira entre as culturas e as civilizações da África do Norte (Magreb) e da África 

Subsaariana (África Negra) (Mapa 1).  

 O território africano é regionalizado sob duas óticas, valorizando a primeira, a 

localização dos países dividindo-os em cinco grupos, a saber: a África Setentrional ou do 

Norte, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional. A 

segunda regionalização, largamente utilizada, usa critérios étnicos e culturais (religião e etnias 

predominantes em cada região), dividindo o continente em duas grandes regiões: a África 

Branca ou Setentrional, formada pelos sete países da África do Norte e a África Negra ou 

Subsaariana, formada pelos outros 47 países (Mapa 2).                                                                                                                                                                                                                       

A África subsaariana é menos desenvolvida. Sua economia é essencialmente agrícola, 

baseada nas pequenas lavouras de subsistência, empregando mais de 70% dos trabalhadores 

africanos. Apresenta, inclusive, atividades monocultoras para fins de exportação. Todavia, o 

desempenho econômico não conseguiu diminuir a pobreza africana. Além do pauperismo dos 

domicílios rurais, as taxas de alfabetização e de esperança de vida estão sempre abaixo das 

médias nacionais e as taxas de evasão escolar e de mortalidade infantil, apresentam um 

melhor nível em relação a tais médias. Os domicílios pobres das áreas rurais são vulneráveis 

às vicissitudes pelas quais passa a agricultura e pela ausência de mecanismos de amparo ao 

crédito ou ao seguro. 

 Nas duas últimas décadas, governos e patrocinadores privados deixaram de dar suporte 

às áreas rurais. Assim, a ajuda ao setor agrícola caiu de 11,4%, entre 1983 e 1984, para 3,4%, 

entre 2004 e 2005. A implementação de “programas de ajuste estrutural”, imposta por 

doadores, pelo FMI e pelo Banco Mundial, principalmente, a países endividados da África 

acarretou a diminuição de investimentos em serviços de extensão para agricultores, pesquisas 

públicas, infraestrutura rural e crédito que eram agilizados pelos órgãos estatais de 

comercialização de produtos agrícolas (PNUD, 2005).   

A criação do gado não foi muito enfatizada, mas a agricultura de subsistência, além da 

caça e da pesca sempre foram atividades desenvolvidas em todos os países africanos. Os 

africanos da área subsaariana falam línguas de origem bantu e, em muitas zonas, não existem 

divisões precisas entre as diferentes etnias. A maioria dos povos sempre viveu em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_setentrional
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_meridional
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Negra
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comunidades pequenas. As riquezas minerais foram importantes nessas nações. Em Zâmbia, o 

cobre conduziu a uma urbanização e industrialização muito rápidas. 

 Ressalta-se que essa área da África, apresenta grande diversidade étnica, cultural, 

social e política. Dos trinta países mais pobres do mundo, isto é, com problemas de 

subnutrição, analfabetismo e baixa expectativa de vida, pelo menos, 21 são africanos.  

 As características chamadas tradicionais ou vinculadas à vida rural que persistem e se 

reproduzem em diferentes lugares, compõem o quadro do homo situs. 

 

 

As estruturas familiares africanas podem ser caracterizadas, segundo os 

modos de afiliação dos indivíduos, como patrilineares, quando a afiliação 

das pessoas é feita em relação ao grupo consanguíneo do pai e matrilineares, 

quando pertencem ao grupo da mãe e mesmo bilineares. A noção de tribo, 

que é igualmente usada e equivale à noção de clã
4
, introduz uma dimensão 

territorial na linhagem, pois a tribo ocupa, de fato, um espaço onde são 

repartidas as unidades residenciais, elas próprias compostas de linhagens. 

Portanto, a maior parte das sociedades africanas tradicionais estão 

organizadas sobre as bases do parentesco (DOZON, 1986, p. 310). 

 

 

 Os modos de afiliação na linhagem testemunham que as diferenças de sexo constituem 

o suporte privilegiado da organização de parentesco, estabelecendo uma divisão de tarefas e 

atividades entre homens e mulheres.  

 

 

É nessa base que as sociedades africanas concebem uma divisão sexual do 

trabalho, em função do meio e da situação econômica: onde predomina a 

agricultura, os produtos e os atos culturais exigidos pela atividade são 

repartidos entre os sexos. Assim, as práticas valorizadas socialmente são 

apropriadas pelos homens, enquanto o trabalho doméstico ou as atividades 

mais absorventes constituem o trabalho feminino. É sobre essa base da 

divisão sexual do trabalho que as sociedades africanas são constituídas e 

com base nas linhagens, organizam as mais diversas atividades de produção 

e elaboram outras repartições, outras relações, entre indivíduos ou grupos de 

indivíduos (DOZON, 1986, p. 314). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Clã: grupo de parentes que se considera descendente de ancestral comum. 
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Fonte: Simielli, Geoatlas, São Paulo, Ática, 2011, pág. 52. 

MAPA 1 – ÁFRICA FÍSICO 
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Fonte: Simielli, Geoatlas, São Paulo, Ática, 2011, pág. 53. 

MAPA 2 – ÁFRICA: DIVISÃO POLÍTICA 
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 A participação comunitária dentro dos grupos constituídos com base na linhagem nem 

sempre obedece às regras de parentesco. Assim, são explicadas as alianças matrimoniais 

duplas ou múltiplas que visam acumular dependentes que passam a servir de mão-de-obra, 

aumentando a produção do grupo. Tais alianças podem envolver práticas poligâmicas ou a 

poligenia
5
, apesar da maior parte das alianças matrimoniais africanas consagrarem a 

monogamia. É, em alguns casos, uma estratégia usada para garantir a multiplicação de 

descendentes e assim manter elevados níveis produtivos, contribuindo para a obtenção de alto 

status econômico e, consequentemente, posições privilegiadas na hierarquia social.  

 

MOÇAMBIQUE NA ÁFRICA AUSTRAL 

  

 A República de Moçambique situa-se no hemisfério meridional, no sudeste da África, 

defronte à Ilha de Madagáscar, da qual está separada pelo canal de Moçambique.  

 Moçambique faz fronteira com a República da Tanzânia, ao Norte; Malawi, Zâmbia, 

África do Sul e Suazilândia, a Oeste; República da África do Sul, ao Sul, sendo banhada pelo 

Oceano Índico, a Leste. O país ocupa uma área de 799.380 km², apresentando, em 2011, uma 

população correspondente a 23,9 milhões de habitantes.  

 Administrativamente o país organiza-se em 11 províncias, 128 distritos, 428 postos 

administrativos e localidades. Existem 43 municípios, instituídos em 1998, que compreendem 

os maiores centros urbanos, incluindo as 11 cidades com estatuto de capital provincial e 

Maputo, a capital do País, que tem um estatuto de província (Mapa 3). 

 Ao longo dos 2.500 km de costa, existem numerosas ilhas, entre as quais destacam-se 

o arquipélago das Quirimbas, na província de Cabo Delgado; a Ilha de Moçambique e as ilhas 

de Goa e Sena, na província de Nampula; o arquipélago de Bazaruto, em Inhambane e as ilhas 

de Inhaca, Elefantes e Xefina, na província de Maputo. O clima do País é predominantemente 

tropical úmido, com duas estações (CNDS, 2002) (Mapas 4 e 5). 

O relevo moçambicano é constituído por 3 estruturas principais: planícies, planaltos e 

montanhas. Basicamente, existe uma certa sequência na sua disposição: do litoral para o 

interior, o relevo evolui da planície à montanha, mas em alguns casos as montanhas inserem-

se no âmbito das planícies. A zona norte do País é constituída por uma grande formação 

montanhosa. A região central é dominada pelo Vale do Baixo Zambeze. Junto ao delta, o vale 

é caracterizado por planícies, enquanto que no interior, na província de Tete, as margens do 

                                                 
5
 Poligenia: é o estado civil de um homem que tem, simultaneamente, mais de uma esposa. 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 17. 

 

vale são montanhosas.  A área meridional do país, ao sul do Rio Save, é constituída por uma 

vasta planície litorânea, limitada por formações montanhosas ao longo da fronteira ocidental 

(CNDS, 2002) (Mapa 6). 

  

MAPA 3 – MOÇAMBIQUE: DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 24. 

 

MAPA 4 – MOÇAMBIQUE - CLIMA: PRECIPITAÇÃO 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 25. 

 

MAPA 5 – MOÇAMBIQUE - CLIMA: TEMPERATURA 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 16. 

 

MAPA 6 – MOÇAMBIQUE: HIDROGRAFIA E GEOMORFOLOGIA 
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 Moçambique apresenta uma grande variedade de solos, tendo em vista a marcada 

influência das condições geológicas e dos climas que imperam no país.  Mais de 5.500 

espécies vegetais foram registradas em Moçambique. Considerando-se que ainda não foram 

realizados estudos concludentes, pressupõe-se que o número real é bastante superior. 

 A floresta de Miombo constitui o tipo de vegetação mais vasto, sendo dominante no norte e 

centro do país. O segundo tipo de vegetação mais extensa é a floresta de Mopane, que ocorre na região 

do Limpopo-Save e no Vale do Alto Zambeze. Nos vales do Zambeze, Limpopo e Incomati 

predominam as formações vegetais de planícies aluvionares. Ao longo das margens dos rios, existem 

florestas compostas de espécies fornecedoras de madeira como Ficus, Syzigiumcordatum e Kigelia 

Áfricana. Por trás desta zona, as planícies são periodicamente inundadas e mal drenadas, 

caracterizadas por extensas pradarias (CNDS, 2002).  

A zona costeira é constituída por um complexo mosaico de diferentes tipos de 

vegetação, incluindo florestas de dunas, bosques, pradarias, planícies deltaicas de inundação e 

manguezais. Os manguezais aparecem no norte e no centro do país, sendo menos expressivos 

no sul (Mapa 7). 

 

ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS DE MOÇAMBIQUE  

 

 A população de Moçambique é formada por grupos etno-linguísticos de minorias de 

origens asiáticas e europeias, mas a maioria é de origem bantu, com diversos grupos étnicos e 

diferentes idiomas (Mapa 8). 

Lopes (2004, p. 31), identifica cerca de 20 línguas bantu: “emakhuwa, xichangana, 

cisena, elomwe, echuwabo, cishona, xitshwa, xirhonga, cinyanja, cinyungwe, cicopi, ciyao, 

shimakonde, gitonga, ekoti, kimwani, kiswahili, swazi, cisenga, zulu e algumas com variantes 

específicas”.  E, ainda, Martinez (1989, p. 37-48), no seu estudo sobre o Povo Macua e a sua 

cultura, considera os grupos meto, lomwe e chuwabo como pertencendo ao mesmo povo 

makuwa.   

Firmino (2006, p.16), por sua vez, mostra que “93% da população moçambicana tem 

como língua materna uma língua bantu”. Todavia, a língua portuguesa foi adotada como 

língua oficial e de unidade nacional. Existem outras línguas faladas por cidadãos 

moçambicanos de origem asiática, como o “gujarate, memane, hindi e urdu” (LOPES, 2004, 

p.18). O autor, entretanto, demonstra também no seu mapa linguístico que nenhuma província 

do país tem apenas uma língua bantu. 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 26. 

 

MAPA 7 – MOÇAMBIQUE: SOLOS, VEGETAÇÃO E FAUNA 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 13. 

 

MAPA 8 – MOÇAMBIQUE: GRUPOS ETNO-LINGUÍSTICOS 

        

 

 

 Em Moçambique são professadas as seguintes religiões: cristianismo, 52,5%; crenças 

tradicionais, 30,3%; islamismo, 16,6%; agnosticismo e ateísmo, 0,4%; outras 0,2% 

(ALMANAQUE ABRIL, 2011).  

 Além dos aspectos acima consignados, convêm ressaltar os dezesseis anos de guerra 

civil
6
, que deixaram, aproximadamente, um milhão de mortos, destruindo a nação.  

 Desde o acordo de paz de 1992, Moçambique ganhou destaque como um dos casos 

mais bem-sucedidos de reconstrução pós-conflito, realizando eleições democráticas e 

recebendo volumosas doações para o soerguimento da sua economia. 

 Apesar da aplicação das medidas impostas pelas instituições financeiras ocidentais, 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o quadro socioeconômico de 

Moçambique foi pouco transformado. Alguns números poderão ajudar a compreender melhor 

o nível da pobreza. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de Moçambique (0,322) 

ocupa o 184º lugar, de acordo com a classificação das Nações Unidas, estando apenas à frente 

da República Democrática do Congo (RDC), país que ocupa a última posição no ranking 

mundial. 

 

 

                                                 
6
 Significado da palavra Guerra a partir do Dicionário de Política: “com referência aos grupos em luta, a guerra 

se classifica como internacional quando conduzida entre grupos sujeitos ao ordenamento jurídico internacional; 

Interna ou Civil, se conduzida entre membros de um mesmo grupo organizado, no âmbito de um mesmo 

Estado” (BOBBIO, 1995, p. 572). 
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Segundo o relatório Human Development Report, 2011, em Moçambique, a esperança 

de vida é da ordem de 50,2 anos, apresentando, por outro lado, somente 1,2 anos de 

escolaridade média. 

 Nos últimos 11 anos, o IDH do país registrou um crescimento de 2,49%.  No período, 

entre 2010-2011, houve alguns avanços nos três indicadores do IDH.  

 As disparidades entre as províncias são significativas, no que concerne a quase todos 

os indicadores. 

 De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística de 2011, o Produto Interno 

Bruto nominal é de US$ 12 bilhões. 

Em conformidade com o INE (2011), o crescimento econômico, no último semestre de 

2011, teve como principal impulsionador, o setor primário que contribuiu com 9,8%, no 

desempenho global, destacando-se a indústria extrativa que contribuiu com 35,5%. O setor 

secundário teve um desempenho de 9,5%, do PIB geral, sendo os ramos de construção civil, 

16,1% e da indústria de transformação, 9,9%. O setor terciário, também, teve desempenho 

positivo, 8,8%, com destaque para o ramo de transportes e comunicações, com 10,9%. 

A agricultura é o setor dominante em Moçambique, ocupando 80% da população 

ativa, 60% dos quais, são do sexo feminino. Pequenas propriedades agrícolas ocupam 95% da 

área produtiva. Os produtos agrícolas de exportação são algodão, castanha de caju, cana-de-

açúcar, tabaco e chá. 

A oscilação da inflação moçambicana é da ordem de 52,7%, em virtude do elevado 

grau de dependência externa da economia, num contexto de abertura econômica do país. 

Contudo, o Banco Mundial realça que, apesar da volatividade de alguns indicadores 

macroeconômicos, Moçambique apresenta um nível de estabilidade macroeconômica de 4,18 

pontos, acima da média da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), 

que é de 0,23 pontos, apenas superado por Lesotho, Botswana, África do Sul, Tanzânia e 

Maurícia.  

 Portanto, Mombique tem crescido, em média, 7% ao ano, mas os efeitos dos números 

não se refletem na maior parte da população. Por outro lado, o Fundo Monetário 

Internacional
7
, reconheceu que o próprio modelo econômico por ele proposto à Moçambique, 

falhou.   

                                                 
7
 Moçambique, ao aderir ao FMI, em 1984, introduziu um modelo econômico de mercado livre e aberto, 

ancorado a vários programas de ajustamento estrutural monitorados pela instituições de Bretton Woods. 
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 As taxas de crescimento econômico assinaladas são devidas à contribuição dos 

megaprojetos de gás de Pande e Timane, da fábrica de alumínio (Mozal), bem como do 

carvão, em Tete. 

 A mesma tese é corroborada pelo renomado economista moçambicano, Castelo 

Branco, ao afirmar que: 

 

Com a entrada em funcionamento de megaprojetos como Mozal, Sasol, 

Minas de carvão de Tete e Areias Pesadas de Moma, a balança de 

pagamentos do país melhorou, mas os números que esses megaprojetos 

apresentam não são da economia moçambicana, mas sim, das próprias 

empresas (1994, p. 2). 

 

 

 O potencial fiscal dos megaprojetos mais conhecidos (Mozal, Areia Pesada de Moma, 

Gás Natural, Carvão e Hidroelétrica de Cabora Bassa), se explorados, podem duplicar a 

receita fiscal do Estado, daí derivando que: 

 

  Isto contribuiria para reduzir a depedência externa, consolidar a soberania 

política, aumentando a capacidade do Estado de investir na diversificação da 

base produtiva e de crescimento, no fornecimento de serviços públicos 

fundamentais e o desenvolvimento de um sistema de proteção, segurança e 

assistência social. Também, permitiria reduzir a carga fiscal para outras 

empresas o que aumentaria o excedente disponível para finaciamento de 

atividades econômicas em outras áreas de atividade e regiões. Pouca riqueza 

gerada pelos megaprojetos fica no país, uma vez que o preço será elevado 

para Moçambique, importando inflação (CASTELO BRANCO, 1994, p. 1-

2). 

 

 

 Depreende-se que os fluxos de recursos são preponderantemente externos, dominados 

pelas tendências globais do capitalismo internacional e pelo papel de Moçambique na 

estratégia e na divisão internacional do trabalho, definidos pelo capital multinacional, sendo a 

economia extrativa expressiva nesse contexto.  

 

A mobilização dos fluxos externos de capital é feita através de políticas (ou 

práticas, na ausência de políticas consistentes) fiscais, monetárias e de 

investimento, que aliena os recursos naturais nacionais a baixo custo, 

reduzindo, significativamente, a acumulação social possível com 

investimento privado. Por isso, a porosidade da economia extrativa é 

exacerbada, não conseguindo mobilizar excedente e a cada ciclo de 

acumulação privada aumenta a natureza extrativa e porosa da economia 

(CASTELO BRANCO, 1994, p. 1). 
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 Assim, se esses megaprojetos fossem retirados, o país entraria num processo 

econômico recessivo. Nesse contexto de possível declínio econômico, a instabilidade social e 

a agitação política, seriam maiores.   

 A dinâmica do desenvolvimento precisa ser entendida como um amplo processo de 

popularização de aptidões ou competências que decorrem da expansão de habilitações (IESE, 

2007).  A qualidade de vida das pessoas como objetivo do desenvolvimento pode ser definida 

no sentido de ampliar direitos e expandir capacidades dos indivíduos, constituindo-se em 

novo elemento na conceituação da noção de desenvolvimento, que se expressa nos estudos de 

Amartya Sen. Para este autor, é preciso pensar o desenvolvimento como mudança social “em 

termos do enriquecimento da vida humana dela resultante” (SEN, 1993, p. 315).  

 Outro elemento agravante da pobreza é a dívida externa que não favorece o advento de 

uma democracia plena. São enormes, também, os desafios de Moçambique, no que tange à 

cultura e à questão político partidária.  

Conclui-se, portanto, que o futuro da Democracia Moçambicana está numa 

encruzilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

DO CONCEITO DE NAÇÃO-ESTADO À FORMAÇÃO 

DA IDENTIDADE NACIONAL MOÇAMBICANA 
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1.1 O Conceito de Nação-Estado 

 

 Segundo Navari (1981) parte-se da ideia de que o conceito de Nação-Estado é 

comumente definido como uma comunidade homogênea de pessoas que partilham a mesma 

cultura e a mesma língua e que são governadas por alguns dos seus membros, que servem os 

seus interesses. Assim, tal definição apresenta os aspectos básicos que, frequentemente, se 

associam à Nação-Estado: comunidade de pessoas com afinidades culturais, vivendo sob uma 

autoridade política central com uma mesma racionalidade jurídica. 

 A emergência das Nações-Estado tem sido associada a transformações políticas, 

econômicas e culturais que levaram ao surgimento de formas de capitalismo na Europa. 

 Portanto, a Nação-Estado é uma forma de um Estado moderno: 

  

Que foi uma força poderosa na transformação de sociedades tradicionais em 

sociedades industrializadas, o que exigiu uma mobilização de massas e a 

destruição das antigas estruturas (SMITH, 1983, p. 197). 

 

 

 A vaga do Nacionalismo Africano nasceu e desenvolveu-se sob a égide do mundo 

ocidental e tem as suas raízes no próprio nacionalismo europeu, na sua conceitualização de 

nação, bem como nos princípios liberais e humanistas que caracterizaram a Revolução 

Americana e a Revolução Francesa, de 1789 (OLIVEIRA, 2001). Além disso, há o fato das 

elites africanas terem sido criadas segundo modelos ocidentais e formadas na Europa. Esta 

estreita ligação ideológica tem sido apontada por muitos estudiosos como fator fundamental 

para explicar muitos dos fracassos nacionalistas pós-independência destas nações emergentes, 

nascidas desses movimentos (GHANDI, 1989). 

 Firmino (2006) mostra que o conceito de nação está relacionado com o de 

nacionalismo. De acordo com esses estudos, o nacionalismo constrói-se através de uma 

consciência popular da nação, isto é, a consciência de um povo que se sente como uma 

comunidade ligada por laços históricos, culturais e de uma ancestralidade comum. As nações 

podem apresentar características objetivas, tais como: território, língua, religião ou 

descendência comum, bem como a consciência das pessoas da sua nacionalidade e da afeição 

por ela, a tal ponto que aceitam como causa pela qual possam dar a sua vida. 

  

Os países em que o Estado é a base para a criação de sentimentos 

nacionalistas, como acontece em muitos países africanos, o processo 

nacionalista é promovido por um grupo dirigente através da mobilização de 
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massas. Uma nacionalidade emerge se essa simbiose entre o grupo dirigente 

e as massas se realizar e se manter através de mecanismos de coesão que 

reforçam e elaboram canais de comunicação social, preferências de 

comportamento, alinhamentos políticos e econômicos que, em conjunto, 

constroem o tecido social da nacionalidade (FIRMINO apud HUGHES, 

1981, p. 20). 

 

 

 A formação de nações e nacionalidades requer a integração de diferentes grupos nas 

mesmas redes comunicacionais, assimilação cultural e mobilização social (FIRMINO, 

2006). A assimilação cultural refere-se à fusão de comunidades ou nacionalidades menores 

numa maior. A adoção da língua de comunidade/nacionalidade maior é o principal indicador 

dessa assimilação cultural. A mobilização social, por seu turno, diz respeito ao 

desenraizamento de um grupo de pessoas, da sua vida tradicional e agrária para uma vida 

mais industrializada, de forma que possam ser integradas numa rede comunicacional mais 

intensa. Para Deutsch (1966) a urbanização é o principal indicador da mobilização social. 

 Acredita-se que o modelo proposto por estes autores remete-se a constituição de uma 

Nação-Estado, impondo a homogeneização de diferentes culturas. Ao contrário, da visão de 

Anderson (1991) que dá uma significativa contribuição nessa direção ao afirmar que uma 

nação é mais uma comunidade imaginada, ou seja, uma construção cognitiva e ideológica, do 

que simplesmente um grupo de pessoas vivendo sob um conjunto similar de traços culturais 

básicos. Anderson (1991) argumenta que a nação moderna é uma comunidade imaginada, 

cujos membros não sabem muito sobre os seus co-membros, embora exista, em cada mente, 

um sentido de comunhão que os une.  

 

A nação é imaginada na mente dos seus membros como soberana porque é 

independente, no tocante à sua legislação interna. E, acima de tudo, como 

comunidade fraternal, na qual existe um profundo espírito de camaradagem 

horizontal, não obstante as desigualdades e a exploração que os seus 

membros possam sofrer (FIRMINO, 2006, p. 24). 
 

 

 Ainda de acordo com Firmino (2006), a emergência de uma nação não foi estorvada 

pelo fato do nacionalismo nas colônias ter sido gerado por uma intelligentsia linguística e 

culturalmente afastada do resto da população.  

 O nacionalismo requer apenas que os membros de uma nação imaginem a sua 

comunidade nacional através da mesma língua e dos seus traços culturais. É sempre um erro 

tratar as línguas nacionais como emblemas da nacionalidade, tal como as bandeiras, o traje ou 

as danças folclóricas (ANDERSON, 1991). A importância de uma língua nacional reside na 



42 

 

 

sua capacidade de gerar uma comunidade imaginada, isto é, de construir solidariedades 

particulares.  

 

Se Moçambique fala português, o significado disto é que o português é um 

meio pelo qual Moçambique é imaginado (e ao mesmo tempo limita a sua 

extensão em relação à Tanzânia e à Zâmbia). Visto sob esta perspectiva, o 

uso do português, em Moçambique (ou do Inglês na Índia) não é, no fundo, 

diferente do uso do inglês, na Austrália ou do português, no Brasil 

(ANDERSON, 1991, p. 134). 

 

 

 O que Anderson (1991, p. 135) vê, no que tange a países como Moçambique, seria que 

“um Estado não é algo que tem ou não uma cultura nacional”. Pelo contrário, a consciência 

nacional é constante e dinamicamente construída ao longo do tempo de forma diferente. O 

modelo de Anderson (1991) é deficiente a esse respeito, pois, não considera como é 

constituído o caráter mutante da identidade nacional, que é recriada e reimaginada, mesmo 

depois da formação de uma Nação-Estado. Não obstante, uma nação é moldada e remoldada 

por contingências sócio-históricas, como no caso da África.  

 Assim, à guisa de exemplo, nota-se o aparecimento, no decorrer da luta de libertação 

nacional, de dirigentes saídos das massas das quais tinham todo o apoio. Os seus objetivos 

não se limitavam apenas à libertação política, mas também, visavam uma transformação 

radical da sociedade. Tais dirigentes revolucionários, inicialmente, aliaram-se à burguesia 

nacional, durante as lutas em prol da independência nacional e, posteriormente, separaram-se 

dela após a independência, decididos a lutar pelos seus ideais socialistas.  

 

1.2 Nação-Estado, nos Estados Africanos Pós-Independência  

 

 No que concerne ao processo da formação da nação, na África, Smith (1983) destaca 

alguns fatores internos e exógenos que moldaram, decisivamente, as transformações na 

África, a partir do último quartel do século XIX: a imposição de regimes coloniais, o tráfico 

de escravos e a influência cristã, a exploração econômica por comerciantes e financistas 

ocidentais, além da rápida urbanização. A primeira consequência desses fatores internos e 

exógenos foi o estabelecimento de um Estado colonial, cujas características básicas eram: 

 

 Fronteiras geográficas artificiais que não respeitaram os grupamentos 

étnicos e sociais pré-existentes;  
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 Um aparelho executivo e burocrático que separou Estado e sociedade;  

 

 Uma ideologia educacional que reivindicou a superioridade dos valores 

europeus e legitimou a anexação e retenção das colônias (SMITH, 1983, p. 

18-19). 

 

 

 Segundo Firmino (2006) essa análise do estabelecimento dos territórios coloniais 

repousava num processo que envolvia um elemento de artificialidade: as unidades políticas e 

culturais pré-coloniais foram ignoradas a tal ponto que se juntaram ou se separaram grupos 

étnicos em territórios diferentes somente, na base dos interesses das potências coloniais. 

Como resultado, o Estado colonial administrava unidades territoriais que eram cultural e 

linguisticamente diversas. 

 Como demonstrou Firmino (2006) num estudo clássico sobre a política e a práxis 

coloniais, os territórios coloniais são sociedades plurais em que uma superestrutura comercial 

e administrativa ocidental é imposta aos grupos de nativos que são involuntariamente 

integrados na mesma unidade política.  

 

Apesar destes grupos de nativos estarem sob o domínio da mesma potência 

colonial e de participarem do mesmo ambiente econômico, misturaram-se, 

mas não se combinaram, ou seja, cada grupo social, tendo herdado as 

divisões administrativas coloniais, tornou-se uma comunidade política, 

baseada em vários tipos de diversidade segmentária (DAS GUPTA, 1971, p. 

9). 
 

 

 Nesses Estados africanos, a integração nacional, vista como solidariedade mútua entre 

os membros de uma coletividade e reforçada pelo que os antropólogos se referem como 

sentimentos primordiais ou tradições comuns estava e, está a um nível mínimo.  

 Os movimentos nacionalistas na África foram promovidos e, ao mesmo tempo, 

constrangidos pelas características do Estado colonial, com uma origem colonial e capitalista. 

Tais movimentos trazem em si, o estigma do fracasso e do erro (BERNAL, 1995). O 

nacionalismo moçambicano refletiu, copiou e propôs aplicar o mesmo modelo de nação que 

presidiu à formação das modernas nações europeias, ou seja, um modelo estabelecido no 

princípio básico da unidade étnica, linguística, cultural e territorial. Essa unidade define um 

povo entendido como sinônimo de Nação, à qual modernamente se associou a uma entidade 

política administrativa e legislativa, designada por Estado (OLIVEIRA, 2001). Essa Nação é 

“artificial” porque inventa e impõe uma falsa unidade e uma falsa coesão nacional étnica, 
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cultural, linguística e territorial, sem tempo de maturação e completa interiorização e 

assimilação. O caráter artificial que é inventado quanto à Nação remete-se à questão do 

sonho, podendo dizer-se que o Nacionalismo Africano inventou nações, com as quais sonhou 

(OLIVEIRA, 2001). 

  Os movimentos nacionalistas na África foram constrangidos pelas características do 

Estado colonial.  

 

Os fazedores europeus do Estado foram bem sucedidos ao imporem o 

aspecto territorial do Estado ocidental ao mapa demográfico e político 

africano e, daí puderam desenhar fronteiras exatas, não só sobre a 

racionalidade política e econômica, mas também sobre a identidade psíquica 

e visão cultural das novas elites (SMITH,1983, p. 50).  

 

 

 Consequentemente, quando os nacionalistas africanos advogaram a independência 

nacional, não pensaram em mudar as fronteiras territoriais da colônia, mas, pretenderam 

retirar o Estado territorial-burocrático das mãos das potências coloniais, utilizando o legado 

destas para os seus próprios propósitos.  Como resultado deste panorama, os nacionalistas 

africanos vieram a projetar a construção de uma nação em intenção, que juntaria diferentes 

culturas étnicas africanas em identidades nacionais distintas, tais como nação ganesa, 

nigeriana, senegalesa, tanzaniana ou moçambicana (ROTBERG, 1967). 

  A representação de uma África única, cujo caráter do Estado teria sido violado pela 

intervenção europeia, foi depois perpetuada pelas ideologias das independências africanas nos 

anos cinquenta e sessenta, do século XX, que prepararam a descolonização: 

 

Para além da influência ideal exercida pelo movimento pan-africanista, os 

dirigentes nacionalistas dos países africanos que tinham de construir 

consensos em territórios definidos por limites impostos pelo colonialismo, 

habitados por populações que, muitas vezes, só tinham em comum a 

experiência colonial, conceberam ideologias unificantes que negavam as 

diferenças em nome de uma unidade nacional, em primeiro lugar, e africana 

em segundo, que tinha como função negar a própria dominação colonial. Em 

outras palavras, a África foi inventada uma segunda vez pelos próprios 

africanos, com ideologias como a négritude de Senghor, a ujamaa, palavras 

Swahili que traduz a nação de um socialismo fundado na comunidade aldeã, 

ideologia de desenvolvimento do primeiro presidente da Tanzânia, Julius 

Nyerere, a autenticidade de Mobutu
8
, o humanismo de Kaunda

9
, que tinham 

em comum uma representação da natureza do homem e das sociedades 

                                                 
8
 Mobutu: primeiro presidente do Zaire (atual República Democrática do Congo). 

9
 Kauanda: primeiro presidente da República de Zâmbia.  
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africanas extrapoladas do seu contexto histórico e político (MAGAIA, 2010, 

p. 29). 
 

 

 Estas ideologias, que queriam fundar um processo de unificação nacional e africano, 

tornaram-se, a partir do momento em que foram enunciadas, em instrumentos do poder 

político, sendo entendidas pelas populações como tal.  

 

Ideologias pretensamente fundadas em tradições africanas genuínas e que se 

transformaram rapidamente em instrumentos de demonização, sob o rótulo 

de tribalismo e de qualquer pluralismo cultural que se exprimisse através da 

reivindicação do reconhecimento da sua própria identidade (MAGAIA, 

2010, p. 30). 

 

 

 Para se compreender os dilemas da Nação-Estado pós-colonial é necessário considerar 

a interrelação entre o aparelho de Estado e a grande sociedade civil. Embora as sociedades 

africanas estejam divididas em etnias (para alguns autores, também em classes), a elite ou 

intelligentsia assume um papel proeminente nos assuntos do Estado pós-colonial. Como 

lembra (SMITH apud FIRMINO, 2006, p. 28):  

 

A intelligentsia africana tornou-se um estrato politicamente estratégico, 

porque ela comanda sozinha as instituições supremas do Estado pós-

colonial, de que é  a principal criadora e beneficiária.  

 

 

 Depreende-se que o sonho dos nacionalistas africanos quanto à independência política 

desenvolveu-se a partir da ideia da construção social, não apenas, de novas Nações africanas, 

mas também de Nações caracterizadas por sociedades ideais, perfeitas, prósperas, justas e 

felizes. Esse modelo que recuperou as utopias políticas, de que a Utopia de Thomas More 

constituiu-se como referência, bem como as utopias míticas de Homero e de Hesídoto 

“pretendia combater e substituir as vivências das populações sob o jugo colonial, marcadas 

pela pobreza, miséria, exploração, discriminação, desigualdade e infelicidade” (OLIVEIRA, 

2001, p. 4). 

 Entretanto, estudos recentes sobre a realidade do Estado pós-colonial, na África 

subsaariana, têm indicado que o desenvolvimento das Nações-Estado foi minado por diversos 

fatores. A força do argumento baseia-se no fato de que “os Estados africanos não foram 

capazes de ultrapassar os constrangimentos impostos pelo pluralismo cultural, pela escassez 
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de recursos e dependência em relação a potências externas” (HUGHES, 1981, p. 45). É por 

isso que alguns cientistas políticos colocam em causa a validade do conceito Nação-Estado ou 

novas nações, no que diz respeito aos países africanos, preferindo no seu lugar, designações 

como Estado-Nação, Estados-fracos ou Estados-clientes (FIRMINO, 2006). 

 Apesar de se reconhecer que o pluralismo cultural não constitui em si um problema 

para o processo de construção da Nação-Estado, muitos estudiosos defendem que: 

 

Quando associado a um acesso diferenciado aos recursos nacionais, 

rivalidades históricas ou diferentes sistemas de valores entre os grupos 

subnacionais, o pluralismo cultural pressiona o Estado e dificulta a 

emergência da identidade comum (FIRMINO, 2006, p. 28).  

 

  

 Portanto, a natureza plural de muitos países africanos é um obstáculo à formação da 

Nação-Estado e tem levado a hostilidades regionais e/ou étnicas em alguns países, tais como 

Zaire, Nigéria, Sudão, Ruanda, Eritreia e Burundi (HUGHES, 1981). Ainda de acordo com 

Hughes (1981) o impacto de uma sociedade plural na formação de uma Nação-Estado é 

agravado pelas limitações territoriais ligadas à extensão, configuração geográfica, distinção da 

população e disponibilidade de recursos. Em conformidade com Firmino (2006), as limitações 

territoriais têm efeitos sobre o aumento das receitas e a promoção do crescimento econômico, 

o que pode levar à dependência de países ou organizações estrangeiras. Além disso, a 

escassez de recursos afeta a distribuição de bens de valor e exacerba a concorrência pela sua 

obtenção. 

   Os efeitos das rupturas, associados ao pluralismo cultural e às limitações territoriais, 

foram combatidos politicamente por líderes nacionais carismáticos (Nyerere, na Tanzania, 

Sekou-Touré, na Guine-Konacri), regimes de partido popular único (TANU, depois Chama 

Cha Mapinduzi, na Tanzânia), ou ideologias nacionalistas coletivistas (Ujamaa, na Tanzânia, 

Nyau ou Haramber, no Quênia; Autenticidade, no Zaire e Humanismo, em Zâmbia). Segundo 

Firmino (2006), outras manobras pensadas foram: a “aritmética étnica”, pela qual a liderança 

política e o investimento público são distribuídos na proporção da importância dos grupos 

étnicos e a “democracia consorciada”, pela qual os conflitos étnicos são reduzidos através de 

um consenso entre as elites.  Entretanto, em geral, o desenvolvimento nacional e econômico 

não é conseguido e ao invés disso “a África tem testemunhado situações de Estados 

personalistas e patrimonialistas, onde a lealdade se baseia na reciprocidade de serviços entre 

os dirigentes e os clientes” (JACKSON; ROSBERG, 1982, p. 29). 
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 Na verdade, os sistemas políticos que emergiram na África independente, orientaram-

se para sistemas de regime personalizado, mutilando as instituições políticas que poderiam, 

democraticamente, harmonizar os interesses em disputa (FIRMINO, 2006). Além disso, 

“criou-se um sistema de compadrio e clientelismo, através do qual a aliança entre dirigentes e 

homens fortes ou entre as massas e o dirigente, forma a base de um sistema político de 

direção personalizada” (FALLERS, 1974, p. 29). Assim, “o compadrio funciona segundo 

circuitos de família, de clã, de aldeia, de chefatura e de região, estimulando o uso de entidade” 

(JACKSON; ROSBERG, 1982, p.29). 

  Nos contextos africanos, desenvolveu-se nos anos de 1980, do século passado, toda 

uma literatura que Hyden (2000) chamou de teoria da crise do Estado. Com efeito, depois do 

período pós-independência, no qual o Estado era instado a desempenhar um papel de motor 

do desenvolvimento, assistiu-se à emergência de sinais da crise do Estado, na África, não só 

do ponto de vista da regulação política, como também, no que se refere à formulação e 

implementação de políticas públicas.  

 

 

Tais concepções são vistas em estudos de autores como Hyden (2000), sobre 

a Tanzânia, Migdal (1988), sobre as relações Estado/sociedade, nos países 

do Sul ou, ainda em, Rothchild e Chazan (1988), sobre as relações 

Estado/sociedade em contextos africanos.   Esta ideia é retomada nas 

análises de Olowu e Wunsch (1990) ou ainda de Chabal e Dalloz (1999), que 

falam da instrumentalização da desordem pelas elites africanas 

(FORQUILHA, 2010, p. 23). 

 

 

 

 Um dos traços mais visíveis da crise do Estado na África, particularmente, nos anos de 

1980, repousa nos mecanismos do seu funcionamento, levando mesmo alguns autores a 

qualificá-lo de neo-patrimonial, para sublinhar a ausência de distinção entre o público e o 

privado, como denominador comum de um conjunto de práticas, a saber: “a corrupção, quer 

ela seja puramente econômica ou ligada a uma troca social, ou ainda, o clientelismo, o 

nepotismo, o tribalismo, o prebendalismo” (FORQUILHA apud MÉDARD, 1991, p. 323-

353). 

 O conceito de neo-patrimonialismo pretende descrever um sistema político 

estruturado, ao redor da pessoa do príncipe, tendendo a reproduzir um modelo de dominação 

personalizada, orientado para a proteção da elite no poder e que procura limitar, ao máximo, o 

acesso da periferia aos recursos retidos no centro. O jogo dessa elite consiste em assegurar o 
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monopólio da representação e a controlar, em seu proveito, o processo de modernização 

econômica (BADIE; HERMET, 2001). 

 Segundo Forquilha (2008), no que diz respeito ao caso específico dos estudos 

africanos, Médard (1991) foi, sem dúvida, um dos autores que mais se notabilizou no uso do 

conceito de neo-patrimonialismo, para análise dos fenômenos associados ao processo de 

institucionalização do Estado, na África. Apesar das críticas feitas ao conceito por autores 

como R. Theobald, R. Joseph e B. Badie, considera-se que:  

 

O tipo ideal do patrimonialismo tem a vantagem de permitir assumir diversas 

práticas (o nepotismo, o clanismo, o tribalismo, o regionalismo, o 

clientelismo, a patronagem, o prebendalismo, a corrupção, a predação, o 

faccionalismo, etc.) as quais, têm uma base comum na confusão entre o 

público e o privado (MÉDARD, 1991, p. 74). 

 

  

 Autores como Roque (2007), apontam que na África, o desafio não consiste tanto no 

aperfeiçoamento das instituições, mas na sua mudança, de forma a atuarem como agentes 

fundamentais para a transformação estrutural e democrática dos sistemas político, social e 

econômico. A celeridade da transformação eficaz das infraestruturas institucionais para a 

sustentabilidade do desenvolvimento humano e econômico, a longo prazo, exige uma 

programação visionária que resolva as causas  da pobreza e exclusão social, propiciando uma 

mudança de atitude dos cidadãos e do Estado perante o trabalho, a honestidade, a 

solidariedade e a justiça social.   

 

1.3 A Comunidade como Expressão Empírica do Território  

 

No início do século XX, presenciou-se na sociologia, uma profusão de estudos sobre 

comunidades. A comunidade foi considerada como um espaço empírico de pesquisa, em 

contraposição a situações laboratoriais dos experimentos, de um lado e, de outro, de estudos 

microssociais, em contraposição às análises estruturais.  

A comunidade tornou-se referencial de análise, permitindo olhar a sociedade do ponto 

de vista do vivido, sem cair no psicologismo reducionista e sem ser pesquisada, segundo o 

procedimento até então próprio à antropologia nos seus estudos sobre “comunidade indígena”, 

como observação participante ou empírica de caso (NGUIRAZE; AIRES apud CAMPOS, 

2009, p. 41). 

A comunidade pressupõe o território como: 
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Um espaço geográfico que dá suporte a uma intensa trama de trocas 

interpessoais. O círculo das trocas é simbólico e relativamente fechado no 

âmbito do parentesco. Isso significa que, na trama de relações entre parentes, 

não há troca que não esteja revestida de sentimentos relacionados à 

reciprocidade. Um território é um modo peculiar de expressão do cosmo: um 

espaço de relações que se apresenta sob um modo específico de partição das 

entidades que o compõem (ANJOS e LEITÃO, 2009, p. 15).  
 

 

É nesse quadro que a nomenclatura comunidade extrapola o sentido de um 

mero espaço local. A rede simbólica, em torno da comunidade, abarca uma 

teia de configurações, de ideias, de utopias e de formas de relações com alto 

grau de intimidade pessoal, compromisso ético, coesão social, continuidade 

espacial e temporal, sentimentos de pertencimento, motivações e desejos 

comuns. Seus arquétipos principais são originários da instituição familiar, 

célula básica da sociedade, lugar de segurança e de bem estar e do ethos da 

organização rural, território de estabilidade, de pertencimento e de unidade 

orgânica de grupos comunitários. A questão principal do século XIX, foi o 

aumento exacerbado da pobreza: excesso de riqueza, de um lado e, 

pouquíssimas possibilidades de vida para os trabalhadores, de outro lado. A 

comunidade renasceu nesse cenário de resistência, de luta e de alternativas 

em torno de melhores condições de vida. Uma outra leitura do termo 

comunidade tem origem em fontes sociológicas e antropológicas de base 

teórico positivista. Tome-se algumas definições propostas por essas 

correntes: a comunidade  se caracteriza por forte coesão baseada no 

consenso espontâneo dos indivíduos ou um subgrupo dentro da sociedade, 

percebido ou se percebendo como diferente, em alguns aspectos da 

sociedade mais ampla (NGUIRAZE; AIRES apud PEREIRA, 2008, p. 35).  
 
 

 

 No mundo rural as pessoas são envolvidas pelo ambiente, pelas tradições e, sobretudo, 

pelas limitações materiais, educacionais e estéticas. No que concerne ao “habitus”, as pessoas 

sentem-se vigiadas, fiscalizadas, julgadas e, permanentemente, sentem-se deprimidas pelo 

olhar da censura da família e da vizinhança, pois, não têm liberdade de escolha e nem podem 

realizar diferentes desejos. Os laços familiares são mais seguros, formam grupos de amigos 

nos momentos de lazer e na ajuda mútua, sobretudo, para diminuir as dificuldades materiais e 

para fugir da pressão da sobrevivência (PEREIRA, 2008). 

 Na verdade, foram muitos os que se aventuraram em discutir comunidade. Um dos 

primeiros foi o filósofo alemão Ferdinand Tönnies. Para ele, a comunidade é uma associação 

que se dá na linha de ser, isto é, por uma participação profunda dos membros no grupo, onde 

são colocadas em comum as relações primárias, como o próprio ser, a própria vida, o 

conhecimento mútuo, a amizade e os sentimentos. É neste âmbito que os membros colocam 
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em comum algo de seu, algo do que possuem. Os seres humanos participam, pois, da 

comunidade não pelo que têm, mas pelo que são (TÖNNIES, 1944). 

Tönnies (1944) utilizou a nomenclatura comunidade para descrever um tipo 

fundamental de relações sociais caracterizadas por solidariedade, consenso, partilha de 

objetivos e vontades comuns, de movimentos e comportamentos e de propriedade de bens. 

Nos estudos de Tönnies (1965), as diferenças entre comunidade (Gemeinschaft) e sociedade 

(Gesellschaft) são claras.   

 

Um implícito discernimento de valores segundo o qual a comunidade é 

lócus, território social mais humano da sociedade e ali encontramos 

expressões e desenvolvimento de atitudes e de sentimentos, habitualmente, 

considerados positivos e construtivos para a convivência social, como a 

compreensão recíproca, a concórdia, a autoridade exercida para o bem 

comum e a força usada que ajuda os mais frágeis. Uma afirmação de 

naturalidade da comunidade e das relações que ligam seus membros 

(relações fundadas sob o estado de natureza e laços positivos de conjunções 

físicas e espirituais), como contraponto à artificialidade da sociedade, 

fundada sob contratualismo, sob a necessidade de condicionar as atitudes 

negativas das pessoas individuais separadas para perpetuar e manter a 

convivência (TÖNNIES, 1965, p. 51).  
 

 

Já o conceito de sociedade abrange um tipo especial de relação humana, caracterizada 

por um alto grau de individualismo, impessoalidade e contratualismo procedentes da vontade 

ou do puro interesse e não dos complexos estados afetivos, hábitos e tradições subjacentes à 

comunidade. 

 

Uma das conceituações mais interessantes sobre comunidade, atribuída a 

Marx, é a seguinte: um tipo de vida em sociedade “onde todos são chamados 

pelo nome”. Esse “ser chamado pelo nome” significa uma vivência em 

sociedade, onde a pessoa, além de possuir um nome próprio, isto é, além de 

manter sua identidade e singularidade, tem possibilidade de participar, de 

dizer sua opinião, de manifestar seu pensamento, de ser alguém 

(GUARESCHI, 2009, p. 95).  

  

 

 Tais ideias permeiam as reflexões sociológicas desde os seus primórdios, até hoje, 

associadas a diferentes fenômenos e objetivos em diferentes oposições.  

 

Weber, considerado o sociólogo da ação social, em suas reflexões sobre as 

relações sociais solidárias (1917), distinguiu dois tipos que, segundo ele, 

recordam a classificação feita por Tönnies, a comunitária e a associativa, 

tendo como critério de distinção o processo de racionalização. Ambas podem 
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ser fechadas ou abertas em direção ao exterior e se combinarem de diferentes 

formas nas relações entre os homens. Comunalização refere-se à relação 

baseada no sentimento subjetivo do pertencer, estar implicado na existência 

do outro, como a família e o grupo unidos pela camaradagem, vizinhança e 

fraternidade religiosa. A relação pode ser afetiva (piedade e amizade) ou 

erótica e amorosa; enfim, baseada em qualquer espécie de fundamentos, 

emocional ou tradicional, Sociação é uma relação cuja atividade se funda 

sobre um compromisso de interesse, motivado racionalmente (em valor ou 

finalidade) e resultante de vontade ou opção racionais, mais do que na 

identificação afetiva (SAWAIA, 2009, p. 40).  

 

 

SAWAIA apud SIMMEL(1894) e WOLFF(1950), lembra que:  

 
Um outro sociólogo que trouxe importante contribuição ao conceito de  

comunidade foi Simmel, considerado o Freud da sociedade, por seus estudos 

das relações inconscientes da organização social. Ele também denunciou a 

objetivação crescente da cultura moderna e a consequente impessoalidade 

das relações a ponto de anular a totalidade da subjetividade humana. Esse 

contexto favorece o surgimento de um tipo de comunidade que ele 

denominou de sociedade secreta, criada para separar o indivíduo alienado da 

sociedade impessoal, e dar-lhe sentimento de pertencimento, portanto, lugar 

de identidade de valores associados à comunidade, alertando, porém, que 

essa sociedade secreta pode tornar-se um fator de dissociação, mais do que 

socialização, e, aos olhos do governo e da sociedade, um inimigo (SAWAIA, 

2009, p.41). 

 

 

Freud aponta o caráter homogeneizador da comunidade, ressaltando, porém, a sua 

dimensão negativa e injusta de considerar todos os homens iguais em desejos e necessidades. 

Segundo ele, a natureza humana, dificilmente, se dobra a qualquer espécie de comunidade 

social e viver em comunidade é “trocar parte da felicidade pessoal por uma parte da 

segurança, através de mecanismos que facilitem essa má troca” (FREUD, 1976, p. 27). No 

entanto, para Durkheim (1898) a comunidade é um tipo de estrutura centrada na coesão, 

amizade e em relações de solidariedade orgânica e que possui papel importante no 

desenvolvimento do indivíduo (NGUIRAZE; AIRES, 2011).  

Bauman (2003, p. 17), por sua vez, discute a ideia de “comunidade” afirmando que 

esta significa:  

 

Entendimento compartilhado do tipo “natural” e “tácito”, ela não pode 

sobreviver ao momento em que o entendimento se torna autoconsciente, 

estridente e vociferante. A comunidade falada (mais exatamente, a 

comunidade que fala de si mesma) é uma contradição de termo. 
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Por outro lado, Robert Redfild concordaria com Tönnies que numa 

comunidade não há motivação para a reflexão, à crítica ou à experimentação. 

Mas, apressar-se-ia em explicar que isso acontece porque a comunidade é 

fiel à sua natureza (ou o seu modelo ideal) apenas na medida em que ela é 

distinta de outros agrupamentos humanos (é visível “onde a comunidade 

começa e onde ela termina”), pequena (a ponto de estar à vista de todos os 

seus membros) e auto-suficiente (de modo que “oferece todas as atividades e 

atende a todas as necessidades das pessoas que fazem parte dela”). 

Depreende-se que a unidade da comunidade, como diria Redfild, ou a 

“naturalidade” do entendimento comunitário, como preferiria Tönnies, são 

feitas do mesmo estofo: homogeneidade e de mesmidade. A mesmidade se 

evapora quando a comunicação entre os de dentro e o mundo exterior se 

intensifica e passa a ter mais peso do que as trocas mútuas internas 

(REDFIELD apud BAUMAN, 2003, p. 17). 

 

 

 

Entretanto, faz-se mister ressaltar que nas comunidades rurais moçambicanas a 

conformidade revela uma aceitação de marginalização social como um desígnio divino. 

Todavia, através de uma análise mais profunda, significa a incorporação de uma série de 

influências ideológicas que têm por objetivo estagnar o desenvolvimento e a mobilização.   

Na prática é necessário atribuir à vida social da comunidade rural a emancipação dos 

programas sociais. “Devem criar as condições necessárias para que os seus usuários 

satisfaçam as necessidades humanas básicas, sendo capazes de decidir sobre o modo de viver 

e de conviver socialmente com autonomia” (PEDRINI, 2007, p. 199). 

 

1.4 Os Sítios e o “Homo Situs”  

 

 De acordo com a orientação sociológica e filosófica em relação às Autoridades 

Tradicionais Africanas ressalta-se a abordagem dos sítios, no qual o homem africano se 

mostra múltiplo e diverso. Isto mostra a variedade simbólica das situações vividas e dos 

percursos. Nesse contexto, o pensamento dos sítios associa os mundos simbólicos e morais 

dos homens às suas práticas cotidianas. Como refere Zaoual (2006) são relações, geralmente, 

ocultas que a noção de homo situs redescobre: o homem concreto em seu espaço vivido, isto 

é, em seu sítio simbólico, é o homem do local. 

 Acredita-se que a reintegração, a legitimação e o reconhecimento das Autoridades 

Tradicionais Moçambicanas, pelo Governo, é uma maneira de repensar os “lugares”, que 

nesse trabalho designar-se-á por sítios, em sua especificidade, levando-se em conta os 

sistemas de representação dos atores para o desenvolvimento local. Assim, o sítio revelado 
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apresenta-se, antes de tudo, como um conjunto de crenças compartilhadas, expressas no 

espaço vivido pelos agentes da organização social. Esse percurso forma um espaço cognitivo 

comum (NGUIRAZE; AIRES, 2011).   

 Todos estes mecanismos de integração no lugar do homem, designado por homo situs 

seria o grupo de pertencimento que as Autoridades Tradicionais incorporariam na promoção 

de capital social para o desenvolvimento local. Porém, o poder instituído, com base no 

Decreto 15/2000, de 20 de junho, atribuiu a essa autoridade questões meramente simbólicas, 

como as do poder de realização de cerimônias e coleta de impostos, servindo deste modo, 

como “auxiliar administrativo”. A valorização, o reconhecimento e o enquadramento da 

autoridade tradicional poderiam contribuir para a participação das comunidades na gestão dos 

recursos a nível local, visando a pacificação, a reconciliação e a harmonia social e, para a 

reposição dos valores éticos e morais (KYED, 2007). 

 Esse Decreto é a síntese das experiências regionais de boa governança local, que se 

considera insuficiente para a sua articulação nos territórios com atores sociais, pois, as 

experiências no conjunto do continente africano mostram que a imposição das categorias 

políticas e econômicas e sua separação total das crenças e da história dos sítios levam ao 

fracasso.  

 Portanto, o presente trabalho analisa os processos de formação do Estado e mudanças 

sócio-políticas ocorridas no país, com o objetivo de salientar as linhas de continuidade entre 

as estruturas de poder rural, no final do período colonial e, aquelas que prevaleceram, no 

período pós independência, fruto dos esforços da FRELIMO
10

 para revolucionar as relações 

sociais no interior do país.  

 

1.5 A Participação Cidadã no Desenvolvimento Endógeno  

 

É importante considerar alguns aspectos do discurso da participação, sobretudo, 

aqueles estimulados e apreciados pelo Poder Público. Estes já apresentam desgaste no que 

concerne ao desenvolvimento local. A preocupação maior é para com a ordem social: que ela 

se mantenha e facilite o próprio desenvolvimento econômico. A participação aparece como 

fenômeno capaz de estimular e suscitar a atenção e a ação das camadas populares na 

consecução das políticas e propostas de desenvolvimento econômico. No entanto, aparece 

                                                 
10

 FRELIMO: Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder desde 1975, em Moçambique. 
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basicamente como ação pedagógica a ser deflagrada, requerendo a ação de agentes externos 

(SOUZA, 2004). Ainda, o autor adianta que:  

 

Estimular a participação da população se traduz em ações como: trabalhar os 

motivos individuais da população, através de recursos psicossociais e 

trabalhar a realidade cultural da população, através da introdução de novos 

valores e padrões de comportamento (SOUZA, 2004, p. 80). 

 

 

Em Moçambique foram introduzidas formas institucionalizadas de participação da 

comunidade nos espaços rurais, no processo de planificação a nível distrital, tendo como base 

instrumentos legais.  

Os governos locais passaram a ser mais descentralizados, logrando uma relativa 

autonomia, em particular, no que se refere ao processo de planificação e de decisão. Porém, 

sob a perspectiva da participação da comunidade observa-se, apenas, a mera consulta. 

No que tange a esse aspecto o que é a participação cidadã no sentido ético, tendo em 

vista as interferências do poder estatal? Seria, ao meu ver, a ação “comunitária”, um encontro 

das ações na direção daquele que demanda ou é estimulado a demandar. Criar-se-ia, então, os 

canais para receber as demandas. Sob diferentes concepções, a reificada comunidade, ora 

surge como o demandante, ora é evocada como uma alternativa para coletivizar os pedidos 

ou, ainda, é empregada como um termo substituto para referir-se à “população carente” 

(NGUIRAZE; AIRES, 2011). 

Nas entrevistas preliminares junto aos agricultores constatou-se que as percepções dos 

agentes do poder estatal cumprem este papel: são estabelecidos mecanismos para ouvir a 

população e encaminhar os pedidos ao governo, articular, promover a solidariedade e procurar 

realizar a interação entre as instâncias de participação.  Assim, as Autoridades Tradicionais 

locais (incluindo o régulo) se transformam na voz que o cidadão não tem, reforçando a ideia 

de que o Estado é um ator que decide na medida em que ele escolhe o que vai ser difundido 

(SANTOS, 2000). Deste modo, a expectativa da construção de relações mais iguais, a partir 

do acesso à informação, se frustra no momento em que esta é repassada à população 

interessada (NGUIRAZE; AIRES, 2011). 

Por intermédio das atividades desenvolvidas na concepção da participação social, 

nota-se o papel ativo dos mediadores locais na criação da “comunidade” como uma unidade 

política frente a instâncias externas, sejam elas estatais ou não, como ONG‟s e Igrejas.  

Por exemplo,  
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A comunidade é assim entendida como uma unidade política relevante na 

relação com estes agentes externos capazes de proporcionar bens públicos, 

como escola, furo de água e posto de saúde, além de outros serviços de 

interesse coletivo (NGUIRAZE; AIRES, 2011, p.7).  

 

 

 

Portanto, é a base para a formulação de demandas e de espaço público legitimado para 

os investimentos dos serviços distritais, correspondendo às associações criadas em cartório 

(NEVES, 2006). 

Conforme salienta Pereira (2008), o primado do discurso de uma comunidade 

harmônica, total e coesa interessa de perto aos grupos dominantes. Portanto, quanto mais forte 

for esse discurso, mais força terão os grupos hegemônicos (NGUIRAZE; AIRES, 2011).  

Deste modo, depreende-se que a conquista da voz política própria e de uma 

capacidade de articulação dos interesses dos diferentes grupos é um desafio para as 

associações das comunidades rurais moçambicanas, recolocando mais uma vez, sob outro 

ângulo, a questão da construção de mecanismos políticos, realmente participativos, na 

interlocução entre as comunidades, o Estado e outros agentes externos. A novidade do 

processo de descentralização, em Moçambique, deve ser entendida como lutas culturais sobre 

o significado das noções recebidas de “cidadania”, “direitos humanos”, “fórum” e “conselhos 

consultivos” (NGUIRAZE; AIRES, 2011).  

Assim,  

  

 A falta da mobilização local e do trabalho de educação popular pode acabar 

comprometendo a própria busca de uma política cultural mais equitativa. Na 

ausência de práticas de trabalho comunitário e social, a cidadania pode ficar 

sem a base social e política ampla que lhe permitiria pressionar com mais 

eficácia a muitos direitos ganhos recentemente e adquiridos com 

engajamento em espaços político-institucionais em escala municipal, 

provincial, federal e global (PEREIRA, 2008, p. 136). 

 

  

Deste modo, as resistências por parte de alguns setores do Poder Público, em 

desenvolver os princípios participativos, procurando politizar as mais diversas formas de 

participação da comunidade local seriam formas de exercer um controle político sobre as 

comunidades (NGUIRAZE; AIRES, 2011).  

No entanto, subentende-se que a participação da comunidade se efetua quando a 

instituição e seus agentes se colocam diante do demandante como objeto de satisfação: “eu 
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sou a resposta à necessidade gerada por tua carência. Portanto, não existem carentes, o que 

existe é uma subjetividade de sujeitos carentes” (PEREIRA, 2008, p. 150). O discurso dos 

agentes públicos estatais cuida de prover o pobre e, transmitir através de propagandas 

subliminares, que o Estado é bom, que os cidadãos são iguais frente à lei e que o Estado 

assegurará a satisfação das necessidades básicas de todo cidadão e a realização de seus 

desejos (NGUIRAZE; AIRES, 2011). 

Enfim, “o que as pessoas demandam de forma coletiva é o direito de realizar sua 

própria identidade: a possibilidade de dispor da sua criatividade pessoal, sua vida afetiva e sua 

existência biológica” (LARAÑA, 1994, p. 17).  

 

1.6 O “Tradicional”, na Autoridade Tradicional 

 

 A recuperação do “tradicional”, atualmente, na África é, em geral, um exercício 

importante. Como observam SANTOS e SILVA (2004, p. 29), “é uma expressão da 

reivindicação de uma modernidade alternativa que se expressa como resistência à 

globalização”. Nesse sentido, importa avaliar as implicações da dicotomia 

moderno/tradicional no conceito de autoridade, em Moçambique.  

 Para Weber (1964), atribui-se à Autoridade Tradicional um estatuto pré-moderno, por 

se encontrar estabelecida na crença da santidade da tradição existente desde tempos 

imemoriais.  

 Diz-se tradicional, o que é reforçado enquanto mecanismo de segurança e de inclusão 

social, o que se crê existir desde tempos imemoriais, não sendo possível identificar, com 

precisão, nem o momento, nem os agentes da sua criação e a legitimidade desta autoridade é 

garantida por aqueles que governam, segundo essas tradições. Pelo contrário, a autoridade 

racional – tipo moderno de autoridade – é definida como aquela que atua em função das 

estruturas socialmente sancionadas (MENESES, 2003). 

 Enquanto a autoridade moderna assenta-se na existência de estruturas definidas pela 

lei, o ponto de partida para a legitimação da Autoridade Tradicional é a referência dos 

antepassados que, consequentemente, legitimam o caráter sagrado dessa autoridade. Ressalta-

se que vários são os grupos étnicos existentes em Moçambique, bem como distintas são as 

concepções e as formas de Autoridades Tradicionais presentes no país. Nesse contexto, torna-

se importante fazer uma análise do percurso histórico da relação entre a autoridade tradicional 

e a moderna, em termos de resolução conflitual e da integração social, com o objetivo de 
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avaliar as alterações ocorridas a partir do estabelecimento do estatuto colonial, em 

Moçambique. 

 

1.7 A Formação da Identidade Nacional Moçambicana 

  

 O fato de muitos africanos terem sido recrutados para lutar a favor da sua potência 

colonizadora, durante a II Guerra Mundial, prodigalizou aos mesmos, uma consciência 

política que foi determinante na formação dos movimentos nacionalistas africanos. “A 

reivindicação de autonomia se fundamentava no encontro entre a experiência de resistência de 

cada comunidade contra a violência multifacetada do colonialismo” (CABAÇO, 2009, p. 

282). 

 Igualmente, Magaia (2010, p. 39), advoga:  

   

Muitos dos primeiros moçambicanos ao se aperceberem que algo estava mal 

no domínio que Portugal impunha à Moçambique revoltaram-se contra a 

caderneta indígena, o chibalo
11

, contra o imposto de palhoça (palhota), a 

discriminação social, contra a convocação para o serviço militar, contra a 

exploração nas machambas
12

, contra a palmatória e o cavalo-marinho, contra 

as deportações para outras terras, dentro do território nacional ou para São 

Tomé e outros destinos para exílio. 
 

 

Em face do quadro histórico da época, formaram-se várias associações de países 

vizinhos, às quais se uniram trabalhadores das plantações, mineiros, artesãos, modestos 

servidores, pequenos comerciantes e refugiados da miséria e dos maus-tratos, estimulados 

pelo fervor de ideais africanistas no contexto dos países anfitriões. Tais pessoas, egressas de 

linhagens tradicionais, estabeleceram contatos em Moçambique, dando corpo às primeiras 

formas de contestação contra o poder colonial, nos pós-guerra (os movimentos grevistas 

tinham explícitas motivações laborais e não de espaços de autonomia). Cabaço (2009), afirma 

que seus aderentes ao se tornarem alvo da máquina repressiva colonial foram ganhando 

experiência política, impondo uma dinâmica renovada às organizações de origens, 

provocando reestruturações, alianças, fusões, emergindo, assim, novas lideranças no decurso 

desse processo.  

                                                 
11

 Chibalo: refere-se ao trabalho forçado levado a cabo na época colonial. Em 1869, abolida a escravatura, criou-

se a situação jurídica dos “libertos”. Os ex-escravos passavam à situação de “contratados”, mas vinculados aos 

antigos proprietários até 1878. 
12

 Machambas: termo usado em Moçambique para designar terreno de produção agrícola que pode também ser 

de grande dimensão. 
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Segundo (ZIEGLER apud CABAÇO, 2009, p. 283), seu pensamento era 

predominantemente protonacionalista, distinguindo essa fase do processo de “conscientização 

nacional”, da ideia estruturada de Nação: 

 

A protonação nada tem a ver com uma nação autêntica. É uma sociedade 

heterogênea. O poder político faz dela objeto de lutas, de negociações, de 

transações permanentes. A protonação opera ao nível da consciência 

coletiva, sendo uma espécie de consenso. É um consenso extremamente 

frágil, mas que existe. Não é uma consciência alternativa, que rompe com o 

sistema de violência simbólica do capital financeiro internacional.  

 

 

Os ideais do protonacionalismo urbano seguiram caminhos diversos. O liberalismo, 

então, predominante em Portugal e a política de assimilação criaram nos centros urbanizados 

e escolarizados de Moçambique, uma pequena elite “letrada” entre negros e mestiços que 

assumiram as primeiras posições críticas em relação à administração colonial e de defesa dos 

interesses nativos, nas primeiras décadas do século XX. Esse “nativismo”,através de 

congregações religiosas protestantes, de algumas das chamadas “seitas religiosas”, de 

movimentos messiânicos e de forças políticas que nasciam na África do Sul e Rodésia iria 

reforçar-se com os ideais pan-africanistas da diáspora americana e europeia que lhes 

chegavam pela literatura e pela música (CABAÇO, 2009). 

Conforme (CHILUNDO apud MAZULA, 1999, p. 94) essa “pequena burguesia 

moçambicana ainda acreditava numa possibilidade de „humanizar‟ o colonialismo”. O 

objetivo dominante dessa elite “era reivindicar um lugar de liberdade política, de igualdade e 

de plenos direitos no seio da modernidade trazida pela colonização” (CABAÇO, 2009, p. 

284).  

Foi pelo agravamento constante da segregação e da violência colonialista que as novas 

gerações foram estruturando um pensamento nacionalista. Elas foram sedimentadas nas 

tertúlias e na ação cultural do movimento associativo nos Centros Associativos dos Negros da 

Província de Moçambique, CANPM (ex-Instituto Negrófilo), mas também na Associação 

Africana, A. A. (ex-GALM) (CABAÇO, 2009). 

A principal iniciativa foi a organização estudantil do Centro, O Núcleo dos Estudantes 

Secundários Africanos de Moçambique (NESAM). O CANPM seria extinto em 1966. As 

ideias de “africanidade” e de valorização da cultura e dignidade africanas foram promovidas 

por algumas missões protestantes, por movimentos messiânicos e igrejas pentecostais, pelas 

chamadas “igrejas locais”, “seitas religiosas” e por alguns setores islâmicos, estimulando 
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nesses jovens a capacidade de análise política da sociedade em que estavam inseridos, abrindo 

espaço à ideia de independência (CABAÇO, 2009).  

Além das questões acima mencionadas, sente-se a necessidade de lembrar que de 

acordo com a Conferência de Berlim, em 1885, as independências dos novos países africanos 

foram proclamadas no quadro das fronteiras traçadas pelos países colonizadores, sendo 

divididas as etnias e as tribos, não se estabelecendo, no interior de cada Estado, qualquer 

identidade étnica ou nacional. Em Moçambique existia uma estrutura cultural tribal 

pulverizada, onde os povos macondes, os ajuas, os nyanjas e os acheus se encontravam em 

territórios dos países vizinhos, respectivamente, atuais Tanzânia, Malawi e Zâmbia. É neste 

contexto que destaque-se o próprio processo de formação da FRELIMO.  

 

1.8 A Questão da Democracia na África 

 

 Atualmente, são encorajadas, na África, práticas que ameaçam a democracia, como a 

monopolização da televisão e da rádio pelo partido no poder, dificultando desta forma o 

contato dos partidos da oposição com as suas bases.  

 Portanto, a oposição e o diferente no pensar, na maioria dos países subsaarianos, são 

gradualmente excluídos do cenário político, inclusive dos espaços e das oportunidades 

públicas porque são considerados incômodos.  

Para isso,  

 

Essa visão redutora e simplificadora da democracia é contraditória com o 

conceito do Estado como esfera pública por excelência que não pode ser 

apropriado por um indivíduo, por um partido ou por grupos de interesses, 

que se constituem em sistemas paralelos, confrontando o próprio Estado 

(MAZULA, 2008, p. 69-70).  

 

 

A democracia expressa-se através de duas formas: limita-se ao nível institucional à 

existência de partidos políticos, mais visíveis em momentos eleitorais, não ampliando, 

necessariamente, a democracia social ou situa-se no nível da práxis que, no cotidiano, se 

preocupa com o modo de ser democrático. 

 

A complexidade política dos países da África subsaariana é corolário das 

estratégias do Ocidente porque financiam em parte os processos de 

pacificação e estabilização dos países africanos, tendendo a impor os seus 

modelos de democracia e de desenvolvimento, avaliando-os dentro dos 

parâmetros por eles definidos. Tratar-se-ia de democracia induzida e de 
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desenvolvimento, igualmente induzido. Este tipo de democracia e 

desenvolvimento induzidos são “realidades” criadas do exterior pelo doador 

financeiro e acabam desabando porque foram modelos estabelecidos em 

estruturas dependentes, permeadas por interesses externos e não baseadas na 

democracia e na cultura locais (MILANDO, 2005, p. 14-15). 

 

 

A questão que se levanta, agora, é se haverá um modelo universal de democracia ou 

uma fórmula que resolva as democracias africanas. Em princípio, entende-se que não.  

Todavia,  

 

Há um outro problema, qual seja, a compreensão do que seria uma educação 

democrática para uma sociedade democrática. Infelizmente, não tem sido 

fácil o caminho dos povos africanos rumo à democracia e ao progresso: nos 

anos 50 a revolução africana dispunha de uma pequena elite revolucionária 

que foi em muitos casos, liquidada, pelos seus inimigos colonialistas como 

Lumumba, no Congo Belga e Amílcar Cabral, na Guiné ou, afastadas por 

golpes de Estado como Bem Bella, na Argélia, sempre com a cumplicidade e 

o apoio ativo de outros líderes locais (MAZULA, 2008, p. 64). 

 

 

Embora inspirando-se na experiência ateniense de democracia, o Ocidente não a 

copiou,  nem a reproduziu simetricamente. Cada país foi, a partir dela, construindo a sua 

democracia. Desse contexto decorrem duas observações: há que se admitir que, ao longo dos 

tempos, a democracia foi se aprofundando dentro do mesmo país até ganhar a forma desejada. 

Assim, a democracia inglesa é diferente da democracia alemã, evidenciando que a democracia 

evolui e continua a evoluir ao longo dos tempos nos diferentes países ocidentais. A 

democracia, portanto, continua se adequando, em cada país aos seus respectivos ambientes e 

sociedades (CHAUI, 2003).  

Por outro lado, o Ocidente terá que aceitar que as sociedades africanas deverão 

construir os seus modelos de democracia e as próprias sociedades africanas deverão acreditar 

na possibilidade de se constituírem em democracias. 

Para melhor entender as razões desse quadro, o ponto de partida é o reconhecimento 

da profunda incompatibilidade entre os ajustes estruturais da economia à nova ordem 

capitalista internacional e o patamar da dignidade instituído numa nova democracia 

participativa ligada ao contexto social africano.   Por que a necessidade de outra África? 

Enfim, uma outra África na construção de uma participação democrática genuína 

consistiria na demonstração da capacidade de sobrevivência, mediante estratégias relacionais 
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baseadas no espírito do dom e da liberdade de expressão do homo situs, na síntese entre a 

tradição perdida e a modernidade difícil de ser alcançada. 
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CAPÍTULO 2 

O CONTEXTO DO ESTADO NACIONAL 

MOÇAMBICANO E A DIVERSIDADE 

TERRITORIAL 
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2.1 A Luta Emancipadora e a Conquista da Independência (1964-1974) 

 

  Um dos fatores de eliminação do colonialismo foi a Revolução Portuguesa de Abril de 

1974, cuja causa principal remetia-se ao descontentamento generalizado em relação às guerras 

que estavam sendo perdidas e que já tinham causado inúmeros sacrifícios e provocado uma 

crise econômica no Estado português. Desse modo, “os movimentos africanos foram 

colocados perante a necessidade estratégica de estabelecer negociações com Portugal” 

(GOMÉZ, 1999, p. 183).  

 Assim, o contributo dos países então socialistas, as pressões políticas externas, as 

forças progressistas em vários países, principalmente em Portugal e dentro de Moçambique e 

as independências de outros países africanos, contribuíram para o sucesso da conquista da 

independência de Moçambique (MOSCA, 2010). 

 Face a conjuntura vinculada ao golpe  de Estado em Portugal, em 25 de Abril de 1974 

e o avanço do movimento de independência, protagonizado pela FRELIMO foi possível 

estabelecer um tratado  de transferência de poder e posterior proclamação da independência  

sob a sua liderança, num processo que foi designado por Brito (2009a) como independência 

sem colonização. É nesse contexto, que os “Acordos de Lusaka
13

” realizados quatro meses 

após a Revolução dos Cravos, foram celebrados em 7 de setembro de 1974, entre o Governo 

Português  e a FRELIMO, reconhecendo à legitimidade do direito do povo moçambicano à 

independência total e completa,  tendo como consequência a transferência de soberania do 

território de Moçambique que outrora foi considerado Província Ultramarina Portuguesa.  

 Ainda, no âmbito dos mesmos acordos previu-se a instalação de um governo de 

transição. Para isso, a independência completa e total de Moçambique seria solenemente 

proclamada no dia 25 de junho de 1975, coincidindo com a data de criação da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido único consagrado na primeira constituição 

como “força dirigente do Estado e da sociedade”, tal como foi formulado por Brito (2009a). 

 Ainda, a Revolução de abril conduziu à criação de um governo provisório em 

Moçambique que, entre outras medidas, exigiria: “a) a libertação dos presos políticos; b) o 

fim da política segregacionista racial; c) a liberdade de reunião e expressão” (GOMÉZ, 1999, 

                                                 
13

 Acordos de Lusaka: constituem o memorando que pôs fim à guerra pela FRELIMO, contra a dominação 

colonial. Na ocasião, houve um encontro, realizado em State House, Lusaka (ZÂMBIA), que reuniu 

representantes do governo português liderados por Mario Soares e Almeida Santos e, a delegação da FRELIMO, 

liderada por Samora Machel, da qual faziam parte, Joaquim Chissano, Armando Guebuza, Alberto Chipande, 

Oscar Monteiro, Bonifácio Gruveta, Sebastião Mabote, Jacinto Veloso, Mariano Matsinha, Xavier Salila, 

Joaquim Munhepe, Mateus Malichocho, João Pelembe, Joaquim de Carvalho, José Mosane e Graça Simbine       

(Jornal Zambeze, 9/08/2005). 
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p. 190). Por sua vez, o Acordo de Lusaka, de 1974, que permitiu a transferência rápida do 

poder para a FRELIMO, sem eleições prévias e com apenas nove meses de Governo de 

transição, deixou muitas questões mal resolvidas ou mesmo por resolver. De acordo com 

(FRANCISCO apud NELWITT, 1997, p. 43) “a situação dos colonos e das suas propriedades 

não recebeu quaisquer garantias e não se tomou nenhuma decisão sobre o ativo português ou 

eventuais indenizações”.  

 Portanto, a intenção colonial era persuadir a FRELIMO a abandonar o poder das 

armas e possibilitar a partilha de poderes dado que, na ótica colonial, os moçambicanos não 

estavam preparados para assumir o poder, ou seja, conduzir os destinos administrativos e de 

governo do país pela falta de quadros (GOMÉZ, 1999). 

 Apesar de tudo, os Acordos de Lusaka estabeleceram na história de Moçambique:  

 

O fim do sonho do sistema colonial, o mais antigo da África e o mais 

retrógrado e, simultaneamente, o renascer de um novo e desafiante projeto 

político da FRELIMO, a concretização do sonho dos moçambicanos 

(GOMÉZ, 1999, p. 193). 

 

 

 Depreende-se que a singularidade da história política moçambicana foi marcada pela 

constituição formal da FRELIMO, após a integração dos movimentos já existentes, além da 

conciliação das estruturas que se opunham à ditadura fascista e colonialista de Salazar. 

Entretanto, as várias dissidências foram agravadas pelo surgimento das clivagens étnicas, que 

não conseguiram lograr espaço e mobilização política para lutar contra o colonialismo. Esta 

situação foi capitalizada pela FRELIMO que ficou internacionalmente reconhecida como a 

libertadora da opressão colonial e representante da soberania moçambicana por ter 

estabelecido o governo de transição (BRITO, 2009a).   

 Com a presença da FRELIMO, em 20 de setembro de 1974, tomou posse o governo de 

transição, visando a transferência progressiva de poderes para a FRELIMO, em cumprimento 

aos Acordos de Lusaka.  

 Entretanto, 

 

A preocupação inicial da ação governamental da FRELIMO era a inércia da 

burocracia colonial e a perpetuação de métodos antidemocráticos que 

poderiam afastá-la dos objetivos populares da luta, o poder popular 

conquistado pelo povo, diferenciando-se da administração colonial 

(GOMÉZ, 1999, p. 197). 
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 As preocupações do projeto da FRELIMO eram:  

 

 A não sobreposição da técnica à política;  

 A colaboração e participação mútua na tomada de decisões;  

 O combate à corrupção, ao nepotismo, ao tribalismo e ao regionalismo;  

  O desequilíbrio econômico entre as regiões sul, centro e norte e, ainda, 

cidade e campo e,  

 O dirigente da nova república deveria ser servidor do povo.  

 

 As palavras de ordem no novo Estado eram “UNIDADE, TRABALHO e 

VIGILÂNCIA” e, é nesse contexto, que as ligações entre a FRELIMO e as massas eram feitas 

pelos Grupos Dinamizadores (GD‟s). Para Goméz (1999) a esta altura não se falava do 

socialismo, nem do marxismo.  A primeira Reunião Nacional dos Comitês Distritais da 

FRELIMO decorreu em Mocuba, com 401 delegados, permitindo avaliar a situação nacional e 

a penetração nas massas populares e a definição de linhas de ação política dos militantes nos 

serviços de saúde, cooperativas e aldeias. 

 No entanto, somente em Inhambane (Tofó), num discurso, Samora Moisés Machel
14

, 

segundo Goméz (1999, p. 206-207), implicitamente, deixou claro que Moçambique seria “um 

Estado de monopartidarismo ao defini-lo como Estado da Democracia Popular”.  A mesma 

tese foi compartilhada por Mosca (2005, p. 315) ao afirmar que “o Estado-Partido passou a 

ser o centro da ação transformadora, centralizando nele as decisões sobre a utilização dos 

recursos humanos e materiais e, deste modo, tornou-se palco de disputa pelo poder”.  

 O Estado da Democracia Popular, estabelecido no auge de uma concepção de 

sociedade, sob a aliança operário-camponesa e na luta pelo aniquilamento do sistema de 

exploração do homem pelo homem foi decisão oficializada no III Congresso da FRELIMO, 

em fevereiro de 1977, apelando para a reconstrução nacional e a participação política das 

camadas sociais nos grupos dinamizadores. Mazula (1999, p. 160) explica que o “III 

Congresso definiu: i. um programa de ações consideradas prioritárias, a curto prazo, para o 

período de 1977-1980”. 

 Assim, com a FRELIMO, definiu-se uma nova cultura e organizou-se um novo tipo de 

educação popular, que de acordo com Goméz (1999), assinalou a ruptura com o sistema 

colonial, permitindo a “formação do homem novo” e a recusa dos aspectos negativos da 

                                                 
14

 Samora Moisés Machel: foi o primeiro presidente de Moçambique independente. 
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“tradição”, através da introdução de novos métodos de trabalho impulsionados por um novo 

pensar, sentir e agir. 

 Por outro lado, ainda que o projeto tivesse um fio condutor econômico e político, no 

que concernia à guerra de libertação, ficou claro para a população que a formação se realizaria 

na experiência política da vida, no encontro com o ideário do coletivo e da utopia 

transformadora. Assim sendo, tais aspectos não poderiam ser visualizados em separado. A 

participação nas ações proporcionaria satisfações pessoais e coletivas, a constituição de 

valores democráticos e a abertura para o desenvolvimento de novas operações cognitivas 

(PAIVA, 2006).   

 As comunidades envolvidas no processo de participação lutariam pelos seus direitos, 

estando comprometidas com uma transformação social. A formação do sujeito seria uma 

condição fundamental para a participação, tendo em vista a sua emancipação. Por isso, na 

visão da FRELIMO seria necessário fornecer “um conjunto de instrumentos e conhecimentos 

que deveriam ser interiorizados pelos participantes nos processos de ação coletiva” (PAIVA, 

2006, p. 17). 

 

2.2 A FRELIMO 

 

A FRELIMO surgiu em cena como movimento construído em torno de um grupo de 

intelectuais e assimilados, que formarão a sua direção e, de jovens de origem camponesa que 

fugiram do interior de Moçambique para a Tanzânia, formando grande parte do exército 

daquele país.   

Considera-se o monopólio da FRELIMO no processo de luta pela independência 

devido a sua capacidade de organizar, de forma efetiva, a luta anticolonial, tanto no interior 

do país, como na arena internacional facultando à mesma ser reconhecida pela Organização 

da Unidade Africana como “o único e legítimo representante do povo moçambicano” 

(BRITO, 2009a, p. 18). No decorrer da luta armada, a partir de 1964, a FRELIMO assumiu a 

feição de grupo revolucionário, preconizando a destruição da ordem social estabelecida, não 

tendo a preocupação de substituí-la por outra que fosse compartilhada pela população. Assim, 

aquele que se retirasse desses padrões seria excluído ou marginalizado. Nesta perspectiva, o 

papel da ideologia proporcionou aos dirigentes da FRELIMO uma formação discursiva que 

marcou um novo discurso a partir do espaço histórico e socialmente construído dentro da 

concepção do Estado-Nação (BRITO, 2009). 
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À experiência de militância dos emigrados e refugiados, entre os quais prevalecia a 

vivência rural, somou-se o conhecimento dos quadros afeitos à modernidade urbana: 

“letrados”, trabalhadores, estudantes, pequenos comerciantes, religiosos e intelectuais 

(CABAÇO, 2009). A experiência dos procedentes do campo e dos egressos das cidades não 

foi isenta de conflitos graves e violentos, manifestando-se na revolta rural e no protesto 

urbano. Todavia, na gênese do movimento de libertação de Moçambique preponderou a 

agitação de base nas áreas rurais.  

Entretanto, a construção da nação moçambicana abrangeu um nacionalismo 

estabelecido no sonho de uma nação constituída por um único povo em um único país, 

formada a partir da unidade étnica, cultural e territorial de todos os grupos humanos contidos 

no território moçambicano.  

De 1964 em diante, a FRELIMO simbolizou um processo de resistência secular, o 

qual caracterizou-se pela condução local e isolada pelas diferentes dinastias e chefaturas 

tradicionais moçambicanas contra o colonialismo português. Para isso, a FRELIMO tinha o 

desafio do caminho representado pela guerra sangrenta na liquidação total e completa do 

colonialismo, em 10 anos (1964-1974), ou o desafio de promover o processo de construção e 

consolidação da unidade nacional, numa realidade sociocultural e política, que permitisse a 

edificação do Estado-Nação (MUNGÓI, 2008 apud FRY, 2001). 

 A luta armada, efetivada pelos guerrilheiros, realizada no período compreendido entre, 

1964 e 1974, em prol da independência de Moçambique, contribuiu para a construção da 

identidade nacional. Foi nesse período que colônias inglesas e francesas tornaram-se 

independentes por meios pacíficos. No entanto, Portugal recusou-se a conceder, 

pacificamente, a independência das suas colônias (Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau e São Tomé e Príncipe), convertendo-as, estrategicamente, em províncias ultramarinas. 

Fracassadas todas as tentativas de diálogo por via pacífica, em 25 de setembro de 1964, um 

grupo de guerrilheiros treinados na Argélia iniciou a luta armada de libertação nacional de 

Moçambique contra o colonialismo português. A guerra durou dez anos e, após a mesma, foi 

assinado o acordo de cessar fogo, em Lusaka, terminando cinco séculos de dominação e 

exploração colonial em Moçambique. 
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2.3 O Processo Norteador da Independência Moçambicana 

 

 Logo após o término da II Guerra Mundial, desenvolveram-se, na África, movimentos 

de tendências nacionalistas, lançados por gerações de jovens com formação intelectual
15

. Tal 

ocorria nas colônias inglesas e francesas quando realizou-se a Conferência de Bandung, de 18 

a 24 de abril de 1955, na qual os 48 países presentes, consideraram o colonialismo como um 

mal que deveria ser eliminado imediatamente. Entretanto, a Carta das Nações Unidas (1945), 

ao contrário do Pacto da Sociedade das Nações, já deixara de legitimar o poder colonial, 

tornando-se um autêntico manifesto anticolonialista (BERNARDO, 2003). Apesar do 

movimento descolonizador que ocorria em toda a África, até abril de 1961, Portugal ainda 

mantinha a escravatura em Moçambique. 

  

  Cheguei à Nova Frexo, atual província de Niassa, integrando uma 

companhia de caçadores especiais. Na ocasião, vi grupos de naturais, ligados 

por correntes a serem conduzidos por cipaios da administração local, embora 

tivesse sido alterada a tradicional política africana no campo do trabalho 

(BERNARDO, 2003, p. 18). 

 

 

 Os habitantes dos espaços rurais e urbanos sentiram-se frustrados pelo continuado 

servilismo de sua nação às forças externas, que as humilhavam e as oprimiam, incentivando a 

conscientização, cada vez maior da necessidade de independência, aliada à uma política 

contra a expansão do comunismo. Como contraponto, os portugueses estabelecidos no 

território moçambicano responderam com o aumento do contingente militar e o incremento da 

intervenção de projetos de desenvolvimento, em Moçambique. 

 O sonho de construção da nação moçambicana é descrito a partir do sacrifício coletivo 

de um grupo de guerrilheiros, durante a luta armada iniciada no norte do país. Inserido no 

contexto de luta de libertação nacional surge o grande obreiro da construção do sonho 

nacionalista, o doutor Eduardo Mondlane, professor de antropologia na Universidade de 

Syracuse, EUA. Eduardo Chivambo Mondlane, a partir de 1957, investigador do 

Departamento de Protetorados da ONU, realizou uma visita particular à Moçambique, onde, 

apesar da vigilância da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) conseguiu realizar 

encontros com os núcleos anticolonialistas. De regresso aos Estados Unidos da América, 

                                                 
15

 Intelectuais. Destacaram-se: Kwamme Kruman (Costa do Ouro). Foi Vice-Presidente da União dos Estudantes 

do Oeste Africano; Julius Nyerere (Tanganhica); Kenneth Kaunda (Rodesia do Norte); Hasting Band 

(Niassalândia); Houphoeut Boigny (Costa do Marfim) e Leopold Senghor (Senegal).  
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abdicou do seu lugar no Departamento de Protetorados da ONU, apresentando um relatório ao 

Comitê de Descolonização das Nações Unidas sobre a situação em Moçambique. Esse ato 

reforçou o prestígio que já granjeava entre os patriotas moçambicanos (CABAÇO, 2009). 

 Integrante da “Geração de 60”
16

, em 1962, Eduardo Chivambo Mondlane, “arquiteto 

da unidade nacional”, compareceu à Dar-Es-Salaam (Tanzânia), fazendo saber que a unidade 

política era fundamental para a grandeza de uma nação (NGOENHA, 2000). 

 Nessa perspectiva, surgiu o interesse público, cujo objetivo era o de juntar 

organizações políticas numa frente comum, que passou a ser intitulada como a Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO). Segundo a versão oficial, essa foi formada em 1962, 

em Dar-Es-Salaam, como resultado da fusão de três movimentos: a Makonde, mais tarde 

Mozambique African National Union (MANU), que se organizou em partidos políticos com o 

apoio da TANU (Tanganyka African National Union), reunindo emigrantes e refugiados 

naquela colônia, em Zanzibar e no Kenya. No ano seguinte, os trabalhadores moçambicanos  

da Rodesia, incentivados  pela ZAPU (Zimbábue African People’s Union), constituíram a 

União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO) e a União Nacional de 

Moçambique Independente (UNAMI), que se desenvolveram nos finais  dos  anos de 1950 e 

início dos anos de 1960, no seio dos emigrantes moçambicanos, nos países vizinhos de 

Moçambique. E, em 1961, processo análogo se verificou no Malawi, onde sob a proteção do 

Malawi Congress Party, nasceu a União Africana de Moçambique Independente (UNAMI). 

Na realidade, sob a ótica de Brito (2009a, p. 18), “entre 1962 e 1964, a maioria dos dirigentes 

dessas organizações já tinha abandonado ou sido expulsa da FRELIMO, tentando reconstituir 

os seus antigos movimentos”. 

 Com a coalizão dos três movimentos nacionalistas, de 23 a 28 de setembro de 1962 foi 

convocado e realizado o I Congresso da FRELIMO
17

, no qual definiu-se a necessidade da 

constituição de uma única Frente de Libertação de Moçambique, sem evocar, nos seus 

estatutos, a declaração de guerra contra o colonialismo, evitando-se, também, discursos 

embaraçosos à Tanzânia, bastião do movimento, que à época desvencilhava-se da sua 

condição de protetorado britânico.  

                                                 
16

 Entende-se por “Geração 60” o grupo de jovens destemidos, opositores do poderio bélico do colonialismo 

português, que com coragem e determinação traçou e conduziu a luta armada como causa do povo moçambicano 

à auto-determinação. Também é chamada por “geração 25 de Setembro”, em referência ao dia 25 de setembro de 

1964, dia do início da luta armada. 
17

 O congresso elegeu Eduardo Mondlane para presidente, Urias Simango como vice e, vários secretários, 

ficando Marcelino dos Santos como encarregado da área dos negócios estrangeiros, que já tinha posições anti-

coloniais desde os anos 50. Foi, também, eleito secretário da Conferência das Organizações Nacionalistas das 

Colônias Portuguesas (CONCP), em Abril de 1961, em Casablanca, vindo a ser um elemento preponderante na 

ligação da FRELIMO, com os soviéticos (BERNARDO, 2003, p. 80). 
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 O objetivo consistiu na definição do inimigo, “o sistema colonial fascista” e como 

objetivo estratégico, “pôr fim à exploração do homem pelo homem, pela liquidação das 

relações capitalistas e imperialistas no país”, uma terminologia de tipo marxista (MAZULA, 

1999, p. 103). 

 Desse modo, foi desencadeada a luta armada em setembro de 1964, em várias frentes. 

Após o II Congresso, realizado em Niassa, entre 20 e 25 de julho de 1968, ascendeu Samora 

Moisés Machel, em substituição ao fundador da FRELIMO, que morreu assassinado em 3 de 

fevereiro de 1969.               

 No entanto, no II Congresso, além da alteração funcional da estrutura
 
da FRELIMO, 

definiu-se a criação de comitês provinciais, como órgãos de poder que centralizassem as 

decisões à escala provincial, subordinando todas as atividades civis à direção da luta armada 

(BERNARDO, 2003).  

 Diante dos resultados da guerra começaram a surgir as “zonas de libertação”, as quais 

se referiam a “territórios com grande participação social e política dos guerrilheiros da 

FRELIMO e onde a administração portuguesa tinha deixado de exercer funções devido à 

guerra” (MOSCA, 2002, p. 113). Entretanto, a FRELIMO tinha necessidade de preservar um 

projeto de mudança social com valores assentados no espírito nacionalista.  

  Dessa forma, observou-se que a educação das massas populares visava a promoção de 

processos coletivos de aprendizado e, entre 1964 e 1974, era a missão prioritária e “condição 

político-ideológica básica” para o sucesso da luta.  

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) viu a 

mudança na política educacional como uma oportunidade da FRELIMO se 

legitimar perante os moçambicanos e, simultaneamente, colocar a educação 

como uma das condições fundamentais para a construção e o 

desenvolvimento da nação moçambicana, no período de 1962 a 1974 

(PNUD, 2000, p. 33).   

 

 

 Juntamente com o modelo político de Estado-Nação, o movimento de libertação 

adotou a escola “moderna” como um projeto que se assentava, fundamentalmente, na 

racionalidade científica que se apresentava como o único conhecimento válido, 

desqualificando todos os outros saberes. 

  Como primeiro passo, foi fundado em 1963, em Dar-Es-Salam, o Instituto de 

Moçambique (escola secundária), para acolher crianças moçambicanas em idade escolar, que 

se encontravam refugiadas, concedendo-se, ainda, bolsas de estudos para institutos 
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estrangeiros. Internamente, o Departamento de Educação e Cultura (DEC), promoveu e 

apoiou as exigências do funcionamento educacional da população, devendo a “nova escola” 

observar os seguintes aspectos:  

 

 Permitir a apropriação de uma nova maneira de pensar e agir tendente à 

promoção de um desenvolvimento caracterizado pela melhoria das 

condições de vida, conferindo-lhe um papel dirigente na sociedade e na 

economia; 

 

 Criar um sistema de educação diferente da educação colonial e 

tradicional, rejeitando, ao mesmo tempo, a burocratização da educação, ou 

seja, a educação formal acadêmica como modo legítimo da educação 

(MAZULA, 1999, p. 109). 

 

 

 Sobre o papel da educação no período da luta armada, observou-se a existência de um 

esforço de organização e de criação de novas instituições para que fosse promovida a 

participação na escala territorial. A escola configurou-se como:  

 

 Centro de formação da FRELIMO, para a libertação e emancipação;  

 

 Centro de combate às concepções e hábitos da cultura tradicional, que 

aprisionavam a iniciativa e a criatividade, pugnando por um novo tipo de 

relacionamento entre jovens e velhos, homens e mulheres e por uma visão do 

mundo;  

 

 Centro de difusão de conhecimentos científicos, mesmo que elementares, 

para a introdução de novos métodos de trabalho, com vistas ao aumento da 

produção e à satisfação das necessidades crescentes da luta;  

 

 Centro de formação de combatentes para as exigências da luta;  

 

 Centro de formação de produtores, militares e dirigentes, numa 

permanente ligação entre trabalho manual e intelectual (MAZULA, 1999, p. 

109). 

 

  

 Porém, com a evolução da guerra de libertação de 1960 a 1970, a luta armada 

transformou-se em revolução democrática popular e foi definida como objetivo central do 

sistema educacional à “formação do homem novo”. Na primeira Constituição da República, 

de 1978, pouco tempo depois da independência nacional, no seu artigo 4º, explica-se que a 

constituição de um Estado moderno ou novo exige a “eliminação das estruturas de opressão e 
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exploração coloniais e tradicionais e, da mentalidade que lhe está subjacente” (MAZULA, 

1999, p. 109). 

 Era uma aposta na formação de um cidadão com uma mentalidade capaz de resolver 

os problemas imediatos colocados pela luta revolucionária à sociedade moçambicana. Assim, 

“o homem era sujeito e objeto do trabalho educativo que se inseria no trabalho humanizante 

nas zonas libertadas” (MAZULA, 1999, p. 110). 

 Ressalta-se que, ao mesmo tempo, agia-se coletivamente contra atitudes de 

autoritarismo e de prepotência colonial, pois a população participava de todas as iniciativas, 

visando a defesa dos princípios de uma escola nova, mais democrática e mais autônoma. 

Percebe-se que, para além da ação da luta armada, levada a cabo pela FRELIMO, se deu a 

consciência da opressão perpetrada pela colonização imposta ao povo moçambicano. Além 

disso, apesar das torturas, a população na escola, ainda, serviu ao regime colonial, o qual 

sempre privou a população moçambicana dos direitos sociais (GOMÉZ, 1999). 

 Nas zonas libertadas usou-se a educação como instrumento de consenso e união do 

povo, pelas seguintes razões:  

 

 Para combater o inimigo, o colonialismo português; 

   

 Para desfazer a desconfiança sobre as divergências internas 

existentes dentro da FRELIMO, à medida que as responsabilidades 

sociais se iam avolumando, de modo a obter o apoio da população 

local, dado que a escola era tida como a base para o povo tomar o 

poder (MAZULA, 1999, p.117). 

 

 

 As massas populares foram instadas à apreensão, mediante suas próprias forças, a 

buscar uma nova mentalidade, capaz de resolver os problemas impostos pelo novo Estado-

Nação. Para tanto, a FRELIMO justificou a necessidade de um partido forte, capaz de dirigir a 

revolução e a sociedade, visando acabar, inclusive, com as crescentes apropriações de 

riquezas por uma elite. 

 Ainda nas zonas libertadas, a perspectiva da “educação popular da FRELIMO” 

caracterizou-se pelo “realismo”, buscando métodos pedagógicos adequados à preparação do 

povo na participação política. Esses métodos combinavam a alfabetização e a educação de 

base de diversas formas de atuação sobre a comunidade em geral, considerando como 

fundamental a preservação e difusão da cultura popular e a conscientização da população em 

relação às condições socioeconômicas e políticas do território em que habitavam. 
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  No decorrer da guerra de libertação havia uma tendência de dupla relação com as 

formas de poder tradicionais, com o objetivo de retirar a influência e a capacidade 

mobilizadora que estas tinham junto às comunidade locais das zonas libertadas, tornando, sob 

a ótica da FRELIMO, as ações coletivas bem sucedidas. Assim, o discurso político dos 

dirigentes da FRELIMO passou a regular e controlar a conduta social, marginalizando as 

autoridades tradicionais. 

 Durante o Governo de Transição
18

, a FRELIMO estimulou a formação de grupos 

dinamizadores
19

, em todo o país, incorporando as experiências das zonas libertadas. Tais 

organismos sociais eram chefiados por secretários que passaram a desempenhar uma vasta 

gama de funções que se sobrepunham as desempenhadas pelas Autoridades Tradicionais 

(AT‟s), as quais eram: assuntos sociais, questões jurídicas, policiamento, segurança, 

administração e gestão. 

 

2.4 O Contexto da Organização Administrativa do Território  

 

Em 1974, foi constituído o Governo de Transição composto pela FRELIMO e o 

Governo Português, cuja missão foi preparar o país para a independência nacional que viria a 

ser proclamada a 25 de junho de 1975.  Esse processo conduziu à Constituição da República 

Popular de Moçambique, com regime político monopartidário, dirigido pela FRELIMO de 

orientação política socialista, que em 1977 adotou formalmente o marxismo-leninismo, como 

sua ideologia estatal. 

As reformas na estrutura política do Estado, na pós-independência, com o Decreto Lei 

nº 6/75, de 18 de janeiro, em Moçambique, representaram algumas alterações nos níveis e nas 

unidades administrativas quanto a nomes anteriores com origens locais, bem como foram 

removidas as conotações coloniais. Houve, contudo, uma certa continuidade quanto à divisão 

territorial, propriamente dita, uma vez que as atuais províncias são originárias dos “distritos” 

da velha organização territorial  colonial
20

. No período de transição para a independência, o 

território ficou dividido em 10 províncias. Os distritos foram divididos em três classes, 

segundo o grau de desenvolvimento socioeconômico e cultural de cada área ou região.  

                                                 
18

 O Governo de Transição funcionou entre Setembro de 1974 (altura em que foi assinado o Acordo de Lusaka 

sobre a independência de Moçambique) e Junho de 1975. 
19

 Grupos Dinamizadores: nos primeiros anos, os GD‟s consistiam em grupos de oito a dez pessoas, escolhidas 

por votações com um dos braços erguidos no ar, em reuniões públicas de bairros urbanos, locais de trabalho ou 

comunidades rurais, em todo o país (CHICHAVA, 1999). Todos os acusados de colaboração com o regime 

colonial foram, em princípio, excluídos do processo.  
20

 Colonial: refere-se ao estatuto de Província Ultramarina Portuguesa. 
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No entanto, ocorreu uma certa evolução desde 1975, com a criação  de novos distritos 

e dos municípios, além da reintrodução dos postos administrativos existentes em 1975. É 

nesse quadro, que em termos administrativos, Moçambique está atualmente dividida em 11 

províncias e estas em 128 distritos que, por sua vez, se dividem em postos administrativos e 

estes, em localidades, o nível mais baixo da representação do Estado Central. A essas divisões 

juntam-se, desde 1998, 43 autarquias locais, denominadas Municípios, os quais, têm, apenas, 

uma unidade administrativa (Mapa 9). 

Segundo o documento publicado por Mètier (2004), intitulado Perfil de 

Descentralização em Moçambique, em 2004, os distritos foram criados pela Lei 7/78 e os 

Conselhos Executivos dos 128 distritos existentes resultaram da transformação das 

administrações de circunscrição existentes no período colonial. Estas foram constituídas em 

locais, onde predominavam as populações africanas, diferentemente dos conselhos, criados, 

nos quais a população dominante era de origem europeia. O documento ressalta, ainda, que 

existem 393 Postos Administrativos Rurais, aos quais se acrescentam 127 postos 

administrativos urbanos e as localidades e comunidades e/ou povoações, que de alguma 

maneira são espaços de participação da comunidade e o elo de articulação entre o Estado e o 

cidadão.  

Os Governos Provinciais como órgãos foram constituídos em 1978, através da Lei 

5/78. O Governo Provincial é descrito como:  

 

Órgão de direção estatal com funções de execução, decisão e controle no 

escalão provincial. No momento da sua constituição, o Governo Provincial 

era constituído por Governador Provincial, Conselho Provincial e Diretores 

Provinciais (MÈTIER, 2004, p. 16). 

 

Até a entrada em vigor da Constituição de 1990, existiam ao nível provincial 

Assembleias Provinciais. Na revisão Constitucional de 1990, foi decidido que na lógica do 

sistema, sendo o escalão provincial concebido, como uma emanação do central, não haveria 

lugar para Assembleias Provinciais. No entanto, foi aberta a possibilidade de criar órgãos de 

representação democrática para funcionar junto ao Governo Provincial. Para Mètier (2004), 

finalmente, para que os Governos Provinciais fossem os agentes ativos e positivos do 

processo de municipalização, seria necessário o aumento da capacidade dos Governos 

Provinciais para organizar a passagem de algumas funções para os munícipios, com a 

finalidade de promover a qualificação e a formação de quadros municipais existentes e novos, 

garantindo um apoio eficaz aos municípios. 
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Fonte: Atlas de Moçambique, Maputo, Ed. Nacional de Moçambique, 2009, pág. 17. 

 

MAPA 9 – MOÇAMBIQUE: DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

 

A instalação efetiva dos municípios e as reflexões, em curso no Governo Central, 

tiveram como foco a concepção e adoção de medidas mais profundas e abrangentes de 

modernização administrativa, bem como a redução do grau de intervenção do Estado na 

economia, implicando na revisão da distribuição de competências e responsabilidades que 
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seriam, além de outros fatores, aspectos urgentes para o fortalecimento institucional e o 

reforço da capacidade operacional dos Governos Provinciais. Por outro lado, segundo Mètier 

(2004) a municipalização possui um maior sentido de responsabilidade dos cidadãos, um 

maior sentido de participação, significando maior consciência de que os serviços serão 

melhorados, através da sua própria contribuição, quer em trabalho, quer em pagamento de 

impostos locais. 

As funções dos órgãos locais são definidas como a realização de tarefas e programas 

econômicos, culturais, sociais e de interesses locais (KONRAD, 2010). A reflexão sobre a 

organização social do País tem aceito que entidades existentes caminhem para a criação de 

conselhos consultivos em todos os níveis da administração formal. Estes integrariam 

estruturas administrativas de escalões inferiores (municípios, comunidades e organizações 

socioeconômicas). A descentralização distrital assenta-se nesse pressuposto.  

No que tange ao papel das autoridades comunitárias na ausência de disposição 

constitucional expressa, o que existe é a base legal do Decreto 15/2000 e o seu 

enquadramento. Nele são definidas três categorias: chefes tradicionais, secretários de bairros e 

aldeias e, outros líderes legítimos. As competências genéricas são definidas pelo Conselho de 

Ministros, situando-se no domínio político e cívico, no econômico, nas necessidades sociais, 

no meio físico, no administrativo e na cobrança dos impostos (MÈTIER, 2004). 

A Constituição define as competências dos órgãos centrais de forma global, sendo 

respeitadas as atribuições relativas ao exercício da soberania, à normatização das matérias, 

dentro da lei e à definição de políticas nacionais (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2005). 

 A Lei das Terras e o seu Regulamento e a Lei das Florestas e Fauna Bravia fornecem 

uma oportunidade interessante para ancorar as comunidades, enquanto entes coletivos, às suas 

atividades com base financeira, assegurando a sua continuidade. 

 

2.5 A Fase do Caráter Neo-Patrimonialista do Estado Moçambicano 

 

Moçambique apresenta um território rural que cobre 95% dos 799.380 km² do espaço 

nacional. Nele, vivem, atualmente, cerca de dois terços da população moçambicana. É nesse 

contexto que o nascimento da nação moçambicana obedece a um processo de sedimentação 

de valores, aspirações e sentimentos.   

Assim, no final do período colonial, a maioria dos Estados africanos estava dotado de 

máquina administrativa bem montada, bem como de aparente democracia parlamentar, 

dissimulando um Estado coercitivo. Esses Estados compreendiam: uma intellegentsia 
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totalmente ligada aos valores ocidentais; um movimento operário praticamente inexistente; 

um exército e uma polícia, cujos quadros tinham sido formados nas academias militares 

ocidentais e dirigentes preparados para uma administração do tipo colonial (MAGAIA, 2010).  

 É evidente que o processo de edificação do Estado independente, na mesma linha de 

orientação que tinha sido a da luta anticolonial, foi fundando na rejeição do pluralismo e da 

diversidade em nome da unidade nacional, representada pela FRELIMO, fonte única de 

legitimidade social e política. Embora houvesse, a partir de 1978, um processo de eleições 

para as Assembleias do Povo, nos moldes em que estas eram conduzidas, ou seja, sob os 

auspícios do partido único, reduziam drasticamente o sentido e o alcance de delegação e 

representação do voto, aliás, exercido sob a supervisão e tutela do partido (BRITO, 2009a). 

 A estratégia
21

 do Estado desenvolvimentista visava à modernização das zonas rurais 

dentro do contexto socialista de planificação centralizada, dando ênfase a uma série de 

medidas correlacionadas, a saber: a população rural seria encorajada ou mais precisamente 

compelida a organizar-se em aldeias comunais (esse processo teve início em Chókwé, em 

virtude das primeiras cheias do rio Limpopo, em fevereiro de 1977), nas quais seriam 

disponibilizados serviços sociais tais como educação, saúde e fornecimento de água. Além 

disso, os camponeses das aldeias comunais seriam usados como mão-de-obra nas machambas 

estatais mecanizadas e cooperativas de produção semi-mecanizadas, como forma de aumentar 

a produtividade (VALÁ, 2009). Com efeito, o propósito do Estado privilegiava a agricultura 

mecanizada e não a produção manual camponesa. 

 

 

A estratégia de “socialização do campo”, que tinha como base o controle 

majoritário das terras pelo Estado e a produção em moldes coletivos, 

geraram antagonismos entre o Estado e o campesinato. Esses conflitos 

revestiam-se de caráter dualista, ou seja, coletivo versus individual, sendo 

clara a supremacia da organização coletiva sobre a individual. O 

campesinato local estava tradicionalmente ligado a métodos individuais de 

produção, com íntimas interações com o sistema de parentesco e a 

autoridade tradicional e não com os métodos coletivos de produção, 

introduzidos em 1977 (VALÁ, 2009, p. 50). 
 

 

                                                 
21

 O termo “estratégia” era usado muitas vezes de forma abusiva. Ele tem origem militar e como tal, olhava o 

subdesenvolvimento como um inimigo a combater. Portanto, travou-se uma batalha contra a pobreza, devendo, 

para tanto, serem mobilizados recursos humanos, materiais, financeiros e de informações para alcançar um 

determinado objetivo. Esse termo passou a ser usado no “contexto desenvolvimentista”, no pós II Guerra 

Mundial, tendo sido popularizado por Albert Hirschmann, pois, o termo “estratégia” surge em oposição à 

simples tática (GUILLAUMONT, 1988, p. 4-5). 
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 De fato, a presença do Estado moçambicano no espaço rural, apoiou-se no processo de 

socialização, através do qual os cidadãos adquiriram modelos de comportamento que 

facultassem a integração social, sugerindo aos cidadãos a adesão às normas jurídicas e a um 

processo de socialização que contasse com importante participação do próprio Estado.  

 Ressalta-se, ainda, que a conjugação de traços burocráticos, com elementos de caráter 

patrimonial, nos mecanismos de funcionamento do Estado, deu origem ao neo-

patrimonialismo (MÉDARD, 1990).  

O conceito de neo-patrimonialismo permite captar o caráter híbrido da natureza e do 

funcionamento do Estado em contextos africanos. Portanto, o Estado neo-patrimonialista é 

uma fachada em relação ao que ele pretende ser, mas não apenas uma fachada, pois as 

posições de autoridade nele existentes permitem extrair e distribuir recursos (FORQUILHA, 

2008). 

 Assim, Moçambique é, tendo em vista suas características, um Estado neo-

patrimonialista. Numa gestão neo-patrimonialista há um princípio de diferenciação formal e 

subjetiva entre a esfera privada e a esfera pública. 

 Nesse contexto, o radicalismo político da FRELIMO refletiu-se na economia, 

transformando o Estado no detentor dos principais meios de produção da economia moderna, 

utilizando métodos de trabalho e relações de produção com algumas diferenças das praticadas 

no período colonial, mas não menos autoritárias (MOSCA, 1999). Com efeito, as condições 

de vida material não melhoraram para a maioria da população e as elites embrionárias de 

empresários foram reprimidas. As empresas estatais que deveriam, segundo o modelo 

aplicado, ser o setor dinamizador do desenvolvimento e das mudanças socialistas 

transformaram-se numa das principais responsáveis pela crise econômica verificada. 

 

2.6 O Mundo Rural Moçambicano, sob o Governo da FRELIMO 

 

O processo de implementação da nova ordem política pós-independência foi 

caracterizado por uma forte centralização do poder em todos os domínios. Na origem deste 

fenômeno havia, entre outros, dois fatores importantes: o próprio projeto político da 

FRELIMO, que deixava pouco espaço para a manifestação das diferenças e sublinhava o ideal 

da unidade nacional, a luta contra o “tribalismo”, o “regionalismo” e tudo aquilo que se 

parecesse com tendências centrífugas (FORQUILHA, 2008). “A forte centralização da 

administração pública, aliada à exiguidade de recursos materiais, financeiros e humanos e à 
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acentuação da guerra civil tornou o Estado distante dos cidadãos” (FORQUILHA, 2008, p. 

76). 

  Como partido único, a FRELIMO tinha proposto como principal missão construir o 

Estado-Nação, conceber uma nova sociedade e um modelo de desenvolvimento do País em 

que o Estado era o agente principal, assim como integrar os diferentes grupos sociais no seu 

projeto político.  

 

O novo regime político adotado começa a desempenhar um papel 

hegemônico em todas as esferas da vida: centraliza a atividade política e 

econômica e coloca-se como único interveniente em todas as esferas da vida 

social, limitando a margem de iniciativa e liberdade individual, considerada 

desde então, conquistada (BIZA, 2008, p. 52).  

 

 

  Entretanto, nas zonas rurais houve uma melhora significativa dos serviços sociais 

durante os primeiros cinco anos de independência. Assim, a baixa produção na área 

econômica era contrabalançada pela considerável melhoria dos serviços sociais nas zonas 

rurais, em especial, nas áreas de saúde, educação, abastecimento de água, acesso à habitação e 

participação popular, de certa forma. 

É deste modo que as técnicas de planificação e de ordenamento rural, os projetos de 

desenvolvimento e as ações de reorganização sócio-espaciais concebidas e implementadas 

verticalmente, apresentaram-se, claramente, como instrumentos de legitimação do poder 

central num espaço, no qual este poder não estava suficientemente consolidado.  

 

 

A direção dos processos de transformação social assume, nos novos Estados, 

quase sempre formas de voluntarismo exacerbado e de queimas de etapas, 

passando por cima de clivagens e contradições sociais, além de aspectos 

delicados como a economia de subsistência, o poder local e a reprodução 

social (CASAL, 1996, p. 50). 
 

 

O território rural moçambicano aparecia ao agente de desenvolvimento rural, como 

uma imensa plataforma física, na qual emergiam recursos materiais e humanos, 

potencialidades e particularismos sociais que o Estado, através da sua capacidade técnico-

política, podia e devia organizar, uniformizar e distribuir em função de modelos de previsão 

econômica e índices econômicos.  
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As populações rurais, com as suas estruturas sócio-culturais, limitar-se-iam, 

então, a sofrer passivamente os impactos originados com a implementação 

de projetos, concebidos unilateralmente e executados verticalmente, mas, 

com frequência, em oposição com os seus valores, estruturas, 

comportamentos e expectativas (CASAL, 1996, p. 55).  

 

 

A estratégia adotada preconizava dois níveis de capacidade de mobilização e de 

adesão às mensagens do Estado e dos órgãos do Partido: a) A necessidade de “satisfação das 

aspirações” dos camponeses no enquadramento dos projetos de “socialização do campo” e, b) 

os mecanismos de reprodução das relações intra-comunitárias significava uma nova relação 

de poder nos novos arranjos institucionais impostos (cooperativas e machambas coletivas). 

No primeiro caso, as populações rurais, ao serem portadoras de reivindicações de 

consumo urbano, particularmente, dos serviços sociais e de abastecimento de bens 

alimentícios e manufaturados foram facilmente mobilizadas para se integrarem em projetos 

que veiculassem esses tipos de oportunidades.  

A relativa integração consolidou-se ou não, de acordo com a maior ou menor 

satisfação obtida, através dos serviços sociais prestados e aos custos inerentes à integração e à 

mudança exigida pelo projeto, no que concernia à produção, à desestruturação social e à perda 

de autonomia econômica e social das unidades familiares (LE MONDE DIPLOMATIQUE, 

1975). Assim sendo, a integração referente aos camponeses, que os projetos demonstravam, 

relativamente, às estruturas e funcionamento, dependiam da aceitação do Estado como 

interventor, de forma a não provocar, nem exigir rupturas violentas com o padrão cultural e 

sócio-político dos camponeses (CASAL, 1996). 

 Todavia, as intervenções do Estado-Nação poderiam ser, nesse sentido, 

estrategicamente preparadas: 

 

 Promover a integração dos rurais a partir da recuperação de traços e elementos 

“tradicionais” ativos na sociedade rural, bem como os sistemas de ajuda mútua e de 

trabalho coletivo nos projetos de cooperativismo (GENTELLE, 1977); e o 

reconhecimento da capacidade de resistência camponesa, pelo Estado, que readapta os 

projetos, tornando-os menos violentos e “provocadores” (BURGAT; MICHEL, 1979). 

 

 Tais ações estratégicas, por parte do Estado visavam encontrar uma plataforma 

favorável a partir da qual as novas instituições e dispositivos pudessem ser enxertadas sobre 
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as estruturas econômicas, sociais e políticas preexistentes. No entanto, os resultados dessa 

operação de “enxerto”, nos casos de projetos de cooperativismo eram de três tipos: ou o 

projeto de enquadramento eliminava as estruturas antigas; ou as comunidades rurais 

rejeitavam e anulavam o projeto, tornando-o inviável e inoperante ou, enfim, as coletividades 

camponesas e os projetos estatais coexistiam, justapondo-se, sem articulações e sem 

interações mútuas (DESROCH, 1976).  

Portanto,  

 

 

A consciência política das massas africanas nasceu, de certo modo, das 

estruturas socioeconômicas tradicionais. Na sociedade de tipo comunitário, 

por exemplo, a terra e os meios de produção pertenciam à comunidade. Era a 

época da propriedade pública. O trabalho era não só uma necessidade, mas 

também um hábito (MAGAIA, 2010, p. 31).  

 

 

 De um modo geral, os povos africanos passaram, no começo da era colonial, a um 

estágio superior de sociedade comunitária caracterizada, por um lado, pela dissolução da 

democracia tribal africana e, por outro, pelo nascimento de relações feudais e de sistemas 

hereditários tribais e monárquicos. Sob o impulso do imperialismo colonial:  

 

As estruturas socioeconômicas desse tipo de sociedade comunitária 

dissolveram-se logo após a introdução de culturas de exploração, tais como 

cacau e café. Pouco a pouco, a sociedade comunitária primitiva desintegrou-

se, havendo o declínio do espírito coletivo. Assistiu-se, então, a uma 

expansão da exploração agrícola privada e da pequena produção (MAGAIA, 

2010, p. 32).  

 

 

De fato, o colonialismo aboliu a propriedade comunal africana em proveito da 

propriedade privada. O sistema de governo indígena ficou, portanto, a mercê do governo 

colonial. 

 A estratégia de “socialização do campo” deu exclusiva ênfase às machambas estatais 

e, em segundo plano, às cooperativas, ficando para o campesinato as opções de trabalho 

assalariado ou cooperado. As declarações políticas, quer de apoio às aldeias comunais, quer 

de apoio às cooperativas, não tiveram o acompanhamento e implementação prática dos órgãos 

estatais. Na verdade, haviam limitações humanas, materiais e de interesses que impediram a 

própria coordenação de ações dos diferentes intervenientes no processo (VALÁ, 2009). 
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 Do ponto de vista institucional: 

 

Os canais de informação, dinamização e mobilização das comunidades 

tiveram sempre um caráter partidário-estatal e correspondiam a um padrão 

demasiado formal e padronizado para serem facilmente entendidos pelas 

comunidades. O negligenciamento do setor familiar camponês foi 

provavelmente o aspecto mais prejudicial da „Estratégia de Socialização do 

Campo‟
22

 (VALÁ, 2009, p. 66).   
 

 

 Embora a “estratégia de socialização do campo” não fosse considerada, 

conceitualmente incoerente, a sua implementação levantou numerosos problemas, porquanto, 

ao visar três projetos tidos como complementares à organização do campesinato disperso em 

aldeias comunais, a cooperativização da agricultura familiar camponesa e a formação de um 

setor estatal agrário, forte e moderno, na prática, falharam no que concerne à continuidade e à 

articulação. Isso minou a possibilidade estratégica de ser bem sucedida em todo o País. 

 Portanto,  

 

Se as comunidades rurais submetidas a projetos de modernização se 

afastaram permanentemente da sua identidade e do seu estatuto comunitário, 

o modelo de sociedade moderna tipificada ocidental, socialista ou liberal, 

urbana e civilizada, tornou-as cada vez mais irreconhecíveis (CASAL, 1996, 

p. 57). 
 

 

 Diante deste dilema de desterritorialização rural, o Estado moçambicano concretizou 

duas escolhas fundamentais, em dois processos: no enquadramento dos camponeses em 

formas econômicas e sócio-políticas, consideradas aptas para o desenvolvimento rural e, na 

“desruralização” do campo, como etapa eficaz de transformação social (CASAL, 1996). 

Porém, foi na materialização desses dois processos que Moçambique e os demais Estados 

africanos enfrentaram um problema específico e decisivo, sugerindo novas opções. 

Para uns, o marxismo, referência comum, devia ser interpretado como guia prático de 

processos históricos, devidamente sequenciados. Consequentemente, a política de 

desenvolvimento deveria pautar-se por um padrão estratégico.  

Nesse sentido, 

 

 

                                                 
22

 O fraco apoio do Estado orientado para o campesinato estava baseado no princípio de que esse setor deveria 

contar com as suas próprias forças. 



83 

 

 

A sociedade tradicional rural seria considerada simplesmente como um 

estágio histórico inferior, um obstáculo, naturalmente ultrapassável, na 

direção do socialismo. A organização social e cultural de uma sociedade 

rural africana seria, então, um vestígio, um resíduo, que deveria ser 

eliminado o quanto antes (CASAL, 1996, p. 58). 

 

 

 Para outros estudiosos, o problema fundamental dos processos históricos e da 

evolução das sociedades deveria ser estudado caso a caso. As sociedades, no entendimento 

deles, desenvolver-se-iam multilateralmente e qualquer processo de transição deveria partir do 

que elas eram e não do que elas “deveriam” ser. Esta tomada de posição fundamentou-se 

numa reinterpretação mais aberta e mais séria, quer dos clássicos do marxismo, quer dos 

contributos da investigação antropológica (GODELIER, 1976; MEILLASSOUX, 1975). 

 Portanto, o problema consistia em se saber de qual base social se partiria para o início 

do processo de desenvolvimento rural: se das próprias comunidades rurais, tendo em vista as 

suas estruturas agrárias, sociais e político-culturais ou se das comunidades rurais, enquanto 

conjunto de recursos econômicos a explorar. Para Moçambique foi muito difícil discernir qual 

seria o ponto de partida e qual o ponto de chegada, quanto à viabilidade da forma, através da 

qual o desenvolvimento teria lugar.  

 Em conformidade com o projeto desenvolvimentista do Estado moçambicano, os 

promotores do desenvolvimento rural, através da socialização do campo:  

 

Concebiam tudo como se as populações rurais fossem uma enorme série de 

indivíduos, homens, mulheres, velhos e crianças sem qualquer vínculo 

social, que subsistiam independentemente (FRANCISCO, 2003, p. 346). 

 

 

 

 A “pedagogia popular” da organização política do partido e do Estado estava centrada 

na estrutura superior da aldeia, no comitê ou na célula do partido. Assim, a principal estrutura 

estável, ao nível da aldeia era a Assembleia do Povo.  

 

A Assembleia do Povo e os conselhos executivos estavam subordinados à 

direção política do comitê do partido FRELIMO ou Grupo Dinamizador. Os 

conselhos executivos das assembleias faziam a ligação direta com o povo e 

com as organizações democráticas de massas (CASAL, 1996, p. 116). 
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 Além dessas ligações institucionais, hierarquicamente escalonadas, quer ao nível do 

partido, quer ao nível do Estado, as aldeias comunais dependiam, diretamente, de uma 

estrutura autônoma central: a Comissão Nacional das Aldeias Comunais (CNAC). Tratava-se 

de um órgão supraministerial e tutelado diretamente pela Assembleia da República. As 

competências dessa comissão eram: dirigir e coordenar, através do seu conselho coordenador 

nacional, as ações dos órgãos superiores do aparelho do Partido e do Estado relacionados com 

as aldeias comunais (CNAC, 1978).  

Contudo, o processo das aldeias comunais regia-se pelo princípio da dupla 

subordinação: a dependência dos órgãos estatais e partidários superiores (administração 

distrital) e da Comissão Nacional.  

Paradoxalmente,  

 
 

O processo era dirigido e implementado, fundamentalmente, pelas 

administrações distritais, que dispunham de fracos meios técnicos e 

humanos, mas usufruíam de uma autoridade política e administrativa 

suficientes para decidir sobre como e quando da implementação de uma 

aldeia comunal nos respectivos distritos (CASAL, 1996, p. 116). 
 

 

 Tendo em vista esse cenário, o papel monopolista do Estado, na estratégia do modelo 

de desenvolvimento adotado
23

 estava patenteado, por exemplo, nas resoluções do I Seminário 

Nacional de Agricultura, realizado em 1975, o qual apregoou: 

   

  O Estado garantirá a aquisição dos excedentes dos camponeses 

coletivamente organizados; assim, é aconselhável que o Estado tome conta 

do comércio grossista. Consequentemente, os créditos bancários a 

intermediários comerciais, tais como lojistas, companhias ou agentes 

industriais serão restringidos, senão, mesmo suspensos. O Estado será o 

único fornecedor à indústria. Os produtos manufaturados reverterão para o 

Estado que, por sua vez, os fornecerá às redes comerciais (COELHO, 1993, 

p. 329).  

 

 

 Assim, as massas camponesas, apesar de remetidas a um papel marginal de parceiros 

atrasados deveriam continuar garantindo a sua auto-reprodução.  

                                                 
23

 O governo da FRELIMO quis quebrar as contradições de reprodução da sociedade tradicional e fornecer uma 

alternativa eficaz às necessidades reprodutivas dos camponeses. Nesse contexto, foi lançado o desafio da 

identidade moçambicana, que deveria emergir do novo tipo de relações sociais, devendo-se eliminar os vestígios 

da cultura do colono, bem como eliminar atitudes de servilismo. A estratégia de desenvolvimento adotada, ao 

concentrar a população em aldeias comunais fez emergir um novo processo de diferenciação social (FERREIRA, 

2005, p. 55 apud VALÁ, 2009, p. 72).  
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 Consequentemente,  

 

 

Enquanto o Estado se apossava das melhores terras e das escassas infra-

estruturas, heranças do período colonial, alegadamente para modernizar a 

agricultura e proceder à acumulação que relançaria as bases do 

desenvolvimento, os camponeses se concentravam em aldeias comunais, 

verdadeiras reservas de força de trabalho para os empreendimentos estatais 

(COELHO, 2004, p. 59). 

 

 

Nota-se que o autoritarismo estava expresso nos planos elaborados, ambiguamente, na 

capital do País, sendo desconhecidos das comunidades locais. No entanto, a situação 

econômica que se instalou em Moçambique gerou vários problemas. Nessas condições, 

compreende-se que sendo Moçambique uma sociedade complexa, em termos de formas de 

agregação, expressão de interesses, saberes e com a consciência da complexidade das 

interações simbólicas e práticas existentes entre os atores (pessoas, organizações e 

instituições), o que o povo passou a vivenciar se distanciava, enormemente, da sua forma de 

ser e de pensar.  

 A desterritorialização rural que foi concebida para a transformação social do mundo 

rural, em Moçambique, mostrou-se pouco profícua. 

 Depreende-se, deste modo, que o habitat do homem rural deve ser estudado sob duas 

formas e funções básicas: como espaço de produção e como espaço de reprodução, colocando 

no centro a problemática da desterritorialização das comunidades rurais, acarretando a 

descodificação das relações existentes entre os habitantes, a sua organização social e o espaço 

que estes ocupam (ZAOUAL, 2006). 

 Os objetivos de “bem-estar” entre as populações rurais consubstanciavam-se no fato 

do Estado moçambicano ter promovido um desenvolvimento utópico socialista no campo, 

quando definiu “o socialismo como sendo a via para se atingir a satisfação das necessidades 

fundamentais do povo, de acordo com o nível de desenvolvimento das forças produtivas” 

(SOUSA, 2010, p.120). 

 É nesse quadro que a estratégia adotada, em prol do desenvolvimento das zonas rurais, 

desarticulou o nível comunitário na base, desestruturando-o e transformando-se numa utopia 

ideológica com pouco significado real, em relação ao desenvolvimento local. Ao contrário, o 

próprio Estado que definiu os dois eixos (familiar e estatal) do desenvolvimento rural, 

marginalizou o item familiar, na alocação dos recursos (CASTELO-BRANCO, 1994).  
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 A conjunção das estratégias das “aldeias comunais” mostrou-se, desde logo, como um 

processo político, econômico e social que alteraria, significativamente, o modus vivendi da 

população rural. As implicações dos arranjos institucionais da “socialização do campo” 

trouxeram de volta grande parte das dificuldades que os “aldeamentos coloniais” haviam 

imposto às comunidades rurais, alguns anos antes
24

. Associado a isto, sem dúvida, a 

introdução de formas coletivas de produção impulsionadas pelo Estado, que se auto-

designavam de popular, significaram uma poderosa e desigual competição, com a já 

fragilizada agricultura camponesa, na medida em que ocuparam as melhores terras. Procurou-

se, nesse período, retirar a mão-de-obra dedicada às culturas familiares, para encaminhá-la ao 

empreendimento agrícola estatal (COELHO, 2004).  

 A gênese do modelo de desenvolvimento, seguido da sua efetividade foi alvo de muita 

controvérsia. O modelo eleito era insustentável e a estratégia seguida não gerou a igualdade 

social, econômica e política de Moçambique, agindo contra os interesses das populações 

rurais (ADAM, 2006). 

 Enfim, nota-se que as intervenções relativas ao desenvolvimento rural, levadas a termo 

no passado, não lograram solucionar os problemas nacionais. A principal questão do País, que 

é o elevado índice de pobreza nas zonas rurais, não permitiu gerar uma dinâmica endógena, 

cuja reprodução assentava-se na complementaridade de estratégias econômicas, sociais, 

culturais e políticas, nas quais todo povo moçambicano estava envolvido.  

Pelo exposto, ainda persistem as assimetrias regionais e a deficiência do planejamento 

do espaço rural, sendo, ainda, frágil a qualidade dos serviços prestados ao pequeno e médio 

produtor rural, os quais ainda têm dificuldades para ultrapassar a barreira da condição de 

subsistência. 

 

2.7 O Espaço Público de Participação  

 

Se por um lado a luta de libertação foi vista pelos moçambicanos como legítima 

enquanto os libertava do poder dos colonizadores, por outro as ações do partido no poder, 

FRELIMO, não foram vistas como legítimas, fazendo com que os objetivos, previamente 

propostos, não fossem alcançados. “Uma vez retirado todo mecanismo de controle social 

tradicional apareceu a apatia e a indiferença” (OLIVEIRA, 2002, p. 40). 

                                                 
24

 Segundo SANTOS (2004), curiosamente, grande parte da propaganda da FRELIMO, no tempo da luta armada 

para a conquista da independência, assentava-se na promessa de acabar com os “campos de concentração” que 

eram aldeamentos coloniais, assim que chegasse ao poder. 
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Durante muito tempo “não se teve consciência de que a cultura de um povo é o 

principal elo de solidariedade entre as estruturas sociais” (A.A.V.V.
25

, 1974, p. 56). Não se 

compreendeu que, uma vez quebrado um elemento desta estrutura territorial, todas as 

manifestações culturais sofreriam as consequências. “Sem liberdade é impossível que 

desabroche uma verdadeira cultura, pois, quando as estruturas sociais são importadas e 

impostas, qualquer coisa morre na alma das comunidades locais” (A.A.V.V., 1974, p. 56-57).  

Quando a FRELIMO denunciou os chefes tradicionais pelos seus hábitos e costumes 

e, sobretudo, por serem “tribalistas e obscurantistas” quebrou-se o laço que existia desde a 

luta armada. A FRELIMO fez saber que os polígamos e religiosos não poderiam pertencer ao 

partido marxista-leninista, opção que o partido havia escolhido, em 1977. A ruptura com o 

poder tradicional foi aproveitada pelas forças hostis à transformação social e econômica e ao 

socialismo, a fim de alargar o fosso entre os “modernizadores nacionalistas” no poder e a 

maioria da população (VALÁ, 2009). 

Teve início, então, a mudança das estruturas sociais e psicológicas das tribos e das 

pessoas forçadas a abandonar suas terras, seus antepassados e seus lugares sagrados. Até os 

nomes dos povoados foram substituídos, seguindo-se uma política de eliminação dos vestígios 

do que fora considerado velho, obscuro e ultrapassado, adotando-se nomes novos, símbolos 

da nova revolução social do “homem novo” (LOURENÇO, 2007). A FRELIMO rotulou todas 

as instituições políticas e sociais que baseavam a sua reprodução social na lógica do 

parentesco e asseguravam os lugares da autoridade política pela sucessão hereditária como 

“feudais”, “obscuras” e “retrógradas”. Assim, a superação do chefe local e da própria 

instituição da chefia sancionada por uma visão cosmológica que era apreendida no processo 

de socialização do indivíduo e do grupo levou a uma estagnação das instituições e do papel 

dos anciãos, dentro do espaço social do grupo (LUNDIN, 1992).  

 

                          O sistema de governo das populações rurais, por meio dos líderes 

tradicionais escolhidos por seus parentes e antepassados e confirmados pela 

administração colonial como régulos (autoridades tradicionais), foi 

substituído pelas estruturas do partido no poder: secretários e grupos 

dinamizadores. Tal política de eliminação brusca do tradicional e, por 

conseguinte, da forma de convivência dos povos rurais quebrou as relações 

sociais que foram substituídas por modelos burocráticos de origem de outros 

países, fundados em realidades diferentes (FRY, 2001, p. 14). 
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 Nome do organizador da obra ou A.A.V.V. (Autores Vários). 
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 Essas transformações sociais impostas pelo Estado planificador e pela FRELIMO 

estiveram na base dos conflitos de interesses entre o Estado (FRELIMO) e as populações 

camponesas, como consequência da concentração de pessoas, obrigatória, em aldeias 

comunais, desarticulando o sistema produtivo familiar e marginalizando as autoridades 

tradicionais. “A RENAMO
26

 teria sido a grande beneficiada por estes conflitos, pois, soube 

capitalizar em seu favor o descontentamento camponês, integrando na sua organização as 

autoridades tradicionais marginalizadas pela FRELIMO” (FLORÊNCIO, 1998, p. 5). 

No contexto da crise dos anos de 1980, o Estado pós-colonial, em Moçambique, 

passou a revelar cada vez mais sinais de neo-patrimonialismo. Com efeito, os mecanismos do 

funcionamento do Estado trouxeram um conjunto de práticas ligadas ao clientelismo, 

patronagem, corrupção, etc. e, uma tendência acentuada de criação de uma ordem política de 

participação, na apropriação das posições de autoridade, numa ausência de separação entre o 

público e o privado (FORQUILHA, 2008).  

 Essa situação resultou na tomada de decisões sem respeitar a componente participação 

comunitária, desde a luta de libertação nacional, até o período das aldeias comunais. Assim, 

as comunidades rurais viram frustradas as suas expectativas, tendo-se aliado, posteriormente, 

à RENAMO (BOOKSAMBO, 2008). A frustração em relação às expectativas, destas 

comunidades rurais, que militaram ao lado da FRELIMO, na luta de libertação nacional 

contribuiu, negativamente, para a efetivação das políticas de desenvolvimento rural traçadas 

naquela oportunidade (GEFFRAY, 1991). No processo de adesão ao associativismo, ao 

trabalho voluntário e/ou comunitário, entre outras medidas impostas pelo governo, as mesmas 

podem ter sido alvo de sabotagem por parte dos atores descontentes, minando a possibilidade 

de êxito em relação aos resultados almejados. 

 Devido a essa situação, o País entrou numa crise sem precedentes, iniciando-se então, 

uma guerra civil sangrenta que desestabilizou a RENAMO e a FRELIMO, com o advento de 

consequências incalculáveis para a economia do País, além de ataques perpetrados pela 

Rodésia, atual Zimbábue, pelo regime minoritário de Ian Smith e pelo Apartheid, da África do 

Sul. “Afirma-se que entre 1980 e 1988 morreram, aproximadamente, 900.000 pessoas como 

resultado direto da desestabilização dos territórios rurais, das quais 494.000, eram crianças” 

(ABRAHAMSSON; NILSSON, 1993, p. 59). Por outro lado, o final da década de 1980 foi 

marcado por sucessivas secas que reduziram, substancialmente, a atividade econômica, 
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 RENAMO: Resistência Nacional Moçambicana, que no passado foi apoiada pela África do Sul no regime de 

apartheid e por Ian Smith, na Rodésia.  
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sobretudo, a agrícola no País. A guerra civil que perdurou até 1992 constituiu o fator 

estruturante da atual realidade política moçambicana (BRITO, 2009a).  

 O Estado moçambicano tinha perdido grande parte da legitimidade que a vitória sobre 

o colonialismo lhe conferira, durante os primeiros anos da independência. O nível e as 

condições de vida da grande maioria dos operários, dos camponeses e dos pequenos 

produtores deteriorou-se com a seca, com a crise econômica e com a guerra.  

 
 

Os avanços conseguidos nas áreas da saúde e da educação regrediram. O 

governo era incapaz de garantir as condições de segurança para as 

populações que viviam nas zonas de guerra. A iniciativa militar pertencia à 

RENAMO (MOSCA, 1996, p. 36). 

 

 

 Apesar de várias tentativas, desde 1984, de anistiar os membros da RENAMO e 

integrá-los à FRELIMO, a guerra continuou e só terminou com as negociações ocorridas entre 

as duas partes beligerantes, através da assinatura do Acordo Geral de Paz, em Roma. Na 

verdade, durante muito tempo, a RENAMO limitou-se a fazer guerra contra a FRELIMO, 

com o objetivo de derrubar o que designava como “poder comunista”, em Moçambique. 

Porém, “este combate não foi acompanhado de uma crítica clara do monopartidarismo, nem 

da defesa explícita de um sistema de democracia multipartidária” (BRITO, 2009a, p. 6). Só na 

fase final do conflito e no contexto das negociações que tiveram lugar, posteriormente, a 

questão da democracia começou a ser abordada pela REMANO. Ao contrário da FRELIMO, 

a RENAMO cresceu e desenvolveu-se como um aparelho militar, portanto, como um corpo 

social armado.  

Desse modo, sem um verdadeiro programa político e não podendo questionar a 

legitimidade da luta pela independência, dirigida pela FRELIMO, nem o seu fundamento 

nacionalista, a RENAMO reconheceu a legitimidade da FRELIMO de Mondlane, em 

contraposição à FRELIMO comunista, de Samora Machel e Joaquim Chissano (BRITO, 

2009b). Todavia, a RENAMO procurou diferenciar-se reivindicando a sua legitimidade com 

base no papel que teria desempenhado na “luta pela democracia” e pelo fato de ter sido o seu 

combate que obrigou a FRELIMO a aceitar o multipartidarismo. 

Enfim, em1994, realizaram-se as primeiras eleições gerais e multipartidárias vencidas 

pela FRELIMO e o seu candidato Joaquim Chissano.  
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As primeiras eleições presidenciais que ocorreram num ambiente 

pluripartidário (1994) marcaram o final desse período, representando, assim, 

o corolário das mudanças que caracterizaram a transição para um processo 

democrático (SANTOS; SILVA, 2004, p. 23).  

 

 

Em 1999, este mesmo partido, no poder desde 1975, voltou a vencer as segundas, as 

terceiras e as quartas eleições pluripartidárias (2004 e 2009). 

 O processo de transição, acordado em Roma, na II Conferência do Instituto de Estudos 

Sociais e Econômicos (IESE), afirmou: 

 

 

Em primeiro lugar, o processo foi baseado no reconhecimento do governo da 

FRELIMO que não estabeleceu instituições de transição capazes de fazer a 

ruptura com o passado e com a lógica de hegemonia das forças militarizadas 

dominantes até então. O Acordo Geral da Paz, para além de uma ligeira 

revisão constitucional e da criação de um exército nacional, integrando 

elementos das duas partes, estabeleceu apenas algumas comissões mistas de 

supervisão, cujas funções se esgotaram com a realização das eleições. Todo 

o aparelho de transição foi concebido, sobretudo, para proteger os interesses 

da RENAMO no seu processo de reintegração e acomodação no Estado e, 

não para rever as regras e criar uma nova dinâmica social e política. A 

FRELIMO pôde manter praticamente intacto o aparelho da administração 

pública que tinha criado e consolidado desde a independência, assim como 

manter e mesmo reforçar o aparelho da polícia e da segurança. Em segundo 

lugar, o processo foi centrado nos dois ex-beligerantes e excluiu, 

praticamente, qualquer protagonismo da parte de outras forças políticas e da 

sociedade civil, em geral. Nessas condições, a bipolarização instalada 

durante a guerra civil foi confirmada nas eleições de 1994, dando origem a 

um sistema político bipartidário, não obstante o sistema eleitoral adotado ter 

sido de representação proporcional. Finalmente, uma outra característica do 

processo  de transição foi o grande apoio da comunidade internacional, 

principalmente, financeiro. Não só doadores internacionais financiaram o 

processo de transição e os próprios partidos, como desde então têm 

contribuído com fundos de ajuda que ainda hoje representam mais da metade 

do orçamento do Estado. Um dos efeitos perversos dessa situação é que o 

governo e as forças políticas dependem muito mais dos doadores, do que dos 

cidadãos, enfraquecendo o processo de prestação de contas, reduzindo o 

espaço de debate e negociação de interesses da própria democracia pluralista 

e contribuindo para reforçar uma atitude paternalista da parte do Estado, bem 

como das forças políticas (BRITO, 2009b, p. 7-8). 

 

 

 Na verdade, as principais reivindicações políticas da RENAMO foram recuperadas 

pela FRELIMO. Essa última, não havia aceito o princípio do multipartidarismo, mas já tinha 

abandonado a sua referência ao marxismo para se converter à economia de mercado, 

iniciando um processo de reconhecimento da organização social tradicional e das suas 
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autoridades. Por outro lado, colocada em situação de competição, a FRELIMO iniciou um 

processo de promoção interna e de recrutamento de quadros oriundos das regiões do centro e 

norte do País, respondendo a uma crítica que lhe era feita sobre a sua ênfase à representação 

do Sul, na direção do partido e do Estado, reduzindo um eventual espaço de mobilização 

política em favor da RENAMO
27

 (BRITO, 2009b). 

O discurso político suavizou-se. A FRELIMO, no seu IV Congresso, de 1984, 

anunciou o abandono do marxismo-leninismo. Iniciou-se um processo de aproximação com as 

antigas “autoridades gentílicas” e com as hierarquias da sociedade civil “tradicional”, o 

mesmo acontecendo com as igrejas (FRELIMO, 1987). 

 A realidade política moçambicana acabou absorvendo o retorno dos dois “partidos 

armados” que pela sua história tinham vocação de partido único. Sob a ótica ideológica, a 

FRELIMO abandonou oficialmente, em 1989, a referência ao marxismo em favor do 

“socialismo democrático” e passou a apresentar-se como o partido “de todo o povo”
28

, 

mantendo-se dentro do nacionalismo que lhe era inerente (BRITO, 2009b). 

 Por outro lado, a RENAMO embora estatuariamente se tenha definido de forma mais 

consentânea, como um sistema de democracia liberal
29

, enfrentando, permanentemente, a 

acusação de ser uma organização manipulada e anti-nacionalista e, incapaz de desenvolver um 

programa político próprio acabou inscrevendo-se no mesmo registro nacionalista.  

Portanto,  

 

O debate político nacional ficou, praticamente, reduzido desde então, a um 

conflito de legitimidade entre estas duas forças políticas, ficando pouco 

espaço para o desenvolvimento de visões alternativas sobre os problemas 

nacionais capazes de mobilizar, efetivamente, os cidadãos na participação 

social. Depois de uma participação massiva nas primeiras eleições gerais que 

correspondeu às enormes expectativas em relação às promessas que um 

futuro sem guerra permitia, a abstenção aumentou até um nível que a própria 

legitimidade do poder político foi posta em causa (BRITO, 2009b, p. 9).  

 

 

 Seguiu-se, então, o período do ajustamento estrutural que, em Moçambique, foi 

designado de Programa de Reabilitação Econômica (PRE). Em 1990, com a abertura 
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 RENAMO: Segundo BRITO (2009b) o sentimento de exclusão das elites oriundas da região central e do 

centro-norte do país data do período da guerra da independência e de alguma forma encontrou expressão depois 

de 1975 no desenvolvimento da RENAMO.  
28

 “De todo o povo”: Nos Estatutos aprovados no último congresso, em 2006, o parágrafo 3 do artigo 2 (sobre a 

natureza do partido) diz: “A FRELIMO é o Partido do povo que concretiza a sua linha política na base  das 

aspirações e sentimentos da vontade do povo, sua condição e razão da sua existência”. 
29

 Democracia Liberal - A sua definição oficial é a seguinte: “A RENAMO é um partido político constituído por 

moçambicanos, sem distinção de sexo, cor, raça, crença religiosa, origem social, lugar de nascimento ou 

domicílio (art. 1 dos Estatutos aprovados no Congresso de 2001)”. 
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internacional e com condições de implementar a paz, a FRELIMO aprovou uma Constituição 

Progressista, a qual em função de novas transformações  sociais e políticas, a nível nacional, 

foi revista em 2004 (MOSCA, 1996). 

 Teve início, em clima de paz, um novo quadro político, econômico e social no País 

que vem se desenvolvendo até o presente. É nesse novo contexto que novos usos políticos do 

território e novas formas de gestão territorial imprimem transformações no espaço 

moçambicano. Dentro dessa perspectiva destacam-se novos programas e estratégias de 

desenvolvimento, como o Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) e a 

definição do distrito como polo de desenvolvimento, ou seja, a unidade de planificação e 

orçamento do País.  

 

Assiste-se à liberalização política que se traduziu pela abertura do sistema 

político, em 1990. Essa abertura modificou o jogo político e a configuração 

sociopolítica do País e ao consagrar uma maior abertura do Estado, essa 

abertura não só suprimiu o monopólio político da FRELIMO, como 

encorajou a liberdade e a iniciativa de atores individuais e coletivos. Com 

ela, abrem-se novos espaços de participação e de exercícios do poder (BIZA, 

2008, p. 54). 
 

 

 Depreende-se, através dos documentos oficiais que Moçambique teve três 

Constituições (1975, 1990 e 2004). Em termos cronológicos, a Constituição de 1975 

estabeleceu um regime monopartidário, confirmando o papel de Estado executivo. A 

Constituição de 1990 introduziu o Estado de Direito Democrático, alicerçado na separação e 

independência dos poderes e no pluralismo, no contexto das negociações de paz, culminando 

com a assinatura do Acordo Geral de Paz, marcando, também, a transição de uma economia 

centralizada e, subsequentemente, o início da extinção das empresas estatais. O terceiro texto 

Constitucional moçambicano foi aprovado em 16 de novembro de 2004, tendo sido elaborado 

com uma grande participação popular. A Carta Magna, ora em vigor, possui 306 artigos, 

divididos em 17 títulos, com uma estrutura que trata, sucessivamente, dos princípios 

fundamentais, dos direitos fundamentais, da organização econômica, da organização do poder 

político e da garantia da Constituição.  

 Pode-se inferir que este novo contexto traz consigo inovações que incluem a 

participação dos atores integrantes da vida socioeconômica e cultural da nação, na formulação 

e implementação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Provinciais (PEDP) e Planos 

Econômicos e Sociais e de Orçamentos Distritais (PESOD‟s), além dos direitos sobre a terra, 

plasmados na Lei da Terra nº 19/97, de 1º de outubro, a qual estipula a possibilidade de 
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reconhecimento do direito de uso e aproveitamento coletivos, bem como da introdução do 

conceito e prática de gestão participativa dos recursos florestais e faunísticos 

(MOÇAMBIQUE, 1997).  

O espaço criado pelo pluralismo político abriu portas para o crescimento de 

movimentos e partidos políticos que ocupam, também, novos espaços públicos, nos quais a 

legitimidade e autoridade do Estado passaram a ser objeto de discussão e contestação. No 

mesmo período e, particularmente, durante a década de 1990 nasceram numerosas 

organizações não-governamentais e associações que preencheram parte dos espaços vazios 

deixados pelo Estado que enfrentava dificuldades em garantir o bem-estar dos cidadãos, 

procurando, ao mesmo tempo, encontrar formas alternativas de gestão social, numa situação 

de crise social e política. Merece atenção especial a forma como foi conduzida a captação de 

fundos internacionais. Tal processo beneficiou e reforçou o poder das elites “político-

administrativas”, através das quais e, por imposição das Agências doadoras, foram 

canalizados, muitas vezes, fundos que não podiam ser agilizados pelo Estado (SANTOS, 

2003). 

 

2.8 Do Estado Centralizado ao Pluralismo Descentralizado: Novos Arranjos 

Institucionais nos Territórios Distritais 

 

 Desde que o País se tornou independente, em 1975, Moçambique primou pela adoção 

de um sistema centralizado de planificação e de gestão do aparelho de Estado, justificando-se 

esta preferência pelo sistema que orientava os destinos do país, o socialismo. As orientações 

que eram emanadas de forma primordial, do topo para a base, eram de cumprimento 

obrigatório, pois, partia-se do princípio de que aquilo que os intelectuais, detentores do poder 

e do saber, decidiam nos escritórios dos ministérios, era “imaculado” cabendo aos órgãos de 

base, o cumprimento das orientações traçadas, sem nenhum tipo de questionamento 

(FRANCISCO, 2007). 

 Moçambique, desde a conquista da independência até a declaração do governo a favor 

de uma economia de mercado e pela descentralização de competências viveu num ambiente 

de decisões centralizadas, nas quais os funcionários do Estado responsáveis pela planificação 

da vida do País, baseados na capital deste, não tinham conhecimentos suficientes sobre a 

realidade do campo (FRANCISCO, 2007). 
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Eles não sabiam o suficiente sobre a cultura e o comportamento das famílias 

camponesas e a sua maneira tradicional de cultivar a terra para poderem 

formular medidas concretas que pudessem modificar as suas condições de 

vida. O processo de planificação distanciou-se ainda mais da realidade 

moçambicana com a presença de funcionários e planificadores agrícolas 

vindos da então, União Soviética e, da Europa do Leste (ABRAHAMSSON; 

NILSSON, 1993, p. 43). 
 

  

Importa sublinhar que essa experiência, em que a planificação era concebida, 

centralmente, de uma forma vertical de cima para baixo, sem haver uma intervenção ativa por 

parte dos órgãos provinciais fazia com que em muitas províncias os funcionários 

considerassem a planificação como uma rotina administrativa em lugar de ser uma atividade 

para a resolução dos problemas provinciais, visando alcançar os objetivos da província 

conforme coloca o Relatório da “School of Government” sobre o projeto do Governo em 

Nampula, assistido pelo PNUD, em 1999. “Esta situação afetou o próprio processo de 

desenvolvimento saudável dos grandes programas que estavam em andamento, como foi o 

caso das aldeias comunais e das cooperativas” (FRANCISCO, 2007, p. 153).  

Com efeito, não foram levadas em conta, questões básicas referentes, por exemplo, aos 

hábitos locais, à ausência de respeito relativo aos pequenos detalhes de uma comunidade, 

todavia, imprescindíveis para um processo de desenvolvimento local, regional e nacional. 

 Assim, constatou-se que o setor público se organizava e funcionava precariamente, 

com níveis baixos de eficiência e eficácia, bem como reduzida qualidade de serviços 

prestados ao cidadão. Portanto, no dia 25 de junho de 2001, o governo moçambicano lançou, 

formalmente, a estratégia global de reforma do setor público. A referida reforma visava a 

construção de uma administração pública, voltada para o cidadão, para a melhoria da 

qualidade dos serviços públicos e o aperfeiçoamento das respostas administrativas oferecidas 

à sociedade (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2001). O processo de implementação de 

reformas está em curso e, embora existam alguns elementos positivos já visíveis, muitas 

lacunas ainda persistem na prestação de serviços públicos nos níveis distritais e outros. 

 Com a entrada em vigor da Lei nº 8/2003, Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE), 

de 19 de maio, que estabelece os princípios, normas de organização, competências e 

funcionamento dos órgãos locais do Estado, o distrito passou a ter um papel, ainda mais 

importante no quadro da administração local (MOÇAMBIQUE, 2003).  

De fato, o artigo 12 da Lei nº 8/2003, define o distrito como:  
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A unidade territorial principalmente da organização local do Estado é à base 

da planificação do desenvolvimento econômico, social e cultural da 

República de Moçambique. Essa afirmação significa que, num processo 

gradual, todas as atividades que tenham uma relação direta com a qualidade 

de vida das populações deverão passar para a responsabilidade do distrito 

(VALÁ, 2009, p. 212). 

 

 

É comum a percepção de que a descentralização se refere à mudança da autoridade 

pública dos níveis superiores, centrais, para os níveis mais baixos, periféricos. Acompanhando 

a descentralização são fortes as conotações democráticas de governança mais próximas do 

povo e mais sensíveis à vontade popular.  

 

  
A descentralização é o processo pelo qual as responsabilidades 

administrativas centrais são gradualmente transferidas para os segundos 

(provincial) e terceiros (distritos) níveis de administração pública. O duplo 

processo de descentralização e desconcentração aumenta a pressão sobre as 

instituições locais e seus recursos, no sentido de terem um melhor 

desempenho, de assumirem mais competências e de serem cada vez mais 

responsáveis perante os cidadãos (MACUANE; WEIMER, 2003, p. 11). 

  

 

 A filosofia top-down revelou-se, muitas vezes, inadequada e novos rumos de 

desenvolvimento começaram a ser desenhados. A importância do engajamento cívico na 

planificação participativa e no processo de formulação de políticas, a necessidade da 

descentralização e transparência das instituições, o reconhecimento da capacidade das 

comunidades locais nas tomadas de decisões e soluções dos seus problemas ganharam 

particular importância, quer no debate acadêmico, quer nas linhas de orientação das 

instituições nacionais e internacionais que lidam com as questões do desenvolvimento 

(CANHANGA, 2008).  

  “Um nível governamental, para ser considerado descentralizado deveria ter um alto 

grau de autonomia nas dimensões fiscal/financeira e política” (MPF, 2004, p. 13). No caso de 

Moçambique, o rótulo poderia ser aplicado às 43 autarquias criadas nas áreas urbanas e peri-

urbanas, ao abrigo da legislação aprovada em 1996-1997. Por outro lado, os órgãos do Estado 

compostos por 11 governos provinciais, 128 governos distritais, 393 postos administrativos e 

1.042 localidades passaram a ser considerados órgãos descentralizados. 

 De acordo com Canhanga (2008), nas décadas de 1980 e 1990, este quadro de 

referência foi influenciado por uma conjuntura que remeteu a economia do País a um 
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progressivo declínio, devido a fatores conjunturais negativos de diferentes aspectos: as 

calamidades naturais (cheias e secas); a guerra civil, que durou mais de 16 anos, destruindo 

infraestruturas sociais e econômicas; a ineficiência da economia planificada; a ausência de 

recursos humanos qualificados e a debilidade das estruturas criadas para dirigir a economia 

nacional.  Como resultado da situação acima configurada e dada a necessidade de lograr apoio 

ao País, o Estado moçambicano aderiu às instituições de Bretton Woods, sob a condição de se 

chegar a um acordo sobre um programa de reabilitação econômica.  

 

2.9 O Significado do Poder Local 

 

Em conformidade com Forquilha (2008) devido ao processo de transição política dos 

anos de 1990, as reformas ganharam um novo impulso, passando a associarem-se à ideia do 

reforço da democracia e tidas como sendo capazes de favorecer a emergência de novos atores, 

a mobilização da sociedade civil, a construção de um campo político local e a renovação das 

práticas participativas.  

 Tendo em vista a emenda constitucional de 1996, Moçambique, introduziu a questão 

do poder local (Lei 9/96) e, assim, as reformas de descentralização transformaram-se num 

instrumento importante do processo da reconfiguração do Estado, ao nível local. Na sequência 

dessa emenda emergiram outros dispositivos legais que deram corpo ao próprio processo de 

reforma, com maior destaque para a lei relativa às autarquias locais (Lei 2/97) e a lei sobre o 

órgão local do Estado (Lei 8/2003). Tais reformas resultaram num sistema de governo local 

com duas características: uma devolução de poderes, funções e recursos (descentralização 

política), para as 43 autarquias, com a realização regular de eleições locais e uma 

desconcentração (descentralização administrativa) para o resto dos distritos, nomeadamente 

no meio rural (FORQUILHA, 2008). 

 Segundo (GUAMBE apud VALÁ, 2009, p. 215) a distinção entre conceitos de 

descentralização e o de desconcentração, reside na sua natureza que é a seguinte:  

 

 

Enquanto o conceito de descentralização é de natureza política, o de 

desconcentração é de natureza administrativa. Assim, a desconcentração é 

um processo eminentemente administrativo, através do qual o Governo 

desconcentra suas atividades administrativas, segundo critérios espaciais e 

funcionais ou pela combinação de ambos os critérios. Pelos critérios 

espaciais, o Governo leva suas atividades a outros pontos, fora da sede do 

respectivo Governo e, pelos critérios funcionais, cria órgãos dotados de 

autonomia administrativa. 
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Todavia, o processo de implementação das reformas de descentralização, sobretudo, 

políticas, não teve um impacto significativo na constituição e desenvolvimento de espaços 

políticos locais, os quais deveriam deter um governo participativo capaz de promover, a nível 

local, a cidadania, a prestação de contas, a transparência, a capacidade de resposta por parte 

dos governos locais às necessidades dos municípios, bem como a melhoria das condições de 

vida dos cidadãos (MÉTIER, 2004; SITOE & HUNGANA, 2005). 

 A fraqueza das instituições foi uma das razões principais para a baixa capacidade de 

absorção do investimento do setor rural moçambicano, implementação ineficaz das políticas 

de desenvolvimento e incremento de tendências não pretendidas e indesejáveis, despojadas de 

atuação oportuna. Portanto, as principais deficiências institucionais estão relacionadas com a 

falta de comunicação inter e intra-estruturais, à ineficiência funcional, derivada da inadequada 

delimitação de tarefas, à insuficiência generalizada de sistemas de informação estatísticos e da 

capacidade de análise da informação e de políticas, além de rotinas administrativas 

complicadas e burocratizadas (CARRILHO, 1990). 

 (BADIE e HERMET apud FORQUILHA, 2008, p. 83), notaram que:  

 

 

Apesar dos avanços alcançados pelo governo, as caraterísticas do neo-

patrimonialismo ainda persistem nas práticas dos espaços da esfera pública, 

além dos transtornos entre o público e o privado no funcionamento das 

instituições. A prática ligada ao neo-patrimonialismo, não favorece a 

participação de diferentes atores no processo de tomada de decisões, na 

medida em que a lógica neo-patrimonialista, reforça uma ordem política que 

favorece a reprodução de um modelo de dominação personalizada e a 

permanência da elite no poder, limitando o acesso da periferia aos recursos 

detidos pelo centro.  

 

 

 Além disso, convém lembrar que as comunidades rurais moçambicanas têm mais 

contatos com os líderes não eleitos (líderes religiosos, comunitários e pessoas influentes) do 

que com os líderes eleitos (agentes do poder estatal).  

 Portanto, o motivo que leva o munícipe ou a comunidade rural a não apresentar 

queixas, está ligado ao receio de que sejam vistos como pessoas envolvidas com a oposição, 

fato que pode conduzir a represálias manifestadas sob a forma de exclusão política. Desse 

modo, a participação política se restringe às eleições gerais ou municipais (BRITO, 2009a). 

 Salienta-se, por outro lado, o avanço identificado a partir da instalação da Lei dos 

Órgãos Locais do Estado (Lei nº 8/2003) e o seu regulamento (Decreto nº 11/2005), mediante 

os quais se verificou a institucionalização dos Conselhos Consultivos Locais (CCL) e o 
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estabelecimento do Fundo de Desenvolvimento Local (FDL). Desta forma, o distrito torna-se 

a unidade territorial principal da organização e do funcionamento econômico, social e cultural 

do País, passando a ser uma unidade orçamentária (MOÇAMBIQUE, 2005).  

Convém mencionar, ainda, a lei da terra (Lei nº 19/97) que foi reconhecida legalmente 

pela comunidade local, dando acesso ao direito de uso e aproveitamento da terra (VALÁ, 

2009). No caso concreto da questão da terra, esse dispositivo contribuiu para dar poder e 

recursos às comunidades, influenciando o seu próprio processo de desenvolvimento. 

 Pelo visto, Moçambique necessita de um processo de descentralização rápido e 

abrangente, pois, entre outras vantagens, identifica-se o aumento da redistribuição de recursos 

fora da liderança política, atraindo os cidadãos para os assuntos públicos e estimulando, 

também, o desenvolvimento socioeconômico local, com amplo envolvimento dos atores 

locais. Por outro lado, a descentralização gera ciladas, como a captura das instituições por 

frações locais (VALÁ, 2004). 

 

2.10 O Processo da Implementação das Instituições de Participação e Consultas 

Comunitárias (IPCC) 

 

 No início da década de 1990, o governo de Moçambique procurou mudar a vida 

econômica, social e política do País. Assim, em dezembro de 1990, foi criado o Instituto de 

Desenvolvimento Rural (INDER) com o objetivo de promover três vetores principais de 

governo: a descentralização, a coordenação intersetorial e a participação comunitária (VALÁ, 

2009). 

   Em Moçambique, com a aprovação da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE), (Lei 

8/2003), as reformas de descentralização administrativa deram origem a uma série de 

instituições de participação e consulta comunitárias (conselhos locais), visando a integração 

das populações locais na busca de soluções para o melhoramento das condições de vida, a 

nível local. Além disso, a partir de 2006, o governo central atribuiu aos distritos, anualmente, 

fundos adicionais destinados ao financiamento de iniciativas locais (ORÇAMENTO DE 

INVESTIMENTO DE INICIATIVA LOCAL – OIIL) (FORQUILHA, 2010).  

“O diálogo foi encarado como um método básico do Governo na auscultação e procura 

de melhores vias para a satisfação das necessidades das populações, fazendo com que elas 

mesmas se envolvessem na tomada de decisões” (VALÁ, 2009, p. 100). 

A filosofia de participação comunitária, promulgada em 1998, através dos Ministérios 

do Planejamento e das Finanças (MPF) e do Ministério da Administração Estatal (MAE), 
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visava adotar mecanismos apropriados de consultas participativas para harmonizar as ações de 

acordo com as necessidades e prioridades locais, em virtude do Plano Distrital de 

Desenvolvimento (PDD).   

 

Na verdade, as estratégias de poder operaram diretamente sobre os atores, 

expandindo suas capacidades de negociação e de organização, dando-lhes a 

oportunidade de elegerem prioridades relativas às políticas públicas e às 

inovações institucionais. Por sua vez, os arranjos institucionais participativos 

alteraram os custos relativos de organização e de obtenção de informações 

reduzindo-os e aumentando o poder de negociação e de controle dos grupos 

mais vulneráveis. Portanto, um novo canal de participação foi introduzido 

em virtude da ação coletiva bem sucedida, constituindo-se num forte 

incentivo para a organização (VALÁ, 2009, p. 116). 

 

 

 Para o alcance de um desenvolvimento duradouro e frutífero é indispensável contar 

com uma sociedade civil vigorosa. Foi elaborado o Guião com o objetivo de organizar o 

funcionamento da participação e da consulta comunitária na planificação distrital aprovado 

por um despacho conjunto entre os ministros da Administração Estatal, Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Planejamento e Finanças, em 13 de outubro de 

2003 (MAE; MPF; MADER, 2003). Num segundo momento, o mesmo foi incorporado no 

quadro jurídico-legal referente aos órgãos locais do Estado, através da LOLE e do Decreto 

11/2005. “A incorporação destas experiências na Lei de Órgãos Locais do Estado (LOLE) e 

no seu regulamento visou a institucionalização de mecanismos de participação local e sua 

integração no exercício mais vasto da planificação distrital” (FORQUILHA, 2009, p. 32).  A 

organização das equipes técnicas deu lugar à organização das Instituições de Participação e 

Consultas Comunitárias (IPCC‟s), principalmente, Fóruns Locais, Conselhos Consultivos de 

Postos Administrativos e Conselhos Consultivos Distritais (VALÁ, 2009).  

 A elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PEDD) poderia contribuir 

para a melhoria dos aspectos comunicacionais e culturais, bem como em relação às 

habilidades dos atores-chave na reprodução social do seu meio. 

 O Decreto 11/2005, citado por Forquilha (2009, p. 33), diz que: 

 

Os órgãos locais do Estado deveriam assegurar a participação dos cidadãos 

locais, das associações e de outras formas de organização que tivessem por 

objeto a defesa dos seus interesses na formação das decisões que lhes 

dissessem respeito.  
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 Todavia, no presente, apenas o conselho local constitui o interlocutor direto do 

Estado, a nível local, na defesa dos interesses das populações locais, no processo de 

planificação.  

Ainda, de acordo com o Decreto 11/2005, citado por Forquilha (2009, p. 33): 

 

Os planos de desenvolvimento distritais são elaborados com a participação 

da população residente, através dos conselhos consultivos, visando a 

mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros adicionais para a 

resolução dos problemas do distrito.  

 

 

Depreende-se, que os arranjos locacionais de participação nos seus processos de 

execução acabaram por identificar uma série de canais e meios de intervenção nos programas 

e projetos de desenvolvimento distritais. Assim, ainda continuam as regras rígidas da relação 

de poder, dificultando o diálogo com os atores sociais locais, uma vez que as pessoas são 

induzidas à trazer novas ideias para a melhoria das condições de vida da comunidade. 

 

 

Em termos práticos, isto significou a exclusão de uma grande parte da 

população rural dos benefícios da representação política, a nível local, ou 

seja, da possibilidade de serem incluídos, no governo e na participação dos 

programas de desenvolvimento locais, num ambiente competitivo aberto 

(BRITO, 2009a, p. 24).  

 

 

No entanto, os responsáveis pela implementação e monitoramento de políticas 

públicas não devem considerar as organizações da sociedade civil como rivais do Estado, mas 

como suas colaboradoras. De um modo geral, em virtude da debilidade da sociedade civil, em 

Moçambique, particularmente nas zonas rurais: 

 

O seu fortalecimento deve ser um dos objetivos cimeiros das políticas 

públicas, no que diz respeito ao resgate do que é mais válido dos valores 

tradicionais, a melhoria da organização comunitária, a mobilização das 

comunidades para ação, a coesão social, a inter-ajuda comunitária e o 

reforço do capital social (VALÁ, 2009, p. 117). 

 

 

No entanto, constatou-se que os processos de institucionalização dos espaços 

participativos baseiam-se na ideia de que os quadros do governo são mais capazes e melhor 

informados, enquanto o homo situs e as autoridades tradicionais são meras instâncias de 
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consulta, sem nenhum poder deliberativo. Todavia, as soluções para este problema passam, 

necessariamente, pelo esforço de construção institucional, capaz de difundir novas atitudes 

mais funcionais para a promoção do desenvolvimento endógeno, sem ignorar a participação 

da sociedade tradicional. 

Portanto, os Conselhos Executivos Distritais fazem consulta às comunidades com o 

intuito de identificar os problemas que enfrentam e as providências que devem ser tomadas 

para a solução dos mesmos. Não sendo uma “figura orçamentária”, o distrito não tem, de fato, 

o controle da execução financeira (VALÁ, 2009).  

 Com o Guião (Decreto nº 15/2000, Lei nº 8/2003) para a Organização e 

Funcionamento das IPCC‟s e o Decreto nº 11/2005, abriu-se uma nova etapa orientada para o 

melhoramento da atividade de planejamento participativo. Aqui reside, portanto, a diferença 

entre o período anterior à implementação das IPCC‟s e o período pós-implementação das 

IPCC‟s. A título de exemplo, o Orçamento para o Investimento de Iniciativa Local (OIIL) que 

o Governo atribuiu a cada um dos 128 distritos do País, em 2006, num montante de sete 

milhões de meticais (7.000.000,00 MTN), contribuiu para catalisar a discussão ao nível das 

“forças vivas” das comunidades rurais locais sobre as prioridades de investimentos, dos 

processos de tomada de decisões participativas e o envolvimento dos atores locais na solução 

dos problemas. Porém, a legislação sobre os órgãos locais do Estado estabeleceu que o 

governo distrital, na pessoa do administrador seria responsável pela institucionalização dos 

conselhos locais. O regulamento da LOLE formulou esta ideia nos seguintes termos: o 

administrador distrital é o responsável pela institucionalização dos conselhos locais, dos 

níveis distritais e inferiores (FORQUILHA, 2010). 

A desconcentração e a descentralização decorrentes dos arranjos institucionais de 

participação, não facultam a articulação para uma participação genuína das comunidades 

rurais, nas decisões, ao nível da base, demostrando assim, um processo rigidamente 

centralizado na pessoa do administrador distrital. Por conseguinte, a deliberação dos 

conselhos consultivos locais apresentam objetivos instrumentais, em virtude de uma 

planificação e de uma execução centradas nas áreas setoriais, no âmbito do governo distrital. 

 

Quando se olha para as experiências do estabelecimento dos conselhos locais 

pelos distritos do País, parece que o administrador comandou inteiramente o 

processo, especialmente em distritos onde não existem organizações da 

sociedade civil trabalhando na área do governo local. O fato da legislação 

conceder uma larga margem de manobra ao administrador, na composição 

do conselho local do distrito, reforça a centralização do processo na figura 
do administrador (FORQUILHA, 2009, p. 35)  
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Teoricamente, conclui-se que a articulação dos atores locais no projeto de 

descentralização passa por uma estrutura chamada de Desenvolvimento que agrega todos os 

atores sociais e econômicos, no nível local e, são eles que constroem um projeto coletivo de 

desenvolvimento territorial. O regulamento estabelece, ainda, que o dirigente de cada órgão 

local pode convidar personalidades influentes da sociedade civil a integrar o conselho local, 

de forma a assegurar a representação dos diversos atores e setores (FORQUILHA, 2009). 

 Portanto, esse contexto, aliado à própria abordagem do processo de implementação 

das IPCC‟s, de cima para baixo, reforça, na base, a ideia de um processo que pertence mais ao 

governo do que, propriamente, às comunidades rurais locais. Além disso, em alguns casos, 

“foi o próprio administrador que não só explicou às populações locais, o mecanismo do 

funcionamento do processo, mas também influenciou, diretamente, a seleção dos membros 

para os conselhos locais distritais” (SNV& SOCIEDADE ABERTA, 2007, p. 14-15).  

No entanto, a inclusão das comunidades locais no processo de tomada de decisão dos 

órgãos do Estado, a nível local, constituiu o ponto de referência do funcionamento da criação 

das IPCC‟s (FORQUILHA, 2010).  

 O Guião que estabelece a organização e o funcionamento dos princípios de 

participação presentes nos processos de institucionalização das IPCC‟s, não mostra a 

relevância pedagógica e política da participação das comunidades rurais, realçando, apenas, o 

“princípio de independência”, em termos das suas preocupações reais, conforme a sua agenda 

e as suas prioridades. Nesse sentido, não se observou as outras formas institucionais dos 

territórios, com a finalidade de contemplar as articulações desses espaços com o parentesco, 

que tem alto significado na sociedade local, para um diálogo mais profícuo entre o Governo e 

a sociedade tradicional. 

 Com efeito, ao centralizar a institucionalização dos conselhos locais nos 

representantes do Estado, a nível local e, ao privilegiar uma abordagem de cima para baixo, a 

legislação acabou dando às comunidades locais um papel marginal, transformando o homo 

situs em ator passivo no processo. Na prática, o que tem acontecido em programas e projetos 

aprovados pelos fóruns para o desenvolvimento local é que as intervenções são, previamente 

definidas, seguindo exigências setoriais, restando para a população local, as discussões de 

fundo operacional no sentido de viabilizar a intervenção (VAINER, 2000). 

 Na análise sobre a construção do Estado na África, particularmente, em zonas rurais, 

pondera-se que: 
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Algumas reformas de descentralização implementadas a partir dos anos de 

1980, na África, produziram efeitos contraditórios bem longe dos esperados. 

Em alguns casos houve a revitalização dos despotismos locais, a erupção da 

violência e o enfraquecimento completo das relações centro-periferia, 

contradizendo as razões básicas dos próprios projetos de reformas do Estado 

(FORQUILHA apud BOONE, 2003, p. 6).  

 

 

 Haverá maior probabilidade que as reformas tenham o efeito desejado em contextos de 

Estados com alto grau de institucionalização, do que em contextos de Estados neo-

patrimoniais onde imperam as lógicas do clientelismo e fraca diferenciação entre o Estado e 

os interesses privados (FORQUILHA, 2010).  

 Percebe-se, pelo que foi exposto, que o funcionamento dos CCL‟s, em todos os 

distritos do País, exige maior envolvimento dos Governos Distritais e das comunidades rurais 

locais no processo, pois, não se pode afirmar que essas novas instituições estejam 

consolidadas e sejam efetivas ao nível local, sem o apoio do Governo Central ou de outros 

organismos externos ao Governo Distrital. “É preciso um trabalho acurado de consolidação 

desses órgãos, maior profissionalismo no funcionamento, tornando todo o processo mais 

transparente e com regras previsíveis” (VALÁ, 2009, p. 118).   

 Conclui-se que não é suficiente acumular “quadros formados” com conhecimento 

cumulativo para haver desenvolvimento, porquanto, a formação deve ser complementada 

mediante condições favoráveis à liberdade do pensamento criativo (MAZULA, 2008).  

 No entanto, o meio rural em Moçambique é representado por uma realidade 

sociocultural que torna Moçambique um verdadeiro mosaico, com processos específicos de 

produção, exigindo um pluralismo político e de expressão setorial, integrado na nova 

funcionalidade de forma a promover o desenvolvimento local. O combate à pobreza
30

 envolve 

a questão da segurança alimentar, que evidencia a redução dos alimentos para a população, 

especialmente as mais pobres e vulneráveis. Assim, torna-se imperioso a universalização dos 

serviços básicos e a abertura para o debate de ideias e políticas que respondam aos interesses 

das comunidades rurais, mediante a articulação dos poderes “tradicionais” com a burocracia 

estatal (VALÁ, 2009). 

 Enfim, a institucionalização da participação e consulta das comunidades rurais, através 

dos conselhos locais devem servir como ingredientes democráticos para a formulação de 

                                                 
30

 O Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta para 2006-2009 (PARPA II) aprovado pelo Governo de 

Moçambique, em 02 de Maio de 2006, objetiva diminuir a incidência da pobreza de 54%, em 2003, para 45% , 

em 2009 (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2006, p. 1). 
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políticas públicas apropriadas ao País e não, unicamente, figurarem em teses ou referências 

externas.  

Finalmente, as políticas públicas nas zonas rurais devem proporcionar a capacitação 

do homo situs, incluindo a sua auto organização comunitária, com a finalidade de garantir 

bons resultados, no que concerne aos programas e projetos de desenvolvimento local. Os 

espaços construídos socialmente incorporam a crença e atos compartilhados, de acordo com 

as forças místicas que são relevantes para as diferentes ocasiões da vida, de acordo com a 

cultura das sociedades tradicionais. 

 

2.11 Os Conselhos Consultivos Locais 

      

Como experiências de planejamento participativo dos finais dos anos de 1990, os 

conselhos locais surgiram como espaços importantes de participação nos processos de 

elaboração dos planos distritais, particularmente, em algumas províncias do norte e centro do 

País, no contexto do Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas (PPFD). No 

âmbito do processo de reforma dos órgãos locais do Estado, os conselhos locais tiveram uma 

existência legal com a aprovação da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE) e o seu 

regulamento, em 2003 e 2005 (Lei 8/2003; Decreto 11/2005), respectivamente 

(FORQUILHA, 2010).   

De acordo com o Decreto 11/2005, nº 1 do Artigo 103, lembrado por Forquilha: 

 

 

Os planos de desenvolvimento distritais são elaborados com a participação 

da população residente, através dos Conselhos Consultivos Locais, visando 

mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros adicionais para a 

resolução de problemas do distrito (FORQUILHA, 2010, p. 29). 

 

 

 Ainda, em algumas províncias do norte e do centro do País, sobretudo, aquelas com 

uma história de participação institucionalizada no âmbito do Programa de Planejamento e 

Finanças para o Desenvolvimento, os conselhos locais, de simples instâncias de consulta 

deveriam passar a ter maior participação, não só na elaboração dos planos, como também no 

processo de tomada de decisões à nível distrital. Contudo, a participação abordada demonstra 

que o exercício da liberdade não está inserida nos valores relacionais locais para influenciar o 

debate e a interação social com os agentes moderadores externos (FORQUILHA, 2010).  
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 Em conformidade com o Decreto 11/2005, Artigo 111, citado por Forquilha (2010, p. 

30): 

 

O Conselho Consultivo Local é um órgão de „consulta‟ das autoridades da 

administração local, na busca de soluções para questões fundamentais que 

afetam a vida das populações, o seu bem-estar e o desenvolvimento 

sustentável, integrado e harmonioso, no qual participam, também, as 

autoridades comunitárias. 
 

 

Nota-se, que os mecanismos de consulta estabelecidos entre as instituições de 

promoção do desenvolvimento rural e as organizações da sociedade civil de natureza local, 

têm um caráter informativo, consultivo e casual, não constituindo um processo de consulta 

“ida e volta”, cujo objetivo seja a criação de consensos (VALÁ, 2009).  

 

Muitas ONG‟s de bases locais suspeitam de que essas consultas constituam 

só um auscultamento formal. Elas criticam o fato de não serem devidamente 

envolvidas na formulação de leis e políticas públicas (BALLERSTAEDT, 

1999, p. 26). 

 

 

Neste caso, a participação consultiva não chega a garantir o usufruto da condição 

básica de reprodução da existência do homo situs, não proporcionando sequer a liberdade e a 

ação decisória, nas condições reais do lugar. Ainda, a abordagem participativa consultiva, na 

realidade, não permite a definição do papel e das tarefas dos sujeitos integrantes das 

comunidades, de maneira a proporcionar resultados referentes ao cumprimento das metas. 

 

 

A oportunidade de participar em momentos de definição, se traduz em 

escolhas que são influenciadas por diversos fatores, seja a partir de critérios 

mais coletivos, seja a partir de critérios individuais. Assim, as escolhas 

devem ser garantidas como parte de um processo de participação efetiva da 

população. Do contrário, tais escolhas estarão sendo realizadas por outros 

atores reforçando relações de poder (LEITE, 2007, p. 62). 
 

 

 Nota-se que a real participação, enquanto mecanismo de reprodução social, nunca foi 

objeto da consciência e concepção das pessoas visadas, no sentido de induzi-las à cooperação, 

não permitindo que o grupo funcione, ao definir os interesses e as identidades para a ação 

coletiva. 

 



106 

 

 

A participação verdadeira é um processo social que resulta da ação de forças 

sociais que são constituídas como tais, a partir de determinantes tais como: 

as classes sociais, os grupos, o gênero, as etnias, dentre outras e que supõe a 

capacitação do homem para o enfrentamento dos desafios sociais 

(FRANCISCO, 2007, p. 164). 
 

 

Os critérios que norteiam a capacidade de escolha podem ser os mais diversos.  

 

As escolhas sociais são permeadas por fatores como base informacional, as 

oportunidades de discussão e interação públicas e a construção de valores 

sociais decorrentes dessa interação. A visão de liberdade envolve tanto os 

processos que permitam a liberdade de ações e decisões, como as 

oportunidades reais que as pessoas tenham, dadas as suas circunstâncias 

pessoais e sociais (SEN, 2000, p. 31). 

 

 

Tendo em vista o exposto, ao se pensar na ampliação da base informacional nos fóruns 

locais no sentido de incrementar a capacidade de escolha dos indivíduos, deve-se ter a 

preocupação com a forma como a informação é repassada pela equipe setorial distrital. A 

linguagem técnica, muitas vezes, constitui-se numa barreira para a assimilação do conteúdo e 

acaba reforçando as relações de poder estabelecidas. O tipo de informação repassada pode 

ajudar a reforçar decisões tomadas em outras esferas e, não necessariamente, contribuir para 

as escolhas. Não se pode decidir sobre o que não é compreendido (LEITE, 2007, p. 63).  

No entanto, através de competências educacionais e de conhecimentos burocráticos, os 

funcionários do Estado, historicamente, detém o monopólio da informação e, ao mesmo 

tempo, o controle dos recursos, o que lhes proporciona vantagens nos processos de decisão 

sobre as políticas públicas. 

 Definir o conselho local, como órgão de participação, significa distinguir as suas 

tarefas, conforme o Decreto 11/2005, Artigo 122, nº 2, alíneas c e g: 

 

Participar no processo de preparação, implementação e controle dos planos 

estratégicos provinciais e distritais de desenvolvimento, apreciar relatórios 

sobre a planificação, destacando a qualidade de participação das 

comunidades locais e dos grupos de interesses e aprovar o plano de 

atividades e o respectivo relatório de prestação de contas da gerência do 

desenvolvimento distrital (FORQUILHA, 2010, p. 30). 
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Entretanto, a situação de extrema carência das comunidades rurais aliada à falta de 

informação, coloca esses grupos em situação de fragilidade e vulnerabilidade, diante dos seus 

interlocutores ao longo dos processos participativos (SANTOS JÚNIOR, 2001).  

Nesse sentido, a participação, plasmada na legislação moçambicana, seria entendida 

como a legitimidade das decisões tomadas fora das esferas de debates públicos, numa 

perspectiva de intervenção periódica e, não na noção de direito para tornar as comunidades 

rurais falantes e reflexivas quanto à sua condição humana. Além disso, a língua portuguesa, 

nas zonas rurais moçambicanas, não é dominada pela maioria dos que ali se encontram. 

Portanto, segundo Mazrui (1972, p. 97) a língua:  

 

 

Cria obstáculos à integração social, em virtude de não facultar a participação 

das massas nas discussões da esfera pública, das atividades políticas e 

socioeconômicas.  

 

 

Na realidade, no decurso da pesquisa de campo, constatou-se que o processo de 

institucionalização da participação e consultas comunitárias emana de uma relação de poder 

entre os participantes (membros da comunidade, instituições e/ou agências sociais e Estado) 

na arena decisória, geralmente afetada na abordagem participativa, na qual os agentes 

moderadores externos produzem as ideias a serem debatidas, criando, artificialmente, a 

identidade da comunidade, mobilizando-as, portanto,  para aceitar  e adotar os interesses 

coletivos, sob a ótica governamental. 

Firmino (2006, p. 124) observou que:  

 

 

A integração das línguas autóctones africanas, especialmente, a língua franca 

regional, é primordial para garantir a participação completa das massas na 

promoção do desenvolvimento local, porquanto, às línguas europeias faltam 

a função de participação cidadã. Tais línguas alienígenas são vistas, 

também, como barreiras à administração rural, à popularização do 

conhecimento, à capacitação, à transferência do know-how e à expansão do 

ensino formal.  

 

 

 

Entretanto, as línguas europeias desempenharam um papel importante na vida nacional 

de praticamente todos os países africanos, como mostram a predominância de políticas 
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linguísticas isoglóssicas na África (HEIN, 1990). Elas, também, têm prestígio social e 

facilitam a mobilidade social. 

 

 

Ressalta-se que as línguas europeias dominam as burocracias estatais, os 

sistemas educacionais, os discursos científicos e tecnológicos, bem como 

outros domínios institucionais e públicos (FIRMINO, 2006, p. 124).  

 

 

Assim sendo, pode-se inferir que a concepção sobre a participação no meio rural 

moçambicano apresenta dois aspectos: um deles é de não ser um componente, no sentido 

reflexivo-afetivo, diante da realidade local, como regra e recurso para uma boa governança 

territorial. Outro é o seu papel de cunho meramente instrumental, derivado da falta de 

funcionalidade na articulação do homo situs e os agentes moderadores externos para a 

viabilização do aprendizado coletivo. Leite (2007, p. 54) mostra que “essa visão sobre 

participação tem prevalecido e, com base nela, a população ainda é vista como incapaz de 

tomar decisões que caberiam ao poder público”.  

Observa-se que apesar de todas as iniciativas analisadas, Moçambique é, ainda, uma 

nação pobre. Sem dúvida, a Nação tem a possibilidade de crescer mais rapidamente, mas 

também é necessário garantir a responsabilidade e a transparência na gestão do patrimônio 

público, além dos instrumentos legais, visando a participação da sociedade civil na 

formulação de políticas públicas e estratégias adotas para a sua superação, bem como da 

geração e distribuição da riqueza.  

O desenvolvimento local deve ser realizado mediante a atuação do cidadão e não, 

necessariamente ou exclusivamente, do partido ou do Estado. A participação do cidadão 

pressupõe a abertura política e social que se manifesta na liberdade de pensamento, como 

investimento do desenvolvimento. Esta é a democracia que se almeja, como campo concreto 

da convergência de ideias, opiniões, interesses propícios e ao desenvolvimento sustentado do 

País (MAZULA, 2008). 

 Contudo, num balanço do Plano Econômico e Social (PES) referente a 2008, o 

Governo de Moçambique considerou que foi consolidado o funcionamento regular dos 

conselhos locais (BRITO, 2010). Entretanto, a efetividade social dos Conselhos Locais tem 

sido colocada em questão.   
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Apesar desse aparente progresso, a qualidade de participação no seio dos 

conselhos locais ainda continua a constituir um grande desafio para o 

processo das reformas de descentralização administrativa. Trata-se de um 

desafio que tem a ver com a representatividade nos conselhos locais, os 

processos de prestação de contas e de tomada de decisões e a monitoria dos 

planos distritais. É um desafio que pode ser visto como consequência da 

natureza neo-patrimonial do Estado que parece transformar os conselhos 

locais em espaços de “participação controlada” (FORQUILHA, 2010, p. 32).  
 

   

 Enfim, as políticas públicas serão muito mais efetivas e transformadoras se os 

procedimentos forem bem concebidos e organizados, suprindo os territórios com informações 

embasadas nas aspirações e demandas locais. Os conceitos de pluralidade e de 

transversalidade só se constituirão em práticas efetivas se forem abrangentes e possibilitarem 

a expressão dos interesses legítimos dos envolvidos, direta ou indiretamente, pelas questões 

em discussão. 

 

2.12 A Representatividade dos Atores na Estruturação dos Conselhos Locais  

 

 O Estado colonial esteve sempre em conflito com as comunidades locais, devido à 

usurpação dos recursos, os quais pertenciam às referidas comunidades e à exclusão dos 

indivíduos quanto à participação dos mesmos, na vida sócio-política do País. 

 As tentativas anteriores de promoção do desenvolvimento rural
31

 não trouxeram bons 

resultados no que concerne à melhoria do bem-estar das comunidades rurais ou, se trouxeram, 

foram resultados com impactos lentos. Na verdade, “as estratégias passadas pecavam por 

considerar o País como uma unidade homogênea que poderia ser desenvolvida com uma 

estratégia nacional” (MPD, 2006). Além disso, careciam de uma base participativa e social, na 

qual os sujeitos do desenvolvimento tivessem uma participação ativa na escolha do seu 

destino. Por outro lado, “as comunidades rurais que seriam as beneficiárias não tinham 

autoridade sobre os recursos de base para o seu próprio desenvolvimento” (VALÁ, 2009, p. 

840).  

  Na pesquisa de campo averiguou-se que o atual estágio de desenvolvimento endógeno 

e a questão da representatividade nos conselhos locais, tornam-se imperiosos no âmbito das 

políticas públicas, no sentido de identificar os atores-chave estratégicos nos espaços 

                                                 
31

 Desenvolvimento Rural: no pós-independência, o Estado definiu que o desenvolvimento rural seria feito por 

via da “socialização do campo” através das aldeias comunais, cooperativas agrárias, grandes empresas e 

complexos agroindustriais estatais. Também foram realizados programas de desenvolvimento regional integrado, 

desenvolvimento polar e desenvolvimento comunitário. 
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configurados, seus recursos locacionais e as regras que orientam a possiblidade de induzir e 

influenciar a cooperação. Essas premissas seriam relevantes para garantir a qualidade de 

participação consciente e ativa do homo situs nos seus territórios, evitando a maior 

representatividade dos funcionários públicos e técnicos setoriais, nos conselhos locais. 

Por conseguinte,  

 

Quanto mais heterogêneo for o conselho local, em termos de representação 

dos diferentes grupos sociais e setores de atividades presentes no distrito, 

maior será a probabilidade de participação das diferentes comunidades rurais 

numa lógica inclusiva (FORQUILHA, 2010, p. 32).  

 

 

A esse propósito, a legislação relativa aos conselhos estabelece a composição dos 

conselhos locais nos diferentes níveis da administração local, tal como mostra a Tabela 1, a 

seguir:  

 

Tabela 1 - Composição dos Conselhos Locais em Moçambique 

Nível Designação Nº de Membros 

Distrito Conselho local do Distrito 30-50 

Posto 

Administrativo 

 

Conselho Local do Posto 

Administrativo 

 

 

20-40 

Localidade Conselho Local da Localidade 10-20 

Povoação Conselho Local de Povoação 5-10 

      Fonte: Tabela adaptada a partir dos dados concernentes ao Decreto 11/2005, Boletim  

      da República,  I Série, n. 23, 10 de junho de 2005. 

 

 

No contexto do processo da Lei do Órgão de Estado (LOLE)
32

, os conselhos locais 

foram instituídos para identificar e formular iniciativas de desenvolvimento endógeno. Por 

essência, devem ser compostos de acordo com a estrutura social local, com representantes de 

mulheres, jovens e lideranças locais. Contudo, os mecanismos de seleção dos seus membros 

continuam baseados na aceitação da “cor partidária” e a manifestação do cidadão nas reuniões 

é bastante controlada e mesmo que falem, expressam-se sob tempos limitados, receando 

represálias. No entanto, a falta de participação real é sinônimo da marginalização das 

aspirações do homo situs, em decorrência das demandas preconizadas pelo supracitado 

decreto que dispensa a deliberação participativa, ampliada na esfera pública. Para isso, o 

                                                 
32

 Lei regulamentada em 2003 e 2005 (Lei 8/2003 e Decreto 11/2005). 
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homo situs passa de sujeito de direitos universais, em mero receptor de favores, 

empobrecendo a sua condição de sujeito. 

De acordo com a legislação, os membros dos Conselhos Locais são selecionados a 

partir de um processo que envolve diferentes níveis: os níveis inferiores escolhem os seus 

representantes para os níveis acima, indo de Comitês de Desenvolvimento Comunitários 

(CDC‟s), passando pelos Conselhos Locais de Povoação e Localidade, até o nível 

administrativo de distrito. Após a aprovação do decreto 11/2005, em algumas províncias, 

como por exemplo, Nampula, com ajuda de ONGs, houve um processo de reconstituição dos 

Conselhos Locais, de modo a adequá-los às exigências da legislação em termos de 

composição (FORQUILHA, 2010). 

 Ao se examinar a situação concreta dos processos históricos e políticos de 

desenvolvimento endógeno, em Moçambique, percebe-se que é preciso levar a cabo uma 

delimitação geográfica para compreender a abordagem participativa no decorrer do tempo. 

Assim, o distrito de Gorongosa tem uma superfície de 6.722 km², estando situado na zona 

noroeste da província de Sofala, com uma população de 117.129 habitantes, espalhados pelos 

três postos administrativos, os quais são: Vila-sede, na qual situa-se o regulado da 

comunidade em estudo de Nhambita, Nhamdzi e Vunduzi (INE, 2008). Gorongosa faz 

fronteira com os distritos de Maríngue, ao Norte; Nhamatanda, ao Sul; Chiringoma e Muanza, 

a Leste e Gondola e Macossa, a Oeste (MAE, 2005). 

A escolha do território de Gorongosa, no regulado da comunidade de Nhambita, deve-

se às experiências e transformações das relações sociais instituídas pelos agentes moderadores 

externos, baseando-se, essencialmente, em três razões:  

 

 O distrito de Gorongosa, na província de Sofala, foi um dos escolhidos para 

experiência piloto no processo de planificação descentralizada, visando à 

participação institucionalizada, que data dos finais dos anos de 1999. Este 

processo envolveu a participação de parceiros de cooperação internacional e da 

sociedade civil, a nível distrital e provincial, através da Direção Provincial do 

Plano e Finanças, com assessoria da cooperação alemã – GTZ/PRODER – 

Programa de Desenvolvimento Rural, promovido pelo Governo Alemão. 

 

 A Comunidade do regulado de Nhambita, apresenta uma história cristalizada de 

organização social clânica, o que estimulou o envolvimento do regulado na pós-

guerra civil a implementar as estratégicas de regeneração dos ecossistemas no 
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Parque Nacional de Gorongosa (PNG) e a promoção dos projetos de sequestro de 

carbono pela Envirotrade, na zona tampão do Parque, através da 

institucionalização dos comitês de gestão dos recursos naturais, datada dos anos 

2003 e, recentemente, a instalação do Centro Comunitário de Desenvolvimento 

Sustentável (CCDS).  Contudo, apesar da comunidade ter sido abrangida nos 

processos de desenvolvimento territorial, a participação é mínima e, externamente 

impulsionada pelas agências que atuam na região. 

 

 Uma última razão é concernente à história política,
33

 marcada por uma forte 

presença de representação da RENAMO durante a guerra civil que perdurou por 

16 anos, a qual teria capitalizado muitas frustrações em relação aos projetos, 

planos e programas concebidos, centralmente, pelo Governo. Além disso, houve o 

problema relativo à construção das aldeias comunais, de um lado e, de outro, uma 

crescente implementação da FRELIMO, particularmente, depois das eleições de 

2004, devido à incorporação das reivindicações da RENAMO, nos seus 

manifestos eleitorais, tornando latentes as clivagens político-partidárias, ao nível 

distrital. 

 

Partindo-se do Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital (PEDD) de Gorongosa 

(2005-2009), instrumento de planejamento e gestão de médio prazo, foi oficialmente 

constituído em março de 2005, o conselho local distrital a todos os níveis, cujo processo teria 

levado dois anos. O plano foi elaborado pela equipe técnica, oriunda do governo distrital e 

aprovado com o parecer do Comitê de Desenvolvimento Local (CDC), em fevereiro de 2006. 

A essência do conteúdo apresentado no documento era totalmente setorial, apenas com um 

item que destacava as atividades que envolviam a participação da comunidade local. 

O conselho local distrital, de acordo com a planificação distrital é liderado pela equipe 

técnica distrital, integrado por técnicos dos diferentes setores, ainda, com fraca capacidade em 

matéria de planejamento e restrita visão antropológica e sociológica relativas às comunidades 

locais. Ademais, o processo teve início com a nomeação, pela figura do administrador, da 

equipe técnica distrital, seguida de treinamento e capacitação pelos especialistas vindos da 

Direção Provincial de Plano e Finanças. É neste contexto, que a composição do conselho local 

distrital ficou configurada por 49 membros, dos quais 11 são mulheres. De acordo com a 

                                                 
33

 História Política: é importante lembrar que até meados dos anos 1980, a base mais importante da RENAMO, 

situava-se na localidade da Casa Banana, posto administrativo do Vunduzi, distrito de Gorongosa. 
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administração local, o processo de seleção de membros para o Conselho Local obedeceu ao 

preconizado na legislação. Todavia, a realidade tornou-se muito diferente, no local. 

Tomando-se em consideração o propósito acima mencionado, o conselho local distrital 

de Gorongosa obedece à seguinte configuração estrutural: 

 

Mostra claramente que 61% dos membros desse conselho vem de grupos sob 

controle do administrador, distribuídos da seguinte maneira: 10% do 

governo distrital, 29% convidados do administrador, 22% autoridades 

comunitárias. Os considerados cidadãos comuns representam apenas 39% 

dos membros do conselho local (FORQUILHA, 2009, p. 21). 
 

 

Pode-se considerar que o processo de estabelecimento dos Conselhos Locais e o papel 

das comunidades locais, reduz-se essencialmente a: 

 

 Constituição dos níveis mais baixos das instâncias de participação 

comunitária, Fóruns, Comitês de Desenvolvimento Comunitário (CDC‟s) e 

outros, de maneira a garantir um diálogo mais efetivo e responsável com o 

governo, nos Conselhos Locais. 

 

 Seleção de representantes comunitários para escalões superiores dos 

conselhos (até o nível do distrito e de acordo com a legislação em vigor). 

Ainda não existem mecanismos de seleção uniforme, institucionalizados e 

praticados em todos os distritos do País. Com a aprovação do regulamento 

da LOLE, a prática de eleições foi sendo cada vez mais adotada pelas 

comunidades como mecanismo de seleção dos membros para os escalões 

superiores dos Conselhos Locais. Todavia, é importante ressaltar que as 

modalidades de eleições variam de comunidade a comunidade, sendo as 

mais comuns a eleição por voto secreto e as eleições públicas, por consenso 

dos membros da assembleia (CDCs, Fóruns, Conselhos Locais, Conselho 

Local do Posto Administrativo – CLPA). No caso desse último tipo de 

eleição, os candidatos são publicamente apresentados à assembleia e esta, 

por consenso, aprova ou não a seleção do candidato para o Conselho Local. 

Dessas duas modalidades, a eleição pública, por consenso dos membros da 

assembleia, é a mais frequente. Isto pode ser explicado pelo fato de ter sido 

uma prática generalizada nos processos de seleção de membros para os 

órgãos político-administrativos à nível local, durante o período do sistema 

monopartidário, com maior destaque para os primeiros anos da pós-

independência. Este foi o caso, por exemplo, do processo de seleção de 

candidatos para as Assembleias do Povo ou, ainda, da seleção de candidatos 

para membros dos antigos grupos dinamizadores; 

 

  Participação em cursos de capacitação em matéria de metodologias 

participativas e de planificação (FORQUILHA, 2009, p. 36-37). 

 

As cláusulas do Guião na organização e funcionamento dos conselhos consultivos são 

teóricas e, na realidade, sem opções libertárias, bem como capacitação que ofereça a 
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complementaridade entre indivíduos para o desenvolvimento comunitário. Além disso, as 

próprias comunidades não estão familiarizadas com o Guião, tendo em vista a fraca 

operacionalização do seu conteúdo, no que diz respeito ao papel da participação da 

comunidade como ator social chave no processo. 

Assim, no Guião, que é um dos instrumentos de planificação distrital dos processos 

participativos nos conselhos locais distritais, está estabelecido que nenhum elemento poderia 

ser selecionado para o órgão, enquanto algum membro for representante de algum partido 

político. Isso pretendeu garantir que os conselhos locais não fossem politicamente cooptados 

por partidos políticos. Entretanto, averiguou-se que nos conselhos consultivos locais falta a 

remoção de vários tipos de restrições que deixam aos membros da comunidade, pouca 

margem de escolha e pequena oportunidade para o exercício da sua ação concreta. Ainda, 

observou-se que há ausência de espaço político independente, credibilidade para desempenhar 

o papel real na governança territorial e uma boa representatividade para tornar legítimas as 

decisões tomadas nos conselhos locais.  

 

 

Na prática, tem-se verificado que os secretários do partido FRELIMO, ao 

nível do distrito, posto administrativo ou localidade são sistematicamente 

convidados para sessões dos respectivos conselhos locais. Em alguns casos, 

eles são membros dos conselhos locais onde participam na qualidade de 

autoridade máxima do partido, a nível local, a convite do administrador, do 

chefe do posto ou da localidade (FORQUILHA, 2010, p. 34).  

  

 

 Curiosamente, o novo Guião, sobre a organização e funcionamento dos conselhos 

locais, recentemente, aprovado, não faz nenhuma menção à questão da representação de 

partidos políticos nos conselhos locais. 

A partir da análise da representatividade nos conselhos locais, constata-se que as 

lógicas informais se sobrepõem às lógicas formais do funcionamento do Estado, a nível local, 

aliás, uma das características do neo-patrimonialismo. Assim, por exemplo, partindo-se do 

caso de Gorongosa, verifica-se que embora a composição dos conselhos locais seja legal, de 

modo a permitir que diferentes grupos e interesses estejam neles representados, as lógicas 

informais contribuem para uma forte representação de grupos sob o controle do administrador 

dentro do conselho local, em detrimento das mulheres e das comunidades locais. Assim, “a 

fraca separação entre as esferas estatais e partidárias traz o risco real de captura dos conselhos 

locais pelo partido no poder” (FORQUILHA, 2010, p. 35). Por conseguinte, tais fatos têm 
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consequências na qualidade da participação nos conselhos locais, refletindo-se na perda de 

referência, não só quanto ao espaço de participação, mas, também, no que concerne à 

dinâmica das relações sociais nos territórios. Para tanto, os conselhos consultivos locais para 

o povo moçambicano é uma criação “artificial” de uma organização social planejada, 

completamente distinta do seu modo de vida, dado os mecanismos de tomada de decisões e de 

prestações de contas burocráticas e rigorosamente hierarquizadas. 

 

 

Depois das eleições de 2004, a FRELIMO tratou de consolidar o seu poder e 

posição e reduzir o espaço disponível para a oposição. Há, agora, uma 

identificação mais próxima entre o aparelho de Estado e o partido 

predominante. Funcionários públicos e figuras da sociedade civil estão agora 

sob pressão para se juntarem ao partido. Existem cada vez mais alegações de 

que é mais fácil obter licenças e empréstimos ou donativos do governo, 

sendo membro do partido (HANON; SMART, 2008, p. 27). 
 

 

 É nesse quadro de referência que poderá haver um enfraquecimento da 

institucionalização do Estado, à nível local, tornando-se mais evidente, ainda, tal fragilidade 

no processo de implementação de reformas de descentralização (FORQUILHA, 2010).  

Consequentemente, os planos distritais, principalmente, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Distrital (PEDD) e o Plano Econômico e Social Orçamentário Distrital 

(PESOD), são praticamente desconhecidos ao nível da base, como também não têm sido 

objeto de uma monitoria sistemática por parte dos membros dos conselhos locais, situação 

esta, agravada pela entrada, em cena, do Orçamento de Investimento de Iniciativa Local 

(OIIL) que acaba monopolizando grande parte das sessões dos conselhos locais. 

Por conseguinte, os conselhos locais parecem não ter alargado a base de participação 

das populações locais no processo de tomada de decisões, no que concerne ao melhoramento 

das condições de vida, a nível local (FORQUILHA, 2009).  

Os conselhos locais, enquanto aspectos das reformas de descentralização 

administrativa, ainda têm um longo caminho a percorrer, com vistas à sua transformação em 

espaços de participação inclusiva das populações locais nos processos de redução da pobreza 

e do desenvolvimento endógeno. 
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CAPÍTULO 3 

DA AUTORIDADE GENTÍLICA ÀS PRÁTICAS 
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3.1 Da Autoridade Gentílica às Práticas Participativas Perversas 

 

 A década de 40, do século XX, constituiu um marco na oficialização dos atributos e 

competências das chamadas autoridades tradicionais locais ou gentílicas. Foi durante esse 

período que o Estado colonial português deu um impulso significativo ao nível da 

reestruturação socioeconômica e da reorganização de toda a política de reforço do poder 

dessas autoridades, em Moçambique. 

 Em termos de estrutura territorial existiam dois tipos de unidades organizadas: os 

conselhos e as circunscrições. Nos conselhos, predominantemente, existentes em âmbitos 

urbanos, imperava o Estado de direito, sendo os cidadãos dirigidos por autoridades civis.  Nas 

zonas rurais, a unidade administrativa básica era a circunscrição
34

, dirigida por um 

administrador colonial (MENESES, 2003). 

 Essas circunscrições estavam divididas em regedorias
35

, unidades administrativas mais 

reduzidas, lideradas por um régulo (sob o controle do administrador). A figura do régulo era 

hereditária e a sua legitimidade, frequentemente, assentava-se numa ligação aparentemente 

real às linhagens pré-coloniais (CUHAELA, 1996). Os títulos atribuídos às diferentes 

posições na estrutura do poder local variavam de acordo com as línguas locais e com o 

registro histórico existente (MENESES, 2009).  

 O regime colonial português apoiava as regras locais de sucessão na designação dos 

régulos, consentindo a existência de um direito privativo, consuetudinário, para a resolução de 

problemas das sociedades locais (MENESES, 2009). Outros títulos locais, muitas vezes com 

conotações religiosas, como o Caso de N’nga
36

, continuaram a existir, embora a sua 

importância política fosse menor, se não estivesse articulada com o regulado. 

 Nesse novo sistema administrativo, o papel dos régulos, que deveria ser reforçado 

passou a revestir-se de grande importância no controle efetivo das populações locais. Assim, 

“a Portaria Provincial nº 5639, de 29 de julho de 1944, atribui-lhes o estatuto de „auxiliares de 

administração‟, criando o governo, incentivos e insígnias que serviriam de estímulo ao 

empenho de alguns régulos” (MENESES, 2003, p. 345).   

                                                 
34

 Circunscrição: coincidindo, grosso modo, com o atual distrito. Estas circunscrições podiam estar, ainda, 

subdivididas em postos, se fossem áreas muito extensas. 
35

 Regedoria: no caso das regedorias muito extensas, estas estavam subdivididas e a autoridade no local era 

delegada a um cabo de terra. As regedorias não eram um fenômeno exclusivamente rural. Nas grandes cidades 

os indígenas eram dirigidos por um régulo local. Esta situação mantém-se nos nossos dias, sendo disso exemplo 

o caso do régulo Luis, num dos bairros da cidade da Beira (Província de Sofala). 
36

 N’nga: designação aos médicos tradicionais nas províncias de Manica e Sofala. 
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 Desse modo, os títulos „tradicionais‟, nesse cenário, foram gradualmente perdendo 

parte do seu conteúdo e, os régulos e cabos de terra foram sendo percebidos como parte 

efetiva do Estado colônia, auferindo remunerações pagas através de comissões sobre a 

cobrança do imposto de palhoça (palhota), de recrutamento, de mão de obra e da venda de 

culturas obrigatórias dentro da área sob o seu controle. Dentro da sua área de jurisdição, os 

régulos e cabos de terra controlavam a distribuição das terras classificadas como sendo parte 

da reserva indígena e resolviam os conflitos locais, aplicando as normas consuetudinárias 

(GEFFRAY, 1991; ALEXANDER, 1994). 

Nesse sentido, o Estado colonial, as chefaturas e as instituições a ele relacionadas, 

constituíram um importante fator de coesão e de identidade cultural, legitimando a autoridade 

e regulando as relações da população com o meio, ao administrar, localmente, as situações de 

conflito emergentes.  

É verdade que o regime do indigenato que vigorou até o início da década de 60,  

 

 

Assentava-se num sistema de identidade social que tornava o nascimento ou 

associação à linhagem de um determinado grupo, o fundamento dos direitos 

de residência e de acesso à terra (tanto no sentido real, quanto no sentido  de 

pertença linhageira), embora frequentemente, se desrespeitassem as 

fronteiras  e alianças pré-coloniais (MENESES, 2003, p. 346). 

 

 

Para o exercício do seu poder, os régulos e cabos de terra possuíam a sua pequena 

força policial, recorrendo a castigos físicos, como o uso do chamboco
37

. A força física não era 

suficiente para garantir a legitimidade da sua atuação. Para tanto, tinham que recorrer ao 

apoio das linhagens locais para negociar as exigências da administração colonial, procurando 

solucionar os conflitos surgidos (MENESES, 2003). 

Para os assimilados
38

, a identidade civil era, pois, a liberdade do cidadão, do 

civilizado, único a deter direitos civis e políticos. Estes estavam inscritos no registro civil e, 

eram defendidos e protegidos pelo Estado colonial.  Por outro lado, os direitos dos indígenas 

eram defendidos pelas autoridades gentílicas, através do direito tradicional porque a 

                                                 
37

 Chamboco: trata-se de um objeto em madeira, pesado, com o qual eram aplicadas palmatórias ao castigado.  
38

 Assimilados: através da indiret rule pretendia-se legitimar uma presença colonial junto às comunidades locais. 

Assim, o poder colonial achava-se representado não por um agente externo, mas pelas chefias tradicionais locais. 

Apesar da indiret rule ter sido definida, em termos ideológicos, pelas estratégias do Estado colonial, em 

Moçambique, como meio de dominação, a aplicação prática desse sistema revelou-se sempre problemática, fruto 

da fragilidade do Estado português (SANTOS, 2001). 
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identidade indígena era definida pelas ligações ancestrais afetas a uma região e esta, por sua 

vez, era definida com base em critérios étnicos.  

Os direitos e obrigações eram estabelecidos em função dos “costumes indígenas 

locais”, transformados em códigos consuetudinários. Como resultado, as autoridades locais 

gentílicas falavam a linguagem da cultura e não a dos direitos exclusivos dos cidadãos 

(O‟LAUGHLIN, 2000; MAMDANI, 2000). 

 

Tornou-se evidente que a desigualdade política emergiu paralelamente à desigualdade 

civil, estando ambas assentadas no paralelismo legal instituído: a lei colonial/estatal e os 

direitos costumeiros, nos quais imperavam as práticas participativas manipuladas.  

 

O régulo não atuava individualmente, pelo contrário, atuava como uma 

espécie de catalisador de opiniões, pois o caso era apresentado não só ao 

chefe, mas também aos seus conselheiros
39

. A decisão era tomada, ouvida a 

opinião da assembleia de notáveis da comunidade local, ou seja, b’andlha
40

 

(MENESES, 2003, p. 347). 

 

 

No entanto, não existiam instâncias consolidadas de organização das comunidades que 

proporcionassem uma base institucional sólida para o processo de participação nessa escala 

territorial dos regulados. 

De fato, a posição dos regulados foi reforçada, tendo este passado a ser parte 

integrante da administração local e, consequentemente, os régulos e cabos de terra passaram 

a ter uniformes e a usufruir salários regulares, tendo sido definidos os limites da sua atuação.  

A distinção entre direito costumeiro e o direito civil não foi abolida. 

 

O início da guerra pela independência produziu, também, algumas 

transformações políticas. Os chefes realizaram alianças rompendo com a 

política „tradicional‟ e penetraram no reino da mobilização da FRELIMO, 

num quadro entendido, localmente, como de guerra contra os „brancos‟, uma 

luta nacionalista (ALEXANDER, 1994, p. 43).  

 

 

Por outro lado, as autoridades coloniais responderam reforçando o poder repressivo e as 

obrigações das autoridades locais, na garantia do controle e da lealdade das populações 

(MENESES, M. P.; FUMO, J.;  MBILANA, G.; GOMES, C., 2003).  

                                                 
39

 Conselheiros: o conselheiro tinha a designação de madoda. 
40

 B’andlha: colegiado. 
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 As respostas das autoridades locais (régulos, cabos de terras, chefes de linhagens e 

curandeiros) foram diversas. Segmentos da sociedade tradicional apoiaram os guerrilheiros da 

FRELIMO, ajudando-os no abastecimento de alimentos, apoio logístico, etc. Entretanto, não 

foi menos verdadeiro que outra fração da sociedade tradicional resolvesse apoiar as 

autoridades coloniais (MENESES, 2003).  

  Nesse contexto, a abolição do indigenato não estendeu os direitos de cidadania à 

maioria dos moçambicanos, nem levou a importantes reformas na administração local.  

 As autoridades tradicionais assumiam a condição de amortizadores entre as 

comunidades locais e os agentes da administração colonial eram encarregados de resolver 

vários problemas administrativos, econômicos e sociais, facultando, também, um 

relacionamento, mais ou menos, harmônico entre eles e as aludidas autoridades tradicionais. 

  

A atuação das autoridades gentílicas continuou a ser entendida como local, 

fruto de um conhecimento profundo dos sentimentos, das normas vigentes e 

do uso de línguas locais, o que impulsionou e legitimou a sua atuação 

(MENESES, 2003, p. 349). 

 

 

 “Esse conhecimento profundo dos sentimentos das normas e dos rituais, apresenta 

uma organização social do trabalho que pode refletir a organização da comunidade” 

(STANNER, 1955, p. 116). 

 

O ritual e os conhecimentos mágico-religiosos dos régulos é um conjunto 

rigorosamente codificador de palavras proferidas, de gestos executados e de 

objetos manipulados que correspondem à crença numa presença de seres ou 

de forças sobrenaturais (PANOFF; PERRIN, 1979, p. 153). 

 

 

 Pode-se inferir que, tal organização social do trabalho, na época colonial, significava 

que cada pessoa, ao desempenhar o seu papel, estava reafirmando a sua participação na 

estrutura social da comunidade. 

 Enfim, a recuperação do “tradicional”, atualmente, na África é, em geral, um exercício 

importante, sendo uma expressão da reivindicação de uma modernidade alternativa que se 

expressa como resistência à globalização (SOUSA SANTOS; CRUZ E SILVA, 2004).  
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 Nesse sentido, importa avaliar as implicações da dicotomia moderno/tradicional, no 

conceito de autoridade, em Moçambique. 

 Geralmente é considerado tradicional o que se crê existir desde tempos imemoriais, 

não sendo possível identificar, com precisão, nem o momento, nem os agentes da sua criação. 

Além disso, o caráter da legitimidade da autoridade tradicional é assegurada por aqueles que 

governam em consonância com essas tradições. Ao contrário, a autoridade racional, isto é, a 

chamada autoridade moderna, é definida como aquela que atua em função das estruturas 

socialmente sancionadas (MENESES, 2003). 

 Enquanto a autoridade moderna assenta-se na existência de estruturas definidas pela 

Lei, o ponto de partida para a legitimação da autoridade tradicional é a referência dos 

antepassados que, consequentemente, legitimam o caráter sagrado dessa autoridade. Ressalta-

se que vários são os grupos étnicos existentes em Moçambique, bem como distintas são, as 

concepções e as formas de autoridades tradicionais presentes no País. Nesse contexto, torna-

se importante fazer uma análise do percurso histórico da relação entre a autoridade tradicional 

e a moderna, em termos de resolução conflitual e da integração social, com o objetivo de 

avaliar as alterações ocorridas a partir da instauração do estatuto colonial, em Moçambique. 

Logo depois da independência, o novo governo aboliu todas as instituições do Estado 

colonial e modificou a divisão administrativa do país. Portanto, a estratégia que o novo 

governo adotou para a transformação total da sociedade, implicou, entre outras coisas, na 

abolição das instituições do Estado colonial e no desenho de uma nova divisão administrativa 

do país.  

O espaço político que surgiu em Moçambique, com o fim da luta anticolonial era 

caracterizado pela presença de múltiplas etnias, socialmente multifacetado e com graves 

desigualdades regionais. A FRELIMO, enquanto Frente de Libertação incluiu entre os seus 

quadros e estratégias, filhos de régulos, ex-seminalistas, enfermeiros, professores, intelectuais 

marxistas, tecnocratas, artesãos, operários e camponeses que se foram educando com a luta. A 

FRELIMO representava um conjunto de ideias resgatadas do marxismo-leninismo, das 

tendências maoístas e da social democracia (MONDLANE, 1969). 

 

 

A luta pela mudança do caráter do Estado era parte do projeto de 

democratização que tinha por objetivo promover uma cultura e um projeto 

de desenvolvimento nacional único que permitisse ultrapassar, 

rapidamente, o hiato que separava Moçambique, dos países mais prósperos 

(MEDEIROS, 1996, p. 3). 
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 Embora a prática de participação das massas e dos movimentos de base, na tomada de 

decisões fossem incentivados, o Estado assumiu o monopólio das iniciativas de 

desenvolvimento, comprometendo a participação popular. Tratava-se de democracia 

imperfeita, pois era difícil questionar as diretrizes “vindas de cima” e ainda mais difícil era 

fazer chegar ao topo, as opiniões das massas populares.  

 Nos primeiros 18 meses após a independência, o governo incentivou os grupos 

dinamizadores (GD‟s), em detrimento das autoridades tradicionais (AT‟s).  

 

 

Os grupos dinamizadores encarregavam-se, também, da mobilização da 

população para implementar as decisões emanadas dos órgãos centrais do 

„partido e do Estado‟. De uma forma mais geral, esperava-se que os grupos 

dinamizadores introduzissem os cidadãos moçambicanos na história política 

e nas prioridades políticas do novo governo (MENESES, 2003, p. 351). 

 

  

Dessa forma,  
 

 

A democracia popular seria construída sem a participação de muitas das 

pessoas que gozavam de larga legitimidade social, tendo esta sido suplantada 

por afinidade político-partidária ou ideológica. A base do sistema passou a 

ser preenchida por grupos dinamizadores (JOSÉ, 2007, p. 75).  

 

 

Com efeito, essa posição significava que a FRELIMO reivindicava para si, a 

exclusividade da ação política e da direção das massas populares no processo revolucionário. 

É nesse contexto, que “a marginalização das autoridades tradicionais durante o período 

socialista constituiu a principal causa das armas, em Moçambique” (GEFFRAY, 1991, p.45). 

 A política da FRELIMO teve pouco a ver com as alianças e aspectos do período 

colonial e da guerra da independência, pois tais atitudes são confirmadas por vários régulos.  

 No entanto, empenhada num projeto de “modernização radical”, a FRELIMO 

procurou criar uma hierarquia inteiramente nova de secretários e funcionários eleitos por 

diversos processos. Essa nova hierarquia substituiu o sistema das autoridades tradicionais que 

eram vistas como representantes do obscurantismo rural e como colaboradoras das 

autoridades coloniais. Após assumir o poder, a FRELIMO promoveu nas áreas rurais, a 

substituição dos régulos pelos grupos dinamizadores (ISAACMAN, A. F. & ISAACMAN, 

B., 1983). 
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 Essa ideologia de exclusão de participação nas políticas públicas das autoridades 

tradicionais fundamentou-se na construção da nação moçambicana consagrada no artigo 4º, da 

primeira Constituição de Moçambique, aprovada em 1975. Por tal razão, toda uma franja 

social onde se incluíam, além dos régulos, chefes de linhagens, chefes de produção, médicos 

tradicionais, autoridades religiosas, etc, envolvidas em processos de organização e 

administração, foi sendo relegada a segundo plano (GEFFRAY, 1991). 

 Ao ampliar e consolidar o poder popular, o novo Estado moçambicano estabeleceu, 

ainda, durante a década de 70
41

, novas orientações políticas de maneira a fortalecer o partido e 

o Estado. Nesse sentido, deveriam ser estabelecidas, ao nível da base, células do partido em 

todo o país, as quais, posteriormente, substituiriam os grupos dinamizadores
42

.  

 

 

A presença dessa mescla de novas instituições no território passou a ser 

encarada pela população, não apenas como uma concepção de um novo 

Estado popular, mas como uma prática efetiva, onde todo o povo se 

engajava de maneira a construir uma sociedade livre de exploração e de 

desigualdades (MENESES, 2003, p. 352). 

 

 

 Todavia, o pressuposto era que não haveria contradições de classe relevantes, pois 

todos os moçambicanos tinham sido explorados, sugerindo uma base para uma aliança entre 

operários e camponeses. Entretanto, a situação era bem diferente, uma vez que:  

 

 

As desigualdades econômicas eram profundas e as diferenças socioculturais 

do país, também. Muitos dos estudos realizados sobre este tema, em 

Moçambique, sugeriram que as hierarquias tradicionais passassem a integrar 

as instituições locais, sob as ordens do Governo (DINERMAN, 1999, p.34). 

 

 

 De fato, para os ideólogos da FRELIMO, o teste à política de implementação de um 

modelo de emancipação social, orientado para o socialismo seriam as contingências nacionais, 

os elementos étnicos e religiosos que eram sumamente diferentes, visualizando-se o país 

como um todo. Assim sendo, a FRELIMO decidiu banir os rituais desempenhados pelos 

régulos (cerimônias para propiciar as chuvas, adivinhação, exorcismo), ainda que tenha 

                                                 
41

 Década de 70: em 1977, durante o seu IIIº Congresso, a FRELIMO anunciou a sua transformação, de frente 

nacionalista ampla, em partido de orientação marxista-leninista, apostando numa estratégica de construção 

socialista, em Moçambique. 
42

 Grupos dinamizadores: Todavia, tal não se verificou e, em muitos locais, até hoje, os GD‟s coexistem com 

estruturas administrativas estatais locais, com diferentes forças políticas e autoridades tradicionais.  
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mantido os médicos tradicionais e o culto dos antepassados, bem como a intervenção das 

autoridades locais no equacionamento dos problemas sociais (MENESES, 2000).  

 Porém, para explicar o retorno às autoridades tradicionais, defendido pelo atual 

governo da FRELIMO, importa avaliar a crise de legitimidade que este partido e o Estado 

moçambicano atravessaram a partir da década de 1980, no qual se verificou um vazio na 

administração das áreas rurais, pelo governo. 

Entretanto, a concepção de “tradicional” não pode ser compreendida como 

conservadorismo africano. 

 A revolução moçambicana, com o advento do chamado “poder popular” acabou com 

qualquer outro tipo de poder em todo o país. Foi abolido todo o sistema colonial, bem como 

todos os sistemas tradicionais dos vários povos integrantes de Moçambique, por serem 

considerados “poderes feudais”. Os chefes e as linhagens foram marginalizados e as suas 

funções eliminadas. Mas, apesar de ter sido abolido oficialmente, o poder tradicional ainda 

atuava de forma evidente como poder escondido e paralelo ao poder da FRELIMO. A 

FRELIMO, então, iniciou um conjunto de mudanças e transformações, visando colocar o 

povo no poder, organizar a produção e resolver os problemas, cujas soluções foram sempre 

adiadas pelo colonialismo português.  

 

Estas reformas não só significaram o engajamento das novas autoridades 

para encontrarem os melhores caminhos para a administração do país, como 

significaram o total rompimento, em vários níveis, com a antiga ordem 

colonial (CASTELO-BRANCO, 1994, p. 581). 

 

 

Com o advento dos grupos dinamizadores a participação na tomada de decisões foi 

amplamente materializada.  

 

 

Poder Popular veio a significar, por um lado, a política geral que é exercida 

no interesse dos camponeses pobres e dos trabalhadores e, por outro lado, as 

instituições específicas criadas no sentido de possibilitar a participação 

popular na vida social. Na base, as tarefas dos órgãos de poder popular era 

de estimular a formação de cooperativas e organizar um sistema de ajuda 

mútua, nos trabalhos agrícolas entre os camponeses da zona. Eles tinham, 

também, tarefas sociais tais como: organizar as escolas e a assistência 

sanitária, desempenhando, também, a função de tribunal local, para a 

solução de disputas locais. Constituíam, além disso, um pilar de organização 

militar da FRELIMO, fazendo o transporte de material, organizando milícias 

locais e recrutando jovens para o exército. Em cada nível desta organização 

havia responsáveis por diferentes setores de atividades que coordenavam o 
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trabalho no nível respectivo. Entretanto, ao nível provincial, o sistema era 

diferente. Os secretários provinciais da FRELIMO eram nomeados pelo 

poder central (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994, p. 256-257). 

 

 

A consolidação da estratégia de participação no poder popular para o desenvolvimento 

nacional que a FRELIMO implementou, teria resultado quando libertou o país  da dominação 

portuguesa e tomou as primeiras medidas que confirmaram a sua linha ideológica e política ao 

socialismo. Essas medidas, através do processo de nacionalização, alcançaram a habitação, a 

terra, a saúde e a educação. Porém, foi no seu III Congresso, ocorrido em Maputo, de 3 a 7 de 

fevereiro de 1977, que a FRELIMO formulou a estratégia de desenvolvimento para 

Moçambique que ficou conhecida como a “estratégica de socialização do campo”. À essa 

época, a FRELIMO tornou-se um partido de vanguarda marxista-leninista, formulando as 

primeiras estratégias de desenvolvimento de caráter socialista, com o intuito de acabar com o 

subdesenvolvimento, além de incorporar a missão de liderar, organizar, orientar e educar a 

população moçambicana (FRANCISCO, 2009). 

Com isso, pretendia-se neutralizar as consequências econômicas e sociais da opressão 

colonial, tendo-se a luta armada como referencial de sucesso a ser seguido, de maneira a 

promover o desenvolvimento e a dignidade da população, o antirracismo, a constituição da 

nação e a política geral de modernização.  

Os diferentes setores da sociedade passaram a ser identificados, pela FRELIMO, como 

elementos basilares da estratégia, passando (a FRELIMO) a utilizar as experiências da 

coletividade vivenciadas no decurso da guerra anticolonial à toda população. Assim 

procedendo, criou uma legitimidade para a sua própria política (ABRAHAMSSON; 

NILSSON, 1998). 

  Na verdade, a reorganização do campo era parte desse plano, pelo fato da grande 

maioria da população ser camponesa
43

, o que fazia com que os dirigentes tivessem o desejo de 

ver as condições de vida dos camponeses melhorarem.  Assim sendo, as aldeias comunais 

foram identificadas como a coluna dorsal da socialização do campo (MOSCA, 2011). Os 

serviços essenciais estariam mais próximos dos cidadãos (abastecimento rural, água e energia, 

educação e saúde, etc.) e a habitação seria melhorada. Os laços de solidariedade comunitária 

seriam aprofundados.  

                                                 
43

 Camponeses: deve-se salientar que, em 1977, conforme o senso da população e habitação, realizado naquele 

ano, 71% da população moçambicana vivia no campo. Pode-se concluir que, em 1997, a porcentagem da 

população que vivia no campo e que dependia do trabalho agrário, situava-se acima de 71%. 
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 Depreende-se que o discurso mobilizador ressaltava as vantagens da concentração 

sobre a dispersão nos aspectos da saúde, do abastecimento de água, da proximidade das redes 

comerciais, entre outros aspectos. Existiu uma resposta massiva das populações, mas a 

capacidade do Estado de satisfazer as expectativas criadas pela mobilização foi muito 

reduzida. O ritmo da construção das novas aldeias começou a diminuir ao término de 3 ou 4 

anos e as dificuldades avolumaram-se (MOSCA, 1996). 

 

3.2 “O Poder Popular” 

 

 Ademais, o entusiasmo pela independência e a popularidade da FRELIMO foram 

suficientes para facilitar a eliminação de quaisquer reações ou formas de oposição, política ou 

ideológica, tanto das minorias brancas, como negras (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). 

Tal como o prestígio e apoio, quase unânime, no seio da população moçambicana, na época 

da independência, a FRELIMO levou às últimas consequências a lógica de partido único, 

eliminando todas as formas de organização política ou social autônomas (BRITO, 2009).  

No entanto, o poder popular engendrado no seio da população era perceptível na 

participação voluntária de milhões de cidadãos em atividades governamentais de grande 

alcance social, como as campanhas nacionais de vacinação, os programas de alfabetização e 

educação de adultos, as eleições para as Assembleias do Povo ou em organismos de base, 

como os grupos dinamizadores, as organizações de massa Organização da Mulher 

Moçambicana (OMM); Organização da Juventude Moçambicana (OJM) e Organização dos 

Trabalhadores Moçambicanos (OTM)), as milícias populares, as cooperativas agrícolas e de 

consumo e os tribunais populares (BRITO, 2009).    

Por exemplo, a Campanha Nacional de Vacinação, que decorreu de junho de 1975 a 

Fevereiro de 1979, permitiu vacinar mais de dez milhões e meio de moçambicanos contra a 

varíola, o sarampo, o tétano e a tuberculose, atingindo uma taxa percentual de cobertura nunca 

antes lograda em nenhuma parte do mundo (preâmbulo do Diploma Ministerial nº 88, de 

04/08/1979, publicado no Boletim da República, I Série, nº 90, de 1979). 

 

 

Na mesma linha de organização e enquadramento partidário do movimento 

social, foram ainda criadas outras organizações representativas em setores-

chave da vida social como, por exemplo, a Organização Nacional dos 

Professores (ONP) e a Organização Nacional da Juventude (ONJ) (BRITO, 

2009, p. 21).  
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No entanto, as estratégias visando a participação eram definidas centralmente, com a 

imposição das metodologias de participação comunitárias sem ter em conta, tanto as práticas 

existentes localmente, quanto as suas lógicas de funcionamento, seus universos culturais 

distintos e seus saberes múltiplos (NGUIRAZE, 2010):  

 

 

Numa primeira fase do processo de socialização, a participação do 

campesinato, na política preconizada pela FRELIMO, foi positiva e ativa, 

além de imbuída de um forte voluntarismo nacionalista que existia por todo 

o país. Posteriormente, foi condicionada pelas tradições locais e imperativos 

econômicos que impediram o campesinato nacional de responder aos 

projetos do desenvolvimento do governo, da forma e com a velocidade que 

este tinha esperado (VALÁ, 2009, p. 48). 
 

 

Depreende-se que a participação das comunidades rurais foi caracterizada por um 

grande movimento das cooperativas agrícolas, aldeias comunais e por diversas iniciativas de 

desenvolvimento rural que preconizavam formas coletivas de produção e vivência 

comunitária.  

A relação entre o discurso da participação popular que defendia o problema do 

desenvolvimento dos diferentes períodos e as medidas sugeridas para a sua solução, 

frequentemente, eram encaminhadas sem a experiência advinda da práxis. Para isso, a 

expressão poder popular, bastante usada pela FRELIMO, sintetizou o fenômeno da 

participação sem a vivência do cotidiano concreto.  

 Desse modo, a soberania popular não era garantia de igualdade política, uma vez que, 

para existir em sua plenitude, esta suporia igualdade distributiva, bem como a transformação 

da consciência em ação solidária para a existência de um Estado eficiente, no qual a sociedade 

confiasse no razoável desempenho da economia, viabilizando as demandas da sociedade 

organizada. 

 Assim, a população eufórica acreditou que o poder seria um projeto político coletivo 

com a capacidade de transformar a sociedade moçambicana de baixo para cima. Para 

Moçambique, a visão do futuro, baseava-se, então, em dois suportes: a eliminação dos 

privilégios na esfera econômica e social, que privilegiavam as elites, evitando que estas 

detivessem as riquezas em suas mãos, facultando, portanto, às massas uma maior participação 

na recuperação econômica implementada, entre 1975 e 1984 (FRANCISCO, 2003). 
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Dessa forma, conforme a reflexão até agora levada a termo, o sistema de governo das 

populações rurais, através dos líderes escolhidos por seus parentes e antepassados e 

confirmados pela administração como régulos (pequenos reis), foi substituído pelas estruturas 

da FRELIMO: secretários e grupos dinamizadores (NYAKADA, 2008). O capitalismo foi 

substituído pela socialização dos meios de produção, as indústrias e o comércio foram 

nacionalizados e as populações rurais saíram das suas casas rumo às aldeias comunais e as 

antigas fazendas coloniais passaram a ser estatais.  

As cosmologias tradicionais, cristãs e islâmicas, foram reprimidas e substituídas pelo 

socialismo científico. No entanto, a questão da unidade nacional constituiu um discurso da 

elite política e não um projeto social de construção de uma nação.  A ideologia adotada dava 

suporte a um projeto desenvolvimentista que buscava transformar a sociedade, segundo 

princípios nacionalistas, resultando nas atitudes hostis, em relação às populações tradicionais. 

Ainda, o projeto social incluía uma política tecnocrática que pretendia um desenvolvimento 

econômico baseado na importação de equipamento industrial para a constituição do capital 

fixo.  

O novo regime político adotou papel hegemônico: centralizou a atividade política e 

econômica e, colocou-se como o único interveniente, em todas as esferas da vida social, 

condicionando as iniciativas e liberdades individuais.  

Tal projeto acima consignado enfrentou uma resoluta resistência popular. Passada a 

euforia da afirmação dos valores africanos que se seguiu à independência, o Estado socialista 

passou a criminalizar e reprimir as formas de conhecimento consideradas 

contrarrevolucionárias, justamente porque se apoiavam numa estrutura organizacional que 

estava fora do estreito controle do partido único e do Estado. Entretanto, a participação social 

não estava consolidada numa atuação conjunta para o desenvolvimento das suas habilidades e 

competências. 

Assim sendo,  

 

O processo de mudança se faz a partir da capacidade propositiva dos 

indivíduos, acreditando no saber popular e na força resultante do processo de 

permanente aprendizado, que envolve quem o pratica (DIMENSTEIN, 2008, 

p.67). 
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 Por outro lado, a participação tem que ser encarada “como um processo de conquista e 

construção da emancipação social e não como algo que se define, institucionalmente, como 

modelo de operação da coisa pública” (DEMO, 1991, p.21). 

 

 

A participação é em essência autopromoção e ela existe enquanto conquista 

processual. Não existe uma participação que seja qualificada como 

suficiente, nem acabada. Isso significa que, se a participação for tida como 

completa, ela começará a se degenerar. A participação não deve ser 

entendida como oferta, como concessão, como algo preexistente. Não pode 

ser entendida como dádiva porque não seria produto de conquista, nem 

realizaria o fenômeno fundamental da autopromoção; seria de todos os 

modos uma participação tutelada e vigente, na medida das boas graças do 

doador, que delimita o espaço permitido. Não pode ser entendida como 

concessão porque não é fenômeno residual ou secundário da política social, 

mas um dos seus eixos fundamentais. Seria, apenas, um expediente para 

obnubilar o caráter de conquista ou de esconder, no lado dos dominantes, a 

necessidade de ceder. Não pode ser entendida como algo preexistente porque 

o espaço de participação não cai do céu por descuido, nem é o passo 

primeiro (DEMO, 1996, p. 18). 

 

 

 Pode-se afirmar, então, que participação é um requisito de realização do ser humano. 

Ela contempla um componente educativo constituído pelo processo, pela conscientização, 

pela organização e pela capacitação contínua e crescente da população diante da sua realidade 

concreta. Esse processo de desenvolvimento parte do confronto de interesses presentes na 

realidade, com o objetivo de se ampliar a qualidade do processo social. 

 A participação comunitária corresponde a uma forma de ação política que envolve um 

processo social com implicações políticas, visando ajudar grupos desfavorecidos a expressar, 

sugerir soluções e tomadas de decisões quanto à implementação e gestão de assuntos a eles 

relacionados.  

  Finalmente, a participação permite o aproveitamento pleno do capital social existente 

no seio da comunidade, através das suas práticas e a identificação de mecanismos concretos 

locais para a solução dos problemas.  

 É claro que há situações em que a população residente não consegue ter o mesmo grau 

de reflexão e se apresenta apática, ausente, indiferente ao processo de leitura transparente do 

imperativo deliberativo. Porém, há que se notar que essas atitudes aparentemente não-

participativas podem ser indicadoras  de participação.  
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Estas situações se apresentam como os únicos caminhos de que a população 

dispõe para dizer “não” a uma realidade que ela não aceita, não devendo ser 

interpretada, a priori, como manifestações de tendências opostas aos 

programas do governo (FRANCISCO, 2010, p. 166). 

 

 

 Por essa razão, as escalas geográficas de poder e gestão participativas constituem um 

procedimento metodológico considerado como fundamental para que o desenvolvimento com 

cidadania seja bem-sucedido quanto à participação das comunidades.  

 Enfim, o processo participativo não visa a um ganho utilitarista e sim à valorização de 

cada indivíduo e de suas exigências, sem renunciar às possibilidades de compartilhar espaços 

coletivos. Para evitar as armadilhas do utilitarismo partidário e liberal, deve-se, em primeiro 

lugar, valorizar o componente pedagógico da participação, ou seja, a prática dos interventores 

de transformar por meio da escuta recíproca e da busca pelo lugar da diferença no processo, 

ampliando o conhecimento e os sentimentos de coletividade e humanidade. Isto exige a 

reforma das próprias ferramentas de participação, com o intuito de limitar as possibilidades de 

cooptação. 

 Torna-se imprescindível a canalização da participação para a difusão da informação 

aos membros das comunidades rurais, que os dominantes ignoram, sugerindo a constituição 

de redes alternativas de comunicação e, sobretudo, a vontade de “abrir as caixas pretas” das 

administrações públicas, em especial, as que têm um forte caráter “técnico”. Em 

Moçambique, o funcionamento dessas estruturas impede os cidadãos menos cultos de 

compreender o trabalho realizado e formular necessidades. 
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CAPÍTULO 4 

A PERCEPÇÃO DO “HOMO SITUS” SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 
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4.1 A Localização da Área Pesquisada 

 

O presente estudo foi realizado no régulo de Chicare, localizado na Zona de transição 

do Parque Nacional de Gorongosa, Comunidade de Nhambita, Município de Gorongosa, a 

200 km da capital da província de Sofala, em Moçambique (Figura 1).  

 

                   FIGURA 1 – POSIÇÃO GEOGRÁFICA NHAMBITA 

                                            GORONGOSA - SOFALA 

 

 

A área em questão está situada nos limites sudoeste do Parque Nacional de 

Gorongosa
44

. O Parque encontra-se, aproximadamente, a 60 km da sede Municipal de 

                                                 
44

 Parque Nacional de Gorongosa: Os 4.000 km² do Parque estão localizados no extremo sul do Grande Vale do 

Rift Africano, na província moçambicana de Sofala. O Parque inclui o vale e uma parte dos planaltos que o 

circundam. Os rios que nascem na vizinha Serra Gorongosa (1.862 m) irrigam suas planícies. 
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Fonte: Centro de Informação Geográfica – Universidade Católica de Moçambique, 2011. 

 

Gorongosa. Ao Sul do referido Parque, corre o Rio Púngué e, a Oeste do mesmo, o Rio 

Vanduzi (Mapa 10). 

 

          MAPA 10 – LOCALIZAÇÃO DO POVOADO DE NHAMBITA 

 

 

 

A área pesquisada é, ainda, atravessada do Sul ao Norte, pela Estrada Nacional 

Número 1 (EN-1) e a Oeste pela Estrada Rural nº. 418, a qual permite o acesso à entrada 

principal do Parque Nacional de Gorongosa.  

A área total do régulo de Chicare é da ordem de 20 km², com cerca de 1.100 famílias 

espalhadas nos cinco bairros, ali existentes: Nhambita, Bué Maria, Munhanganha, Púngué e 

Mbulawa. O bairro de Nhambita onde a família do régulo reside foi considerado o centro da 

área de estudo.  

Nhambita e as outras três comunidades de Bué Maria, Mbulawa e Púngué, em 

conjunto, constituem o regulado de Chicare, que deriva do nome da família que a herdou, do 

então líder tradicional. Desde 1994, este posto tem sido dirigido por Luís Manica Chicare. 
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Além disso, cada uma das quatro comunidades é administrada por um m’fumo e, por sua vez, 

este (m’fumo) por um sapanda, o qual que se remete ao régulo.  

4.2 As Raízes Históricas da Comunidade de Nhambita 

 

As terras da comunidade de Nhambita foram legalizadas em 2003, depois de serem 

enquadradas no novo registro de terras nº 19/97, permitindo, assim, o direito de propriedade 

das terras ancestrais, nelas legitimando a gestão dos recursos naturais. A comunidade de 

Nhambita é considerada como comunidade na Lei de Terras, sendo entidade privada e titular 

de um direito exclusivo. 

Por lei, todos os “não líderes” numa comunidade são co-titulares do direito 

comunitário, do uso e aproveitamento da terra - Direito do Uso e Aproveitamento da Terra 

(DUAT) (TANNER et al, 2004). Por outro lado, a comunidade, no Decreto 15/2000, é 

definida de outra forma e inclui todos os que vivem dentro de uma certa unidade de 

organização  territorial  nomeada localidade, posto administrativo e distrito. 

A Constituição da República e a Lei de Terras asseveram que a terra pertence ao 

Estado, tal como no período colonial e não pode ser vendida. A Lei de Terras, de 1997, 

assegura o acesso à terra para todos os moçambicanos e investidores estrangeiros.  Esta Lei, 

define três principais vias, pelas quais se pode adquirir o direito de uso da terra: a) ocupação  

por indivíduos ou pelas comunidades locais, segundo o direito costumeiro e práticas  que não  

violem  a Constituição; b) ocupação  por indivíduos moçambicanos que têm usado a terra, no 

mínimo, por 10 anos e, c) autorização de pedidos  de indivíduos ou coletividades,  segundo as 

normas estabelecidas por Lei (BAIA, 2009). Além disso, o Estado, através da Política 

Nacional de Terras, estabelece duas modalidades, a partir das quais, pode efetuar a 

transferência dos direitos de uso da terra, em função de uso definido: a transferência através 

da venda da infraestrutura e da melhoria efetuada no solo e por escritura pública, autorizada 

pelo Estado. 

No regulado
45

 de Chicare, parte das terras da comunidade foi resgatada pelas 

autoridades do Parque Nacional de Gorongosa, há cerca de 36 anos, passando depois à reserva 

de caça, tendo sido guindada, mais tarde, a condição de Parque Nacional, em 1965.  

 Até meados da década de 1960 e depois do governo colonial ter ajustado os limites 

administrativos do distrito de Gorongosa, no qual foram incorporadas as autoridades 

                                                 
45

 Regulado: Área ou território tradicionalmente governado pelo Régulo (abolido logo após a Independência 

Nacional e restaurado em 1994). 
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tradicionais no sistema do governo formal, a comunidade pertencia ao regulado Tambarare 

(NGUIRAZE, 2000).  

 Devido à grande extensão do território do regulado Tambarare, este recebeu a ordem 

de ceder uma parte do seu território, de modo a formar um novo regulado com uma 

administração mais efetiva. Como resultado dessa decisão do governo colonial, formou-se o 

regulado de Chicare, de Nhambita e de Matchungire. 

 Quanto à reserva, elevada à condição de Parque Nacional de Gorongosa, os seus 

limites também foram ajustados, em 1965 (NGUIRAZE, 2000).  

 

A parte do regulado Chicare-Nhambita foi adquirida e, esta comunidade foi 

fixada no cume de Bárué. O regulado de Matchungire cujo território 

encontrava-se ao redor do campo de Chitengo foi transferido para o sul do 

banco do rio de Púngué, dentro do regulado de Púngué, no distrito de 

Nhamatanda (ZOLHO, 2005, p. 14). 

 

 

 O problema ainda persiste entre o regulado de Púngué e o de Matchungire, uma vez 

que a transferência não foi seguida por alocação do poder. Isto significa que o regulado 

Matchungire não só foi despojado das suas terras, mas também perdeu o poder como 

regulado. Matchungire levantou a questão com uma tendência de voltar à sua comunidade 

ancestral, dentro do Parque Nacional de Gorongosa (NGUIRAZE, 2000). 

 Após a Independência Nacional, em 1975, o sistema de regulado foi abolido, mas na 

área controlada pela RENAMO, o sistema continuou a ter as suas funções garantidas. Depois 

do Acordo Geral da Paz (AGP), em 1992, entre a FRELIMO e a RENAMO, que culminou 

com o término da guerra, o sistema de regulado foi restabelecido, em 2003. 

Assim, 

 

Para minimizar as pressões de caça furtiva no interior do Parque Nacional de 

Gorongosa, durante a sua reabilitação, a zona-tampão foi utilizada como 

uma área estratégica que previa o envolvimento da comunidade local, na 

gestão do Parque e, a delimitação de todas as terras comunitárias 

circundantes (ZOLHO, 2005, p. 15). 

 

 

 Porém, mesmo depois de ter sido declarada uma gestão participativa com a 

comunidade local, o Parque proibiu o uso de recursos naturais, a fim de que a zona de 

transição pudesse funcionar de forma eficaz e sustentável. As autoridades do Parque 

formularam um plano de desenvolvimento que impôs certas restrições sobre o uso dos 
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recursos naturais. Contraditoriamente, a comunidade que habitava na zona de transição 

(tampão) tinha necessidade de utilizar esses recursos, a fim de assegurar a sua sobrevivência 

(NGUIRAZE, 2000). Em face da ausência de atividade econômica na região, verificou-se o 

aumento do conflito entre a comunidade local de Nhambita e os organismos gestores do 

Parque, em relação à livre disponibilidade de recursos naturais que eram usados para suprir as 

suas necessidades básicas.     

O depoimento do Sr. Jualinho, confirma o que acima foi expresso: 

 

O conflito é, portanto, entre o uso da terra para a subsistência e o uso da 

terra, para fins de conservação. Assim, a execução do plano de gestão dos 

recursos naturais pelo Parque Nacional de Gorongosa, conduziu as 

comunidades locais a ressentimentos, pois, as necessidades das comunidades 

não foram incorporadas ao plano. A população local não pode esperar e nem 

pode deixar de realizar as atividades de subsistência, sem a troca de algum 

benefício associado, acarretando, portanto, um conflito potencial. 
 

 

 Considera-se que algum tipo de benefício ou de compensação líquida deveria ser 

fornecida através da introdução de uma taxa resultante do uso dos recursos que contribuiria 

para o Fundo Comunitário Local, de acordo com a Legislação Florestal, em vigor, em 

Moçambique.  De acordo com os entrevistados, o interesse principal do poder público (Parque 

Nacional de Gorongosa, em conjunto com a Envirotrade
46

) era de sensibilizar a comunidade 

local para criar uma atitude positiva e consciente para a necessidade da conservação dos 

recursos naturais, desenvolver uma cultura ambiental, criar interesse pela promoção de 

atividades práticas de controle e combate às queimadas descontroladas, caça furtiva e 

promover atividades para a mitigação dos problemas existentes na zona tampão.  

  Paradoxalmente, a comunidade levantou um outro problema, segundo o depoimento 

de uma entrevistada:  

 

Nós existimos para atender os problemas deles. Ora vejamos, as obrigações 

do governo de construir as infraestruturas sociais para os moradores não 

assegura que o dinheiro da taxa de 20% vá resolver todos os nossos 

problemas. Imagine, são três comunidades de olho neste valor (NHANLHE, 

24 anos). 

 

 

                                                 
46

 Envirotrade: agência patrocinada pelos países da União Europeia, envolvida com o plantio de árvores nativas, 

através de projetos de geração de renda na comunidade de Nhambita para a absorção do dióxido de carbono, em 

excesso na atmosfera, principal gás responsável pelo aquecimento global. 
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A comunidade local, com as queimadas descontroladas tinha que enfrentar tanto 

impactos benéficos, quanto negativos. Como positivos, destaca-se a renovação das áreas de 

pastagens e a eliminação das pragas e doenças que afetavam as plantas e os animais. Como 

negativos, constatava-se a destruição das florestas, provocando a erosão dos solos, a seca e a 

desertificação de extensas áreas. Outros impactos negativos relacionaram-se à destruição do 

habitat, destruição dos celeiros, machambas, outros bens de sobrevivência, o empobrecimento 

dos solos e a poluição atmosférica. 

Portanto, essa foi a forma encontrada para estimular a comunidade na conservação e 

preservação dos recursos naturais, na qual, os direitos de caça são garantidos, porém, 

severamente limitados às comunidades locais. Observou-se que o estímulo às atividades 

econômicas, na área, resultaria na diminuição da dependência dos recursos naturais. 

 Assim, devido à alta concentração populacional e tendo em vista o fácil acesso à 

comunidade de Nhambita, esta foi selecionada e promovida para ser área piloto das atividades 

de captura de carbono, através do agroflorestamento. Esta atividade foi iniciada no ano de 

2001, com o envolvimento das organizações não governamentais, da administração do Parque 

e da Envirotrade Ltda. Tais projetos são conhecidos pela expressão em inglês Miombo land 

use and Carbon Management – Nhambita pilot projet (NGUIRAZE, 2000). 

 

4.3 Contexto e Perfil do Homo Situs em Nhambita. 

 

 A sede de Nhambita tem uma pequena população, cujo modo de vida é simples, 

humilde, religioso e de luta pela sobrevivência. O idioma amplamente falado em todo o 

regulado é cisena, embora muitas pessoas locais possam compreender o português também. 

Do ponto de vista sociológico é expressiva a solidariedade de parentesco, como fonte 

de cooperação. Os parentes próximos (filhos, irmãos e genros) obedecem, via de regra, ao 

sistema usual de compensações por trabalho prestado, buscando, mediante a agricultura de 

subsistência, trabalho associativo. Além do pequeno comércio, há alguns empregos 

disponibilizados pela Envirotrade, que é um projeto de fixação, em pequena escala, de 

carbono, com base agroflorestal, classificado como um projeto de pagamentos por serviços 

ambientais (PES), em fase de implementação na comunidade de Nhambita.  

  É verdade que o padrão de vida e mesmo a posição social de todos é mais ou menos 

equivalente, todavia, o sitiante possui uma certa margem de autodeterminação que lhe permite 

manter o respeito de si mesmo. “Devemos salientar, que o compadrio funciona no mesmo 
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sentido, assimilando-se à consanguinidade e à afinidade” (SILVA apud SOUZA, 1964, p. 

129).  

 Portanto, a análise dos dados obtidos a partir dos formulários respondidos pelos 

membros do regulado de Chicare, comunidade de Nhambita, serviu para identificar o seu 

perfil e atuação, buscando-se a mediação sistemática das atitudes, opiniões, valores e 

comportamentos do homo situs, frente à participação social e às instituições. 

As pesquisas foram efetuadas, no período compreendido entre 2008 e 2012 e, o 

levantamento de dados foi norteado por uma base amostral de 110 pessoas entrevistadas, num 

universo de 510 cidadãos (Tabela 2). A pesquisa abrangeu três grupos distintos: 

representantes estatais, das agências não governamentais, bem como a própria comunidade 

rural de Nhambita.  

 

                     Tabela 2 – Pesquisa de Campo: Amostragem por Sexo 

Sexo Frequência Absoluta Porcentagem (%) 

Feminino 64 58,2% 

Masculino 46 41,8% 

Total Geral 110 100,0% 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 

Na construção da amostra foram considerados os seguintes critérios: a) a área 

geográfica correspondente a sede de Nhambita; b) membros da comunidade, tanto do sexo 

masculino, quanto do sexo feminino; c) presença das gerações diferenciadas na comunidade. 

Além da comunidade, foram entrevistados o administrador distrital, o técnico de planejamento 

e desenvolvimento local distrital, a secretária do governo e os gestores das agências e ONG‟s 

(Envirotrade, Parque Nacional de Gorongosa, Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional - USAID, Organização Rural de Ajuda Mutua - ORAM
47

 e 

Cooperação Técnica Alemã - GTZ), que atuam e estão em permanente contato com a 

comunidade. 

 A maioria dos entrevistados pertencia ao sexo feminino (58,2%) e o sexo masculino 

correspondeu a 41,8%.  

                                                 
47

 ORAM: é uma organização de carácter associativo que congrega camponeses e pessoas comprometidas com a 

causa camponesa, cuja razão de ser é a defesa dos direitos e interesses dos mesmos, com o objetivo geral de 

fortalecer os camponeses e a sua capacidade de promover estratégias de posse e uso sustentáveis da terra e dos 

recursos naturais (Plano Estratégico 2006-2011). 
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Além disso, uma característica expressiva é a ausência dos homens no meio rural, fato 

que pode ser explicado pela migração dos mesmos à sede do distrito de Gorongosa ou à 

cidade da Beira, em busca de trabalho e de mais estudos, ficando as filhas e mulheres, na zona 

rural para o trabalho doméstico e os cuidados relativos à pequena agricultura de subsistência.  

Quando se observa a escolaridade dos entrevistados (26,4%) verifica-se que não 

tiveram acesso a nenhum tipo de instrução ou se consideram apenas alfabetizados. Constatou-

se, também, razoável percentual de pessoas que tiveram acesso ao ensino primário completo 

(34,5%), porém, destes (14,55%) poucos conseguiram concluir o ensino médio. Não há dados 

de nível superior porque os referidos não existem, oficialmente. Em geral, a escolaridade é 

muito baixa, assim como é alta a porcentagem de analfabetos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Escolaridade 

Escolaridade Frequência Porcentagem % 

Analfabetos 29 26, 4 

Ensino primário completo 38 34,5 

Ensino básico 27 24,55 

Ensino Médio 16 14,55 

Total 110 100 

          Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 

Os dados confirmam a baixa escolaridade de Nhambita e o predomínio da escola 

primária (34,50%). Tal fato ocorre porque as pessoas começam a trabalhar desde a infância.  

Assim, para cursar o ensino primário completo (EPC2), as pessoas se deslocam para a 

sede do Posto Administrativo de Púngué. Para cursar o básico (1º ciclo) e o ensino médio (2º 

ciclo) devem percorrer 16 km até a sede do distrito, em Gorongosa. Por outro lado, o nível de 

aspiração ao estudo se limita ao ensino primário (EP1). A grande maioria abandona os estudos 

para trabalhar, pois é imperiosa a necessidade de dar suporte à própria existência. Em 

Nhambita, como em toda zona rural em Moçambique, a sobrevivência não inclui a 

escolarização como algo tão importante. 

Quando se analisa a escolaridade, a partir da perspectiva de gênero verifica-se a 

existência de maior quantidade de mulheres sem instrução, enquanto os homens, apesar de 

frequentarem mais a escola, emergem, no caso presente, em minoria. Nos demais níveis, a 

presença masculina é sempre destacada. 
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No que concerne à questão do matrimônio, observa-se que há uma forte concentração 

de pessoas casadas (68,2%), o que pode ser explicado, em parte, pela exigência social de 

“formar família” muito cedo. A porcentagem de separados não é elevada (6,3%), pois existe 

uma pressão social e econômica, muito grande, para que os casados não se divorciem. 

A diferença entre a porcentagem de solteiros (15,5%) e a de casados é acentuada. É 

evidente que os solteiros, por terem mais autonomia, buscam outros lugares para trabalhar, na 

sede do distrito ou mesmo na cidade da Beira, fato que não acontece com os casados, salvo 

durante os graves períodos de seca (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Estado Civil 

Estado civil Número absoluto  % 

Solteiro 17 15,5 

Casado 75 68,2 

Separado 7 6,30 

Viúvo 11 10,0 

Total 110 100 

     Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 

Com relação ao alto nível dos viúvos (10%), é possível que uma das razões seja a 

baixa expectativa de vida (menos de 49 a 50 anos) da região, associada à purificação da viúva 

que é um cerimonial tradicional, o qual se realiza no distrito de Gorongosa, sempre que morre 

um homem casado. O entrevistado Janiu Kulatera, salientou o seguinte:  

 

A purificação das viúvas é uma prática que constitui o modus vivendi das 

comunidades locais e que herdamos dos nossos ancestrais, com o objetivo de 

tranquilizar a alma das mulheres que perdem os seus maridos. Na cerimônia 

de purificação das viúvas não se pode usar preservativo porque isso viola os 

princípios da referida cerimônia. A AIDS só apareceu agora e nós já 

fazíamos isso há muito tempo, sem problemas. É difícil convencer as 

pessoas do perigo do HIV/AIDS (2011). 

 

 

 

Na língua local, a cerimônia é designada por Kupitakufa que significa "deixar a morte 

passar". Só que essas relações sexuais são praticadas sem o uso do preservativo, havendo 

maior probabilidade de contaminação pelo HIV/AIDS. Entretanto, as autoridades sanitárias e 

os ativistas de cuidados domiciliários, no distrito, confirmaram que a maioria dos doentes que 

sofre de mbepo apresenta um quadro clínico de HIV/AIDS, que denota o emagrecimento, a 
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Fonte: Camanguira, 2011. 

 

falta de apetite e, em muitos casos, são doentes portadores de tuberculose crônica e diarréias 

frequentes. 

4.4 Territorialidade e Solidariedade Organizacional no Regulado de Chicare - Nhambita  

 

Na Comunidade, o que importa saber são os tipos de interdependências, estruturas e 

funções encontradas nos grupos residenciais de famílias que constroem lares com um certo 

grau de permanência, suscitando problemas próprios, cujo esclarecimento é essencial para a 

compreensão do caráter específico da comunidade em si (JUNIOR, 2007).  

A comunidade de Nhambita pode ser compreendida como um agrupamento territorial, 

de habitat, relativamente disperso, cujas características fundamentais são traçadas pela 

participação dos moradores em trabalhos de ajuda mútua e que se conhecem pelos respectivos 

nomes, estabelecendo relações negociadas. Os tabus compartilhados e o comedimento 

reforçam os laços que unem a rede de “melhores famílias”. Porém, a comunidade não está 

isenta de conflitos, pois seus cidadãos têm opiniões firmes sobre as questões públicas sendo, 

todavia, tolerantes com os seus oponentes.  

Na perspectiva dos seus membros, o elemento fundamental é a sociabilidade do grupo, 

dando à comunidade, a consciência de unidade e funcionamento. A adesão ao código comum 

funciona, para os seus membros, como uma insígnia social. A identidade coletiva e, como 

parte dela, o orgulho coletivo e as pretensões carismáticas ajudam a moldar a identidade 

individual, na experiência que o sujeito tem de si e das outras pessoas (Foto 1).   

Foto 1 - Uma Família da Comunidade de Nhambita 

 

                             

A foto acima ilustra uma referência frequente à “família na comunidade”, ficando 

explícito que a comunidade é um grupo organizado, em cujo seio está contida a família.  
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De acordo com as normas costumeiras da comunidade de Nhambita e/ou da região 

centro do país, o casamento é uma troca de serviços entre famílias de clãs diferentes. O 

lobolo
48

 surge como compensação que dá caráter legal e estabilidade ao matrimônio, tornando 

o marido e sua família responsáveis pelo sustento da mulher e dos filhos. O lobolo legitima as 

crianças nascidas do casamento, assim como as que, porventura, a mulher conceba fora deste. 

O valor do lobolo é sempre transferido para família da mulher e, mais tarde, utilizado para 

que os irmãos desta possam estabelecer família através do mesmo sistema. Desse modo, a 

família é compensada pela perda de um elemento de produção e de capacidade reprodutiva e a 

não existência de filhos nos casamentos baseados no lobolo pode implicar a devolução do 

valor ou ainda de uma outra mulher,  da mesma família, para cumprir  a razão de ser  do 

lobolo. 

A unidade da família formada cresce dentro das tradições do homo situs, nas quais, a 

sogra faz a primeira reunião do parlamento conjugal, dando orientações sobre amor e sobre 

todos os cuidados que devem ser dispensados ao homem. A partir de tal situação, a relação 

dos noivos com o resto da família se transforma, sendo todas as questões resolvidas 

coletivamente, isto é, o conselho da família passa a tomar as decisões relativas ao novo casal.  

Nos casamentos baseados no lobolo quando o marido morre, realiza-se o kupitakufa, 

cerimônia afeta a um rito de purificação, a qual livra a mulher do antigo casamento, podendo 

então, casar-se com o irmão mais novo do marido ou o sobrinho deste. Neste caso, a viúva 

deve permanecer no núcleo familiar com os filhos, de modo a gozar da herança deixada pelo 

marido. Nessa situação, a viúva e os filhos são juntamente com os bens deixados pelo 

falecido, um bem herdável pela família do mesmo. 

A mulher tem que aceitar que o marido tome o total controle sobre os recursos, bens e 

filhos, na tomada de todas as decisões, inclusive, sobre os seus direitos reprodutivos. Esta é a 

forma de assegurar a assistência para as mulheres e crianças, na comunidade. Pode-se afirmar 

que essas práticas constituem a forma, mediante a qual, é garantida alguma proteção para os 

indivíduos que têm na família um espaço de segurança.  

 Esses laços familiares são apresentados como meios mais eficientes de resistência ao 

processo modernizador que tem provocado a destruição comunitária, no decorrer dos séculos 

(TEDESCO, 2011). Com efeito, constitui um espaço de autonomia e de escolhas que se 

desenvolve à margem  de regras e decisões de natureza estatal, muitas vezes, exercendo forte 

                                                 
48

 Lobolo: é um meio de formalização do vínculo entre duas famílias através do casamento. O Lobolo, transfere a 

subalternidade da mulher da sua família de origem para a família do marido (sendo este, o mediador da 

dominação) expressando e legitimando socialmente a desigualdade de gênero. 
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Fonte: Camanguira, 2009. 

 

resistência frente às orientações governamentais. A preservação da tradição e dos costumes é 

uma forma de garantir a continuidade da unidade familiar e da vida em comunidade. 

De forma semelhante, a valorização atribuída ao ritual funerário é preservada e 

reproduzida socialmente na comunidade, como indicação de um costume que preserva, 

simultaneamente, o respeito aos mais velhos, à sua liderança, conhecimento e capacidade de 

conduzir o grupo familiar, mas também, a reverência por aquele que passa a existir em outras 

esferas, convivendo com outros ancestrais e, como tal, cuidando e intercedendo pelos 

viventes. Fica subentendido que os espíritos interferem de diversas maneiras na vida humana. 

Por outro lado, convém mencionar que um curandeiro na cultura africana, não é apenas um 

médico tradicional. É inclusive, o detentor de parte da história e da cultura popular.  Os 

feiticeiros que compõem o staff da autoridade comunitária local, intermediam, no âmbito da 

comunidade, buscando soluções para os problemas vividos pelos homens. 

 

Os espíritos linhageiros são protetores dos grupos que os têm por referência 

de ascendência. Nos casos de não cumprimento de regras de funcionamento 

da linhagem, podem, de acordo com a cultura local, agredir os indivíduos 

com doenças e outras penalidades, para forçá-los a viver corretamente 

(FELICIANO, 1998, p. 369). 

 

  

No que concerne à habitação (Foto 2), a comunidade rural moçambicana adota 

palhoças (palhotas) redondas ou quadradas, nas quais as paredes de bambu ou de pau são 

cobertas de capim.  Geralmente, as paredes são rebocadas com terra, sem janelas e sem 

divisões, apenas com uma porta de caniço. Nela, o homo situs dorme na esteira estendida no 

chão de terra batida, além de haver palhoças (palhotas) para rapazes, moças e viúvas.  

                      
             Foto 2 - Uma Casa da Zona Rural da Comunidade de Nhambita 

 



144 

 

 

Para a construção das palhoças (palhotas) existe uma divisão de tarefas: os homens 

selecionam, cortam e transportam os paus, bambus, cordas de casca de árvores, capim e terra 

argilosa para o reboco. São eles que implantam os paus, fazem o entrançamento com os 

bambus e, igualmente a cobertura. Por outro lado, as mulheres transportam água para a 

preparação da terra maticar, rebocando as paredes, em seguida. Geralmente, cada palhoça 

(palhota) tem, no máximo, dois metros de altura e a porta apenas um metro. Habitualmente é 

o homem o proprietário da palhoça.  

 Antes que qualquer pessoa entre na palhoça, chama-se o sacerdote tradicional para 

benzê-la. Este, depois de afastar os maus espíritos, enterra certas raízes nos caminhos que, 

saindo da palhoça, conduzem à povoação.   

 

Servem para impedir a entrada de feiticeiros naquela casa. Esta benção 

termina numa cerimônia que o médico tradicional faz, dando a volta na 

palhoça, com uma vasilha de barro, contendo ervas prodigiosas que ardem e 

produzem bastante fumaça, expulsando os maus espíritos e outros azares 

(LADEIRA, 1957, p. 35).   

 

 

Quando a família dispõe de animais (gado caprino, suíno e bovino) são construídas 

pequenas palhoças para albergá-los. Todas as tribos criam animais de pequeno porte como 

galinhas, patos, cabritos, coelhos, mas não como uma atividade que dê suporte à sua 

alimentação. Mata-se uma galinha ou qualquer animal quando ocorre um acontecimento de 

grande relevância para a família, isto é, a realização de ritos de vida e para os visitantes. 

Quando um animal doméstico morre é preparado e consumido, pois nada é posto fora. 

 

 
Após o cerimonial, o chefe de família estabelece as leis costumeiras da 

comunidade sobre o lar tradicional.  Há, na verdade, uma série de aspectos 

que devem ser rigorosamente observados pela família: proibição dos filhos 

girarem ao redor da casa, mesmo brincando; proibição de dar volta ao redor 

da casa com um candeeiro aceso; proibição de buscar lume em outra 

palhoça; proibição de assobiar, durante a noite; proibição de colocar o lixo 

fora da palhoça, durante a noite e proibição de varrer o terreno do lar, 

durante a noite (CIPIRE, 1996, p. 12).  

 

 

 

Ressalta-se que o nível das forças produtivas é baixo. Nos trabalhos agrícolas, o 

principal instrumento de trabalho é apenas a enxada de cabo curto. A agricultura, por sua vez, 

é associada à pratica das queimadas e o rendimento obtido varia, naturalmente, conforme as 
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condições climáticas, o tipo de semente e o trato dispensado às plantas. “A pesca e a caça, 

bem como as atividades artesanais são atividades como apêndices complementares da 

agricultura, submetendo-se aos imperativos do ciclo agrícola” (SERRA, 2000, p. 36). 

No entanto, a produção agrícola assegura, em muitos casos, a cada grupo comunitário, 

o próprio sustento, além de oferecer um excedente vendido no mercado local da vila de 

Gorongosa, dando respostas, nem sempre eficazes, às diversas dificuldades vividas pela 

comunidade, tais como: a fome, a seca e a segurança alimentar, resultando na pobreza 

crescente e na dependência econômica, reforçando, assim, as solidariedades de parentesco. O 

dinheiro proveniente da venda dos excedentes, apenas permite comprar bens manufaturados. 

Nesse contexto, o circuito econômico é rompido e o rendimento monetário não é convertido 

em meio de produção. A capacidade produtiva, mantém-se virtualmente a mesma, emergindo 

uma situação na qual os moradores aparecem, fundamentalmente, como unidade de consumo. 

A necessidade de ajuda imposta pela técnica agrícola e a sua retribuição automática, 

sempre determinou a formação de amplas redes de relações, ligando os habitantes dos grupos 

de vizinhança e contribuindo para a sua unidade estrutural e funcional. 

  A divisão do trabalho por sexo e idade permite que cada membro se especialize ou se 

responsabilize, pelo menos parcialmente, numa atividade. Tal estratégia, provavelmente, 

contribui para a coesão do grupo e o trabalho não produtivo feito na unidade domiciliar é 

atribuído à mulher/mãe, além de outras mulheres, crianças e idosos. Portanto, as mulheres 

acumulam uma carga de atribuições ainda maior: trabalham mais tempo, já que se 

responsabilizam pelas tarefas do lar que não são computadas como potencial produtivo, pois 

fazem parte das tarefas socialmente atribuídas à mulher.  

 Todas as relações entre os membros da comunidade (musha) são fundadas na relação 

do parentesco dos membros. É interessante notar, na organização social, que o régulo, 

representante máximo da comunidade é auxiliado pelo m’fumo, sapanda e cabo de terra, 

constituindo uma estrutura social detentora do saber (Foto 3).  

Também os madodas, idosos, têm a sua segurança asseverada, como membros dessas 

redes familiares, nelas encontrando aspectos que os interessam no dia a dia. 

O povoamento disperso do homo situs africano acarreta a organização do território, 

segundo as necessidades da vida grupal. Por exemplo, se acaso um dos camponeses estiver 

com excesso de trabalho, os demais, da vizinhança, poderão ajudá-lo, sem aviso prévio. Às 
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Fonte: Camanguira, 2010. 

 

Fonte: Camanguira, 2010. 

 

vezes, o beneficiado inteira-se da ajuda a ser prestada, preparando maheu
49

 (bebida 

tradicional) e comida para recebê-los. 

 

Foto 3 – Régulo de Chicare 

 

   

 

 Outro elemento de definição da sociabilidade entre vizinhos na comunidade é a 

existência de duas igrejas: Protestante e Evangélica (Assembleia de Deus), nas quais os 

entrevistados disseram usufruir da vida lúdica e religiosa, enquanto outros ressaltaram a sua 

adesão ao aspecto mágico-religioso, oferecido pelas referidas, abrangendo um complexo de 

atividades que ultrapassa o âmbito familiar.  Com efeito, os moradores passam os dias úteis 

na machamba (Foto 4) e outros afazeres e só nos finais de semana vão ao culto religioso.  

 

Foto 4 – Machamba (Roça) 

 

                                                             

   

                                                 
49

 Maheu: bebida tradicional feita de açúcar e farinha para os convidados de trabalhos coletivos, para tomarem 

na comunidade. 
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4.5 Participação Institucionalizada na (Re) significação Ecológica  

 

O projeto de carbono da comunidade de Nhambita, já referido precedentemente, vende 

créditos de carbono a empresas do Reino Unido, fornecendo às comunidades locais, cada vez 

mais produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, de florestas recuperadas, bem como o 

rendimento agregado dos créditos adicionais de carbono. Assim, cada família participante 

recebe um pagamento em dinheiro de 243,60 USD (185€), durante os 7 anos do projeto. 

O projeto pretende restaurar e proteger, num período de 50 anos, uma área 

aproximadamente de 7.000 ha de florestas tropicais, parcialmente degradadas. O projeto 

abrange, também, a agricultura familiar de agroflorestamento, na esfera da agroecologia, com 

o objetivo de aliviar a pressão antrópica, provocada por uma combinação de fatores, entre os 

quais se destacam: o corte ilegal e desregrado de certas espécies de madeiras, a exploração de 

carvão vegetal, a agricultura itinerante, as queimadas florestais, a caça furtiva, entre outros 

problemas identificados. O projeto tem, ainda, o propósito de proteger o plantio de árvores 

nativas como é o caso de miombo e chanfuta, concebendo, além disso, a garantia efetiva da 

utilização regrada do patrimônio florestal, em benefício de todos, especialmente das 

comunidades locais. 

 Portanto, tais iniciativas permitem que o solo seja restaurado, sem o emprego de 

fertilizantes minerais, eliminando, inclusive, a utilização de agrotóxicos.  

 Apesar de originalmente ter sido coberta por matas, a metade da área onde fica sediada 

a comunidade, zona tampão do Parque Nacional de Gorongosa, encontra-se, atualmente, 

destituída de florestas densas.  Estudos demonstram que mais de 60% dos solos da região 

estão aptos à silvicultura por serem terrenos acidentados e de solo argiloso. Apesar deste 

potencial econômico, apenas 5% da área comunitária está coberta com remanescentes de mata 

nativa, destacando-se apenas 0,5% de áreas reflorestadas, no início de 2001. 

A prática do agroflorestamento coincide com a preocupação pela preservação dos 

recursos naturais.  É uma agricultura sustentável que garante a preservação do solo, dos 

recursos hídricos, da vida silvestre e dos ecossistemas naturais e, ao mesmo tempo, garante a 

segurança alimentar (NGUIRAZE, 2000).  

O regulado de Chicare apresenta um Comitê de Gestão dos Recursos Naturais (Foto 

5), bem como detém uma associação, fundada em 2001. As suas terras, pelo fato de terem 

sido delimitadas e legalizadas, em 2003, nos termos da lei de Terras, ajudam a promover o 

desenvolvimento pessoal e comunitário.  
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Fonte: Camanguira, 2009. 

 

Foto 5 – Sede do Comitê de Gestão dos Recursos Naturais 

 

 

 

Segundo os entrevistados, a legalização das terras, naquela comunidade, visou garantir 

a segurança da posse da terra que é essencial para o projeto de sequestro de carbono, 

minimizando a incidência de conflitos locais. Assim, foram identificados os seguintes 

benefícios: a comunidade assume um maior controle da sua área, através de uma definição 

mais clara dos limites desta, conduzindo a uma maior participação na gestão dos recursos 

locais e há o estímulo para uma maior participação nas atividades relativas ao 

desenvolvimento local (SIMIONE & ALBERTO, 2001). Com efeito, as comunidades sentem-

se protegidas pela lei de terras e acreditam que esta constitui uma validação das suas próprias 

tradições e leis consuetudinárias, ajudando a promover a implementação de estratégias para a 

gestão dos recursos. 

É nesse contexto que, de acordo com os interesses das agências exploradoras do 

Parque Nacional de Gorongosa foi criado o Comitê de Gestão dos Recursos Naturais, na 

comunidade, com o propósito de implementar mudanças na gestão dos recursos. Os 

especialistas entrevistados afirmam que é possível desenvolver as organizações existentes, a 

nível local, para facilitar a ação coletiva. 

Todavia, com base nas entrevistas efetuadas junto aos membros da comunidade 

constatou-se que pouco tem sido feito em relação aos benefícios comuns porque a 

preocupação central das agências gestoras do Parque Nacional é o reflorestamento e o 

sequestro do carbono (Tabela 5), o que significa uma disparidade de benefícios entre os 

investidores e a comunidade local. 
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Tabela 5 - Áreas plantadas em Nhambita (2004 a 2007). 

Ano Nº de agricultores Área Plantada/há Árvores plantadas 

2004-2005 62 58 4.000 

2005-2006 307 356 26.000 

2006-2007 120 135 90.000 

Total 489 549 120.000 

    Fonte: Evirotrade, 2009. 

 

 

Os camponeses de Nhambita participam desse projeto com a perspectiva de que os 

certificados de redução de emissão de carbono poderiam ser, eventualmente, negociados nos 

mercados globais como créditos comercializáveis. Esperavam, também, que estes marcos de 

referência para projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL)
50

 fossem ratificados. 

Do mesmo modo, acredita-se em resultados positivos mais amplos que constituam um retorno 

às comunidades rurais de baixa renda, bem como aos executores, aos financiadores, assim 

como para a sociedade em geral (SMITH e SCHERR, 2003). As nações desenvolvidas 

deveriam pagar pelo reflorestamento aos países em desenvolvimento, por serviços prestados 

por suas árvores em sequestro de carbono atmosférico, na proporção de 50 pés de 

árvores/120,00 USD anuais (2004), no período de sete anos vegetativos. 

O projeto de sequestro de carbono, na comunidade de Nhambita, tem contribuído para 

reverter o desflorestamento, no Parque Nacional de Gorongosa, através da plantação de 

espécies de árvores nativas – miombus – e da educação ambiental das comunidades locais, no 

que tange ao valor da conservação. Além da captação do carbono, tais atividades ajudam a 

conservar a biodiversidade local e a proteger a fauna ameaçada. 

Os gestores das agências de sequestro partem da metodologia de co-responsabilidade 

de diferentes atores envolvidos no processo, atuando como protagonistas na construção social, 

na perspectiva de uma nova concepção de mundo, de trabalho e de mercado. Para isso, as 

agências executoras (Envirotrade e PNG), incentivaram a ampliação do número de entidades 

associativas na comunidade, anunciando a necessidade de ações conjuntas e em rede, como 

forma de envolvimento da comunidade no processo de reflorestamento, o que propiciou a 

                                                 
50

 MDL: O mecanismo de desenvolvimento limpo, visa criar condições para que os países  que emitem gases  

poluentes participem  na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). 
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sobrevivência e a conquista de novos espaços para o regulado que é assolado, com frequência, 

pelo flagelo da seca e da fome, acentuando a sua fragilidade econômica.  

De acordo com os entrevistados, os comitês e as associações foram concebidas, a 

partir de condições impostas pelas agências, que atuam na região, as quais exigem um vínculo 

com entidades representativas, de caráter associativo, visando coletivizar as ações na gestão 

dos recursos.  

Nas palavras do ex-gestor do Programa, Sr. Pity (2010), responsável e promotor da 

mudança, ficou evidenciado que:  

 

Se você ajudá-los a fazer alguma coisa, como produzir excedente de 

culturas, haverá um sentimento de orgulho e de responsabilidade e, que o 

investimento é sustentável. Você não pode simplesmente dar ajuda material 

para estas pessoas e, se der dinheiro, elas gastarão em alimentação e cerveja 

e, depois nada farão, mas apenas aguardarão a próxima caridade para fazer o 

mesmo. 

 

 

O caso citado, revela formas bem articuladas para sensibilizar e educar, sob a ótica 

ambiental, os agricultores locais, visando a compreensão, por parte deles, de uma lógica 

possível no âmbito de uma economia excludente, o que evidencia um processo de reflexão-

ação, característico dos processos de comunicação, marcados pela pseudoparticipação dos 

moradores da comunidade e pela domesticação dos saberes locais na implementação do 

projeto de sequestro do carbono.   

 Para viabilizar as ações previstas foram considerados quatro fatos adicionados aos 

projetos como decisivos no desenrolar do processo e fundamentais para sua sustentabilidade: 

a organização de base da comunidade e a realização de contratos; a legalização do uso e o 

aproveitamento da terra; o mapeamento geográfico das machambas (roças), para evitar os 

possíveis conflitos de terras e a distribuição das mudas e dos insumos agrícolas, dentro da 

elaboração do planejamento participativo, além da definição do plano de capacitação dos 

agricultores envolvidos no trabalho coletivo, tendo como filosofia as práticas associativas.  

 As mudas (Fotos 6 e 7), segundo o relato do gestor do projeto, correspondem a uma 

grande variedade de árvores nativas, com elevada capacidade de fixação de carbono e 

nitrogênio, selecionadas para maximizar o sequestro de carbono e melhorar a fertilidade do 

solo. 
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Fonte: Camanguira, 2010. 

 

Fonte: Camanguira, 2010. 

 

 

Foto 6 – Trabalhadores no Viveiro de Mudas 

 

                                                             

 

 

Foto 7 – Mudas para as Atividades de Agroflorestamento 

 

       

 

 

Assim, como parte do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) do protocolo de 

Kyoto, duvida-se que os países industrializados consigam cumprir algumas das suas metas de 

redução de gases com efeito estufa (GEE), ao comprarem créditos de carbono ou 

compensações de carbono a projetos de países em desenvolvimento que reduzam as emissões 

(KOMADIR et al, 2012). 
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As compensações de carbono são criações totalmente artificiais, sendo um produto 

comercial, baseado num bem invisível e incorpóreo – carbono armazenado – e, tal como o 

caso de mercadorias mais corpóreas, o preço flutua de acordo com a procura e a oferta. 

Alguns críticos afirmam que o crédito de carbono é apenas um modo de aliviar a consciência 

dos países industrializados e que os benefícios não chegam até as comunidades pobres. De 

acordo com a Komadir  et al (2012) são lançadas advertências para o perigo de transformar as 

terras produtoras de alimento da África, com o intuito de obter carbono, a fim de que os países 

ricos possam evitar cortar as emissões de GEE. Tal como afirma Helena Paul, da ONG 

ambiental EcoNexus, citado por Komadir et al (2012, p. 14) “existe, aqui, um enorme perigo 

para a agricultura e apropriação de terras para a expansão de culturas com o propósito de 

angariar créditos”. 

 Observou-se na pesquisa, que os projetos de sequestro de carbono produziram 

diminutas receitas para os agricultores de Nhambita, permitindo que os poluidores continuem 

a poluir do outro lado do planeta. Portanto, a inexistência de um método fidedigno para 

calcular quanto os agricultores estão retirando carbono da atmosfera, através de práticas 

melhoradas, constitui um sério obstáculo para o projeto de desenvolvimento local.  

 

4.6 As Relações Interindividuais e Coletivas do Homo Situs no Projeto “Sequestro do 

Carbono” 

 

Na comunidade, os agricultores assinaram, voluntariamente, contratos com a agência 

de implementação Envirotrade (uma companhia com sede no Reino Unido), para o plantio de 

plantas indígenas (miombo, pangapanga e chanfuta, etc) e frutíferas nas suas fazendas (tanto 

nos limites das propriedades, como em linhas intercaladas com as outras culturas) e para as 

gerirem, durante 25 anos, em troca de pagamentos anuais em dinheiro.  

O objetivo do projeto de Nhambita é fixar o carbono através do plantio e, 

posteriormente, vender os créditos de carbono no mercado internacional de carbono. O 

projeto abrange, também, outras atividades como a carpintaria (Foto 8), a apicultura (Foto 9), 

a construção de viveiros (Foto 10), dando emprego em tempo integral a aproximadamente 140 

pessoas e oferecendo, inclusive, emprego sazonal limitado, na área da prevenção de incêndios 

florestais e de atividades de patrulha.  
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Fonte: Camanguira, 2010. 

 

Fonte: Camanguira, 2009. 

 

Fonte: Camanguira, 2010. 

 

Fonte: Camanguira, 2010. 

 

 

Foto 8 – Associação de Carpintaria 

 
 

 

 

Foto 9 – Apicultura 

 
 

 

 

Foto 10 – Viveiro de Mudas 
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Embora seja permitida a agricultura de subsistência na zona tampão, não é facultada 

nenhuma atividade comercial, incluindo a caça ou a extração de produtos florestais para a 

produção comercial. Dentro das áreas delimitadas, as comunidades são responsáveis pela 

gestão das terras e dos recursos.  

São efetuados depósitos de US$ 40 ou 50 por hectare, para o fundo comunitário, em 

relação ao número de hectares colocados sob fixação de carbono. Em virtude de toda a terra 

estar registrada em nome da comunidade, esta pode contar que tais pagamentos possam ser 

destinados aos grupos (JINDAL, 2004). 

Durante a segunda fase da pesquisa tive a oportunidade de participar de um encontro 

realizado no regulado de Nhambita, no qual estavam representados somente, membros da 

comunidade. Tais encontros realizam-se quinzenalmente, na sede do Comitê de Gestão de 

Recursos Naturais (CGRN), entre membros da comunidade local, com o objetivo de debater o 

problema do desconto do crédito do carbono que se realiza por intermédio da agência 

implementadora, Envirotrade. Esse evento me proporcionou informações valiosas para a 

seleção de assuntos conjunturais sobre a participação da comunidade local.  

Há uma interação dinâmica entre todos os níveis – régulo, sapanda, m´fumo - e os 

membros da comunidade, além de determinantes culturais, psicossociais que se articulam 

criando um sentimento difuso na produção do consenso. 

Assim, o papel crucial nas estratégias de subsistência e de segurança reafirmam a 

vinculação entre os termos comunidade/associações, como se destaca a seguir: quando um dos 

moradores faz uso da palavra, ao ser indagado por outro ou, em virtude da sua própria 

decisão, com o propósito de dizer algo e, posteriormente, um outro morador toma a palavra e 

assim o processo de atuação corre sucessivamente. A palavra circula com o pronunciamento 

de todos e, aos poucos, se transforma em ação concreta, significando um compartilhamento de 

experiências e conhecimentos, implementando, também, um intercâmbio de ideias, bem como 

da situação na qual, todos estão envolvidos.  

O contexto acima apontado denota a viabilidade da construção coletiva de um 

conhecimento crítico, através do diálogo e da problematização de situações. Dessa forma, 

chega-se à solução do problema, com o concurso da solidariedade entre os membros da 

comunidade. 

É interessante notar que todos influenciam-se mutuamente além de cada um 

reconhecer o outro como capaz para fazer uso da palavra, bem como todos sabem que podem 

se expressar, falar, trocar conhecimentos e, portanto, acrescentar algo em relação às questões 

que conhecem pouco, em relação a outros que as conhecem melhor.  
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Segundo Francisco Samajo (2011), Presidente do Comitê de Gestão dos Recursos 

Naturais (CGRN): 

 

A comunidade de Nhambita tem uma história de organização social antes da 

chegada da Envirotrade. A comunidade sempre teve um convívio sem 

problemas e, sempre soube gerir os recursos disponíveis e o „projeto de 

carbono‟ veio estimulado pela nossa organização histórica, cristalizando-se 

no nosso saber. Quando as pessoas assumem, em conjunto, uma ideia onde 

todos têm à sua disposição o aprendizado e a troca com os demais são 

capazes de organizar suas diversas atividades, sem desconfianças em relação 

a certos interesses alheios. É pena que existem pessoas que vêm à 

comunidade só para informar, dela saindo apregoando que foi a comunidade 

que tomou a decisão. 

 

 

Através do depoimento constata-se que há uma ligação intrínseca entre os indivíduos, 

criando impacto psicológico na ampla participação de todos os presentes, gerando, então, um 

contrato coletivo.  

Porém, das atividades desenvolvidas com a Envirotrade, no plantio de árvores para o 

sequestro de carbono, observou-se que a abordagem participava, a partir da consulta 

comunitária, não incorporou a comunidade, no que concerne aos aspectos simbólicos, 

materiais e oportunidades para incentivar o próprio desenvolvimento local. Como afirma a 

Sra. Ndawira, 64 anos: 

 

Quando terminou a guerra, em 1992, voltamos a morar na comunidade com 

certa desconfiança porque tratava-se da zona tampão do Parque Nacional de 

Gorongosa. Aí foram fundados os comitês de gestão dos recursos naturais. 

Atualmente, dependemos mais dos 20% provenientes de fundos 

comunitários e pelos serviços de ecoturismo para a resolução dos nossos 

problemas. Mas, mesmo assim, não desistimos de trabalhar em conjunto 

porque os momentos de carência são enfrentados em conjunto. Às vezes, 

damos graças aos projetos de sequestro de carbono, através dos quais 

conseguimos um dinheirinho para comprar os livros paras os meninos, na 

escola. 

 

 

A própria ideia de participação induzida por essas agências tem um efeito perverso na 

comunidade, no caso concreto das atividades de recuperação dos ecossistemas, na zona 

tampão do Parque Nacional de Gorongosa (PNG). O reflorestamento desenvolvido na 

comunidade de Nhambita (Nhambita Comunity Carbon Projet), através da metodologia 

participativa vinculada à agência Envirotrade, tem como objetivos essenciais, a 
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implementação de projetos de plantio e conservação de árvores para a captura de carbono, 

além da chamada Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal Plus 

(REDD), bem como a comercialização dos chamados créditos de carbono no mercado 

voluntário (Europa e Estados Unidos).  

 As atividades de reflorestamento de tais projetos poderão conduzir o país a graves 

situações de insegurança alimentar e resultar na perda de posse da terra e dos contratos de 

recursos florestais por parte das comunidades locais: 

 

 

Pensávamos que com a implementação das atividades de REDD na sua 

abordagem “participativa”, no chamado „Plano Vivo‟ na comunidade, 

haveríamos de controlar melhor os nossos recursos naturais, bem como 

teríamos benefícios socioeconômicos para os membros da comunidade. 

Todavia, passado todo esse tempo, ainda não vimos nada que a Envirotrade 

fez (ALBERTINA
51

, 31 anos, 2011). 

 

 

De acordo com esse depoimento, nota-se que os membros da comunidade passaram a 

ter mais uma atividade que consiste na preparação das mudas e nos cuidados referentes às 

árvores plantadas há quatro anos, com a finalidade de garantir a sua não penalização pela 

Envirotrade, no final do ano.  

De acordo com Yu (2000), a geração de carbono se dá por duas vias: pelo sequestro e 

regeneração de árvores e pela emissão evitada, através da conservação de áreas florestadas 

que, se não houvesse intervenção através do projeto, seriam desmatadas. 

No levantamento das atividades de sequestro de carbono, através do reflorestamento, a 

pesquisa mostra que 40,9% dos entrevistados participam duas vezes e 30,9% participam três 

vezes desta recuperação. Apesar do processo privilegiar a abordagem participativa e 

voluntária, comprovou-se, no entanto, que se trata de um instrumento de gestão ambiental 

concebido sob os pressupostos teóricos que pretendem resolver os problemas ambientais 

ocidentais, pela valoração monetária dos bens ambientais, através da exploração do homo 

situs, na aquisição do crédito de carbono (Tabela 6). 

A abordagem participativa dos agentes moderadores externos é um modelo de 

socialização em que o desenvolvimento da interação social não faculta o encontro livre e 

aberto à diversidade. 

A participação no contexto do homo situs, no sequestro do carbono, significa, por sua 

vez, o não reconhecimento social das subjetividades coletivas, mediante o impedimento da 
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 Albertina: nome fictício de uma professora em exercício na comunidade. 
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produção simbólica autêntica. Esses ficam sem voz nesse processo, não tendo outra opção, a 

não ser a subordinação. 

 

 

Tabela 6 - Indicadores de Frequência nas Atividades de Reflorestamento 

Frequência/mês no 

reflorestamento 

Sexo Total 

F M 

Nenhuma vez 10 9,1% 5 4,5% 15 13,6% 

Uma vez 5 4,5% 4 3,6% 9 8,2% 

Duas vezes 27 24,5% 18 16,4% 45 40,9% 

Três vezes 16 14,5% 18 16,4% 34 30,9% 

Quatro vezes 5 4,5% 1 1,1% 6 5,4% 

Cinco vezes 1 0,9% 0 0,0% 1 0,9% 

Total 64 58% 46 42% 110 100,00% 

          Fonte: Pesquisa do Campo, 2010. 

 

 

A comunidade de Nhambita desconhece os conceitos de REDD e sequestro de carbono 

e, apesar de alguns camponeses saberem que plantam árvores e conservam as florestas para 

vender o carbono, demostram desconhecer as ideias e os mecanismos que norteiam a sua 

própria ação na atividade florestal supra citada (UNAC, 2012). De acordo com o gestor 

nacional de carbono dos projetos da Envirotrade, o engenheiro florestal Aristide Muhate
52

 

(2012):  

 

Há diferentes níveis de informação. Não temos que perder tempo a explicar 

esses conceitos complicados aos camponeses. O que achamos importante é 

cuidar das árvores para o sequestro do carbono. 

 

 

 

Além disso, a abordagem participativa na implementação do projeto contribuiu para 

quebrar as resistências locais, eventualmente existentes, em relação aos processos de 

comunicação da comunidade e as atividades desenvolvidas pelo projeto.  
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 Aristide Muhate: entrevista concedida pela Redação da Averdade, 16/08/2012. 
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É comum as agências financiadoras externas exigirem a participação 

funcional, como contraparte dos beneficiários, para reduzir custos. Este tipo 

de participação pode, eventualmente, abrir espaço para pequenas decisões, 

desde que, as principais, já estejam definidas (YU, 2004, p. 117). 

 

 

 

Ao se analisar a ocupação e trabalho da mulher nesse projeto, os dados da pesquisa 

mostram que 58% das entrevistadas participam ativamente do sequestro do carbono, 

incentivadas pelos fatores culturais que fundamentam as responsabilidades atribuídas e 

alicerçadas na organização do trabalho, ainda que as atividades realizadas por elas na 

machamba do milho, não sejam consideradas trabalho e sim, tarefa doméstica. Entretanto, as 

atividades realizadas pelas mulheres, no âmbito do agroflorestamento, são consideradas 

apenas como ajuda ao homem, os quais têm contrato de provisão de carbono com a 

Envirotrade. No entanto, no espaço rural, essa condição como atesta Osório (2006, p.10), “na 

divisão do trabalho, a mulher é representada como força de trabalho, mas não sujeito das 

divisões sobre o produto do esforço despendido”. 

Todavia, é muito grave o relato de Nadia, 43 anos, que pela sua condição feminina, 

não tem contrato com a Envirotrade, mas planta e cuida das árvores. 

 

 

  Nesse processo do projeto de carbono, só sei que o meu marido recebe 

dinheiro todos os anos, desde 2004 e, os representantes do projeto já 

avisaram que esse é o último (2012) a receber o benefício por conta das 

árvores que plantamos. Não sei mais nada sobre os contratos e legalização de 

uso e aproveitamento da terra, acontecidos em 2003. 

 

 

Averigua-se, a partir dessa fala, a permanência dos valores culturais que definem os 

direitos de propriedade a favor da dominação masculina. Porém, durante as entrevistas, 

percebeu-se que as mulheres são firmes no que fazem e dizem, denotando maior consciência 

participativa. Assim sendo, essas mulheres lutadoras podem obter sucesso nos projetos 

implementados pelo Comitê de Gestão dos Recursos Naturais. 

Os resultados da pesquisa evidenciam que há insegurança quanto à atividade e à 

tendência ao abandono do plantio de árvores, pelo fato de tais serviços serem considerados de 

parcos rendimentos para a comunidade local.  
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Dessa forma, Zondany, 60 anos, camponês de Nhambita, que por iniciativa própria se 

dirigiu à Envirotrade para manifestar o interesse de abandonar a atividade disse: “parece que 

eu só trabalhava para eles e eu não estava a ver benefícios para mim”. 

Ainda, a pesquisa atestou que a abordagem participativa do agroflorestamento sugere 

o advento de altas rendas a partir da economia ambiental. Entretanto, acaba destruindo a 

expectativa dos moradores da comunidade, conforme o depoimento de Isabel Recando, 28 

anos: 

 

Como meus antepassados dediquei-me com o meu marido à agricultura, 

plantando milho, mapira, canteiro de bata-doce e mandioca. Agora, com esse 

projeto de carbono, também tenho que cuidar das árvores do projeto para não 

morrerem e, em troca, no final de cada ano, nos defrontamos com uma série 

de descontos inexplicáveis. 

 

    

O relato dessa moradora na participação dos projetos de desenvolvimento endógeno é 

reforçado pelo estudo da pesquisadora Jovanka Spiric:  

 

O enfoque nos valores econômicos na conservação das florestas 

comunitárias, promovido pela Envirotrade, poderão não tornar os valores 

culturais, espirituais e biológicos mais importantes, como sempre foram para 

as comunidades que sempre souberam conservar as florestas por gerações e 

gerações (SPIRIC, 2009, p. 26). 

 

 

Apesar das dificuldades já discutidas, os dados revelam a adesão da comunidade do 

regulado ao agroflorestamento como atividade produtiva e socializante, uma vez que, o 

indivíduo sente a necessidade de unir-se ao seu próximo, consciente que deve cooperar e 

aglutinar o interesse pessoal aos da comunidade. A decisão tomada por cada indivíduo o 

tornará mais responsável pelos resultados, na medida em que, ao sentir-se mais atuante, sem 

dúvida, irá zelar e fiscalizar mais o empreendimento no qual está integrado. 

 

4.7 A Configuração Espacial do Processo Participativo 

 

 Na comunidade de Nhambita percebeu-se que o nível de participação de membros da 

comunidade nos projetos foi limitado. Assim, a existência do mercado do carbono deveria 

sinalizar a relevância econômica da proteção de áreas florestais e de outros serviços 

ambientais, tais como a gestão das bacias hidrográficas (pelo controle de enchentes ou 



160 

 

 

purificação das águas e de regulação do clima), da biodiversidade e do ecoturismo no 

território.  

 O projeto de sequestro de carbono, sediado na comunidade, conforme a pesquisa feita,  

mostrou a fragilidade da condição econômica dos membros da comunidade. Além disso, a 

implementação do aludido projeto, tende a atrofiar as formas coletivas de organização do 

trabalho, comprometendo as possibilidades de uma sociabilidade mais viva e de uma cultura 

mais harmônica. 

Depreende-se que as machambas dos membros das comunidades, já estão envolvidas 

com os interesses e propósitos da Envirotrade e do Parque Nacional de Gorongosa, 

expressando os interesses ligados ao comércio de créditos de carbono e não mais 

comprometidos com a unidade das relações sociais e ecológicas que, precedentemente, 

caracterizavam o equilíbrio social da comunidade.  

Pelo exposto, foi nesse contexto que, com o objetivo de aglutinar as iniciativas locais e 

o impulsionamento de arranjos institucionais, a partir de 2000, a comunidade foi instada a 

participar na gestão dos recursos naturais da zona-tampão do Parque, para promover novos 

debates e lidar com questões que exigiam respostas criativas e inovadoras, como foi o caso da 

implementação do processo de gestão da produção de colmeias convencionais. Outrora, a 

comunidade praticava a atividade orientada para a produção de mel, utilizando métodos 

tradicionais (colmeias de cortiça, feita de casca de árvores) e queimadas descontroladas. A 

iniciativa consistiu em transformar parte dos membros das comunidades, em criadores de 

abelhas.  

 Houve, portanto, uma mudança de paradigma na formação de novos sistemas de 

dependência ecológica, no qual a valorização das autoridades tradicionais comunitárias e a 

vida do grupo de vizinhança passou a perder a sua autonomia, dependendo das novas esferas 

de relações, através do surgimento de novos cenários socioespaciais. A zona-tampão do 

Parque Nacional de Gorongosa parece ter atraído investimentos privados devido aos seus 

componentes, facilitando o advento de novos empregos e atividades turísticas.  

Nota-se que a exploração do ecoturismo e do sequestro do carbono pela agência 

Envirotrade, a nova dinâmica do Parque Nacional de Gorongosa (PNG) e o Centro de 

Desenvolvimento Comunitário (CDC) têm condições de atrair para o regulado de Chicare, a 

internet e a telefonia móvel que poderão contribuir para as mudanças do comportamento e dos 

padrões de consumo da população local (Foto 11). 

Apesar das mudanças sociais até aqui discutidas, a comunidade de Nhambita 

prossegue realçando a importância das práticas tradicionais como fatores de sobrevivência do 
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Fonte: Camanguira, 2011. 

 

grupo, mostrando a importância da permanência de tais costumes, apesar das transformações 

ocorridas no ritmo da vida cotidiana da sua comunidade. As representações das práticas 

culturais familiares aparecem ambientadas como resquícios ou traços de experiências 

vivenciadas em outros tempos e contextos. 

 

 

Foto 11 – Torre de Telefonia no regulado de Chicare 

 

              

 

4.8 A Amplitude de Decisões Coletivas do Homo Situs no Regulado 

 

 A população local sente-se sem possibilidade de escolha quando enfrenta uma reunião 

com os agentes externos, que são os impulsionadores do desenvolvimento comunitário. É 

nesse contexto que pretende-se examinar tanto as opiniões do homo situs sobre a participação, 

como a sua materialização ou tradução no desenvolvimento das atividades comunitárias. 

Pergunta-se, então, para o membro da comunidade local: O que é participar para você? Fale-

me da sua comunidade. Que outras formas de participação conhece dentro da comunidade?  

Durante a pesquisa de campo constatou-se que nos encontros entre os agentes 

mediadores externos e os membros de fóruns/comitês locais, no que concerne à gestão de 

recursos naturais, considerados espaços privilegiados para o exercício de uma prática 

democrática, averiguou-se que, se por um lado o que vale é a instituição, sob a ótica 

governamental, de outro, a participação da comunidade na legitimação das decisões, não se 

faz sentir como seria desejável, de acordo com os preceitos democráticos. Dessa forma, a 
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busca da reciprocidade ou da fidelidade às regras pelo grupo externo não é garantida junto ao 

grupo comunitário.  

Portanto, a variável participação deve ser compreendida também, como fenômeno 

indicador de transformação psicossocial e compromisso que as pessoas estabelecem com 

determinados projetos.  

Na comunidade de Nhambita notou-se que a participação significa uma assistência e 

não uma participação efetiva da comunidade local, nos assuntos do seu particular interesse. 

Assim, o grau de participação dos membros nos diversos projetos não são caracterizados por 

efetivo comprometimento, pois não se exige que se assuma alguma responsabilidade, 

implicando num trabalho em equipe. Todavia, quando o encontro dá-se entre os elementos do 

regulado, a participação é orgânica porque as pessoas se identificam com o programa ou o 

projeto, assumindo-os como seus, integralmente.  

 

Trata-se do saber derivado da prática, muito comum nas tradições locais. A 

aprendizagem pela prática deve ser interpretada, acima de tudo, como um 

complemento da inovação tecnológica, a qual nasce de uma atividade e de 

uma reflexão específica (GUELEC & RALLE, 2001, p.109).  

 

 

Entende-se por participação, em Moçambique, o espaço de reflexão e tomada de 

decisões.  

 

É a volta do chefe da aldeia, sentado na esteira, com os anciãos, sábios 

locais, que refletem em conjunto sobre as questões importantes dos seus 

cidadãos, tomando decisões efetivas para a vida da comunidade. Em certas 

tribos, esses sábios são designados por madoda (MAZULA, 2008, p. 94).  

 

 

A tradição, os saberes locais e os saberes práticos locais das sociedades não são 

antagônicos aos saberes tecnológicos (GUELEC & RALLE, 2001). 

 Na entrevista com Kambaira, de 42 anos, morador da comunidade, sobre o que é 

participação, o mesmo observou o seguinte: 

 

Participação para mim seria levar em conta o envolvimento de todos com 

base nas competências interpessoais e saber comunicar-se e defender os 

pontos de vista, mas estamos condicionados a não termos poder de escolha,  

pois, a comunidade está habituada a ver as decisões serem tomadas pelos 

outros ou pelos agentes que se consideram conhecedores das coisas. Esse 
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fato, para mim, deve ser mudado, admitindo-se o diálogo e a formação de 

lideranças locais.  

 

Analisando-se os processos de participação cidadã dos entrevistados, compreende-se 

que os agentes mediadores externos ainda desconhecem aspectos fundamentais que são 

explicativos da consciência do homo situs, como determinante para a mobilização e a 

promoção dos engajamentos dos membros e as habilidades sociais em prol do 

desenvolvimento local (Tabela 7).  

É nesse contexto que (25,5%) dos entrevistados na pesquisa foram unânimes em 

afirmar que a participação comunitária deve ser “compartilhada”, no que diz respeito às 

demandas do grupo, mediante a compreensão dos próprios moradores, de que eles são 

responsáveis pela realidade histórica na qual vivem e que, também, são capazes de 

transformá-la em seu próprio benefício, através do desenvolvimento endógeno. 

 

 

Tabela 7 - Percepção da Participação pelo homo situs 

A concepção de participação 

pelo homo situs, em Nhambita 

Sexo 
Total % 

F % M % Total  

Compartilhar perspectivas e demandas 

comuns 
15 13,6% 13 11,8% 28 

25,5% 

Diálogo/reflexão da prática comunitária 6 5,5% 6 5,5% 12 10,9% 

Aprendizado de habilidades/entendimentos 

Complexos 
13 11,8% 8 7,3% 21 19,1% 

Exercício pedagógico através de madodas 13 11,8% 5 4,5% 18 16,4% 

Aperfeiçoar a leitura do seu “eu” territorial 3 2,7% 7 6,4% 10 9,1% 

Concepção de funções e papéis 7 6,4% 7 6,4% 14 12,7% 

Prática de Politica pública 7 6,4% 0 0,0% 7 6,4% 

Total Geral 64 58,2% 46 41,8% 110 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 

Na pesquisa entende-se como o homo situs participa das atividades comunitárias, 

mediante o seu posicionamento nos debates, de forma diferente como os agentes 

governamentais os consideram. Na verdade, ele tem uma consciência aprofundada de seu 
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mundo histórico-cultural e adota uma atitude reflexivo-afetiva frente à sua realidade físico-

social. Além disso, cerca de 10,9% dos entrevistados declarou ter havido sempre diálogo e 

reflexão nas práticas comunitárias. 

Ainda, 35,5% (19,1% + 16,4%) dos entrevistados considera a participação comunitária 

como um incentivo para a interação entre as suas competências, habilidades e exercícios 

pedagógicos dos mais velhos – madodas
53

- que trazem contribuições para a sua existência, 

mostrando, através da pesquisa, que nem todos os participantes atuam da mesma forma dentro 

da ação coletiva, mas todos eles mantêm uma relação de reciprocidade. A personalidade dos 

sujeitos é a essência da organização das funções que desempenham, possibilitando que suas 

habilidades sejam usadas para o benefício da ação coletiva na comunidade. 

Confirma-se, então, o entendimento da comunidade como moralidade social, que é 

definido como unidade consensual que se expressa na integração do sistema como 

fundamental para a sua harmonia.  Assim, o comportamento cooperativo é escolhido como 

uma norma de grupo para o benefício de todos, envolvendo a escolha conjunta dos termos que 

cada participante pode aceitar e às vezes deveria aceitar, desde que o outro aceite da mesma 

forma. Isso se explica porque os conflitos são regulados e encontram canais para a sua 

resolução, a partir da democracia consorciada que gera a independência e, ao mesmo tempo, 

a submissão do indivíduo ao sagrado dos ancestrais anônimos, de representação imaginária. 

Esse fato sugere que ainda se reflita sobre como os conceitos são internalizados e 

vivenciados pelo homo situs. Quando questionou-se sobre o conceito da participação, 12,7% 

dos entrevistados entendeu que participação é a forma como se concebe papéis e funções e, 

9,1% observou que era ter chance de estar em posição de influenciar a decisão de acordo com 

a compreensão do seu território. Isso pode ser explicado através dos encontros entre os 

membros da comunidade, nos quais os mesmos articulam seus saberes e aceitam as decisões 

tomadas, para torná-las aceitáveis à ação coletiva. 

 Quanto à visão referente às políticas públicas, apenas 6,4% das entrevistadas mostrou 

que os processos de participação eram exercidos na prática de políticas públicas. Nota-se, 

então, que as mulheres na zona rural moçambicana assumem o papel invisível de chefe de 

família, colocando-as como provedoras do bem-estar da família, de um lado e, de outro, em 

uma desfavorável posição na hierarquia patriarcal. Constata-se a desvalorização da mulher, 

apesar da sua participação na atividade agrícola, que é a principal fonte de recursos 

necessários para assegurar a alimentação, saúde, educação, atividades agroflorestais, além de 
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 Madodas: os mais velhos da comunidade. 
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representarem a principal via da participação dos membros dos agregados familiares. A 

mulher, na zona rural, está melhor habilitada para opinar e intervir na realidade local, do que 

os homens. 

Geralmente, a prática participativa nos processos de políticas públicas reflete a 

participação induzida pelos agentes externos, muitas vezes não dando especial atenção às 

contribuições da comunidade, apesar das mesmas terem condições de identificar os problemas 

existentes na realidade por elas vivida.  

 

 Eu nasci neste regulado, mas o problema maior é que ao participarmos 

ativamente nas discussões junto aos agentes públicos e/ou as agências (o 

Parque Nacional de Gorongosa e a Envirotrade) que atuam na comunidade, 

(eles) acham que quem pensa diferente afronta as suas ideias já desenhadas e 

logo são alvos de ostracismo (CHIRINGA, 48 anos). 

 

 

 De acordo com os depoimentos, aferiu-se que os equivocados arranjos institucionais 

comprometem as relações, produzindo desequilíbrios, em virtude das formas de indução que 

comprometem a cooperação entre os atores, visando uma colaboração mais eficaz entre a 

comunidade e os agentes moderadores externos.  

Torna-se imprescindível, a criação da noção de direito nas comunidades rurais para 

que as mesmas se manifestem e não se submetam quando as suas necessidades são discutidas, 

tendo em vista a melhoria dos projetos relativos às condições locais (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8 - Aspirações perante os Agentes Externos 

Pronuncia-se 

perante aos 

“Agentes 

externos” 

Sexo Total 

F M 

Sim 8 7,3% 24 21,8% 32 29,1% 

Não 56 50,9% 22 20,0% 78 70,9% 

Total 64 58,2% 46 41,8% 110 100% 

          Fonte: Pesquisa do Campo, 2011. 

 

 

Os entrevistados (70,9%), observaram que não tem havido, por parte dos agentes 

moderadores externos (tomadores de decisões), que integram os órgãos locais do Estado, dos 
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gestores das ONG‟s e de outros atores que atuam na comunidade, uma compreensão, no que 

concerne aos saberes, competências e habilidades da comunidade, de forma a resolver os 

problemas e propiciar recursos ao homo situs.  

Os dados da pesquisa mostram no que tange aos anseios e aspirações da comunidade 

perante os agentes moderadores externos, que apenas 29,1% dos entrevistados respondeu 

positivamente. Esse dado deve ser observado com particular cuidado, porquanto na zona rural 

moçambicana, de forma geral, as decisões são tomadas pelos homens, mediante o incentivo 

de práticas, costumes e tabus que compõem a sociedade tradicional. A participação da mulher 

é evidenciada pela submissão, colocando-a em situação desfavorável nos debates 

deliberativos sobre a ação coletiva. 

Na verdade, os projetos participativos/consultivos e de alcance restrito financiados por 

algumas agências governamentais e internacionais, subestimam as tensões internas existentes 

no corpo social. Assim sendo, tais comunidades são idealizadas, sendo tuteladas, não tendo 

abertura de perspectivas para uma verdadeira interlocução que deveria existir entre as 

comunidades locais, os agentes governamentais e os agentes externos promotores desses 

projetos (Tabela 9). 

 

    Tabela 9 - Questionamento da Comunidade na Intervenção de Projetos 

Perante aos 

agentes 

externos 

Sexo Total 

F M 

Sim 9 8,2% 17 15,4% 26 23,6% 

Não 55 50,0% 29 26,4% 84 76,4% 

Total 64 58,2% 46 41,8% 110 100,00% 

           Fonte: Pesquisa do campo, 2011. 

 

 

Ao se questionar sobre a discussão relativa à intervenção de programas e projetos a 

serem implementados junto à comunidade, os resultados mostram que 76,4% dos 

entrevistados afirmou que não lhe foi proporcionada a possibilidade de discutir os assuntos 

referentes à ação comunitária. 

Conforme os dados logrados, a participação não é realizada envolvendo esforços 

conjuntos e contemplando as habilidades existentes na comunidade que modificariam as ações 

do grupo com os agentes externos de desenvolvimento.  
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Assim, as possibilidades de que a ação coletiva ocorra estão relacionadas, 

não só aos interesses individuais, mas também, a dotações assimétricas de 

poder e habilidades sociais entre os atores em determinado campo 

(FLIGSTEIN, 2001, p. 67). 

 

 

Com efeito, esses princípios delimitam um espaço socialmente estruturado no qual os 

agentes lutam, segundo a posição que ocupam nesse espaço.  

A pesquisa mostra que a ação coletiva, encontrada pelos agentes externos, demonstra 

uma realidade que é construída abrangendo práticas sociais preexistentes e incorporadas na 

estrutura cognitiva e no quadro cultural, que incluem os recursos e regras relevantes 

localmente, além da própria habilidade do homo situs ao analisar o significado do outro, 

permitindo que o grupo funcione quando define os interesses e identidades coletivas.  

O trabalho de campo evidenciou ainda que a palavra participar para o homo situs 

significa a possibilidade afetiva (clã, linhagem, vizinho) e efetiva de influenciar nas decisões 

de interesses coletivos, mediante a socialização empreendida através das línguas locais nas 

suas discussões, livres de restrições, de separações estruturais entre dirigentes e dirigidos e 

diferente, quanto ao seu conteúdo, das democracias participativas ocidentais. 

 Dessa forma, deve o agente que representa o poder público saber conciliar as 

vontades das comunidades com os interesses dos órgãos locais do Estado, como observa 

Souza (2006), o que importa é não permitir que as diferenças de natureza entre o saber local 

dos cidadãos leigos e o saber técnico-científico venham a nutrir a hierarquia e o discurso 

hierárquico. 

 Na comunidade, a participação genuína consiste em saber aprender com todos e com 

cada um dos atores, comunicando-se com cada um na construção de consensos exigidos na 

ética comunitária, não significando uma concepção tradicionalista, mas uma visão necessária 

à ação coletiva e à responsabilidade individual. Portanto:  

 

 

Não se trata de desenvolver a individualidade, mas de certificar melhor essa 

identidade caminhando com a comunidade, sobretudo, nos momentos 

decisivos da sua história e das suas necessidades (MAZULA, 2008, p.43). 
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Os integrantes da comunidade quando são consultados têm receio que suas respostas 

possam vir a prejudicar a própria comunidade da qual fazem parte. 

Assim sendo, a participação genuína do homo situs é expressa no grupo familiar, 

dando ênfase aos espíritos ancestrais, bem como aos curandeiros e feiticeiros que procuram 

intermediar a aludida relação, buscando soluções para os problemas vividos.  Por outro lado, 

nas dificuldades e conflitos que envolvem a família são apreendidas normas e 

comportamentos que favorecem a continuidade do clã familiar, tais como: a procura do 

entendimento e da coordenação das diferenças individuais, das oposições e das desconfianças, 

mantendo os laços de solidariedade e cooperação entre seus membros. Além disso, os 

moradores se organizam e atuam dependentes, não apenas das oportunidades e dos 

constrangimentos institucionais, mas também, de como tais atores públicos interpretam essas 

oportunidades e constrangimentos.  

 

4.9 O Grau de Envolvimento do Homo Situs nos Conselhos e Fóruns Locais  

 

No que concerne ao conselho distrital, ouvida a comunidade, um dos seus membros 

ressaltou que: 

 

Quando estamos nas reuniões do conselho consultivo, o que fazemos, muitas 

vezes, é aprovar os projetos do FDD. O presidente da mesa, o administrador, 

lê projeto por projeto, perguntando-nos se conhecemos os autores dos 

projetos e respondemos se os autores são sérios ou não. É assim, que nós 

trabalhamos nas reuniões do conselho consultivo e, além da aprovação de 

projetos, os conselhos consultivos não têm outras tarefas (FUNGULANY, 

56 anos). 

 

 

Com base nos elementos acima apresentados, pode-se considerar que, em muitos 

casos, os conselhos e fóruns locais e outras atividades que requerem o envolvimento da 

população têm um papel marginal na participação plena do homo situs nos processos de 

tomada de decisões. Inicialmente, um primeiro ponto a ser observado são as questões 

referentes à composição dos conselhos, passando pela forma como os representantes são 

escolhidos e, também, pela questão da paridade estabelecida em cada povoado.  

Houve unanimidade entre os entrevistados, no decurso da pesquisa realizada, sobre a 

configuração dos conselhos e fóruns locais, bem como da metodologia participativa instituída 

pelos órgãos locais do Estado (OLE), que não deram atenção para as reivindicações referentes 
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às necessidades da população e, inclusive da organização comunitária genuína, as quais 

seriam formas mais adequadas para a execução das melhorias e aspirações da comunidade. Na 

maior parte dos casos, os assuntos mais discutidos pelos conselhos locais são aqueles que se 

referem ao Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD).  

A ação coletiva nessas organizações instituídas, não permite um vínculo duradouro 

necessário à continuidade das relações de reciprocidade baseadas em bens relacionais e 

recursos morais
54

, numa dimensão territorial ligada a uma experiência vivida pelo homo situs 

(Tabela10).  

A oportunidade de participar em momentos de definição não se traduz na escolha do 

homo situs, não permitindo, portanto, a verificação da estrutura das relações sociais que 

conformam os padrões associativos calcados ao longo do tempo. 

 

 

Tabela 10 - Grau de Participação nos Conselhos Consultivos e Fóruns Locais 

Grau de participação do 

homo situs 

Sexo  

Total F M 

Participa “calado na reunião” 40 36,36% 26 23,64% 66 60,00% 

Participa de reunião e executa 20 19,09% 15 13,64% 36 32,73% 

Participa e “propõe soluções” 3 2,73% 3 2,73% 6 5,45% 

Participa e debate na reunião 1 0,00% 2 1,82% 2 1,82% 

Total 64 58,18% 46 41,82% 110 100,00% 

       Fonte: Pesquisa do Campo, 2010. 

 

 

Pode-se aferir, então, que os entrevistados (60%), afirmaram que participavam calados 

nos encontros realizados pelos agentes moderadores externos. Assim, nota-se, de um lado, a 

ausência de garantias de escolhas como parte de um processo de participação efetiva e, de 

outro, há, na comunidade, um sentimento difuso de falta de segurança e de desconfiança, no 

sentido de não serem levadas a sério, as suas aspirações. O tipo de informação repassada aos 

moradores ajuda a reforçar decisões tomadas em outras esferas e, não necessariamente, 

contribui para a abordagem participativa.  
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 Recursos Morais: são regras de reciprocidade e confiança mútua. O sistema de participação local é baseado na 

capacidade e na habilidade das instituições atuantes locais. 
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As intervenções são previamente definidas, seguindo as exigências das hierarquias 

superiores e/ou dos organismos internacionais de financiamento, restando para as populações 

as discussões de cunho operacional, com o objetivo de viabilizar as intervenções. Ademais, 

“os atores sem recursos são na maioria das vezes, coagidos por instituições, mas, em certas 

circunstâncias, podem utilizar as regras existentes de forma não planejada para criar novas 

instituições” (FLIGSTEIN, 2007, p. 62).  

A participação do homo situs não é compreendida como fenômeno de transformação 

psicossocial, não possibilitando a absorção dos recursos da estrutura cognitiva e simbólica, 

gerados por esses parâmetros, supracitados, nas políticas públicas. Isso posto, faz-se mister 

salientar, como desfavorável, a negligência relativa ao foco nos laços culturais e de 

competência que estimulariam as crenças para a prática comunitária, resultando na apreensão 

da organização social secular e num processo relativamente autônomo e, não subordinado, à 

configuração político-institucional. 

Ainda, de acordo com a tabela acima, os entrevistados (32,73%) afirmaram que 

somente participavam das reuniões, executando as decisões já tomadas, não havendo espaço 

para suas contribuições. Pelos dados aferidos, constata-se que há uma participação mais 

significativa das mulheres na execução das atividades definidas, previamente, nas instâncias 

superiores.  

Isso mostra que, a mulher, nas zonas rurais moçambicanas, desempenha o papel de 

guardiã da moral, representando o símbolo da veneração enquanto mãe, esposa e filha da 

comunidade. O processo educativo dela é focalizado na solidariedade recíproca no território. 

Apesar dessa capacidade da estrutura social existente na participação da mulher nas, ações 

coletivas há dois dilemas a serem observados: de um lado, as mulheres estão habilitadas para 

a participação em fóruns locais e, de outro, a sua participação nas decisões é indireta perante 

os homens, pois as mulheres raramente têm contato direto com os agentes externos.  

Nessa vertente, Fasimilya, de 44 anos, assim se manifestou: 

 

A nossa participação é mínima e ineficiente. Percebemos que não somos 

levadas a sério, como queríamos, pois as decisões muitas vezes já foram 

tomadas sem a nossa opinião. Dessa maneira, fica difícil um diálogo 

proveitoso em prol da nossa comunidade.  

 

 

  Percebe-se, então, que há marginalização e subordinação de competências 

comunicativa e cultural.  
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As distorções relativas às participações nas reuniões, bem como as referentes às 

decisões tomadas foram destacadas porque foram institucionalizadas, através de normas 

inflexíveis, em relação ao território do homo situs.  

Sob a ótica da sociedade tradicional, o ato de participação efetiva verifica-se com a 

personificação dos ancestrais impregnada nas normas e regras que, por sua vez, geram 

relações sociais no território. É bem nítida essa afirmação quando, mais uma vez, leva-se em 

conta, a fala de um entrevistado, Saizy, de 43 anos, sobre a atuação deles nas decisões de 

fóruns locais/associações:  

 

Para mim deve ser levado em conta, primeiramente, as nossas necessidades. 

A participação deveria ser coletiva e não um acontecimento que vem pronto 

como uma regra imposta ao qual devemos seguir. Aqui é difícil relacionar os 

nossos interesses ao do governo. 

 

 

A partir dos resultados da pesquisa, conclui-se que o local dá uma resposta, que reduz 

o Estado às suas funções mais clássicas.  

Assim,  

 

O local oferece uma resposta que privilegia a diversidade, as diferenças, a 

multiplicidade das escalas e a força das pequenas unidades. O espaço de 

pertença resulta do conjunto dos recortes que especificam a posição de um 

ator social e a inserção de seu grupo de pertença num lugar (BOURDIN, 

2001, p.29). 
 

 

O espaço, então, é a referência que define o sistema de valores sociais e espaciais em 

que se inserem esses recortes, organizando a relação dos sujeitos. Ainda, averigua-se que a 

participação do homo situs, no seu território, não o habilita a postular proposições inovadoras, 

sendo apenas seguidor de procedimentos já estabelecidos por decretos.  

De tal contexto, resulta a insatisfação manifestada por madoda Nhangúo, 52 anos:  

 

A nossa situação de pobreza não nos permite emitir opiniões sobre qualquer 

situação ou acontecimentos que nos dizem respeito, pois isso nos torna alvo 

de perseguições como protagonistas quando o assunto é política, meu filho! 

Os procedentes da alta hierarquia não gostam de ser criticados e, quando tal 

acontece, fazem uso de conhecimentos técnicos e de poder para não 

aceitarem as nossas propostas. 
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No decurso dos debates atestou-se que os agentes mediadores externos tomaram 

atitudes diferenciadas na discussão dos assuntos que necessitam de participação, pois a 

diferença de condição política, isto é, de serem técnicos burocráticos, os favorecem a conduzir 

os debates, sobretudo quando se trata de questões burocrático-administrativas.  

O discurso do desenvolvimento local não é acompanhado, ainda, da necessária 

mudança institucional, uma vez que não se dá ênfase à habilidade social dos atores e da 

aprendizagem social a partir da práxis, entendida como processo em que a interação em um 

ambiente formado por diferentes atores deverá ter como objetivo, o estímulo ao surgimento de 

novas competências.  

Sapanda Chiringa, 53 anos, assim se expressa: 

 

Para mim, como sapanda, na comunidade, vejo com outros olhos a forma do 

envolvimento da comunidade. A atuação dos fóruns e conselhos locais, 

sinceramente, é ruim porque nos convidam para reuniões de discussões de 

assuntos da comunidade, mas o pior problema nesse processo é que quem 

decide mesmo, são eles, referindo-se aos representantes das Agências e aos 

Órgãos Locais do Estado. Nesse sentido, mesmo havendo consenso, aqui, no 

Posto Administrativo, nada é feito, mesmo depois do registro das 

necessidades da comunidade. Apenas a nossa garantia está no fundo 

comunitário de manejo dos 20%, que nos ajuda a superar algumas carências 

da comunidade, além do agravante de sermos alocados de forma alternada 

com outras povoações do regulado de Chicare. 

 

 

A constatação, na prática, dessas contradições coloca em risco a credibilidade 

referente aos Órgãos Locais do Estado (OLE), quanto à sua capacidade de promover o 

desenvolvimento endógeno, se bem que faltam, ainda, mecanismos de integração do homo 

situs ao espaço participativo de forma efetiva. 

À medida que o Estado moçambicano, através da instituição de mecanismos de 

participação popular (conselhos e fóruns locais) pretender inserir outros atores na tomada de 

decisões sobre as políticas públicas deverá estar disposto, também, a estabelecer relações 

menos desiguais. Na verdade, a busca por um consenso em torno de soluções nos fóruns e 

conselhos consultivos acaba gerando constrangimento para as pessoas que não concordam 

com as soluções verticalizadas, as quais passam a ser vistas como impedimentos para a ação 

continuada. 

 Os “Conselhos Consultivos” passam a ser vistos com desconfiança em relação à ação 

comunitária ao influenciarem as escolhas e as definições das pessoas idôneas para atuarem na 

comunidade. Ainda, a prática mostrou que os conselhos consultivos locais são presididos por 
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funcionários do poder público, mostrando, claramente, que aos pobres falta-lhes a capacidade 

de tomada decisões sobre suas próprias condições, bem como influenciar as decisões e 

políticas consubstanciadas em projetos. 

No caso de conflitos, dentro da comunidade, o costume tradicional para equacionar as 

dificuldades em caso de constrangimento e cabritismo
55

, deve contar com a participação de 

todos, num espaço aberto ao ar livre, onde todos os madodas participem e possam ver o que 

está acontecendo, além do que será decidido.  

A tradição tem regras que todos entendem porque são da cultura local e por isso todos 

podem participar e ajudar na resolução do conflito. Uma das razões é a transparência dos 

“atos jurídicos”, que a população vê na tradição, existindo mecanismos sociais dentro da 

comunidade que são usados para a reposição da ordem social, caso esta ordem tenha sido 

violada. 

  Porém, não se deve considerar a comunidade como uma unidade harmônica. Pontua-

se, aqui, um dilema ético numa das povoações do regulado de Nhambita, conforme o 

depoimento de Couto
56

 (2005, 141), “junto de uma dessas comunidades participei de um 

debate em que os membros da comunidade denunciavam uma série de abusos dos seus chefes, 

isto é, de apropriação indevida de fundos para aquisição de bens de luxo”.  

Existe a ideia de que as comunidades apenas desenvolvem relações harmônicas, mas 

os estudos recentes mostram que elas não são homogêneas, nem igualitárias. Estão marcadas 

por conflitos sociais de poder e de gênero, sendo, sobretudo, compostas por segmentos com 

interesses diversos e, por vezes, conflitantes.  

 

 

A maior parte das vezes, em lugar das comunidades, o que vemos é um 

exército de ONGs que se apresentam como Sociedade Civil, falando em 

nome de camponeses, os quais continuam ausentes e invisíveis (COUTO, 

2005, P. 140).  

 

 

 

De acordo com os depoimentos dos entrevistados, a leitura da “comunidade 

participativa” é inventada como uma entidade que não existe de fato. Couto (2005, p. 143) 

sugere uma possibilidade, defendendo a ressignificação do ideário: 

 

Se quisermos que as atuais comunidades sejam parceiras efetivas das 

políticas públicas para o desenvolvimento com mais equidade e eficiência, 
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 Cabritismo: prática de corrupção que ficou conhecida nos serviços públicos, em Moçambique. 
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 Couto: Mia Couto, escritor e ecologista Moçambicano. 
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teremos que educar essas mesmas comunidades. Não podemos esperar que 

essas comunidades se revelem espontaneamente. É preciso um programa de 

governo para que tais parceiros se constituam. Do contrário, com o 

paternalismo que hoje nos norteia, acabaremos por oferecer às populações 

rurais, uma prenda envenenada.  

 

 

Na prática, é necessário atribuir à vida social da comunidade rural a emancipação 

através dos programas sociais, desde que os mesmos sejam discutidos com a própria 

comunidade. Para isso, “deve-se criar as condições necessárias para que os seus usuários 

satisfaçam as necessidades humanas básicas, sendo capazes de decidir sobre o modo de viver 

e de conviver socialmente, com autonomia” (PEDRINI, 2007, p. 199).  

Esse processo de degenerescência da capacidade de resposta comunitária face ao  

desenvolvimento local atinge o seu ponto mais alto com a síndrome do paternalismo, 

complementando o processo de ruptura das comunidades com o seus territórios. O resultado 

da desestruturação dos saberes populares que não resistem à descontextualização e à ausência 

da sua prática, cria, então, um espaço para que o grupo mais poderoso seja capaz de construir 

uma ordem social local, perdendo, as comunidades rurais, a capacidade de se instituírem 

como interlocutores nas ações de desenvolvimento endógeno. 

 Enfim, é necessário reconhecer a reciprocidade e a coesão que o sítio impõe como 

eixo articulador e dinamizador dos motores simbólicos para a ação transformadora radical. 

Ora, as ambiguidades dos processos de participação constatados na comunidade sugerem 

debates sobre inovações na construção do consenso. Uma delas é que a complementaridade 

entre atores sociais administrativos e a comunidade deve ser de cunho fortemente deliberativo 

e etnográfico e, não meramente, consultivo.  

 

4.10 As Formas de Participação Etnográficas  

   

A pesquisa mostrou que há instituições locais para regular os acontecimentos da 

comunidade que são manifestados pela consciência costumeira, definindo a maneira de ser do 

homo situs. Porém, o desconhecimento do território do homo situs e da sua economia de 

reciprocidade interna, isto é, no âmbito da comunidade, poderá fazer com que as políticas dos 

agentes externos gerem mais problemas do que soluções para o desenvolvimento local. 

Na prática, a organização da comunidade atua em situações isoladas com o objetivo de 

melhorar certas condições comuns de um determinado grupo. Sua atuação objetiva é realizar 
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esses melhoramentos pela mobilização e motivação de um segmento da comunidade, segundo 

seus interesses separados da estrutura, como no caso de xitique.  

 Os membros dos vários segmentos da comunidade possuem relações econômicas 

íntimas definidas pelas formas de reciprocidade como mutirão, xitique, no âmbito de comitê 

de gestão de recursos naturais porque as limitações ecológicas e as condições de existência 

humana influenciam suas relações sociais. Conforme os depoimentos dos entrevistados, 

apreendeu-se que a reciprocidade nos sistemas de participação não envolve, apenas, o 

interesse pelo outro, mas também, o interesse na auto-afirmação, em fazer parte de algo e, em 

demonstrar a generosidade. Do mesmo modo, a reciprocidade envolve uma dimensão de 

apresentação de si e de auto-exibição. De qualquer modo, o interesse se encontra duplamente 

presente e imbricado nesta ostentação: interesse em se exibir e interesse em estabelecer e 

consolidar vínculo afetivo (ANJOS; LEITÃO, 2009). 

 Essas formas de reciprocidade correspondem a uma modalidade de relações em que 

os indivíduos da sociedade tradicional estão vinculados entre si e pela obrigação moral de dar, 

receber e retribuir.  

 

Não somente existem contatos diários de habitação, frequentemente de 

natureza cooperativa, como também os membros estão unidos por íntimos 

laços agnáticos, cognáticos e de afinidade, que podem ser expressados na 

ação recíproca (EVANS-PRITCHARD, 1999, p. 150).   

 

 

Tais atividades resultam da ação relacionada ao agroflorestamento da zona tampão. 

Ressalta-se, ainda, a escassez de alimentos, na comunidade, levando-a à prática de queimadas 

descontroladas e à caça, visando a busca de alimentos, uma vez que a apropriação dos 

recursos naturais está proibida pelo próprio projeto relativo aos créditos de carbono.  

Por outro lado, os entrevistados declararam pertencer à Associação xitique, sistema de 

poupança e de crédito rotativo, correspondente à conjugação de esforços da maior parte das 

mulheres da comunidade, com visão sociológica, permitindo que as moradoras aprendam a 

interagir com as outras, cooperando e ganhando um senso de identidade no processo de 

socialização. As atividades e os recursos a elas relacionados são gerenciados, como um 

processo, sendo os resultados alcançados com mais eficiência. 

 No entanto, a divisão do trabalho sobre a base do gênero e as responsabilidades 

relativas ao bem-estar familiar mostram que a mulher da zona rural africana, em geral, suporta 
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uma carga desproporcional de trabalho, quando se trata de administrar o consumo e a 

produção alimentar em condições de crescente escassez.  

É nessa ordem de ideias que o acesso da mulher à terra (no tempo da sementeira, no 

tempo da colheita e no cotidiano) não tem correspondência em relação aos produtos para 

comercialização. A sua capacidade reprodutora e o acesso à terra correspondem a um dever 

contraído com o casamento (WLSA, 2006). 

Por outro lado, a pesquisa mostrou que a maior adesão das mulheres casadas era 

devido à crença de que o xitique funciona como vínculo “agregador de valor” no casamento, 

uma vez que, a mulher, através da associação consegue trazer benefícios ao lar, sendo assim, 

considerada uma “guerreira”, além do prestígio de esposa, através da ação altruísta na 

comunidade. 

Na comunidade, as mulheres enfrentam, diariamente, o problema da sobrevivência, daí 

resultando a necessidade de articularem-se para alimentar o agregado familiar, em média de 

seis pessoas. Além disso, precisam pensar no risco dos seus filhos abandonarem os estudos, 

com a finalidade de trabalhar na vila de Gorongosa ou em Beira (Capital). Nessa vertente, 

assim se expressa Osório (2006, p. 5): 

 

Nos homens há uma consciência do trabalho excessivo das mulheres, mas 

este fato não se traduz na necessidade de partilha ou consciência da injustiça, 

porque os homens foram socializados para aceitarem e reproduzirem a 

situação de desigualdade como natural à diferenciação sexual. 

 

 

Todavia, convém salientar a opinião em torno do xitique, manifestada por um dos 

membros da comunidade, Mandoa, de 50 anos: 

 

Para mim, o xitique faz parte da cultura da mulher africana. O dinheiro da 

contribuição é pretexto. Quando nos reunimos, três a quatro vezes ao mês, 

rotativa e invariavelmente na casa de cada um dos membros na ação coletiva 

do xitique, o dinheiro é o de menos. Animamos o convívio social, o 

estreitamento das relações sociais, a ajuda mútua, a solidariedade, a troca de 

experiências e muito mais, muito mais. O pouco dinheiro que levamos 

constitui um símbolo de cortesia, muito típico da nossa sociedade africana e, 

com ele, ninguém aspira acumular créditos. 

 

 

No entanto, nas práticas associativas das moradoras da comunidade há um 

engajamento através dos contatos pessoais extensivos, relações de confiança, interações 
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pessoais, nas quais o espectro do mercado corruptor não tem expressão e, em contrapartida, há 

um problema ainda não equacionado, que impede ou bloqueia as capacidades empreendedoras 

dessas mulheres. Talvez, seriam através dos caminhos apontados pelas considerações 

precedentes que as políticas públicas mais extensivas poderiam ser propícias ao 

desenvolvimento endógeno.   

Segundo, Ruenita Bitony, 19 anos, ainda no âmbito da perspectiva comunitária:  

 

 

Sabemos que nos cabe muito a ser feito e, pelo fato de sermos mulheres 

temos o conhecimento da necessidade do nosso papel diante das associações 

comunitárias. Porém, nos é dada pouca oportunidade, haja vista que, 

tradicionalmente, é comum a voz do homem ser mais expressiva do que a 

nossa. Entretanto, isso está mudando. Estamos aos poucos conquistando o 

nosso espaço e quando menos esperarmos, seremos detentoras, também, do 

mesmo poder de liderança dos homens. 

 

 

O relato da moradora confirma o que foi observado. Assim, nas reuniões, as mulheres 

sentam-se em esteiras ou em banquinhos, falando pouco e em voz baixa, na presença dos 

homens. Ainda, na presença deles, as mulheres declaram que não falam português para não se 

envolverem nas conversas em curso. Todavia, na ausência dos homens, as mulheres 

expressam-se muito bem, notando-se que várias delas atuam como tradutoras, no transcorrer 

das reuniões. Portanto, a subordinação feminina construída, em primeiro lugar, na família, 

aparece, também, no espaço público, seja pela sua exclusão diante dos direitos humanos ou 

mediante determinados papéis e funções. 

Tais contextos que acarretam dificuldades à socialização das mulheres nas funções 

domésticas, inerentes ao modelo patriarcal que define e controla a desigualdade, impedem o 

acesso da mulher à participação política nas decisões locais. 

Convém ressaltar, outros aspectos identificados na comunidade: existem atividades 

que se realizam de forma isolada, como o ganho-ganho, o que significa que o indivíduo 

trabalha nas machambas de outras pessoas, em troca de uma remuneração em dinheiro ou em 

espécie. A segunda atividade alternativa é o comércio informal, com a venda ou troca de 

produtos agrícolas como esteiras, cestos e potes de barro e, por último, o recolhimento de 

lenha ou a produção de carvão para vender na vila, sede do distrito. As receitas resultantes 

destas fontes alternativas de renda são baixas. 
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Pode-se pensar que os “agentes moderados externos” deveriam capitalizar a forma de 

associativismo, em prol da emancipação da cidadania dos integrantes da comunidade, 

possibilitando, sobretudo, às moradoras, uma gestão sustentável das suas atividades. Para isso, 

as suas “competências culturais” estariam vinculadas à participação nos projetos, baseando-se 

no método de Paulo Freire, mediante o qual pudessem aprender a partir das suas próprias 

realidades territoriais.  

 

4.11 A Participação do Homo Situs na Política  

 

Impõe-se uma análise da participação comunitária na política como uma forma 

particular de reivindicação dos direitos sociais e políticos vinculados a projetos locais. A 

comunidade rural, na sua organização, não apresenta a estrutura político-administrativa e 

institucional, mas tende a apresentar uma homogeneidade social e econômica.  

A participação consciente da comunidade em atividades políticas produz a 

mobilização da consciência a respeito de circunstâncias da vida, transmite padrões de 

comportamentos e novas formas de aprender estas circunstâncias, o que Montero (1996) 

denomina de ação conscientizadora e socializante. Com efeito, a consciência é, por um lado, 

captação a nível individual da experiência social e pessoal do ser do homo situs e, por outro, é 

a captação da consciência da ação do saber territorial. 

 Porém, os resultados da pesquisa mostraram que a descentralização das células do 

partido FRELIMO surge como uma possibilidade muito concreta de aproximá-las da 

comunidade, ter contato direto com as necessidades, desburocratizá-las e gerar maior 

agilidade.  Por outro lado, houve grande aderência à oposição – RENAMO – pelo fato desta 

ter capitalizado o descontentamento generalizado das comunidades rurais à ideologia 

estratégica, introduzida logo após a independência, ou seja, “a socialização do campo 

traduzida pelas aldeias comunais”. E, ainda, por ter sido decretado o fim das práticas 

consuetudinárias, bem como a exclusão das autoridades tradicionais, consideradas práticas 

retrógradas pela FRELIMO. 

Entretanto, a partir das primeiras eleições gerais em 1994, 1999, 2004 e 2009, a 

RENAMO foi perdendo o seu enraizamento nas comunidades rurais moçambicanas, 

exatamente, na ocasião em que a FRELIMO conquistava a “geopolítica rural”, através da 

interiorização e mobilização da célula do Partido. 

Nas entrevistas, perguntou-se aos moradores com que frequência tinham conversado 

com o representante do Partido na comunidade. Os entrevistados foram unânimes em afirmar 
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que o representante do Partido mais visível era o chefe do Posto Administrativo, que 

providenciava os encontros com a comunidade, uma vez por ano. Ao se perguntar aos 

moradores com que frequência mensal participavam nas atividades da célula do Partido, estes 

(71,8%) declararam ter participado duas vezes por mês e, outros pesquisados (19,1%) 

afirmaram ter frequentado, somente, uma vez por mês, explicando que se não participassem 

dos encontros promovidos pelo partido seriam considerados oponentes ao governo.  

Constatou-se que há falta de entendimento generalizado dos moradores sobre a 

diferença entre Partido e Estado. Como observou Rosário (2012, p.3) “a questão é o peso que 

o partido pode ter no comportamento do Aparelho do Estado, na contratação das pessoas, na 

priorização das ações do Estado ou do Partido, num dado momento”. Assim, muitas vezes, 

tais fatos acontecem, sobretudo, nos órgãos locais do Estado e não nos órgãos centrais. Existe, 

na verdade, uma vontade para superar esse impasse, mas esse contexto ainda não foi passível 

de maior reflexão. 

As experiências participativo-políticas não são inseridas nas práticas e habilidades 

democráticas, através de discussões políticas que tornem o indivíduo um membro consciente 

da comunidade. É participando de experiências coletivas que as pessoas ultrapassam a 

dimensão individual de atuação para assumirem compromissos comunitários. O discurso da 

“participação política”, origina-se do partido, agora, no poder (FRELIMO), que segundo Brito 

(2009, p. 2) confunde-se, “historicamente com Estado que ocupa e controla o espaço político, 

estabelecendo uma barreira difícil de transpor aos seus adversários”. 

 Vale ressaltar que mesmo sendo num nível muito local e pessoal é marcante a ausência 

da percepção da influência política, o que pode ser claramente observado, através do 

posicionamento dos entrevistados que salientaram ter participado, às vésperas das eleições 

gerais, apenas de três, quatro ou cinco reuniões, por mês, nas atividades da célula do Partido, 

com o intuito de mostrar a sua fidelidade com o mesmo.  A concepção da participação política 

é impregnada pelo conteúdo ideológico que é utilizado de várias maneiras, entre elas, na 

legitimação às ordens superiores, negando, de certa forma, as ações mais independentes e 

mais ofensivas, em algumas atividades da oposição.  

Foi, também, notado o estado de analfabetismo político entre as pessoas entrevistadas, 

não significando, que tal situação seja resultante do conformismo e da inépcia institucional a 

que estão sujeitos. Trata-se de uma participação política inspirada pelo “dever moral” e não 

pelos princípios da cidadania e, portanto, limitada a situações de extrema carência social. 

A partir dos depoimentos, registra-se que a participação política do homo situs é 

reduzida a um mero ato eleitoral periódico e atomizado. 
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Em conformidade com o depoimento da esposa do chefe Ndawira
57

, 36 anos, da célula 

do partido e, na ocasião, mediante o conselho do marido que ela se acautelasse quanto as 

informações que viria a fornecer, a referida prestou as seguintes declarações: 

 

 

Quando esses chefes da administração vêm no período das eleições, nós 

aceitamos todas as orientações deles. E, nessa ocasião, nos sentimos como 

“inferiores”, pelo fato de termos que acatar as vontades deles que devem ser 

feitas e cumpridas, no âmbito da comunidade. 

 

 

  Nessa perspectiva, o resultado da pesquisa mostrou, ainda, que o conformismo, a 

impotência e a dependência, definem o homo situs que é facilmente acessível ao controle e à 

manipulação. Sob a ótica de Perlman (1977), ainda que os moradores se interessem e tenham 

participado de cada etapa histórica da política, na medida em que foram solicitados, jamais 

exerceram o mínimo poder ou autonomia sobre a sua própria vida. 

Em suma, esse tipo de atitude compromete a atuação da comunidade nos fóruns locais, 

revelando a falta de preparação da mesma e impedindo que ela tenha condições, através da 

participação, de lograr uma genuína consciência cidadã. 

 

4.12 Os Espaços Públicos e a Territorialidade como Expressão Subjetiva do Homo Situs  

 

No interior desses territórios a estrutura social é dotada de crenças relativas a seu 

entorno, baseando-se na legitimidade do homo situs e, não no quadro normativo do seu modo 

de existência. Trata-se de uma estrutura política que funciona adequadamente entrelaçada na 

realidade subjetiva do imaginário do homo situs e onde as significações nascem de um 

entendimento compartilhado no interior de diferentes situações de interação entre os 

indivíduos, o mesmo ocorrendo com as regras de ordenamento da ordem social.  

Deve-se considerar que a representatividade na composição do regulado refere-se à 

estrutura das instituições comunitárias, sendo o régulo o representante de uma extensa área de 

jurisdição comunitária e, cada comunidade, por sua vez, é dividida em pequenas unidades 

administrativas, denominadas como chissa ou musha, que são gerenciadas pelos m’fumos, que 

reportam as questões comunitárias aos sapandas. O régulo é o líder comunitário, com a 

autoridade que simboliza os valores da linhagem e controla relações cerimoniais de alguns 
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Fonte: Camanguira, 2012. 

 

tipos, bem como a preservação dos valores comunitários. Porém, o régulo, além do seu grupo 

doméstico é, na comunidade, o chefe, na medida em que assume um papel preponderante nas 

questões de procedimento e outras discussões. Fora da sua área de jurisdição é uma pessoa 

muito conhecida, geralmente, respeitada em seu povoado, mas sem nenhuma posição política. 

Todos os postos são de natureza hereditária, uma vez que, a maioria das pessoas são 

nomeadas pelos seus progenitores. No entanto, em casos raros, o régulo pode exercer o seu 

direito de nomear um sapanda ou m’fumo, da sua escolha. O régulo, também, nomeia um 

secretário que é responsável pela preparação de todos os relatórios escritos que são enviados 

para a Administração Distrital.  

O estudo considera o regulado, uma unidade política no sentido estrutural (Quadro 1). 

 

               Quadro 1: Fluxograma Estrutural das Instituições Locais 

 

                  

 

 

Porém, devido às “competências afetivas e culturais” dos régulos, nos respectivos 

territórios, os mesmos encarregam-se da mobilização e da sensibilização das comunidades 

para as reuniões e outras atividades governamentais e das agências não governamentais. 

Entretanto, os régulos têm sido muito criticados, pelo fato de bloquearem a implantação de 

partidos da oposição, atitude esta, que é justificada pelos referidos como o cumprimento de 

ordens dos superiores hierárquicos (administração distrital e/ou governo provincial). 
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A hierarquia e o poder constituem uma estrutura de três camadas com o régulo 

ocupando a posição de mais alto nível na comunidade, seguido pelos sapandas e, finalmente, 

os m’fumos. É o régulo que geralmente interage com os agentes de orgãos locais do Estado 

(funcionários e chefe de posto administrativo e administrador distrital), estando, também, 

encarregado de regular e controlar várias áreas, no que concerne a implementação do quadro 

normativo jurídico. 

Constatou-se, através das entrevistas que a participação do homo situs no regulado é 

um processo no qual duas ou mais partes influenciam-se, reciprocamente, na tomada de 

decisões. Além de ser uma configuração espacial que abrange as marcas diretas ou indiretas 

das práticas sociais, em tais territórios são exercidas e materializadas laços de parentesco e de 

diferentes redes de relações de reciprocidade.  

O território do homo situs é suporte da tomada de decisões mais amplas de 

solidariedade étnica e de subsistência, garantindo a sua coesão e a sua reprodução social 

imersa no aproveitamento dos recursos escassos. A linhagem, clã e sistema de parantesco 

estão inseridos na regulação das suas relações sociais e econômicas, estabelecendo tanto 

quanto possível, a coesão e a identidade dos grupos sócio-étnicos preexistentes. 

A pesquisa evidenciou que a tradição não é uma entidade estática, mas 

constantemente reinventada e usada habilmente nas estratégias de sobrevivência dos 

indivíduos, sendo por isso parte integrante do processo de desenvolvimento comunitário, no 

qual a adesão à crença comum é aquela que garante o mais alto grau de pertencimento e o 

nível mais elevado de transparência nas relações entre os indivíduos. Como observa Evans-

Pritchard (1999, p. 220), “nas comunidades rurais africanas, os valores comunitários 

controlam relações políticas entre grupos de pessoas vivendo em aldeias ou em tribos”.  

O envolvimento proativo do homo situs não pode ser solucionado através de meios 

técnicos e administrativos, mas, sobretudo, mediante as mudanças das relações de 

comunicação, a partir do reconhecimento dos seus valores humanos e das suas percepções de 

responsabilidades.  Nas comunidades rurais, a noção de socialização se manifesta pelo caráter 

comunitário da existência e da formação da personalidade do homo situs, na qual o 

conhecimento se transmite a partir de rituais de iniciação relativos a todos os conhecimentos 

do grupo. 

   
Assim, a habilidade social de atores-chave, os quais permitem que os grupos 

funcionem, reside na sua habilidade de induzir a cooperação, na definição 

dos interesses e das identidades coletivas, facultando o surgimento e a 

reprodução das instituições (FLIGSTIEN, 2001, p. 66). 
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O homo situs nas suas realizações busca uma participação plena definida pelo 

máximo de cooperação, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de cada um, 

harmonizando os interesses individuais e coletivos, a fim de conseguir a sinergia para uma 

interação simbólica e de práticas comunitárias. Na comunidade, atestou-se, também, que a 

abordagem participativa é implementada dando autonomia às pessoas, cobrando a cooperação 

das mesmas, bem como o compartilhamento de informações, além da confiança de delegar a 

todos os membros a possibilidade de manifestarem-se. Em resposta, os indivíduos assumem 

os desafios dos processos da ação coletiva, dos quais participam, tomando decisões, em torno 

da realidade local, na qual estão inseridos. 

Quando esse espaço configurado é tirado pelos “agentes mediadores externos”, de 

algum modo, o homo situs perde suas referências, seus valores e suas crenças, sentindo-se 

socialmente excluído e psicologicamente ignorado. Como consequência da dominação e da 

miséria, vigora nas comunidades, a síndrome da dependência da ajuda oficial e daqueles 

considerados superiores, isto é, os poderosos e os doutores.  

Dessa forma, em resposta a questão relativa a constatação se os membros da 

comunidade influenciavam as decisões tomadas pelos agentes externos, os entrevistados  

responderam negativamente. A resposta mostra que o homo situs sente-se numa condição de 

desigualdade, diante dos agentes externos. Trata-se de uma participação dita parcial, uma vez 

que, os “agentes externos” têm total poder de decisão sobre os resultados finais concernentes 

ao que foi deliberado. A viabilidade da participação do homo situs, nesse contexto, só aparece 

no processo de execução de algo que foi decidido pelos agentes externos.   

 As abordagens participativas na resolução das necessidades, aspirações e interesses 

locais são marginalizadas pelos “agentes externos”, desperdiçando-se a valiosa experiência do 

homo situs, quanto à sua habilidade e competência, no que concerne ao desenvolvimento 

endógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O passado remoto e recente de Moçambique, envolvendo o período pós-

independência, apresentam muitos exemplos de experiências equivocadas, em virtude da 

amplitude e da complexidade de fatores que incidem sobre planificação e gestão dos recursos 

locais e nacionais.  

De acordo com Abrahamsson e Nilson (1994), importa referir o exemplo do Plano 

Prospectivo e Indicativo (PPI) de 1989, que tinha como objetivo “acabar com a pobreza num 

período de 10 anos”. 

 No espaço rural moçambicano, por iniciativa do Governo estabelecido pós-

independência, foram construídas aldeias comunais, que constituíram a “coluna vertebral” da 

socialização do campo. Esse processo teve início com a mudança das pessoas dos seus locais 

de origem, para outras áreas determinadas pelo governo, tendo havido, como resultado, “a 

adesão” dos habitantes às machambas coletivas e às cooperativas que se realizaram sob muita 

pressão política.  

Os recursos para a economia e para os principais serviços eram definidos e acertados 

centralmente pelo plano, como também, a construção das aldeias e os serviços sociais no meio 

rural eram programados e executados de forma descentralizada. Essa descentralização 

facilitou a “participação das comunidades rurais” na organização e nas decisões, na base, 

demostrando assim, que um regime de planificação central e autoritário poderia coexistir com 

elementos de democracia participativa, mesmo que com fins instrumentais. Conforme 

observou Mosca (2011, p. 34), a comunidade “integrou-se na expectativa dos benefícios 

materiais e no apoio do Estado através do discurso político”.  

Diante desse cenário, o que está em debate no texto é a definição do ambiente 

localizado, sistemas de objetos, serviços, ações e atores, nos quais os indivíduos podem 

assumir o domínio do seu meio ambiente e dos sistemas experts. Seriam meios localizados 

que permitiriam aos atores constituídos e emergentes a construção de cooperações, num 

contexto em que os recortes territoriais, instrumentos tradicionalmente essenciais da 

constituição das entidades locais estavam sendo questionados, novamente, de todos os lados. 

Para isso, seria preciso elaborar os compromissos territoriais, levando em conta o que 

viriam a ser a ação e os modos de vida, importando igualmente equilibrar uma dimensão 

estruturante das entidades locais (sobretudo, com os serviços públicos) e uma dimensão 

flexível, que seria deixada aos mercados e aos ajustes permanentes.  
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Entretanto, não houve um processo contínuo de participação das comunidades rurais, 

sendo este intensificado, apenas, no momento da operacionalização das intervenções. Assim, 

tendo sido a participação das comunidades consignadas na lei, que previa, inclusive, 

momentos de discussão, assim como condições necessárias para tanto, o Estado, não 

conseguiu estabelecer um processo contínuo de participação nas áreas pesquisadas, de modo 

que os membros das comunidades envolvidas pudessem ter mais consciência, nos momentos 

de discussão e definição, dando, então, continuidade à sua luta pela efetivação dos seus 

direitos, pós-intervenção.  

De fato, a participação social mostrou ser um fator decisivo no processo de 

desenvolvimento local. A população, dessa forma, poderia ser capaz de decidir e, 

consequentemente, participar de forma efetiva desse processo. Ao considerá-la capaz de 

decidir, o Poder Público estaria respeitando a diversidade e as pluralidades dos atores 

envolvidos, contribuindo para a criação de possiblidades de escolha, para a população rural 

moçambicana. Tais escolhas, decorrentes do processo participativo, deteriam base 

informacional, oportunidades de participação em discussões e interações públicas, 

considerando os valores sociais. Por outro lado, permeando a adoção dos critérios 

estabelecidos pelo Estado, esbarrou-se com as características da sociedade tradicional 

moçambicana, limitando as possibilidades de escolha e de decisões da referida sociedade 

local. Neste sentido, a habilitação social dos atores para a participação efetiva poderia ocorrer 

a partir do próprio processo, mas também, a partir da ampliação do acesso da população aos 

seus direitos sociais e políticos. 

Seria, pois, desejável criar um ambiente configurado por relações de poder, desde que, 

tais relações não descartassem as contribuições dos indivíduos, uma vez que, a coerção 

psíquica, envolvendo até mesmo os planos mais gerais de uma comunidade, ao estabelecerem 

limites cognitivos, subjetivos e objetivos já estariam comprometendo seriamente a viabilidade 

de uma genuína participação. É nesse sentido que a participação aponta para duas fontes: a 

primeira, para a tomada de decisões como apresentação de demandas ao Poder Público e a 

deliberação de Políticas Públicas. A segunda, refere-se à participação envolvendo o controle 

social, o acompanhamento da ação pública do gestor pela sociedade e do uso dos recursos nas 

Políticas Públicas. Esse estudo teve como objetivo mostrar questões que merecessem atenção 

para o aperfeiçoamento do processo.  

A independência do homo situs perante os formuladores de Políticas Públicas nunca 

foi um dado adquirido e, na verdade, poderia ser um processo de construção e de consolidação 

das suas experiências no desenvolvimento endógeno. Para tanto, deveria ser levado em conta, 
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as mútuas responsabilidades que assegurassem os direitos consuetudinários, visando um agir 

comunicativo, na incorporação das iniciativas do homo situs.  

Os “agentes mediadores externos” deveriam se tornar aprendizes quando se formula as 

seguintes questões: quando faço algo visando uma finalidade, o que é que estou reproduzindo 

na comunidade? Por que o que funciona como regra numa comunidade pode não valer 

noutra? Na realidade, cada comunidade cria e institucionaliza as suas normas e regras, de 

acordo com as necessidades locais. Isto significa que estas regras e normas estão ligadas ao 

próprio modo de vida, dentro das comunidades, bem como influencia regras e normas 

externas à comunidade e a configuração do próprio espaço, por ela habitado. As normas e 

regras de vida comunitária devem ser consideradas pelo Poder Público, na definição das 

oportunidades ou constrangimentos que fazem parte do universo simbólico desses contextos, 

em lugar de privilegiar suas ações, partindo de marcos interpretativos e recursos 

disponibilizados, através de padrões de organização, que nada têm a ver com a realidade do 

homo situs. 

Não se pretende, através desse trabalho, esgotar o assunto da participação. Teve-se, 

como propósito, sugerir uma metodologia participativa que estimulasse a observância da 

efetiva participação da comunidade, facultando a ela, uma construção coletiva, no que tange 

as necessidades e demandas que lhe são pertinentes, dando-lhe oportunidade de expressar, em 

ampla escala, o seu pensamento. No entanto, os valores comunitários não fazem parte do 

processo de institucionalização dos conselhos locais, uma vez que, tais conselhos dirigem o 

comportamento da comunidade local, atuando em situações sociais muito diferentes dos 

valores das linhagens, que dizem respeito ao homo situs.  

Assim sendo, o que se constata é, apenas, a ação das comunidades tradicionais, no 

âmbito dos valores da linhagem que são solicitadas pelo governo, na orientação e atuação em 

diversas cerimônias. 

Finalmente, observou-se no decurso da pesquisa que o homo situs tem a consciência 

de que o seu universo está, gradualmente, desaparecendo e escapando-lhe das mãos. Todavia, 

ele mantém no fundo do seu coração, o profundo sentimento que o revigora quando descortina 

o céu, quase sempre azul, que é o teto da sua aldeia, o ruído dos seus passos esmagando as 

folhas secas que recamam o solo do interior das florestas, a percepção das corridas dos 

pequenos animais assustados que perambulam, furtivamente, na densa mata verde e a 

sonoridade do canto dos pássaros que gorjeiam no meio das folhagens verdejantes. Não 

esquece o ruído das águas cristalinas dos rios e riachos saltando as pedras ao longo dos seus 

percursos. Tem saudades do velho ancião a fumar e a contar histórias ao entardecer, sentado 
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sob frondosas árvores e, sobretudo, pensa no anseio que tem de ter assegurado o seu sono 

eterno nas terras da aldeia natal. 

Eu, Camanguira, tenho raízes análogas ao homo situs da minha terra que é a África e 

sinto a perda da sabedoria tradicional, dos velhos hábitos e costumes que, possivelmente, não 

voltarão mais. 
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A - FORMULÁRIO APLICADO JUNTO À POPULAÇÃO DE NHAMBITA 

 

 

 

Nome:________________________________________________ 

 

Data:____/_____/______ 

 

Nível de escolaridade:_____________ 

 

Estado civil ______________________ 

 

Idade______ 

 

Sexo ____ 

 

Povoado:__________________________ 

 

 

 

1- O que é participar para você?  

 

 

2- Que outras formas de participação, você conhece na comunidade? 

 

 

3- Você participa de atividades sociais, no meio em que vive? Com que frequência/mês 

participa nestes tipos de atividades, na comunidade? (Isto é, se participar). 

 

a) cooperação na produção____________; 

b) Na reunião do partido _______; 

c) Na atividade de „sequestro de carbono‟ (reflorestamento)  ____; 

d) Na preservação dos ecossistemas locais ________; 

e) Na ajuda funcional (xitique da comunidade) ____; 

f) No encontro com o comitê de gestão dos recursos naturais da comunidade _____; 

g) Reunião do administrador/chefe do posto_________; 

h) Encontros com régulo________; 

i) Encontro com os “agentes externos (ONG‟s, poder público, agentes privados)_______; 

j) Encontros religiosos ______;  

k) Encontro em associações _____. 

 

 

4- No desenvolvimento comunitário dentro do distrito polo de planificação e desenvolvimento 

distrital: 

 

a) Já foi capacitado no que diz respeito ao sequestro do carbono, procurando entender o seu 

valor comercial?                                                                 

 



208 

 

 

Sim___ 

Não ___ 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

b) Já foi capacitado sobre a gestão dos ecossistemas, pelo Parque Nacional de Gorongosa?  

 

Sim ___ 

Não___  

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

 

c) Tem conhecimento sobre o regulamento do funcionamento dos conselhos ou fóruns locais?  

 

Sim___ 

Não____ 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

d) Acha que tem capacidade de influenciar as decisões tomadas pelos agentes externos? 

 

Sim___ 

Não ____ 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

 

e) Sabe o que significa descentralização e desconcentração, no âmbito do poder local?  

 

Sim___ 

Não___ 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

 

5- Sua associação tem compreensão clara e consensual acerca do conceito de participação?   

 

Sim___  

Não ___  

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

 

6- O envolvimento com a comunidade, em Nhambita, se realiza através de atividades que os 

participantes assumem em função do grau de interesse ou necessidade. Assim, qual a 

frequência/mês da sua participação nessa atividade comunitária e qual é o seu papel em tal 

atividade? 

 

a) Somente participa de reuniões?  

 

Sim_____  

Não _____ 

Quantas vezes/mês_____ 

 

b) Participação de reuniões e executa a atividade que lhe foi atribuída?  
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Sim_____  

Não _____ 

Quantas vezes/mês______ 

 

c) Você faz parte de alguma coordenação (sapanda)?  

 

Sim_____  

Não_____ 

 

d) Você faz parte de alguma coordenação (m‟fumo)?  

 

Sim_____  

Não_____ 

 

 

e) Você é membro de alguma célula do partido?  

 

Sim_____  

Não _____ 

 

f) Você é membro da associação chamada xitique (mulheres)?  

 

Sim_____ 

Não_____ 

 

 

7- Qual a interferência dos representantes da comunidade nas decisões tomadas pelos agentes 

externos? 

 

 

8- Na comunidade, no encontro com os agentes externos, você participa ou não das atividades 

da sua localidade? (inclusos homens e mulheres).  

 

Participa ________ 

Não participa ______ 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

9- Pronuncia-se na reunião da comunidade com os agentes externos?  

 

Pronuncia-se ________ 

Não se pronuncia______ 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

10- Pergunta pouco na reunião da comunidade com os agentes externos?  

 

Sim____  

Não____ 

Por quê? ____________________________________________________________________ 
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11- Só debate após a colocação das ideias feita pelos agentes externos? 

 

Sim____  

Não____ 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

12- Debate ou propõe sugestões nas reuniões entre a comunidade e os agentes externos?  

 

Sim____  

Não____ 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

13- A população participa das discussões relativas às prioridades e desejos da comunidade?  

 

Sim____  

Não____ 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

14- Há divergências em relação às propostas?  

 

Sim_____  

Não_____ 

Quais?______________________________________________________________________ 

 

15- Como ocorre o processo de difusão da informação e o estímulo referente à participação da 

população? 

 

a) Por via da autoridade comunitária e tradicional? 

 

Sim___ 

Não ___ 

 

b) Chefe do posto administrativo? 

 

 Sim___ 

 Não___ 

 

 

c) Dos agentes externos?  

 

Sim____ 

Não ___  

 

d) Representante da Envirotrade e do PNG? 

 

Sim___ 

Não___ 
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e) Comitê de gestão dos recursos naturais instituído?  

 

Sim ___ 

Não___ 

 

 

16- A participação aparece apenas como consulta antes de iniciar a intervenção? (do ponto de 

vista da população).  

 

Sim ____  

Não____ 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

17- Em que outras situações você participou, dentro da comunidade? 

 

 

18- Os moradores que têm o primeiro grau (escolaridade) consideram que participam dos 

problemas referentes à comunidade?  

 

Sim ____  

Não____ 

Mais ou menos? _____________________________________________________________  

 

19- Os moradores que têm o curso primário completo acham que participam dos problemas 

referentes à comunidade? 

 

Sim ____  

Não____ 

Mais ou menos? ____  

 

20- Os moradores que têm o ensino médio acham que participam dos problemas referentes à 

comunidade? 

 

Sim ____  

Não____ 

Mais ou menos? _____________________________________________________________  

 

21- As pessoas da comunidade que são analfabetas participam dessas reuniões ou atividades 

comunitárias?  

 

Sim ____  

Não____ 

Mais ou menos? _____________________________________________________________  

 

22- Os indicadores de avaliação dos projetos que envolvem a comunidade coincidem com os 

anseios da referida?  

 

Sim ____  

Não____ 

Por quê?____________________________________________________________________ 
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23- Quais os elementos da cultura local que facilitam ou dificultam a verdadeira participação, 

dentro da realidade atual? Descreva o seu ponto de vista.  

 

 

24- Qual tem sido a contribuição específica nos processos de tomada de decisões? Esclareça a 

sua opinião. 

 

 

25- Como são tratados os membros e autoridades tradicionais na tomada de decisões pelos 

agentes externos? Descreva o seu ponto de vista. 
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B - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO JUNTO AOS LÍDERES 

COMUNITÁRIOS (régulos, sapandas e m‟fumos, secretários de povoado e representantes 

dos comitês de gestão da comunidade). 

 

 

Nome:____________________________________________________________ 

 

Data:____/_____/_______ 

 

Nível de escolaridade:__________ 

 

Estado civil:__________________  

 

Idade ________ 

 

Povoado:_____________________________________________ 

 

1- O que é participar para o Senhor?  

 

 

2- Quais as outras formas de participação que conhece, dentro da comunidade? 

 

 

3- Com que frequência os membros da comunidade participam das reuniões ou atividades?  

 

a) Xitique ______;  

b) Encontro com régulo________;  

c) Reunião com os comitês de gestão dos recursos naturais instituídos________; 

d) Reunião do partido_________;  

e) Reunião com o administrador/chefe do posto _________;   

f) Encontro com a igreja local ______;  

g) Encontro com os representantes das ONG‟s _______. 

 

4- Sua associação tem compreensão clara e consensual acerca do conceito de participação?   

 

Sim___  

Não ___  

Por quê? ________________________________________________________________ 

 

5- Qual a interferência dos representantes da comunidade nas decisões tomadas?  

 

 

6- Em que momento, da reunião, sentiu a possibilidade de colocar o problema que o 

preocupa?  

 

 

7- A população participa das discussões e necessidades prioritárias da comunidade?  

 

Sim _____ 

Não_____ 
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8- Houve divergência em relação às propostas?  

 

Sim_____  

Não_____ 

Quais?_____________________________________________________________________ 

 

 

9- Como ocorre o processo de difusão da informação e estímulo à participação da população? 

 

f) Por via do régulo_________  

g) Sapanda________________ 

h) M‟fumo ________________ 

i) Chefe do posto___________ 

j) Dos agentes do poder  público distrital____________  

k) Dos representantes das ONG‟s que atuam na comunidade __________ 

l) Do comitê de gestão dos recursos naturais instituído______________  

 

 

10- A participação é apenas um recurso consultivo, antes de ter início a intervenção, na 

comunidade?  

 

Sim ____  

Não____  

Por quê?___________________________ 

 

 

11- De que outras situações, dentro da comunidade, o Senhor participou? 

 

 

12- Os indicadores de avaliação do projeto (créditos de carbono) e monitoramento estão de 

acordo com os propósitos da comunidade?  

 

Sim____  

Não __________  

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

 

13- As negociações em torno das questões da comunidade foram individuais ou coletivas? 

 

 

14- Em que condições a opinião da população foi considerada e levada a sério pelos líderes? 

 

 

15- Quais os segmentos da comunidade que recebem apoio das instituições externas, como 

ONGs e Poder Público? 

 

 

16- As autoridades tradicionais cobram impostos da pessoa física ou jurídica? De que forma o 

fazem?  
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17- Qual o gênero que participa mais nos encontros ou trabalhos comunitários (homens ou 

mulheres)? Explique o seu ponto de vista. 

 

 

18- Em que condições a mulher toma decisões ou atua? 

 

  

19- No cotidiano, como aparece a mulher, na comunidade, sob a ótica do senhor?  

 

 

20- O senhor discorda de alguma coisa durante as negociações com diferentes atores sociais?  

 

Sim_____ 

Não_____ _____  

Discorda do que? ________________________________________________________ 

 

 

21- O que o senhor faz para mudar em relação ao aspecto do qual discorda? 

 

 

22- Os membros da comunidade acreditam que as decisões tomadas nas assembleias/Fóruns 

locais por agentes externos de desenvolvimento serão executadas?  

 

Sim_____  

Não__________ 

 

 

23 – Quais são os níveis de envolvimento dos membros da comunidade em festas xitique, na 

associação e nos comitês de gestão dos recursos naturais instituídos?  

 

Alto___  

Médio____  

Baixo____ 

 

 

24- Que impacto tem a participação da mulher nas associações? 

 

 

25- Qual o nível de envolvimento da mulher nos programas e projetos traçados pelos Agentes 

Público Estatais?  

 

Alto___ 

Médio____  

Baixo____ 

 

 

26- Qual o número de organizações presentes na comunidade (descrição). 

 

 

27- O que os membros da comunidade aprendem sobre a solidariedade, nas  associações? 
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28- Como se manifesta a ajuda mútua (chitike), na comunidade? 

 

 

29- Quais são os graus de autonomia identificados na organização dos membros da 

comunidade, em relação à influência da administração distrital, igrejas, partidos políticos, 

vereadores, etc.  

 

Alta____ 

Média_____ 

Baixa______ 

 

 

30- Qual a capacidade financeira independente dos membros da comunidade para a tomada de 

decisões? 

Alta____  

Média_____ 

Baixa_______ 

 

 

31- Qual o grau da participação comunitária nos conselhos?  

 

Alta____  

Média____  

Baixa_____ 

 

 

32- Qual o grau de realização dos objetivos dos projetos em andamento na comunidade?  

 

Alto____  

Médio____  

Baixo_____ 

 

 

33- Quais os trabalhadores empregados no projeto de carbono que moram na comunidade? 

Número de pessoas____________. 

 

 

34- Qual a evolução do projeto do carbono, na comunidade?  

 

Alto____  

Médio____  

Baixo_____ 

 


