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Editorial
Em Novembro de 2018, a Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia, da Universidade
Pedagógica de Maputo, com a apoio do The Africa America Institute (AAI), realizou a
conferência internacional sob o título “Tendências actuais da produção histórica de
África: conceitos, teorias, métodos, fontes e ética na produção historiográfica”, partindo
da observação de que durante “muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie
esconderam do mundo a real história de África. Até aos nossos dias, a pesquisa e escrita
da História de África tem se limitado sobretudo a um grupo restrito de historiadores e
especialistas em assuntos africanos. Isto deve-se em particular a problemas
relacionados com acesso as fontes e as limitações no uso das técnicas apropriadas para
a natureza do estudo.” Com esta constatação, reuniram-se nesta Faculdade especialistas
e docentes que trabalham com a área da história de Moçambique e de África com o
objectivo de “promover um debate e entendimento dos aspectos relacionados com as
actuais tendências da pesquisa histórica em Africa.”
Nesta edição da revista Síntese, número 19, publicamos sob a rubrica dossier os artigos
das comunicações proferidas na referida conferência, que aqui levam os títulos “PósColonial: Realidade ou Fantasma?”, de Jacques Depelchin, “Fontes para o estudo do
sistema do trabalho migratório no Sul de Moçambique”, de Luís Covane,
“Problematização do Estudo de África e a construção do conhecimento”, de Amélia
Neves de Souto, e “Queen Mother OkaMsweli Mzimela: From Queen Mother to Zulu
king”, de Sifiso Mxolisi Ndlovu. Todos estes, são textos que marcam, por si mesmos,
os passos historiográficos a respeito da história da África, cujos autores, todos eles,
representam uma escola moçambicana de escrita e formação nesta área de
conhecimento. Por este facto, adoptamos em relação aos mesmos o princípio de
publicação testemunhal, que exceptua a exigência da forma gráfica aplicável aos
artigos correntes. Agradecemos a Professora Alda Saúte Saíde, da comissão
organizadora da conferência, pelo acesso aos mesmos.
No âmbito de sua linha editorial, a revista Síntese se dispõe a publicar artigos que
versem sobre fenómenos e matérias das Ciências Sociais e Humanas, Filosofia, Artes,
Tecnologia e outros que, pela sua reconhecida qualidade científica, alargam seu
conhecimento global, suas conexões, causalidades, transposições e circularidades
fenomenológicas e teóricas. Na sua forma digital, a revista torna possível essa
5
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comunicação científica, com o mérito de potenciar as pesquisas em comunidades
académicas espalhadas pelo mundo e, muito em especial, aquelas em curso em nossa
própria comunidade académica moçambicana de que faz parte a Faculdade de Ciências
Sociais e Filosofia.
Assim, a revista Síntese se afirma como lugar de pluralidade e de abertura de
abordagens de diversas proveniências académicas. Fazem disso exemplo os seguintes
artigos: “IDEOLOGIA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO CAPITALISMO
TARDIO: diálogo com a pedagogia de Paulo Freire”, de co-autoria de Allan da Silva
Coelho e Conceição de Fátima de Souza; “NATURALISMO METODOLÓGICO E
SOCIOLOGIA COMPREENSIVA: métodos distintos e/ou complementares?”, de coautoria de Bernardino Cordeiro Feliciano, Figueiredo Artur Muinge e Isidoro Jacob
Valia; “OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO NEOLIBERALISMO: leituras críticas
de Michel Foucault às interpretações filosóficas de Friedrich Von Hayek e Milton
Friedman”, de Arquímedes Maria de Campos Pereira; “FONTES DOCUMENTAIS E
FABRICAÇÃO DE CORPUS DE DADOS: uma alternativa em Socio-Antropologia
para a produção de conhecimento em territórios de difícil acesso?”, de Aurélio
Miambo; “Os Angoni e o contexto da luta de libertação nacional em Tete e Niassa”,
Milton M. M. Correia e Maria da Conceição X. Justino; ‘“Tio, peço cinco!”: traços
relevantes da prática da mendicidade infantil na cidade do Maputo”, de co-autoria de
Bento Rupia Júnior e Deise Leonor Jane; “A dinastia Zintambira e a angunezação de
Angónia”, de Maria da Conceição X. Justino e “ALGUMAS NOTAS SOBRE O
DISTRITO COLONIAL DE CABO DELGADO: Da segunda metade do século XIX
até princípios da década de 1950”, de Filipe Pitrosse. Ainda nesta edição publicamos a
recensão “OS ESTABELECIDOS E OS OUTSIDERS”, de co-autoria de Bento Rupia
Júnior, Edna Quive e Chone Marcos Conde.
Temos a grande satisfação de ver nesta edição a publicação de vários artigos e recensão
de co-autoria, um indicador de trabalho académico e científico de co-produção de
equipa.
Por ora, cabe-nos desejar uma boa leitura!
Editor Científico
Milton M. M. Correia
FCSF, UP-Maputo
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Pós-Colonial: Realidade ou Fantasma?1
Jacques MF Depelchin2

1. Introdução e Contexto
O objectivo principal deste ensaio é ir além das fronteiras impostas pelas várias fases anteriores
do sistema dominante de hoje – neo-liberalismo - e, desse modo, entender melhor, como a
história da África foi deliberadamente falsificada por um “sistema organizado, poderoso e
criminoso”; gerindo “a mais maciça e prolongada destruição humana, jamais conhecida no
mundo” 3.
Do ponto de vista destas fases interligadas (genocídio dos Índios, escravatura (Atlântico e
Indico), colonização, apartheid), falar do pós-colonial faria sentido se tivesse havido justiça
depois do fim de cada uma destas fases. Nunca houve. E, nunca houve processos de liberar os
povos que mais sofreram desses impactos, das consequências cumulativas de injustiças com
impunidade.
Uma das consequências mais importantes, foi a instalação de instituições formatadas para servir
os interesses dos vencedores. O sistema económico, social, judicial, político e cultural, acabou
funcionando para reforçar a dominação dos mais poderosos. Logicamente, esta situação gerou,
do lado dos mais fracos, uma submissão com algumas excepções.
Os danos mais duradoiros dessa submissão podem ser constatados nos hábitos, sobretudo por
parte dos intelectuais vítimas da colonização, de imitar os modelos de pensar e de viver dos
colonizadores. Uma verdadeira descolonização acontecerá quando os colonizados se livrarem
radicalmente, dum sistema educacional construído durante séculos, constantemente reforçando
a superioridade da inteligência (geralmente branca) dos colonizadores.

1 Apresentado na Conferência Internacional sobre Tendências actuais na produção Histórica: conceitos,

teorias, métodos, fontes e ética na produção historiográfica. Universidade Pedagógica, Maputo, 15 e 16
de Dezembro de 2018.
2
Congolês. Doutor em História. Membro de PER ANKH SHEMSW BAK
3
Cheikh M’Backé Diop, Cheikh Anta Diop: l’homme et l’oeuvre. Présence Africaine. 2a edição, 2003.
p. 14.
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Como veremos mais adiante, o racismo e os preconceitos racistas não produziram só
discriminações obvias, mas também ideologias como a da superioridade da inteligência
artificial, hoje apresentada como superior a inteligência humana.4
Contextualizando esta situação actual, vale notar como os preconceitos são veiculados como se
não tivessem nada a ver com imposição ideológica. Os cientistas estudiosos da crise climática,
apontaram “o impacto humano” como a principal causa das mudanças climáticas. Vale
perguntar se esse “impacto humano” é resultado de todos os seres humanos.
Será que esta afirmação responsabiliza, de formal igual, os habitantes das florestas equatoriais
assim como os donos das indústrias poluidoras dos países economicamente mais
desenvolvidos? No processo de diagnosticar as responsabilidades pela crise ambiental actual,
as corporações multinacionais e as suas armações logísticas (management, ideologia, ética)
claramente tiveram e têm um papel de destaque. Pretender a necessidade de manter uma
neutralidade na linguagem acaba escondendo as origens reais desta crise.5
É uma mentira falar de “impacto humano” quando se sabe, nos detalhes, como o capitalismo
emergiu, historicamente, e como se manteve dominante até hoje. É possível ver a crise
enfrentada pela humanidade hoje como oriunda numa prática de idealização de neutralismo da
linguagem enquanto todos sabemos que dominaram relações de tipo que deveriam ter sido
reconhecidas e chamadas crimes contra a humanidade.
O neo-liberalismo de hoje nasceu há séculos. Ele se instalou em parcelas, como já apontado.
Quando os Europeus chegaram às Américas como “descobridores”, inaugurou-se uma
“neutralidade” de linguagem que não praticaram ao chamar-se “civilizadores”, chamando os
outros seres humanos de “bárbaros”, “selvagens”. Processos idênticos aconteceram em todas
as zonas de expansão europeia. Vidas de seres humanos podiam ser liquidadas na impunidade
total, porque por meio da escravatura, colonização, apartheid, eles ofereciam “civilização”, i.e.,
uma vida melhor. As vozes das vítimas foram silenciadas, de várias maneiras, inclusive, por

4

Vozes de personalidades renomadas, como o cientista Stephen Hawking, reagiram contra a idéia de
aceitar esta classificação,
55
A pratica de encorajar neutralidade de linguagem se encontra também nas ciências sociais. Veja, por
exemplo, Jan Vansina’s Being Colonized, Catherine Coquery-Vidrovitch’s e Eric Mesnard’s Être
Esclave; David Van Reybrouck’s Congo: une histoire.
O ponto comum entre esses autores é de oferecer uma maneira “neutra” de narrar, respectivamente, quem
a historia da colonização, quem da escravização, e quem a historia da Republica Democrática do Congo.
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exemplo, pela invenção de ciências sociais organizadas, teorizadas, como padrão
inquestionável de saberes e conhecimentos.6
A hierarquização das raças foi reproduzida em todos os aspectos das relações humanas. A
inteligência chamada hoje de artificial, era na sua origem, inteligência humana
apresentada/manipulada, artificialmente, como inteligência europeia, superior a qualquer outra
inteligência humana. A inteligência artificial actual, reproduz o mesmo comportamento que a
inteligência discriminatória, hierarquizante, europeia de séculos atrás: a liquidação de seres
humanos (ilustrado pelos genocídios dos povos indígenas do Planeta). Os seres humanos hoje
estão sendo liquidados pelos robôs.
Pelo risco de repetir processos evidentes, vale a pena lembrar que da escravização
industrializada rumo à colonização, o mesmo raciocínio de hierarquizar a humanidade foi
reforçado, armas letais nas mãos. A paz colonial foi imposta, como no Congo-Belga (hoje
República Democrática do Congo), por “campanhas (ou caminhadas) de pacificação”. A
ideologia colonial se apresentou, em vários lugares, com sucesso, como os que pacificaram as
relações entre tribos africanas.
No processo de colonização, alguns lugares enfrentaram situações em que os colonos quiseram
se impor como os donos de todos e das terras; o exemplo mais extremo, sendo o apartheid da
África do Sul.
Durante 500 anos, um sistema dominante, o capitalismo, foi construído com fundações que
criaram uma mentalidade, hoje bem enraizada em todos os sistemas educacionais africanos
aceitando o preconceito que a inteligência europeia é superior, por definição, a qualquer outra
inteligência humana.
Contra estas fases de desumanização da humanidade, houve resistências de todos os tipos,
colectivas e individuais; conhecidas e desconhecidas. Por exemplo, sendo seres humanos como
eles, podemos imaginar que ao ser raptados das suas habitações, mulheres, crianças, homens,
devem se ter perguntado porque seres humanos (como eles) tratavam outros seres humanos
daquela maneira. Esses seres humanos, na África, ecoavam os pensamentos, as palavras dos
índios das Américas que não entendiam porque estavam sendo massacrados por outros seres

6

Claude Levi-Strauss comentou que a antropologia foi filha do colonialismo.
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humanos. Vale a pena focar sobre a resistência exemplar do Africano de Senegal, Cheikh Anta
Diop.
2. Civilização ou Barbárie: Resistir o silenciar da humanidade7
É impossível escalonar ou hierarquizar os méritos da obra de Cheikh Anta Diop. A visão dele
não estava limitada na recuperação da história de África, mas sim, almejava “reconciliar o ser
humano com ele próprio.”8 Para entender a história da África tem que se abordá-la como
história da humanidade. Na sua trajectória de recuperar a consciência histórica africana, Cheikh
Anta Diop nunca teve medo de pensar e dizer o impensável e indizível: “Houve falsificadores
da história. Cometeram aquilo que chamo - pesando as minhas palavras - um verdadeiro crime
contra a humanidade...”.
Na sua preocupação de restaurar a consciência histórica da África, Cheikh Anta Diop
concentrou a sua atenção sobre a história da humanidade: “Há gerações inteiras de especialistas
ocidentais culpáveis deste crime contra a humanidade. ...Eles sabem, eles sabem.”9
Nestes tempos correntes, o desafio encontrado por Cheikh Anta Diop parece ter piorado. A
humanidade se encontra numa encruzilhada ou, talvez, numa bifurcação: numa direcção a
humanidade se salva e se distancia radicalmente sem compromisso da barbárie (i.e.,
capitalismo); na outra direcção, liderada pelo capitalismo, a humanidade será liquidada da
mesma maneira que os índios das Américas foram exterminados.
Basta ler a biografia de Cheikh Anta Diop (por Cheikh M’Backé Diop), ou ver o filme
documentário sobre a vida e a obra dele KEMTIYU, por William O. M’Baye e Laurence Attali
para que qualquer pessoa minimamente educada e/ou informada entenda o tamanho do desafio
enfrentado. Mesmo assim, como se pode observar, por exemplo, no movimento dos estudantes
sul-africanos (2017-18) para descolonizar o sistema educacional, existe uma resistência passiva,
resultado entre outros, da violência criminosa das fases do capitalismo no continente Africano.
A respeito desta destruição da consciência histórica, o diagnóstico de Frantz Fanon ajuda a
perceber as consequências:

7

O título completo da obra de Cheikh Anta Diop é: Civilização ou barbárie: para uma antropologia sem
compromisso. Publicado pela Présence Africaine, em 1981.
8
Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, Édition Présence Africaine, p.457.
9
Cheikh M’Backé Diop. Op. Cit., p. 48.
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O ocupante instala a sua dominação, afirma maciçamente a sua superioridade. O grupo social, submetido militar
e economicamente é desumanizado segundo uma metodologia pluridimensional. Exploração, torturas, razias,
racismo, liquidações colectivas, opressão racional se seguem em níveis diferentes de maneira a fazer do indígena
um objecto entre as mãos da nação ocupante. Esta pessoa sem meios de existir, sem razão de ser, está quebrada
no mais profundo da sua substância.10

Num contexto em que o sistema dominante concluiu que da África nada saía senão escuridão
(Hegel), a criação duma disciplina de História Africana apareceu como um passo a frente. Mas
este “passo a frente” foi organizado pelo sistema dominante. Um Egipto Negro que inventou a
escrita na África não podia existir pelo especialista nº 1 da História Africana, Jan Vansina, que
argumentava de que a ausência de arquivos escritos poderia ser remediada por metodologias de
história oral.11 Ou seja, o passo a frente, foi mais de que um passo atrás. Foi uma negação
radical da existência duma egiptologia africana, cujo impacto, até hoje, é difícil medir.12
Falar de “pan-Africanismo” é aceitar, como ponto de partida da reconstrução da história
Africana, uma África fragmentada. Do ponto de vista da intelectualidade Africana, não bastava
denunciar as afirmações de Hegel. No que diz respeito à África, não havia diferença entre Marx
e Hegel. O objectivo da colonização sempre foi de se apresentar como educadores dos africanos.
A colonização, por definição, era um projecto altruísta. Mais ainda, afirmar que a história
começa com as lutas de classes acaba disfarçando, encurtando a história da África e reforçar a
ideologia de que em nada terá contribuído para a humanidade.
A partir duma tal convicção, os colonizadores, por meio de seus propagandistas, podiam insistir
como escrever sobre as várias fases do capitalismo na África. Os colonizadores, por definição,
entendiam melhor do que as colonizadas e os colonizados os impactos físicos, psicológicos dos
processos violentos desencadeados pela ocupação colonial. As vítimas das violências sofridas
não podiam saber, porque “saber” se aprende dos colonizadores. Um círculo vicioso perfeito.

Frantz Fanon, “Racisme et Culture, Atas do 1º Congresso Internacional dos Escritores e Artistas
Negros, Paris Sorbonne, 19-22 Setembro 1956, Présence Africaine, nº spécial, pp. 122-131; Projeto da
UNESCO: “La Route de l’esclave”, lançado em 1994. Citado em Cheikh M’Backé Diop, Op. Cit. p. 15.
11
Vansina, Jan. Oral Tradition: A Study in Historical Methodology. Traduzido do Frances por H.M.
Wright, 1961, 1965. With a new introduction by Selma Leydersdoff and Elizabeth Tonkin, 2006.
Transaction Publishers. New Brunswick. Vansina, Jan. Oral Tradition As History. The University of
Wisconsin Press, 1985.
12
Da para fazer uma auto-critica: No Silences in African History: Between the syndromes of Discovery
and Abolitionism, Cheikh Anta Diop é mencionado, mas sem aprofondar a sua contribuição. Quando
“Silences” foi publicado (2005), a revista ANKH existia desde 1992. Os elementos que aqui estão sendo
avançados, já estavam presentes. Ou seja, o titulo (e conteúdo) poderia ter sido diferente e focado sobre
como o silenciar da historia da África estava criando as condições irreversíveis para o silenciamento da
historia da humanidade.
10
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Não seria um exagero comparar a mentalidade colonizadora à do estuprador: a superioridade
de um ou do outro é inquestionável. E, por isso, tem que gozar duma impunidade quase total.13
Não há espaço para listar os crimes cometidos na impunidade total, e vale a pena perguntar-se
se um sistema como capitalismo que funcionou durante séculos como se fosse a melhor
invenção da humanidade, não deveria ser reconhecido como um crime contra a humanidade.
A ilha de Santo Domingos era considerada a pérola da economia francesa no ultramar. Os
africanos escravizados decidiram se livrar e chamar a ilha de Haiti, depois de derrotar exércitos
da França, Espanha, Inglaterra que tentaram pôr fim a revolução dos escravizados (1791-1804).
No entanto, tudo foi feito para impedir esta libertação, criando condições para que o país fosse
submisso às vontades dos Estados Unidos. O que o Haiti fez no século XIX, Cuba fez no século
seguinte. E nos dois casos, os mais poderosos se juntaram para silenciar esta parte da
humanidade.

Processos iguais estão decorrendo em outras partes do planeta, como por

exemplo, na faixa de Gaza na Palestina, ou na África do Sul com o grupo Abahlali Base
Mjondolo, ou no Brasil com o MTST e MST, na Índia com os Dalits. Todos eles, assim como
os refugiados, procuram dizer (mostrar), de várias maneiras, a sua humanidade, num contexto
dum sistema que está liquidando seres humanos em troca de robôs. Seres humanos em números
cada vez maiores tornam-se refugiados nas suas terras, no seu planeta. A crise climática não é
resultado de impacto humano, mas sim dum sistema fora de controle, há séculos: o capitalismo.
Nestes tempos correntes, a crise climática aparece como um último apelo à razão, para acabar
com a lógica mortífera do neo-liberalismo. Mas os cientistas têm medo de dizer a verdade. Esta
crise poderá ser vencida caso abordada numa lógica que impõe os valores de igualdade, justiça,
verdade, solidariedade. Esta crise climática é uma crise civilizacional que exige o fim da
hierarquização das raças assim como o fim da hierarquização dos saberes. Pois, é pela porta da
hierarquização dos saberes que se implantou a ideia da supremacia da inteligência artificial.
3. Resistir ao silenciar da inteligência humana
Os processos históricos que levaram a humanidade a beira da sua liquidação e para erradicação
da vida no planeta Terra têm várias explicações competindo para serem sabidas. Só que esta
competição está abafada pelo medo de dizer ou falar a verdade diante dum sistema ditatorial
assentado na lógica dos mais poderosos. A lógica dita do mercado, decide quem são os mais
13

Para uma actualização das práticas e das consequências para as vítimas de estupro na República
Democrática do Congo, veja o discurso de Dr. Mukwege ao receber o Premio Nobel da Paz (2018).
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poderosos.

E esses se auto-proclamam de os melhores em todos os domínios: ciência,

democracia, justiça, paz, etc.
No entanto, nestes tempos actuais, torna-se cada vez mais difícil o sistema dominante impor as
suas teorias, as suas visões, as suas práticas. Por outras palavras, a sua infalibilidade já não
funciona. Humanitarismo ou humanismo não conseguem defender os seres humanos como
seres humanos. Há uma justiça para os mais poderosos e uma justiça para os mais pobres.
A superioridade da inteligência artificial tem uma história que vai além da tecnologia. A partir
do berço da humanidade, havia uma inteligência humana; não havia inteligência artificial. A
inteligência artificial pode ser vista como tendo surgido paralelamente ao processo de
racialização e hierarquização das raças (que não existiam, e não existem, pois existe, sim o
homo sapiens sapiens). A partir desse ângulo é possível ver a inteligência artificial como
resultado de artificialização ou manipulação colocando artificialmente uma inteligência
humana dum grupo de seres humanos acima da inteligência humana de outros grupos.
Essa manipulação ocorreu durante as fases mais destruidoras da humanidade, tais como as já
mencionadas: genocídio dos índios, escravatura/genocídio das africanas e africanos, dos povos
indígenas, etc. No final de cada uma dessas fases, nunca houve um processo de reconhecimento
de crimes contra a humanidade. As consequências desta falha, facilitaram a hierarquização da
inteligência humana, dos conhecimentos, dos saberes.
A crise climática afecta negativamente a maior parte da humanidade. A parte que mais lucrou
nos processos que levaram à situação actual não vê a necessidade de mudar o seu
comportamento. Vale a pena lembrar que esta situação de fragmentação (ou fissão) em que a
humanidade se encontra hoje, tem precedentes. Face à uma crise (aparentemente individual),
um “desesperado” faz perguntas retóricas que soam como se fossem de hoje.
Conhecido como papiro de Berlim 3024, o texto A disputa entre um homem e o seu BA, narra a
situação duma pessoa cansada de viver, e que, por isso, preferia morrer. Nesta preferência ele
pede ao seu BA para apoiar a sua decisão e acompanhá-lo até ao outro lado. Mas o BA (a alma)
informa-lhe que não podia aceitar o convite de participar nesse projecto, num suicídio. Outra
maneira/forma de interpretar é ver no texto um diálogo duma pessoa consigo própria, face a
morte.
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O que interessa neste ensaio é em primeiro lugar, mostrar como as africanas/africanos
enfrentavam a morte como uma libertação; em segundo lugar, o desespero face a
desumanização das relações humanas.

Death is before me today
Like a man’s longing to see his home
When he has spent many years in captivity.14
A morte esta na minha frente hoje
Como um homem com saudades de ver a sua casa
Depois de ter passado muitos anos preso. (traduzido por jd)
Segue-se a segunda parte do mesmo texto (linhas 103-130):
To whom shall I speak today?
Brothers are mean
The friends of today do not love.
To whom (105) shall I speak today?
Hearts are greedy,
Everyone robs his comrades’ goods.
To whom shall I speak today?
Kindness has perished,
Insolence assaults everyone.
To whom shall I speak today?
One is content with evil,
Goodness is cast to the ground everywhere.
To whom shall I speak today?
He Who should enrage men by his crimes—
He makes everyone laugh <at> his evildoing.
To whom shall I speak today?
Men plunder,
Everyone robs his comrade.
To whom shall I speak today?
The criminal is one’s intimate,
The brother with whom one dealt is a foe.
To whom shall I speak today?
The past is not remembered,
Now one does not help him Who helped.
To whom shall I speak today?
Brothers are mean,
One goes to strangers for affection.

14

The Dispute Between A Man and His BA, in Lichtheim Miriam. Ancient Egyptian Literature, volume
1: The Old and Middle Kingdoms, University of California Press, Los Angeles. pp. 163-169. Part III,
lines 140-143. Veja tambem Assmann Jan. The Mind of Egypt: History and the meaning in the time of
the Pharaohs. Traduzido do alemão por Andrew Jenkins. Metropolitan Books, 2002. pp. 177-179. Para
uma versão em português, veja https://docplayer.com.br/17836634-6-dialogo-de-um-desesperado-como-seu-ba.html.
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To whom shall I speak today?
Faces are blank,
Everyone turns his face from his brothers.
To whom shall I speak today?
Hearts are greedy,
No man’s heart can be relied on.
To whom shall I speak today?
None are righteous,
The land is left to evildoers.
To whom shall I speak today?
One lacks an intimate,
One resorts to an unknown to complain.
To whom shall I speak today?
No one is cheerful,
He with whom one walked is no more.
To whom shall I speak today?
I am burdened with grief
For lack of an intimate.
To whom shall I speak today?
Wrong roams the earth,
(130) And ends not
Tradução (linhas 103-130): (jd)
Com quem vou falar hoje?
Os irmãos são maus,
Os amigos de hoje não amam.
Com quem vou falar hoje?
Os corações são gananciosos,
Cada um rouba as coisas do seu amigo.
Com quem vou falar hoje?
A gentileza desapareceu
A insolência apossa-se de todos
Com quem vou falar hoje?
Cada um está feliz com o mal;
A bondade foi jogada ao chão em todo lado
Com quem vou falar hoje?
Aquele que deveria provocar raiva pela sua maldade
Faz rir toda a gente pelas suas façanhas revoltantes/maquiavélicas
Com quem vou falar hoje?
Os homens pilham
Cada um rouba ao seu amigo.
Com quem vou falar hoje?
O traidor virou confidente,
O irmão com quem lidamos um inimigo.
Com quem vou falar hoje?
O passado não é recordado;
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Agora, ninguém ajuda à que o alguma vez o ajudou
Com quem vou falar hoje?
Os irmãos são diabólicos,
Procura-se desconhecidos em busca de afecto.
Com quem vou falar hoje?
As caras estão pálidas
Todos escondem as caras dos seus irmãos
Com quem vou falar hoje?
Os corações são gananciosos;
Não existe coração em que se possa confiar.
Com quem vou falar hoje?
Já ninguém é justo
A terra foi entregue aos maldosos
Com quem vou falar hoje?
Não há ninguém em que se possa confiar,
Vira-se para pessoas estranhas em busca de consolação.
Com quem vou falar hoje?
Ninguém esta satisfeito.
Aquele com que alguma vez caminhamos já não existe.
Com quem vou falar hoje?
Estou muito entristecido
Pela falta de um amigo.
Com quem vou falar hoje?
A injustiça reina no mundo
E não se vislumbra o seu fim.

Esse texto de há 4,000 anos, parece ter sido escrito hoje ou ontem. Palavras como a corrupção
não aparecem, mas descrições de actuações corruptas estão lá.
O mérito incalculável de Cheikh Anta Diop é de ter desenterrado a História Africana do túmulo
ideológico e racista da Egiptologia Europeia. Importa ressaltar, mesmo riscando uma repetição,
que para Cheikh Anta Diop, o objectivo não era ser “Afro centrista”, mas ir mais longe e mostrar
a convergência entre a história da África e a história da Humanidade, e criar um clima de
reconciliação entre seres humanos com a sua Humanidade. Desse ponto de vista, vale a pena
acrescentar o seguinte facto: os valores centrais da África de hoje: igualdade, solidariedade,
verdade, justiça, surgiram antes do Egipto faraónico no período também conhecido como prédinástico. No seu último livro, The Way of Companions – wat nt shemsw (tradução literal dos
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hieróglifos do Egipto Antigo) - Myth, History, Philosophy and African Literature, the african
record, o autor ganense, Ayi Kwei Armah demonstra a importância disso.15
O Camponês Eloquente, também conhecido como Esse Camponês, é uma ficção também de há
4.000 anos. A narrativa demonstra como um camponês é roubado por um funcionário do estado
e as suas dificuldades em conseguir justiça. Na última sequência (a nona), o camponês denuncia
a injustiça face ao faraó, comparando o faraó ao resto dos funcionários corruptos. Um assessor
do faraó tinha ficado tão impressionado com o discurso do camponês que decidiu levá-lo ao
faraó por forma a entretê-lo com a eloquência dum camponês, algo fora do comum.
Este camponês de há 4.000 anos, poderia ser qualquer camponês no mundo de hoje em que
funcionários de estados roubam com impunidade total pois, hoje os estados que foram
colonizados e não conseguiram a descolonização, reinam injustiças e impunidade dos mais
fortes contra os mais fracos e mais pobres.
O discurso do camponês perante o faraó roça sem dúvida, a fronteira da falta de respeito. Para
o camponês o que deve ser respeitado é a justiça. Não a justiça dos mais ricos, mas sim a justiça
em que a igualdade de todos é respeitada.
Este texto do Egipto antigo contem uma lição importante para a África contemporânea, os seus
camponeses e os actuais faraós (digamos presidentes e/ou primeiros ministros). A justiça só
pode ser justa e verdadeira quando aplicada à todas e todos, igualmente. A justiça seria injusta
caso funcionasse dum modo para os mais ricos e de outro modo para os mais pobres. Em muitos
casos, os mais ricos conseguem impunidade para crimes contra a humanidade, enquanto os mais
pobres não encontram justiça.
Existe uma fronteira invisível, mas real entre o que os mais pobres podem dizer e o que eles
não podem dizer, a respeito de injustiças com impunidade dos mais ricos. Esta fronteira tem
que ser rompida se realmente, a humanidade procura se salvar de crimes contra a humanidade
representados hoje pelo capitalismo, com o chamado “mercado” funcionando como faraó.

15

Sobre a importância dos mitos, veja Soyinka, Wole. Myth, Literature and the African World.
Cambridge university Press. 1976, 1978, 1990, 1992; Biebuyck Daniel and Mateene, Kahombo C.
(organizadores e tradutores) The Mwindo Epic - From the Banyanga (Republica Democrática do Congo)
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4. Como romper a barreira dos indizíveis?16
Os seres humanos de hoje (homo sapiens sapiens) são os mesmos que emergiram do berço da
humanidade entre 120.000 e 150.000 anos atrás. Eles criaram no processo de enfrentar e
resolver vários tipos de problemas, uma forma de viver ou, melhor de existir, construída em
volta de práticas solidárias. Para viver, existir, a participação de todas e todos era crucial. Essas
práticas permitem dizer que antes da comuna da Inglaterra existir, nasceu uma comuna de
saberes ou de conhecimentos, organizada por africanas e africanos.
No segmento precedente, já apontamos o facto de que na sua obra, Cheikh Anta Diop, nos
acostumou a romper silêncios que poderíamos chamar também de “indizíveis”, impensáveis)
impostos pelos regimes repressivos resultantes da expansão Europeia. Essa ruptura de Cheikh
Anta Diop não era do gosto dos colonizadores, nem dos Egiptólogos Europeus. Outras vozes
se fizeram ouvir, umas conhecidas, mas na maioria desconhecidas.17
No seu poema Batouque, Aimé Césaire parece ter previsto os tempos actuais com essas linhas:18
Batouque
Quand le monde sera une tour de silence
Où nous serons la proie et le vautour
Batouque
Quando o mundo será uma torre de silencio
Onde seremos presa e abutre
(Tradução jd)

Com poucas excepções, os seres humanos enfrentando ameaças de violência, tortura e/ou morte,
geralmente optam por se calar. Mas mesmo assim, interiormente, não deixam de pensar e falar.
Podemos imaginar casais raptados por caçadores de escravos algures no centro do continente
africano, separados dos seus filhos, não sabendo o que vai lhes acontecer. Têm uma ideia que
estão sendo levados para navios negreiros e serão transportados para um destino desconhecido.
Essas pessoas algemadas, se perguntavam “como é possível seres humanos tratarem assim

16

Este segmento foi inspirado pela tese de doutorado em antropologia de Isabel Noronha, na
Universidade de Estado de Campinas. O titulo da tese: Tacteando o Indizível, orientada pelo Professor
Omar Ribeiro Thomas. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. 9 de Fevereiro 2018.
17
Nas suas obras de ficção, em particular, The Beautyful Ones Are not Yet Born, Two Thousand Seasons
e The Healers (Per Ankh Publishers), Ayi Kwei Armah honrou estas vozes. De fato a maior preocupação
deste autor é de dar mais espaço possível para os personagens que tiveram ou tem um papel de benzedeira
ou benzedeiro.
18
Césaire, Aimé. “Batouque”, in Les armes miraculeuses. Gallimard. Paris, 1979. p. 64.
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outros seres humanos?” Caminhando, uns resistiram e foram mortos; outros se salvaram e,
depois, organizaram uma resistência contra estas práticas.19
A opressão e a repressão que acompanharam as várias fases da construção do capitalismo
global, encorajaram as vítimas a não falar, a não dizer o que elas achavam, sentiam como seres
humanos. Nesse processo, se instalou um vocabulário, uma fraseologia sistematicamente
elogiosa, descrevendo o capitalismo e as sua práticas como uma das melhores invenções da
humanidade. Pensar ou dizer o contrário era impensável, indizível. Para um africano como
Cheikh Anta Diop (ou Frantz Fanon) denunciar cientistas (egiptólogos, filósofos, antropólogos,
sociólogos, historiadores) renomados de falsificações deliberadas, era um acto que exigia não
só coragem, mas também, e mais importante ainda, um nível de conhecimentos muito além dos
mestres e professores que o formaram.
Por definição, o discurso colonizador, não deixava espaço para a expressão da população
colonizada. A ideologia colonial pregava que a única coisa que a população colonizada
entendia era o uso da violência, o chicote. A selvajaria das colonizadas e dos colonizados não
lhes permitiam, por exemplo, entender o significado do amor no sentido da cultura europeia. O
conceito de “amor” era refinado demais para os negros.
O conceito do “síndrome pós-traumático” foi “descoberto” pelos brancos depois das guerras do
Vietname e do Meio Oriente quando se notou o síndrome entre soldados das forças armadas
americanas. Se houvesse igualdade entre seres humanos, a síndrome pós-traumático deveria
ter aparecido entre as populações vítimas das guerras expansionistas da Europa ocidental. Os
impactos físicos e psíquicos que assolaram cumulativamente as vítimas de genocídios,
escravização, colonização, apartheid, neo-liberalismo são impossíveis de calcular. Razão pela
qual se torna também impossível pedir reparações, quanto bem-intencionadas as intenções
fossem. Por isso falar de pós-colonial é pior do que um equívoco, é um insulto a inteligência
humana.

19

Entre as mais conhecidas resistentes, Kimpa Vita denunciou o rei do Kongo por permitir os
escravagistas atuar no Reino do Kongo. Ela foi condenada como herege por missionários Capuchinos.
Morreu queimada em 2 de Julho de 1706. Organizados por ela, os Antoninos continuaram resistir,
provavelmente na clandestinidade. Sabendo que uma boa parte dos escravizados do Kongo acabaram
em Haiti, é Possível especular que esses Antoninos jogaram algum papel na revolução Haitiana (17911804) .
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Uma verdadeira descolonização das mentes só será possível quando as condições forem criadas
para todos os arquivos dos indizíveis serem abertos. Nesses arquivos encontraremos crimes
contra a humanidade de todos os tipos e graus de desumanização difíceis de imaginar.
Ao receber o premio Nobel da Paz (Dezembro de 2018), o Dr. Mukwege, da República
Democrática do Congo, revelou (isto é, descreveu) alguns exemplos de casos de estupro
sofridos por mulheres na região onde ele tem actuado há mais de 20 anos. Mesmo assim,
sabemos que só as pessoas estupradas sabem dos sofrimentos. Os estupradores, geralmente,
homens, gozando de impunidade, se acham intocáveis, como aliás, todos os poderosos. E,
assim, nesse meio ambiente, se reproduz o clima de silenciar a maior parte da humanidade.
Ainda não sabemos se a abertura dos arquivos dos indizíveis levará a humanidade para uma
libertação total das entraves causadas pelas várias fases do capitalismo global, hoje
desembocando numa guerra sem tréguas entre a inteligência humana e a inteligência artificial.
A inteligência europeia (branca) humana se transformou em inteligência artificial, e, assim,
procurando manter a sua supremacia sobre a inteligência humana.20

5. Quem é o inimigo?
Mergulhando nos arquivos individuais e colectivos da Luta Armada de Libertação em
Moçambique, vale a pena mergulhar pelo ângulo dos indizíveis e trazer à tona aspectos que
ficaram escondidos propositadamente ou não.
A

própria

definição

da

luta

conhecimentos/saberes/inteligência.

armada
O

tinha

sucesso

pelo
da

menos

2

organização

lados:
militar

militar

e

dependeu,

primeiramente, duma liberação do discurso, da ideologia, das práticas impostas por mais de 6
séculos. Era preciso mostrar que apesar da escolaridade colonizadora considerada como
superior, as pessoas não escolarizadas podiam também pensar melhor sobre si, sobre o seu
futuro. A liberação das mentes podia sempre contar com os arquivos de conhecimentos/saberes
de milhares de anos atrás.

20

Os perigos do confronto entre a inteligência humana e a inteligência artificial são nitidamente
analisados em forma de ficção no livro de Ayi Kwei Armah, KMT: In the House of Life—an epistemic
novel. Per Ankh Publishers. Popenguine. Senegal. 2002.
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Quem é o inimigo? Frase bem conhecida e repetida em comícios depois da independência, por
Samora Machel, funcionava como um lema ou uma bússola. Mas, tinha que contar com os
entraves ideológicos do sistema dominante. Acabar com a colonização portuguesa era uma
coisa, acabar com apartheid, o tamanho do inimigo, do desafio, mudou quase radicalmente.
Para as populações colonizadas, a vitória militar mesmo entendida como uma vitória da
organização, da inteligência, complicava a equação de como mudar um mundo dominado pelas
potências colonizadoras, ora aliadas à maior potência económica desde o fim da segunda guerra
mundial: os Estados Unidos. Na guerra fria/quente contra a União Soviética, parecia necessário
mudar a estratégia que venceu nas Zonas Libertadas. Ao mesmo tempo, os países da chamada
“Linha da Frente” se sentiam suficientemente fortes para acabar com apartheid. “Que venham”
conclamou num famoso discurso em Maputo, o presidente Samora Machel, desafiando o regime
da África do Sul. A canção revolucionária “O povo unido jamais será vencido” também
reforçava (se fosse necessário) o optimismo da certeza de que o fim do apartheid seguiria
rapidamente depois das independências das colónias portuguesas. Como já sabemos, não foi
bem assim. Porque? O que falhou? Esse ensaio não pretende fornecer uma resposta. O
objectivo, como já foi apontado, é chamar a atenção para o pensamento de Cheikh Anta Diop e
mostrar como ele viu/apreciou o problema da descolonização das mentes.
6. Conclusão: entender a dimensão do desafio
Nesta última parte do ensaio, gostaria de focar sobre 2 artigos chaves. Um de Cheikh Anta
Diop: “Les crises majeures de la philosophie contemporaine”21 e o outro de Cheikh M’Backé
Diop: “Antenor Firmin, Cheikh Anta Diop et Stephen Jay Gould - Notes de lecture sur la genèse
du racisme moderne, ses spécificités et sa déconstruction.”22
O capitalismo, na sua essência, é mortífero. Até que ponto, é quase impossível medir. Ele se
construiu de maneira contraditória: por um lado fragmentou tanto a humanidade, a vida no

21

Este artigo foi apresentado por Cheikh Anta Diop no colóquio Filosofia e Religião organizado pela
Revista Senegalesa de filosofia (Revue sénégalaise de Philosophie), na universidade de Dakar, 7-8 de
junho de 1983. A intervenção foi publicada nas Atas do colóquio, Revue sénégalaise de Philosophie, nº
5-6, janeiro-dezembro 1984, pp. 179-199. Uma versão desse artigo foi publicado no capitulo 17 de
Civilisation ou barbárie: Anthropologie sans complaisance. Présence Africaine, 1981. pp. 387-477. Foi
republicado na revista ANKH-Revue d’Egyptologie et des Civilisations Africaines—Sciences humainesSciences Exactes. nº 17, 2008. pp. 162-180.
22
Cheikh M’Backé Diop, “Anténor Firmin, Cheikh Anta Diop et Stephen Jay Gould—Notes de lecture
sur la genèse du racisme moderne, ses spécificités et sa déconstruction”. In ANKH, Ibid. nº 25/26/27
2016-2017-2018.
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planeta que gerou confusão na inteligência humana.

Dessa fragmentação emergiu um

identidarismo hipertrofiado. Ao mesmo tempo, a organização jurídica das corporações não
responsabiliza os indivíduos que tomam decisões. Assim a responsabilidade dita limitada
permite o sistema se proteger, por exemplo, de acusações como “crimes contra a humanidade”.
Por outras palavras, a chamada “neutralidade” de linguagem mencionada mais adiante não foi
um acaso.

Faz parte duma construção dum sistema altamente desumanizador, mas se

apresentando como humanitário, protector dos direitos humanos, quando, na realidade, por
meio da tecnologia, esta trocando a inteligência humana com inteligência artificial, e, cada vez
mais, recorrendo a robôs para não ter que contar com seres humanos que adoecem, e aparecem
menos eficientes na manutenção do capitalismo.
Como mostra o artigo de Cheikh Anta Diop, os africanos ensinaram aos gregos e aos romanos,
não só a filosofia, mas também as ciências, a matemática, a medicina.23 Os princípios de
igualdade, verdade, justiça, solidariedade são totalmente opostos aos princípios que sustentam
a concorrência, competitividade, valores queridos do sistema capitalista. No filme
documentário KEMTIYU, Cheikh Anta Diop fez questão de lembrar que na Grécia antiga de
Platão, Aristóteles, Sócrates, as ciências não eram vistas de bons olhos: por ter dito indizíveis,
Sócrates foi morto; por ter pensado e dito impensáveis e indizíveis, Platão e Aristóteles tiveram
que fugir para não serem mortos.
Cheikh Anta Diop apresenta as crises contemporâneas na filosofia, nas ciências, na religião, na
seguinte maneira:24
Este face a face (da humanidade) consigo própria, num cosmos indiferente, desertado pelo espírito, parece provocar
ansiedade para o Ocidente que, de repente, esta se dando conta que coabita com povos que sabem o que vieram
fazer neste planeta, e que as realizações das nações cá em baixo são intimamente ligadas à esta convicção.

Depois desta advertência para o Ocidente, Cheikh Anta Diop se dirige para a intelectualidade
Africana relembrando as 3 tarefas que deverá resolver. A primeira tarefa:

23

A respeito da matemática, arqueólogos belgas descobriram ossos, conhecidos como ossos de Ishango,
o lugar na beira da lagoa –Eduardo—onde foram descobertos. Esses ossos foram considerados como
indicações do inicio da matemática naquela zona (20.000-25.000 A.D.).
Veja
http://ferfrspereira.blogspot.com/2010/07/os-ossos-de-lebombo-e-ishango.html; Acessado 18/12/2018.
O Matemático Moçambicano Paulus Gerdes também comentou sobre o assunto:
https://www.scribd.com/document/361512799/Paulus-Gerdes
24
Todas as citações de Cheikh Anta Diop que seguem, vem do artigo re-publicado na revista ANKH nº
17-2008, sobretudo nas paginas 172-77. Como tantos outros artigos da revista ANKH, este deveria ser
traduzido em português e outros idiomas Africanos.

22

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

A procura duma filosofia que reconcilie a humanidade consigo própria responde a uma dupla necessidade: retomar
o caminho da história, e avançar com mais convicção do que nunca, afim de rechaçar uma vez por tudo a dúvida
semeada por Spengler. Necessidade sobre um plano mais geral de dar um sentido a vida, a existência.

Por meio da segunda tarefa, “A intelectualidade africana seria levada a participar na edificação
duma nova filosofia que ajudaria o ser humano a se reconciliar consigo mesmo; processo que
sairia do contacto da reflexão filosófica e da ciência.”
E a terceira tarefa seria aquela: “De reescrever a história da filosofia, sobretudo aquela que
começou nos tempos mais antigos.”
Do ponto de vista de Cheikh Anta Diop, uma história da África descolonizada, tem a mesma
raiz que a história da humanidade. Sem se referir na luta entre inteligência humana e inteligência
artificial, Cheikh Anta Diop antecipou o confronto quando, nesse mesmo artigo, sinalizava o
desaparecimento da humanidade:

Cientistas de grande renome não hesitam em imaginar uma adaptação da inteligência humana a condições dum
universo degradado: numa tal situação, a inteligência já não teria um suporte orgânico, funcionaria a partir duma
simples estrutura.

Cheikh Anta Diop concluiu como se fizesse parte dos cientistas climatólogos de hoje com estas
palavras: “A humanidade seria condenada a desaparecer irremediavelmente a não ser que a
superioridade da vida vença a morte duma maneira inesperada, imprevisível.”
Mais recentemente, o engenheiro e matemático Ron Eglash, chamou a atenção ao facto de que
os fractais foram inventados na África; e não como se costuma pensar por aí. Ele insistiu que
esses fractais são muito mais do que algoritmos, dizendo no fim do seu discurso:

Caso você ache que o capitalismo auto-organizado pode ter efeitos destruidores, você
não esta abrindo suficientemente bem os seus olhos. Temos que reflectir, como já
apontamos atrás, sobre os métodos africanos tradicionais de auto-organização. Tratam
de algoritmos robustos. É uma maneira de usar a auto-organização – de praticar
empreendedorismo - numa maneira não violenta, igualitária. Se nós queremos
encontrar uma melhor maneira de fazer este tipo de coisas, não precisamos de olhar para
além da África para encontrar esses algoritmos robustos de auto-organização.25

25

Eglash, Ron. The fractals at the heart of African designs, TEDGlobal 2007,
https://www.ted.com/talks/ron_eglash_on_african_fractals/transcript#t-995161 Acessado 18/12/2018.
Ron Eglash é professor no Departamento de Estudos de Ciência e Tecnologia no Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, Nova York.
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Pouco a pouco, os cientistas ocidentais estão descobrindo que, de facto, algumas descobertas
tinham acontecidas antes. Para concluir o pensamento de Cheikh Anta Diop quando ele
descreve o significado da primeira tarefa para a intelectualidade Africana (no texto escreveu os
filósofos Africanos), encorajando a participar na elaboração duma nova teoria do
conhecimento, a mais avançada e empolgante de nosso tempo. ....Existem todas as condições
para uma revolução epistemológica sem precedentes, para inverter completamente o
paradigma de nosso universo.26
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Fontes para o estudo do sistema do trabalho migratório no Sul de Moçambique27
Luís Covane28

Esta comunicação procura sintetizar a minha experiência de pesquisa realizada no
processo dos estudos para a elaboração da tese de doutoramento que teve como título
“O trabalho migratório e a agricultura no sul de Moçambique, 1920-1992”. Trata-se de
uma experiência com mais de 25 anos de idade. A tese foi submetida e defendida com
sucesso em 1996 na Universidade de Londres. Em 2001 ela foi traduzida para a língua
portuguesa e publicada em Maputo pela Editora Promédia. Infelizmente a tiragem foi
de apenas 500 exemplares.
Quando recebi o convite para participar neste seminário não precisei de pensar duas
vezes. Com orgulho e muita satisfação aceitei logo o Convite da Professora Doutora
Alda Saúte. Passados alguns dias depois da minha aceitação, recebi uma mensagem
solicitando a indicação do título da minha comunicação. Para responder ao pedido
revisitei o capítulo introdutório da minha tese de doutoramento e decidi que seria de
alguma utilidade partilhar a minha experiência com os respeitáveis doutorandos da UP,
mesmo que fosse para ajudar a identificar alguns caminhos que devem ser evitados no
processo da pesquisa e produção do conhecimento histórico. Digo respeitáveis porque
tenho bem presente que, num pais como o nosso, ser estudante de doutoramento é ainda
considerado privilégio para pouquíssimos cidadãos. Estão de parabéns e formulo votos
de sucessos nesta delicada, penosa e difícil empreitada.
As minhas primeiras tentativas para compreender o fenómeno do trabalho migratório
de uma forma mais profunda foram feitas na primeira metade da década de 1980. Eu
tinha a delicada tarefa de dar aulas sobre a complexidade das relações económicas entre
Moçambique e a África do Sul numa escola pré-universitária. Esta tarefa era um grande
desafio para os meus ainda muito limitados conhecimentos sobre a matéria. Tinha
interesse em compreender os pactos, regulamentos e acordos assinados entre a
27

Apresentado na Conferência Internacional sobre Tendências actuais na produção Histórica:
conceitos, teorias, métodos, fontes e ética na produção historiográfica. Universidade Pedagógica,
Maputo, 15 e 16 de Dezembro de 2018.
28
Moçambicano. Doutor em História. Foi Reitor da Universidade Nachingwea.
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administração colonial portuguesa de Moçambique e a África do Sul, versando assuntos
como migração, caminhos-de-ferro e comércio.
Quando tive a oportunidade de prosseguir os meus estudos ao nível de licenciatura
concentrei a minha atenção na história económica e social de Moçambique, dando
maior ênfase às relações económicas entre Moçambique e a África do Sul. A minha
tese de licenciatura consistiu duma selecção, com comentários, dos principais acordos,
tratados, regulamentos, memorandos e convenções assinados entre 1850 e 1964. A
colecção destes documentos oficiais e a sua análise contribuíram grandemente para as
minhas actividades lectivas. A tese foi mais tarde publicada e tem sido largamente
consultada como material de referência para o estudo das relações económicas entre
Moçambique e a África do Sul29. Este exercício académico foi mais tarde
complementado com a minha experiência laboral entre 1987 e 1989 como conselheiro
no Ministério do Trabalho de Moçambique sobre as tendências do trabalho migratório
na África Austral.

A problemática das fontes escritas
O exercício de recolha de dados nos arquivos moçambicanos e a sua análise
contribuíram para uma compreensão do pensamento administrativo e oficial, bem como
das formas de tomada de decisão. Como a documentação em arquivos foi produzida
com o fim de abordar as preocupações económicas e administrativas correntes, ela é
um instrumento para a compreensão do ambiente político e económico em que foram
produzidos. Esta documentação foi de extrema importância para complementar as
fontes orais, providenciando estatísticas, nomes, datas de acontecimentos e detalhes de
projectos sociais e económicas.
Os relatórios escritos por administradores coloniais, instituições agrícolas e comerciais,
bem como por corporações privadas apenas acrescentaram outros dados à leitura
colonial dos acontecimentos. Todavia, quase todos estes documentos não faziam mais
do que reclamar a falta de um mecanismo institucional para forçar os africanos a
trabalhar para os colonos a troco de salários baixos em vez de emigrarem. O

29

Covane, Luís António. As relações económicas entre Moçambique e a África do Sul, 1850-1964:
acordos e regulamentos principais (Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, 1989)
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reconhecimento das diferenças salariais entre a agricultura dos colonos no sul de
Moçambique e a indústria mineira era um ponto central nos relatórios e
correspondência. A voz dos africanos era completamente omissa ou ignorada. Apenas
uns e outros colonos argumentavam a favor de deixar os africanos escolher entre
Moçambique e África do Sul como locais de emprego. Geralmente estes pontos de vista
vinham de inspectores administrativos que, por regra, tinham o dever de reportar o mais
fielmente possível. Todavia, a sua coragem em apontar para as pobres condições de
trabalho nas propriedades dos colonos não impressionava as classes dirigentes
portuguesas. A migração era mais importante para as indústrias têxteis e vinícolas que
para os interesses de um pequeno punhado de colonos portugueses sem capital. Os
pontos de vista coloniais eram repetitivos e muitas vezes contraditórios: os africanos
são preguiçosos e não gostam de trabalhar na agricultura; os colonos são incapazes de
competir com os salários pagos na África do Sul; o estado não protege a agricultura dos
colonos e por aí em diante.
Foi de grande utilidade a documentação do Fundo da Repartição Central dos Negócios
Indígenas no Arquivo Histórico de Moçambique, que eu tive o privilégio de participar
na sua classificação e organização. Trabalhei no Arquivo Histórico de Moçambique
como Documentalista antes de passar para a docência no Departamento de História da
Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane.
A Repartição Central dos Negócios Indígenas era uma extensão especial do governo
colonial português para os assuntos dos africanos, concentrando-se principalmente no
recrutamento e na distribuição de mão-de-obra a empregadores locais e externos.
Como parte da minha pesquisa de doutoramento, passei algum tempo a trabalhar no
Arquivo Histórico de Moçambique, analisando os relatórios oficiais da Repartição
Central dos Negócios Indígenas, publicados e não publicados, cobrindo as áreas de
agricultura, comércio e emprego. No Arquivo Histórico de Moçambique foi também
possível ter acesso a um considerável número de teses de licenciatura, mestrado e
doutoramento sobre Moçambique. O meu interesse foi para as teses que abordam,
mormente, questões sociais e económicas. O Arquivo Histórico de Moçambique tem
sido bem-sucedido na colecta deste tipo de material.
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Tive também a oportunidade de trabalhar nos arquivos da Câmara de Minas da África
do Sul e do governo sul-africano em Pretória, bem como no arquivo da Universidade
de Witwatersrand. Nestes arquivos pude comparar a forma como os governos sulafricano e português abordavam a questão da migração, especialmente na década de
1920. Neste período as turbulências políticas quer na África do Sul quer em Portugal
levaram a mudanças de governos e a assinatura de novos e revistos acordos de trabalho.
O Acordo mais importante assinado neste período foi a Convenção de 1928 que
introduziu o sistema de pagamento diferido dos salários dos mineiros.
A problemática das fontes orais
Entre Julho de 1991 e Outubro de 1992 iniciei um trabalho intenso com as fontes orais.
Estas fontes, para além de envolverem pessoas locais na escrita da sua própria história,
complementaram a pouca documentação colonial portuguesa escrita sobre assuntos
como a história social.
De forma a clarificar o ambiente social e político no qual realizava a pesquisa, devo
enfatizar que o processo de condução das entrevistas em tempo de guerra e fome levou
a problemas sociais e psicológicos profundos. Estava claro que as pessoas estavam
seriamente preocupadas com os desafios da instabilidade da economia e com a falta de
segurança. Qualquer pessoa de fora era naturalmente vista como alguém que poderia
trazer alguma ajuda para minimizar as dificuldades que tinham do que alguém com
quem falar sobre acontecimentos que tiveram lugar há muitos anos. Quando regressei
a Londres escrevi uma comunicação que apresentei num dos seminários do Institute of
Commonwealth Studies intitulado “Oral fieldwork in a war zone: Mozambique, 19911992”30.
Todavia, pela qualidade dos dados recolhidos e pelo ambiente social de compreensão
que fui capaz de criar com os informantes, creio que tive sucesso em interessar as
pessoas a falarem do seu passado. A natureza da maioria das minhas perguntas e os
objectivos gerais do meu estudo tinham que ser explicados muito bem aos informantes
antes de começar uma entrevista porque não estavam directamente relacionados com o
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Covane, Luís António, `Oral fieldwork in a war zone: Mozambique, 1991-1992', (ICS/SSA collected
seminar papers, 48, vol.20, 1994): 191-196
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seu dia-a-dia. O facto de eu falar changana, a língua local, e o facto de eu ter nascido e
crescido em Gaza fez com que os meus contactos fossem mais fáceis.
Todavia, há problemas adicionais. O acesso às pessoas era, em certa medida, restringido
e, inicialmente, aquelas que seriam entrevistadas eram seleccionadas pelas autoridades
locais. Estas precauções eram necessárias do ponto de vista de segurança, mas levaram
as pessoas a pensar que a entrevista era um inquérito oficial ou semi-oficial e que eu
representava o partido no poder ou o governo central. Infelizmente a permanente falta
de segurança não permitiu que se ensaiasse outro modo de proceder. Nas condições
prevalecentes a liberdade total de movimento era muito difícil: estava claro que sem o
apoio expresso e colaboração das autoridades locais seria impossível fazer entrevistas
naquela altura.
O papel das autoridades administrativas locais de identificar e seleccionar os
informantes e de organizar os calendários das entrevistas seria difícil de o substituir
antes de Outubro de 1992. Ao que tudo indica as autoridades locais aproveitavam-se do
facto de eu ser um professor universitário e um pesquisador para reforçarem a sua
influência e autoridade sobre famílias notáveis na área sob sua jurisdição.
Depois das entrevistas ficava mais ou menos claro que as pessoas a que tinha acesso
eram as mais respeitadas e as mais prósperas na área. Quando tentei persuadí-los a
diversificar a amostra notei que eles se opunham abertamente à inclusão de
trabalhadores migrantes pobres ou aqueles que não tinham tido sucesso nas minas, quer
activos, quer reformados, mesmo para entrevistar as suas famílias. Ficava claro para
mim que eles eram de opinião que os pobres não tinham nada de interesse para contar
sobre a história local ou sobre eles próprios. Isto parece confirmar a observação de Paul
Thompson, segundo a qual,
… os mais pobres, os ‘crús’ que são vitais na comunidade são difíceis de encontrar. Eles não são
sugeridos como informantes porque os ‘respeitáveis’ mais velhos não aprovam o que possam dizer ou
são simplesmente vistos como patéticos ou não inteligentes para ter memórias de alguma utilidade.31

As pessoas que pude entrevistar sem o conhecimento prévio ou indicação directa das
autoridades são as que apareciam enquanto decorriam as entrevistas com os informantes
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seleccionados. Foi usando esta estratégia que fui capaz de entrevistar senhoras, por
exemplo.
A combinação da seca e da guerra e as suas influências negativas sobre as tentativas do
Governo de socialização da agricultura parecem ter tido um papel na capacidade inicial
dos informantes de se lembrar dos aspectos negativos do período colonial. Os
infortúnios prevalecentes e a difícil situação económica levavam-nos a ter memórias
muito positivas do passado. O passado, incluindo o passado recente do colonialismo
português, era descrito como tendo tido mais para oferecer à população. Esta situação
parecia reflectir a sua falta de esperança positiva em relação ao presente e ao futuro.
Em 1991 e 1992, isto é, antes do fim da guerra e das mudanças democráticas que
trouxeram sérias alterações no xadrez político moçambicano, nenhum dos meus
informantes criticava vigorosamente os efeitos económicos dos métodos por vezes
coercivos de trazer as pessoas para as aldeias comunais.
Felizmente, em 1993 fui capaz de fazer mais três viagens de pesquisa a Inhamissa. A
situação que encontrei era totalmente diferente daquela de 1991 e 1992. Os problemas
de segurança que encontrara em 1992 já não existiam. Para além disso, à luz das
discussões e comentários que recebera era, nesta altura, capaz de levantar novas
questões e obter novas respostas. As pessoas pareciam mais abertamente críticas em
relação às políticas do Governo do que antes do Acordo de Paz.
Os informantes eram críticos ao Governo, mas sem querer apresentar a ordem colonial
como um mar de rosas. Todavia, esta interpretação dos acontecimentos mais
equilibrada não era facilmente abraçada pelos antigos chefes e régulos: sob o regime da
FRELIMO eles tinham perdido o seu poder e os privilégios.
A maioria das minhas entrevistas foi feita na localidade de Inhamissa e no Distrito do
Chókwe, ambos na Província de Gaza. Visitei esta Província dez vezes (quatro em
1991/2, três em 1993 e três em 1994) e entrevistei mais de 50 pessoas. As entrevistas
eram colectivas e individuais. As entrevistas individuais foram privilegiadas na
primeira viagem porque era importante ter um controle completo do processo bem
como o da gravação e da tomada de notas. Esta foi a minha primeira experiência de
conduzir entrevistas e a princípio era preocupação recolher notas biográficas
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particulares. As entrevistas individuais também me granjeavam e garantiam-me maior
confiança dos meus informantes.
No decurso deste trabalho apercebi-me de que as notas biográficas eram melhor
recolhidas em entrevistas individuais dada a sua natureza espontânea. Todavia, quando
comecei a fazer perguntas mais genéricas compreendi que juntando pessoas em grupos,
pequenos ou grandes, homens e mulheres, poderia obter uma melhor síntese do
conhecimento social e económico popular dos acontecimentos. Usando este método de
entrevista cedo me apercebi que os homens fingiam saber mais, embora, na verdade, as
mulheres fossem mais conhecedoras dos detalhes sociais e económicos dos
acontecimentos.
Para além disso, também notei que quando o marido e a mulher são entrevistados
juntos, o homem fala mais e de forma aberta tenta evitar que a sua mulher diga algo.
Isto é, em parte, reflexo da sociedade tradicional rural do sul de Moçambique que
atribui papel secundário à mulher no contexto das relações familiares e de casamento.
Esta prática contrastava com o papel mais activo jogado pelas mulheres em entrevistas
colectivas com homens que não eram os seus maridos. Mulheres solteiras e viúvas eram
particularmente activas durante as entrevistas. Encontrei uma situação similar quando
um dos entrevistados, o chefe mais importante no Distrito do Chókwe, o régulo Cuna,
tomava parte. Os homens convidados comportavam-se como as mulheres casadas
quando entrevistadas na presença dos seus maridos, isto é, eles constantemente
alinhavam com as opiniões do Régulo Cuna.
Durante o trabalho de terreno recolhi uma quantidade considerável de provas da
influência do trabalho migratório na agricultura de subsistência e, mesmo, às vezes,
sobre a agricultura comercial. Não é correcto dizer que os homens nunca tiveram nada
a ver com a agricultura como muitos dos meus informantes tentavam dizer. Todavia,
das entrevistas inicialmente conclui que a agricultura não era a motivação importante
para a migração. Embora estivessem envolvidos na agricultura não parece que tivessem
sido motivados a emigrar para adquirir insumos agrícolas. Com efeito, não me lembro
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de ninguém a dizer-me que emigrara por causa da falta de terra ou porque queria ganhar
dinheiro para adquirir insumos agrícolas32.
Apesar disto, há dados suficientes que apoiam o ponto de vista de que alguns
trabalhadores migrantes investiam parte das suas poupanças na agricultura, comprando
charruas e gado. Tais migrantes vendiam os seus excedentes agrícolas nos mercados
rurais. Através das entrevistas recolhi evidências de que os cantineiros muitas vezes
tratavam os camponeses africanos de uma forma desonesta e há muitas histórias
referindo-se aos cantineiros como ladrões autorizados: eles nunca pesavam ou pagavam
adequadamente os produtos dos camponeses tais como milho, amendoim, feijão,
algodão, castanha de caju, etc. Estas práticas desencorajavam o desenvolvimento de
uma agricultura comercial africana. Esta questão precisa de ser explorada de várias
maneiras.
Quando tentei estabelecer as razões principais para uma total falta de interesse pela
agricultura entre os homens fui informado que a agricultura nunca jogou um papel
importante nas suas vidas e que a migração não era resultado directo dos problemas da
agricultura. Uma explicação não económica parece ter sido a dominante nas mentes dos
meus informantes. A maioria disse-me que os homens iam à África do Sul para viajar
e experimentar novos desafios. A agricultura era vista, de uma forma geral, como tarefa
de mulheres.
Quando perguntei sobre os insumos agrícolas, tais como charruas e juntas de bois, fui
muitas vezes informado de que eram resultado dos rendimentos do algodão que
permitiam às mulheres adquirí-los. Isto sugere que o trabalho migratório não era a única
via para a aquisição de insumos agrícolas. Alguns dos entrevistados apoiaram a ideia
de que a produção e comercialização do algodão levaram a uma certa autonomia das
mulheres. Efectivamente, alguns dos informantes disseram-me que algumas mulheres
eram assim capazes de pagar de volta o lobolo nos casos em que se sentissem
violentadas pelos maridos.
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Porém, sabemos já que a motivação, inicialmente, era dinheiro, gado, lobolo. Esta motivação pode não
estar ligada à agricultura como tal, mas está certamente relacionada se as mulheres se tornavam as
principais produtoras para sustentar a família.
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Deste modo, os meus entrevistados demonstraram que o papel da mulher na economia
rural foi de extrema importância. Há provas suficientes que demonstram que uma fonte
significativa de rendimento era a agricultura. Em muitos casos, alimentar e vestir a
família, bem como mandar as crianças para a escola parecem ter dependido das
actividades das mulheres do que dos rendimentos dos homens nas minas. Um
considerável número de mulheres disse-me que não recebia nada dos seus maridos
quando estes estavam na África do Sul. Quando questionadas sobre se apoiavam ou não
a emigração dos seus maridos elas simplesmente respondiam que tal fazia parte da
tradição e que apesar dos perigos elas não tinham nada contra esta prática.
Em ocasiões diferentes, tentei perguntar aos homens sobre o seu envolvimento na
agricultura. Pela sua reacção geral apercebi-me que achavam que havia algo de errado
em fazer esta pergunta. Podia dizer pelas suas expressões faciais que estava a fazer uma
pergunta aos homens sobre assuntos femininos. Muitos dos homens foram incapazes
de me dar informação relevante sobre agricultura.
Durante as entrevistas recolhi informações indicando que a maioria das famílias que
tinham comprado charruas e gado era cristã. Perguntei às pessoas sobre esta distinção
entre cristãos e não convertidos. A resposta geral que me davam é que os cristãos eram
mais abertos à inovação do que os não cristãos. O uloyi, feitiçaria, era dado como uma
das principais razões para a objecção da introdução de novas tecnologias e métodos de
produção nestas comunidades33. Fui informado de que a introdução de charruas,
gramofones e bicicletas entre os não cristãos foi aceite com alguma relutância.
Esta ideologia precisa, contudo, de ser problematizada porque o que as pessoas
acreditam ou dizem não é necessariamente o melhor ou a única explicação dos
acontecimentos. Também não estou a dizer que todos os camponeses africanos de
sucesso eram cristãos. Também é possível inverter a interpretação. Efectivamente há
provas que apoiam o ponto de vista de que os camponeses africanos de sucesso
tornavam-se cristãos por razões particulares e que os chamados “pagãos polígamos”
enviavam os seus filhos e mesmo filhas à escola.
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Uloyi, em changana, refere-se a uma prática de uso de espíritos malignos para minar a prosperidade
material de alguém ou a sua saúde. Para descobrir da sua existência ou para anular a sua acção recorrese aos serviços de um médico tradicional com as habilidades necessárias.
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As canções como documentos
Para além das canções que recolhi durante o trabalho de campo enquanto fazia
entrevistas em Gaza, visitei os arquivos dos Serviços Provinciais da Cultura de Gaza
(SPCG) e consultei a documentação existente sobre acontecimentos históricos,
económicas, culturais e políticos que tiveram lugar na Província. Na década de 1980 os
SPCG promoveram uma campanha de recolha de dados da Província de forma a
facilitar a reconstituição histórica e cultural da Província. O facto de Gaza ter sido uma
das províncias mais importantes no fornecimento de mão-de-obra à África do Sul
reflecte-se claramente em muitos destes documentos.
Prestei atenção particular às canções recolhidas, especialmente as cantadas por
mulheres de trabalhadores migrantes e seleccionei mais de duas dezenas delas. Os seus
temas centrais são as condições difíceis de trabalho nas zonas rurais, os problemas
resultantes da prática generalizada da poligamia e as implicações sociais do lobolo.
Muitas das canções demonstram claramente que uma mulher casada nesta sociedade é
vista como propriedade do homem.
Quando regressei a Maputo, tentei obter cópias de canções gravadas na Rádio
Moçambique sobre o trabalho migratório. Infelizmente, todas as gravações eram de
vozes masculinas34. As temáticas destas canções versam a educação do mineiro para
economizar, fazer o melhor uso das suas economias na África do Sul ou quando
regressado à casa. Elas tentam persuadir e apoiar os mineiros a estabelecerem uma
ponte entre a sua família e as necessidades da sua pátria com os rendimentos que
conseguem na África do Sul. Na década 1970 muitas das canções ridicularizavam
aqueles que tinham sido menos racionais no gasto dos seus rendimentos ou os que
tinham trazido artigos de uso efémeros, tais como carros velhos ou impróprios para uso
no campo. Há provas de que muitos destes carros mal conseguiam fazer a viagem até à
casa dos seus donos ou quando ali chegados não serviam senão de capoeiras ou de
brinquedos para crianças.
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Esta não era a minha selecção, mas o que havia no arquivo. Isto deve ser a reflexão do facto de que
poucas canções femininas foram gravadas talvez porque a maioria das gravações eram feitas na África
do Sul.
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Algumas destas canções exaltam os mineiros que foram capazes de tomar conta das
suas mulheres e filhos. Elas também distinguem os estilos de vida dos mineiros que
tinham empregos bons e bem pagos na África do Sul e aqueles que se encontravam em
ocupações duras e mal remuneradas. Estas canções também procuram demonstrar que
o dinheiro não é tudo na construção de uma família feliz e confortável. Ao sublinhar as
diferenças em termos de comportamento dos trabalhadores algumas destas canções
apontam para o facto de a maioria dos que assumiam postos bem remunerados nas
minas, tais como de chefes de equipas, team leaders, não serem necessariamente bons
gestores dos seus rendimentos. Estes, muitas vezes, não conseguiam reproduzir ou
manter o seu estatuto social nas zonas rurais.
As fontes secundárias
Muitos dos estudos publicados sobre a história moderna do sul de Moçambique incidem
sobre as causas e os processos através dos quais esta região foi gradualmente
transformada em reserva de mão-de-obra barata e não qualificada para as minas de
diamantes e de ouro, bem como para as plantações de cana-de-açúcar da África do Sul
desde a segunda metade do Século XIX35.
Alguns destes estudos também providenciam interpretações históricas importantes da
economia do sul de Moçambique antes da conquista colonial portuguesa em 1895/9736.
Assim, a tese de Doutoramento de Patrick Harries utiliza, com sucesso, os dados
recolhidos por H.A. Junod para providenciar mais evidências bem assim instrumentos
analíticos para se compreender as origens do trabalho migratório de Moçambique para
a África do Sul.37 Ao cobrir os desenvolvimentos económicos, sociais e políticos
internos e regionais dos meados do Século XIX, tais como as calamidades naturais, as

Eg David Hedges, ‘O sul e o trabalho migratório’ in Departamento de História da UEM, História de
Moçambique: Agressão imperialista, 1886-1930 (Maputo: Tempográfica),
209-248; Bridget
O’Laughlin, ‘A questão agraria em Moçambique’, Estudos Moçambicanos, 3 (1981): 9-32; Marc Wutys,
‘Sul do Save: estabilização da força de trabalho’, Estudos Moçambicanos, 3 (1981): 33-44; Migueis
Lopes Júnior, ‘O processo de acumulação da RSA e a situação actual no sul do Save’, Estudos
Moçambicanos, 1 (1980) : 91-100; Leroy Vail and Landeg White, Capitalism and Colonialism in
Mozambique: a study of Quelimane district.(London: Heinemann, 1980), 206.
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Patrick Harries, ‘Labour migration from Mozambique to South Africa: with special reference to the
Delagoa Bay hinterland, c. 1862 to 1897’ (PhD, London, 1983); veja também Gerhad Liesegand, ‘Notes
on the internal structure of the Gaza Kingdom in Southern Mozambique, 1840-1895’, in J.B. Peires (ed),
Before and After Shaka: papers in Nguni history (Grahamstown: Rhodes University, 1981);
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Henri A. Junod, Usos e Costumes dos bantos: a vida duma tribo do sul de África (Lourenço Marques:
Imprensa Nacional de Moçambique, 1974).
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pestes bovinas, o esgotamento da população de elefantes (que até então fornecia marfim
que permitia acesso a bens importados pelos comerciantes portugueses e indianos), o
conflito militar entre Mawewe e Mzila no Império de Gaza e a monetariazação dos
sistemas de imposto e do lobolo, Harries oferece uma variedade de hipóteses que
explicam o desenvolvimento do trabalho migratório no sul de Moçambique.
A tese de Doutoramento de Jeanne Penvenne é também importante na explicação das
razões que levaram a que o trabalho migratório continuasse uma opção importante em
rendimentos monetários para os africanos sob a administração colonial portuguesa no
sul de Moçambique38. Ela analisa os processos através dos quais a economia
portuguesa, descapitalizada, veio a basear-se na exploração de mão-de-obra barata e na
forçada, o chibalo. Em Moçambique, de acordo com Penvenne, as condições de
trabalho e salário eram, em muitos casos, piores do que as existentes nas minas de ouro
da África do Sul. Isto era assim apesar de que, e de acordo com Yudelman and Jeeves,
“o trabalho mineiro era duro, duro e perigoso. Muitos trabalhadores não o escolheriam
se alternativas viáveis houvessem”39.
Katzenellenbogen e Covane publicaram estudos sobre as relações económicas entre
Moçambique e África do Sul, que se concentram mais nos aspectos legais do trabalho
migratório.40 Eles analisam principalmente os regulamentos, as convenções e os
acordos assinados entre Portugal e a África do Sul sobre o recrutamento, transporte e
salários dos trabalhadores moçambicanos. Nenhum destes estudos analisa, com alguma
profundidade, o impacto social e económico das ligações de Moçambique com África
do Sul nas zonas rurais do sul de Moçambique.
Embora a tese de Doutoramento da Lisa Brock não tenha beneficiado das entrevistas orais
por causa da guerra em Moçambique quando fazia o seu trabalho de campo, ela fornece
uma importante análise sobre a transição do Estado de Gaza para a dominação colonial41.
O trabalho migratório, a agricultura, o comércio e a política são trazidos para a mesma

Jeanne Marie Penvenne, ‘A History of African labour in Lourenço Marques, Moçambique, 1877 to
1950’ (PhD, Boston, 1982).
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David Yudelman and Alan Jeeves, ‘New labour frontiers for old: black migrants to the Southern
African gold mines, 1920-1985’, JSAS, 13, 1 (1986), 105.
40
Simon E. Katzenellenbogen South Africa and Southern Africa: labour, railway and trade in the making
of a relationship (Manchester: Manchester University Press, 1982); Covane, As relações económicas.
41
Lisa Ann Brock, `From Kingdom to colonial district: a political economy of social change in Gazaland,
Southern Mozambique, 1870-1930' (PhD, Northwestern, 1989).
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mesa para explicar as mudanças que tiveram lugar durante e depois das guerras GazaLuso e Anglo-Boer.
O Mineiro Moçambicano é um importante estudo levado a cabo por uma equipa de
pesquisadores do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. O seu
objectivo principal era analisar em que medida o Moçambique independente iria continuar
a permitir o trabalho migratório, principalmente do sul, para a África do Sul. As novas
autoridades moçambicanas deviam ser bem informadas sobre as várias implicações do
trabalho migratório, especialmente para a economia rural de forma a definir as suas
próprias estratégias de forma mais adequada42.
A literatura sobre a política económica portuguesa, geralmente argumenta que depois do
golpe de 1926, em Portugal, o estado adoptou políticas proteccionistas contra a
“desnacionalização” dos interesses portugueses nas suas colónias.43 Isto não significa que
o papel do sul de Moçambique como reserva de mão-de-obra tivesse mudado nesse
período. Pelo contrário, o governo português reforçou este papel através da assinatura de
novos e mais sofisticados acordos com os seus vizinhos, tal é o caso da Convenção de
1928. Este acordo introduziu, pela primeira vez, o sistema de pagamento diferido que
estabelecia que
... depois do emigrante ter trabalhado nove meses (o contrato inicial
estendido para dezoito meses renováveis por seis meses) metade dos
seus salários eram cativados e transferidos para o governo de
Moçambique ao câmbio oficial, para lhe serem entregues pelos
funcionários portugueses no seu regresso à casa.44

Em geral, como um fornecedor de mão-de-obra para as minas sul-africanas, o sul de
Moçambique não sofreu quaisquer transformações visíveis.45 Durante todo o período
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Centro de Estudos Africanos da UEM, O mineiro moçambicano: um estudo sobre a exportação de
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Convenção, 30.11.1928; Covane, Relações económicas, 79-117.
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Vail and White, Capitalism and colonialism, 247; W.G. Clarence-Smith, `The polítical economy of
Portuguese imperialism, 1822-1975' (Seminar paper, SOAS/ICS, 5.5.1982), 3-4; Marc Wuyts,
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colonial uma das reclamações mais correntes da agricultura capitalista no sul de
Moçambique era de que o trabalho migratório drenava as suas muito necessárias reservas
de mão-de-obra e atrofiava o seu crescimento. Perante a incapacidade do capitalismo
colonial português de pagar salários comparáveis aos pagos na África do Sul, o trabalho
migratório era, sem dúvida, um grande obstáculo ao desenvolvimento económico do sul
de Moçambique.46
Conclusão
As evidências documentais mostram que, em termos globais, o sistema do trabalho
migratório não foi favorável a Moçambique; as perdas humanas e económicas irreparáveis
foram dramaticamente elevadas. A indústria mineira e os governos britânico e sul-africano
tiveram êxitos na sua conspiração sistemática de bloquear empréstimos para o
desenvolvimento dos projectos agrícolas portugueses no sul de Moçambique. A situação
actual do sub-desenvolvimento económico e a dependência do sul de Moçambique em
relação à África do Sul é, em grande medida, resultado das políticas do trabalho
migratório.
As mudanças políticas da década de 1990, em Moçambique e na África do Sul, levantaram
novas expectativas económicas na região. Se, durante o período colonial, em
Moçambique, e do apartheid, na África do Sul, motivações políticas moldaram a natureza
do trabalho migratório em detrimento dos trabalhadores, do sul de Moçambique e da
agricultura colona, parece ter existido na altura uma vontade forte para mudanças
positivas. A escassez de capital e oportunidades de emprego, combinadas com o
desemprego crescente na África do Sul levantaram novos e complexos problemas. As
condições de trabalho e salários na indústria mineira pareceram ser menos importantes
que a redução crescente do recrutamento de trabalhadores moçambicanos. Nestas
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circunstâncias parece que só existia uma coisa pior que o trabalho migratório e essa coisa
era a não existência de oportunidades para o trabalho migratório.47

47

Estou bastante grato a Shula Marks por este aforismo.
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Problematização do Estudo de África e a construção do conhecimento48
Amélia Neves de Souto49

A visão de uma história única
Sendo este encontro virado, não só, mas sobretudo para os doutorandos da Universidade
Pedagógica, gostava de apresentar dois pontos para debate constituídos, acima de tudo,
por algumas reflexões e interrogações que gostava de vos colocar sobre o estudo da
História de África e de Moçambique em particular – a visão de uma história única e os
critérios que se colocam para o estudo dessa mesma História.
Lembro-me de uma apresentação que fiz para alguns estudantes de mestrado da
Universidade Eduardo Mondlane onde lhes apresentei um conjunto de fotografias de
várias cidades europeias, americanas e africanas e pedi que tentassem identificar a que
continentes pertenciam cada uma dessas cidades. Conseguiram acertar em apenas duas
ou três fotografias. É que grande parte deles possuía ainda ideias e preconceitos de que
as fotos onde se via pobreza e miséria pertenciam, e só podiam pertencer, a cidades
africanas. Apesar de alguns avanços e desmistificações, esta visão ainda subsiste e, de
certa maneira, nós próprios a ajudamos a construir.
De facto, a História é aquilo que faz o historiador, feita no tempo e no espaço e
avançando através de uma cuidadosa pesquisa de factos históricos e na busca da
documentação que prove a existência dos mesmos. Mas muitas vezes também é
necessário recuar e esse recuo não é tanto a distância no tempo, mas a distância do
objecto alvo do nosso estudo (e isto coloca-se fundamentalmente em relação à história
contemporânea). Por vezes, quando estamos muito próximo do objecto de estudo temos
a tendência de tomar posições: somos a favor ou contra, tomamos partido, possuímos
ideias pré-concebidas e isso conduz-nos muitas vezes a defender uma história unívoca.
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Apresentado na Conferência Internacional sobre Tendências actuais na produção Histórica: conceitos,
teorias, métodos, fontes e ética na produção historiográfica. Universidade Pedagógica, Maputo, 15 e 16
de Dezembro de 2018.
49
Moçambicana. Doutora em História pela Universidade Nova de Lisboa. E professora e pesquisadora
no Centro de Estudos Africanos, da Universidade Eduardo Mondlane, e no Centro de Estudos Sociais
Aquino de Bragança.
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Uma história que tem uma única visão ou interpretação, que deixa de ter interrogações,
questionamentos e argumentos, dá-nos apenas uma visão incompleta da história,
manietada da sua pluralidade, da sua complexidade, da sua riqueza, da sua diversidade.
E isso não pode conduzir-nos senão a erros de análise, a visões subjectivas, parciais,
deturpadas e muitas vezes distorcidas. Torna-se, como Chimamanda Adichie refere,
uma história definitiva.50 E histórias definitivas não existem pois são histórias
dogmáticas e cheia de erros e nós precisamos de fugir aos dogmas, aos chavões, aos
clichés, temos de questionar o seu significado, a sua abrangência. Aquino de Bragança,
referia muitas vezes que, se ficarmos pelas fórmulas feitas, pelas grandes e fáceis
palavras, serão os outros que tomarão a dianteira no plano teórico. Serão os outros que
farão a história.51 Além de tudo, temos de estar claros que a história única cala a voz
das pessoas como sujeitos históricos sociais e retira o seu potencial para o exercício de
uma cidadania crítica e participativa.
Isto para vos dizer que temos de estudar, investigar, interrogar permanentemente a
realidade, mas interrogar também os instrumentos com que analisamos essa realidade.
Muitos de nós fazemos história baseados em “achismos” – achamos que… isto significa
que permitimo-nos a julgamentos definitivos com base em algo ouvido nos corredores,
nos cafés, ou lido em jornais e muitas vezes nas próprias redes sociais. O resultado
dessa actuação é fazermos uma história despida de conteúdo, baseada em ideias
subjectivas, na opinião pessoal, e no uso distorcido e confuso de conceitos.52 E o
“achamos que” não existe em história e com ele não podemos de modo algum construir
o conhecimento.
É verdade que além de historiadores somos também cidadãos, cidadãos que têm uma
opinião política, que intervêm, que combatem e isto, coloca, perante nós, a questão da
imparcialidade. E, como refere Fernando Rosas, a imparcialidade em História não
existe, pois, como cidadãos, transportamos para a História aquilo que é a nossa maneira

50

Chimamanda
Adichie.
Os
perigos
de
uma
história
única.
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt
-br
51
Preguiça mental e auto-suficiência. Domingo, 2 Dezembro de 1984. Poderá ser consultado em:
http://www.mozambiquehistory.net/people/aquino/about/19841202_laziness_in_left_thinking.pdf
52
Ver, sobre este assunto: http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/8-vicios-do-professor-e-do-ensinode-historia/: Ensinar História - Joelza Ester Domingues

43

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

de estar no mundo e de estar na vida. O que existe é a História cientificamente correcta
de acordo com os padrões da profissão. O que existe, é a História feita com rigor
metodológico e profissional.53
Mesmo quando manifestamos a nossa opinião temos de ter argumentos que
fundamentem o nosso pensamento, a nossa análise e a nossa argumentação. Precisamos
primeiro de compreender a complexidade do fenómeno histórico, para podermos
criticar a história. O “pensamos que”, o “achamos que”, desqualifica o trabalho
profissional, porque, para dar opinião e afirmar o senso comum, não precisamos de ter
qualquer tipo de formação em história pois é o rigor científico que distingue a
competência do historiador da visão do cidadão. O senso comum priva-nos da
capacidade de conhecer.
Temos de fazer perguntas à história e para isso necessitamos de compreender o que nos
é dito, o que lemos, a lógica da argumentação apresentada e também a sustentabilidade
do próprio argumento - temos de pensar - posso ter uma ideia ou opinião diferente, mas
são os argumentos, são as fontes e factos que utilizo e a forma como os relaciono que
legitimam a minha posição.
Essa visão única da história, e agora referindo-me particularmente à História de África,
faz-nos, geralmente, olhar para ela como um continente de guerras, de miséria e de
fome. Pergunto-vos: não é verdade que existem guerras étnicas, guerras civis, guerras
quase de extermínio em África?; não há dados que indicam que metade da população
da Africa-Subsahariana vive com menos de um dólar por dia e que possuem dos índices
mais baixos de bem-estar mundial?; que a maioria dos países africanos gasta mais em
armamento e no pagamento da dívida do que em educação e saúde?; que cerca de 40%
das pessoas que sofrem de desnutrição no mundo encontram-se em África?; que os
maiores atropelos aos direitos humanos ocorrem em África? etc., etc. Esta visão não
terá correspondência com a realidade? Será que a podemos negar? Mas é a única que
existe? Como é que nós reflectimos sobre ela? Até que ponto nós não contribuímos para
dar unicamente essa imagem? Como refere Paula Meneses, insistir apenas nos lados
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Fazer a História do Estado Novo: uma conversa com Fernando Rosas, conduzida por Luís Trindade.
In: Helena Trindade Lopes, et all. História e memória. “A última lição de Fernando Rosas”. Lisboa:
Tinta da China, 2016. p.128.
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maus significa empobrecer a experiência e a história. É uma forma de esquecer outras
histórias. Torna-se apenas uma parte da história.54
Chimamanda Adichie refere também que é impossível falar sobre uma única história
sem falar sobre poder. Porque depende do poder a forma como são contadas as histórias,
quem as conta, quando e quantas histórias são contadas. O Poder é a habilidade de não
só contar a história de uma outra pessoa (ou acontecimento), mas de fazê-la a história
definitiva daquela pessoa (ou acontecimento).55
Escrevi, em 2012, um artigo sobre “Memória e identidade na História da Frelimo”56
procurando ver até que ponto a história da Frelimo que nos era relatada, através dos
seus livros e brochuras, através das memórias, dos depoimentos e entrevistas dos seus
combatentes, estava imbuída deste poder de contar uma única história. E ao longo da
pesquisa verifiquei a existência uma história única, hegemónica e coesa, uma história
definitiva, contada apenas por alguns, repetida em diversas formas, com as mesmas
proclamações, as mesmas omissões e silêncios, memórias idênticas que não
apresentavam contradições. E progressivamente verificava que foi o poder que
determinou quem contava a história (pessoas criteriosamente seleccionadas), que
história era contada e quem devia fazer parte dessa história – e a narração desta história,
para se tornar a única, teve de marginalizar muitas outras vozes. A constituição da
identidade política não permitia a compreensão e a inclusão do diferente.
Ao trabalhar nessas memórias procurei não cair em posições ideológicas e partidárias.
É difícil. Primeiro, porque nos encontramos profundamente ligados a essa história pois
fizemos e fazemos parte dela, fomos actores (para além do facto de todos nós pensarmos
politicamente e usarmos ideias e conceitos políticos). Segundo, porque enfrentamos um
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Maria Paula Meneses. Uma perspectiva cosmopolita sobre os estudos africanos: a lembrança e a marca
de Aquino de Bragança. In: Como fazer ciências sociais e humanas em
África.02/11/2011,http://www.academia.edu/2250789/Uma_perspectiva_cosmopolita_sobre_os_estudo
s_africanos_a_lembran%C3%A7a_ea_marca_de_Aquino_de_Bragan%C3%A7a1
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https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt
-br
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Memória e identidade na História da Frelimo: algumas pistas de pesquisa. Comunicação apresentada
na 2ª Conferência Internacional - Os Intelectuais Africanos face aos desafios do século XXI. Em
Memória de Ruth First (1925-1982). Universidade Eduardo Mondlane, Maputo 28-29 de Novembro,
2012. Posteriormente publicado em língua inglesa: Memory and Identity in the History of Frelimo: Some
Research Themes. Kronos 39, 2013, p. 280-296. Gostava de salientar que nesta comunicação trabalho com
a memória política.
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período de críticas tão profundas, onde o radicalismo parece ter-se apoderado das
pessoas, e onde as informações nos chegam em posições antagónicas e mesmo
inconciliáveis que nos perturbam a pesquisa. O problema da história contemporânea é
de facto a aproximação do historiador ao seu objecto de estudo (como referi
anteriormente) o que requer de nós um grande esforço de rigor metodológico no
trabalho com as fontes, na sua selecção e crítica pois é necessário compreender
historicamente o passado.
Foi necessário manter alguma distância, evitar tomar partido, e basear-me numa análise
concreta e contextualizada evitando analisar esse passado com as referências do
presente. Mas tentar, simultaneamente, perceber em que medida, e como, o presente
influenciava as memórias do passado.57
É necessário perceber que não é porque discordamos, somos contra, ou somos a favor
que devemos assumir uma posição não fundamentada. Não é por sermos a favor ou
contra que devemos descontextualizar a história, não é por sermos a favor ou contra
que devemos deturpar factos históricos, omiti-los e por vezes mentir sobre eles, para
dar razão ao nosso argumento. Somos historiadores, ou pretendemos sê-lo, e isso levanos a seguir metodologias de pesquisa mais rigorosas possíveis. É verdade que nos
confrontamos com a nossa própria ideologia e que é através dela que observamos e
indagamos a realidade. Sabemos que é difícil haver uma isenção total na análise, mas
temos de encontrar um convívio crítico com ela para que o aspecto científico possa
prevalecer. Aliás, a própria investigação científica debate-se permanentemente com o
problema da “escolha”, porque as fontes são sempre seleccionados pelos historiadores.
Podemos sempre seleccionar apenas aquelas que dão razão ao nosso argumento, mas,
com isso, deixamos de lado a idoneidade e a ética que devem fazer parte intrínseca do
nosso trabalho. E sem idoneidade e ética no nosso trabalho, não podemos construir o
57

De salientar que no trabalho com autobiografias, os próprios autobiografados apresentam as suas
memórias a partir do presente e das suas vivências actuais. Dando um pequeno exemplo. Eduardo Nihia,
no seu livro autobiográfico, refere-se a um encontro que teve com Samora Machel em 1963 onde se
encontrava presente Leo Milas, que era na altura secretário da defesa e segurança da FRELIMO. E ele
diz de imediato “um afro-americano infiltrado…”. Refere mais adiante que Leo Milas acompanhou, em
1964, o 2º grupo de combatentes que foi treinar para a Argélia. De novo a menção a ser agente secreto
da CIA, infiltrado no movimento. A memória é transmitida já com base no pressuposto, ainda não
verificado na altura, que ele é traidor e agente da CIA. Qualquer coisa que tenha feito, é pois analisado
nessa dimensão. Que sabemos de Leo Milas a não ser que era traidor? A história de Leo Milas dentro da
FRELIMO não existe. Ele foi “tirado da fotografia” pelo facto de mais ter sido considerado “traidor”.
Ver: Eduardo Silva Nihia. M´toto combatente pela liberdade. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane,
Imprensa Universitária, 2016, p.44, 65
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conhecimento porque estamos a fazer a nossa história, uma história que nos dê razão, a
manipular a história e muitas vezes a apagá-la e, deste modo, o presente deixa de ser
objecto de uma reflexão histórica.
Na sua Prova de Cátedra, o Professor João Paulo Borges Coelho referia a este propósito:
“A expressão de profissionalismo do historiador é diferente da expressão participativa
do cidadão que ele também é. Assenta no rigor com que procura fazer o seu trabalho,
eximindo-se claramente de interferir, com a sua prática, nos acontecimentos do presente
e em contrapartida recusando factores de influência externos aos do seu campo. Isto
não implica, obviamente, isenção de compromissos éticos fundamentais.” E adianta
que, devido ao enorme número de fontes que se nos deparam actualmente deve existir
um esforço de rigor metodológico na selecção e cruzamento de fontes, e a noção de que
as fontes também se produzem e hierarquizam.”58
Um outro aspecto, que de algum modo o ligo com esta visão da história única, tem a
ver com a forma como lidamos com a História de África, como ela é estudada e
estruturada.
A visão de África como um país - A espacialidade e a temporalidade da história59
Por vezes questiono-me se é possível estudar a “História de África” vista como um
todo, na sua globalidade. Temos departamentos de História de África, temos centros de
estudos africanos, queremos ou estamos a abrir mestrados ou doutoramentos em
História de África. Com isto, não estaremos nós a dar uma ideia de uniformização? Fico
com a sensação que estamos a olhar o continente como uma coisa, como tendo uma
única identidade e até mesmo como se fosse um país. Uma terminologia como essa não
abrange a enorme diversidade que o continente possui, diversidade sócio-cultural, etnolinguística, etc. Podemos estudar a História de África? Qual História? Que África? Não
será África um continente demasiado grande para ser entendido através desta
generalização?

João Paulo Borges Coelho. Provas Cátedra de História Contemporânea – Lição: História, Política e
Memória: Desafios da História Contemporânea em Moçambique. Dezembro de 2015.
59
Algumas questões sobre as quais reflicto neste trabalho partiram também de uma análise extremamente
interessante feita pelo Professor Doutor João Paulo Borges Coelho na sua prova de cátedra. Idem.
58
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Existem alguns trabalhos como “breve caracterização da História de África”. Será que
é possível fazer uma “breve” caracterização da sua história sem deixar de parte
elementos fundamentais e estruturantes que a caracterizam? São 57 países que
englobam infinitas realidades. Como estudar e abranger um continente imenso, e
profundamente diverso (política, económica, cultural e socialmente) se apenas um
único país engloba em si mesmo essa enorme diversidade? Que visão nos pode dar essa
“breve” caracterização?
O mesmo acontece em relação a algumas histórias nacionais. Existem autores que
escreveram obras como “breve história de Moçambique”, ou mesmo uma “História de
Moçambique” e que vão desde as primeiras comunidades até aos nossos dias… esta
história é, e só pode ser, uma obra generalista. Claro que estas podem e devem ser obras
de referência e de consulta, elas são inclusive instrumentos importantes de ensino, pois
dão-nos uma visão geral, informações que nos permitem situar uma série de
acontecimentos que queremos aprofundar, mas deixam-nos, simultaneamente, imensas
lacunas.
Devido a esta dificuldade de um estudo ou visão “global” da História de África (ou de
histórias nacionais), foram sendo dadas classificações relacionadas com critérios de
‘espacialidades’ e ‘temporalidades’. Que nós retivemos e aceitámos.
Teríamos, assim, um critério baseado no tempo que gerou modalidades como a História
Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea60; o critério do
espaço que gerou modalidades como a História Europeia, a História da América, a
História da África, ou as inúmeras histórias de realidades nacionais específicas História do Brasil, História de Portugal, História de Moçambique, etc.

Se queremos abordar esses critérios em relação à História de África teríamos as mesmas
divisões de temporalidade e espacialidade - História da África Sub-Sahariana; África
do Norte; África Central; África Ocidental; África Austral…, mas a História de África
e das suas regiões não se encaixam na história mundo? E as histórias nacionais não se

Prof João Paulo na sua prova de cátedra colocou a questão sobre esta última designação – não apenas
em relação ao seu eurocentrismo e a uma concepção linear do tempo histórico, mas também porque
«Contemporâneo» significa que está presente no nosso tempo, enquanto «Histórico» significa aquilo que
deixou de ser do nosso tempo.
60
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encaixam também nas histórias regionais? Podemos tirá-las desse contexto? Claro que
não! Embora, ao fazê-lo, precisemos de ter em atenção em não as tornar apêndices dessa
história.
Pegando no exemplo de Moçambique também é possível combinar temporalidades e
espacialidades para gerar denominações específicas de modalidades históricas, como a
“História de Moçambique pré-colonial” a “História de Moçambique colonial”, a
“História de Moçambique Pós-colonial” (História Contemporânea de Moçambique)
Mas a História de Moçambique que chamamos pré-colonial liga-se também à história
de outros países africanos (por exemplo a expansão bantu) ou da África do Sul (com o
Mfecane), e como entender o surgimento dos reinos afro-islâmicos da costa? E o tráfico
de escravos, sem atender à economia mundo para além da própria dimensão do
protagonismo africano no negócio do tráfico?
Mas a minha questão também se coloca em relação à própria terminologia usada.
Quando falamos de “pré-colonial” ela não terá em si um erro? Estamos a analisar
Moçambique em função de algo que ainda vai existir… o colonialismo. Onde se
encontra Moçambique nesta designação? Só existimos em função de um futuro que
ainda não chegou? E quando falamos em “pós-colonial” será que esta terminologia, à
partida, não nos impede de olhar a História a partir de nós? O nosso presente só existe
em função da colonização? E isto leva-me a interrogar: Quanto há de passado no nosso
presente? Em que medida o futuro se encontra condicionado pelo passado? É verdade
que o passado tem influência no presente, mas até que ponto a referência sistemática ao
passado, já em si presente na terminologia, nos impede de analisarmos ou
questionarmos o presente com objectividade e de assumirmos responsabilidades? Até
que ponto, ao não assumirmos a responsabilidade do presente estamos a dar aos outros
a iniciativa da nossa própria História? Queria, contudo, deixar claro que, com estas
interrogações, não estou a defender de modo nenhum a omissão ou o esquecimento
desse passado, as formas de opressão violenta a que fomos sujeitos e o profundo
impacto que esta teve. Essa posição conduzir-nos-ia à “desmemória”, isto é, a apagar
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da memória processos históricos que transportam do passado um potencial de acção e
subversor de uma nova ordem que se pretenda estabelecer.61
Mas voltando aos critérios de que estava a falar, pergunto: até que ponto estas divisões
(de espaço e tempo) não nos levantam inúmeros problemas teóricos. Em que tempo
histórico as podemos delimitar? Que rupturas e continuidades podemos encontrar? Que
cuidados devemos ter quando as utilizamos? Porque, de facto, nestas subdivisões
temporais e espaciais para o estudo de África, existem numerosas realidades. Como
situar realidades como o estudo da economia, da realidade social, cultural, da
administração, das estruturas políticas, da filosofia, da língua, da literatura? De novo,
novas divisões se vão desenvolver, divisões disciplinares relacionadas com ainda
maiores especializações como economia africana, antropologia africana, filosofia
africana, política africana, literatura africana, etc., etc. Mas simultaneamente se levanta
a questão do relacionamento e complementaridade entre elas. Por exemplo entre a
história africana e a sociologia africana (a situação presente de qualquer sociedade
decorre, directa ou indirectamente, do respectivo passado.62)
Não podemos de modo nenhum negar que temos alguns historiadores e filósofos
africanos63 que utilizaram estes critérios/sub-divisões, mas mesmo assim quebraram
estereótipos, abriram portas epistemológicas e exibem um pensamento crítico que
privilegia o rigor científico que nos permite conhecer a realidade do continente. Quero
por isso salientar que, com as interrogações que levanto em relação a estes critérios para
o estudo da História, não pretendo dizer que elas não possam ser estudadas porque a
verdade é que elas, como João Paulo Borges Coelho refere, nos permitem perceber
melhor e analisar com mais rigor uma série de fenómenos e as interligações que
existem, porque temos sempre de estabelecer as relações entre a História local e a
história nacional, entre a História nacional e da região a que pertence, entre esta e a
História do mundo. Mas constituem apenas recursos para organizar o trabalho
historiográfico num primeiro momento, “mas não são grilhões ou compartimentos para
61

É muito interessante a análise que Fernando Rosas faz sobre esta questão. Ver: Fazer a História do
Estado Novo: uma conversa com Fernando Rosas, conduzida por Luís Trindade. In: Helena Trindade
Lopes, et all. História e memória. “A última lição de Fernando Rosas”. Lisboa: Tinta da China, 2016.
62
Paulin J. Hountondji. Conhecimento de África, conhecimento de Africanos: Duas perspectivas sobre
os Estudos Africanos. Revista Crítica de Ciências Sociais (Coimbra), nº80, 2008, p.150. Pode ser feito
o seu download em: https://journals.openedition.org/rccs/699
63
Para dar alguns exemplos: Cheikh Anta Diop, Elikia M´Bokolo, Ade Ajayi, Pathé Diagne, Theophile
Obenga, Mahmood Mandani, Kwame Appiah, Paulin J. Hountondji, entre outros.
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aprisionar os objectos históricos, que inúmeras vezes não correspondem aos espaços
nacionais rigidamente estabelecidos, ou balizas temporais inflexíveis”.64
Mas o que me pergunto é até que ponto nós pensamos (ou devemos repensar) nestas
questões? Até que ponto não deveríamos encontrar novos quadros de análise que nos
permitissem produzir mudanças no campo dos saberes. Até que ponto o fecharmo-nos
em torno de ideias já existentes nos limitam a possibilidade de conhecer?65
Como Paulin Hountondji refere, devemos desenvolver um processo autónomo e
autoconfiante de produção de conhecimento que nos permita responder às nossas
próprias questões e ir ao encontro das necessidades tanto intelectuais como materiais
das sociedades africanas.66

64

João Paulo Borges Coelho. Prova de Cátedra. Dezembro de 2015.
Ver sobre esta questão: Maria Paula Meneses. Uma perspectiva cosmopolita sobre os estudos
africanos: a lembrança e a marca de Aquino de Bragança. In: Como fazer ciências sociais e humanas em
África.
02/11/2011.
http://www.academia.edu/2250789/Uma_perspectiva_cosmopolita_sobre_os_estudos_africanos_a_lem
bran%C3%A7a_ea_marca_de_Aquino_de_Bragan%C3%A7a1
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Paulin J. Hountondji, op. cit.
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Queen Mother OkaMsweli Mzimela: From Queen Mother to Zulu king
Sifiso Mxolisi Ndlovu67

Introduction
In a book chapter entitled ‘A Reassessment of Women’s Power in the Zulu Kingdom’
published in 2008, I argued that much of the scholarship reconstructing the lives of Zulu
women 200 years ago falls within a gender studies paradigm. This academic field tends
to rely on late-twentieth-century analyses, which are informed by women’s struggles in
the industrialised West to win individual rights, rather than the historical realities of
everyday collaboration between the sexes in precolonial Africa- a form of gender cooperation, as opposed to gender contestation, which both Zulu men and women
acknowledged as essential to maintaining a collective but hierarchical society.68
What is interesting to note is that neither gender studies nor feminist analyses translate
into an isiZulu phrase. They are essentially academic constructs formulated by mothertongue English-speakers, whose opinions reflect modern ideas of human rights. That
women in post-apartheid South Africa should share the same freedoms as men is
important, but this present goal does not help us understand fully the dynamics of
‘precolonial’ southeast Africa, the area now referred to as KwaZulu-Natal Province.
Thus, the most well-meaning scholar-activists who use feminist ideas to highlight
women’s oppression in the Zulu kingdom are sometimes obscure, more than explain,
how traditional gender relationships offered both males and females similar channels
to customary influence and power.69
In the decades leading up to the conquest of King Cetshwayo’s army after the AngloZulu war of 1879, women in the Zulu kingdom were recognized, even revered, for their
important contributions to one of the strongest polities in all of southern Africa. They
were workers and decision-makers exercising agency in the agricultural economy
(which included their involvement in crop cultivation and cattle husbandry); they were
67
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leaders in family homestead and key national institutions that oversaw expansionist
phases of the Zulu state. Too often, however, these expressions of female power have
been neglected by contemporary scholars such as Jeff Guy and Cherryl Walker,
founders of the gender oppression school of historical analysis, which assails the rigid
control that Zulu men exercised over women’s reproduction and production.70 The
model of causality employed by Guy and Walker draws on Marxist theory, which, in
turn, concentrates on the all-powerful mechanisms of class subjugation. It is this
perspective of historical materialism that downplays how Zulu women in the
‘exploited’ ranks of ‘reproducers of labour’ could wield authority.71
Izibongo zika Novimbi okaMsweli Mzimela as life-history
One of the more incisive ways to determine the conceptual limits of the gender
oppression school is to explore women’s involvement in vital political spheres. Here,
the stereotype of the beaten-down Zulu female is most problematic.72 Such a materialist
interpretation of female subordination functions on economic and ideological levels.
One of the hallmarks of the gender oppression school is its preoccupation with
victimizing kinship relationships, which are described in terms of female labour and
marital duties that supposedly enabled Zulu elites to ruthlessly sustain the kingdom.
These kinship relationships are seen as fundamental to a Zulu patriarchal system that
taught girls early on to accept their lifelong exploitation. On an ideological plane, three
main forms of male domination are said to operate. Firstly, daily taboos and avoidances
determined female social movement, expression and mobility within and outside the
Zulu homestead; this general point will not be contested. Secondly, women were barred
from exercising real political authority in the Zulu kingdom. In light of Queen Mother
okaMsweli’s biography and life history, expressed through izibongo, this statement
needs to be reconsidered. And, thirdly, the exclusion of females from power in Zulu
Ibid., 112; J. Guy, ‘Analysing Pre-capitalist Societies in Southern Africa’, Journal of Southern African
Studies, 14:1 (1987): 18-37; J. Guy, ‘Gender Oppression in Southern Africa’s Pre-capitalist Societies’,
in C. Walker (ed.), Women and Gender in Southern Africa to 1945 (Cape Town: David Philip, 1990); C.
Walker, ‘Gender and the Development of the Migrant Labour System c.1850-1930: An Overview’ in C.
Walker (ed.), Women and Gender in Southern Africa to 1945, 168-96. For another example of historical
scholarship on the status of marginal Zulu women in the kingdom, which grapples with but ultimately
accepts the terminology of the gender oppression school, see S. Henrietta, ‘Women, Marginality and the
Zulu State: Women’s Institutions and Power in the Early Nineteenth Century’, Journal of African
History, 39, 1998: 389-415.
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society more widely was reinforced in grand ritual ceremonies tied to the royal house.
There exists compelling centuries-old historical evidence in oral history traditions and
testimonies that challenge this final assertion.73
Indeed, a critical reassessment of recorded Zulu oral traditions, which memorialise the
authority of Zulu women, provides a different portrait of material and ideological
realities that contradict key ideas of the gender oppression school. Prominent Zulu
women did more than direct domestic labour and production. They exercised political
power and considerable jurisdiction over customary crucial customary matters in Zulu
territory. One such female leader was Queen Mother okaMsweli Mzimela the mother
of King Dinuzulu kaCetshwayo.
Nothing much has been written in history books about the leadership qualities of Queen
Regent Novimbi okaMsweli Mzimela, King Dinizulu‟s mother who took the reign of
the Zulu kingdom for ten years, that is, from 1888 to 1898. She became a monarch
after his son’s arrest by the British colonisers in 1888 and was incarcerated at St Helena
island after the Battle of kwaCeza which took place in 1887. The Battle of kwaCeza is
one of the many colonial wars of dispossession in South Africa. Lines from Izibongo
zika Novimbi okaMsweli Mzimela provide us with primary evidence and a complex,
multi-dimensional perspective of her life history as a Zulu monarch. These read as
follow:
uSomakoyisa!
Owakoyis’ abafazi
namadoda uSonkosi nene!
Inkosi yomfazi.
uSisu sinesona kwabakwa Zulu,
Phakathi koSuthu noMbelebele,
Umfaki wothusi,
Ongalifakiyo uzolihawukela, Umginqika
njengebhece.
uNgqukumbana uyazihluph’ izinqola, namakalishi, umcabe
wezikhombo,
Engaseyikuzihlala,
Ziyakuhlalwa nguKwitshi kaMthombeni.
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uNyoni zakhal’ ekuseni kuDlovu kaVukela,
Izinkomo zayithwal’ imlenze, uMqhathi
wempi ebiyesatshwa uZulu.
Ibiyesatshwa uSikhobobo
Ezalwa uMabhabhakazana, ebaQulusini,
Yesatshwa uMagunya kaNtanjana, ebaQulusini.
Yesatshwa uSithambi kaMasiphula, kubaQulusi,
Yesatshwa uMankulumana kaSomphunga,
Indlovukazi iyesabeka,
Ngokuziyel’ empini,
Yesatshwa yizinduna zakwaZulu.74

Queen Mother okaMsweli son, King Dinizulu, assumed the Zulu throne in 1884 after
the death of his father King Cetshwayo who led amaZulu during the defeat of the British
in the Anglo-Zulu war of 1879. He was 16 years old. The close relationship between
mother and son is portrayed in Izibongo zika Dinizulu whereby the Zulu king is
depicted as “ithole lokaMsweli elanyisa liguqile‟. This was because Queen Mother
okaMsweli was the pillar of strength for the beleaguered Zulu monarchy. She also
guided his son during the civil war when the colonial agent, Zibhebhu kaMaphitha, led
the attack against the Zulu monarchy.
In July 1887 the British annexed the land north of the Thukela River – which they
referred to as Zululand. The British colonisers declared that the Zulu monarchy was no
more. But to Africans, the so-called Natal colony remained known as the Zulu
Kingdom and according to them the Zulu monarch still existed. The colonisers used
Zibhebhu kaMaphitha, their lackey, to attain their political goals and as a result, a civil
war ensued. During the course of this civil war the instigators attacked the Zulu king,
Dinuzulu, who defended himself at kwaCeza and eventually at the Battle of kwaNdunu
where the Zulu army finally defeated Zibhebhu‟s forces- wiping them out.75
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After that, the British colonisers launched a concerted attack against the victorious Zulu
forces and defeated them. This led to King Dinizulu’s escape and he hid at eMgazini
which is situated ebaQulusini. He was subsequently arrested by the colonisers and at
a hastily constituted special court that sat at Eshowe the Zulu monarch was charged
with high treason for defending his kingdom. He was found guilty and sentenced to ten
years (1888-1898) and served his sentence on the island of St Helena- a British colony
in the South Atlantic Ocean.76
Whilst the young Zulu monarch was incarcerated at St. Helena as a 20 years old young
man, Queen Mother okaMsweli officially became the Queen Regent of the Zulu
kingdom. This is captured in the following lines in izibongo zika okaMsweli, “uSisu

sinesona kwabakwa Zulu, Phakathi koSuthu noMbelebele”. This pertinent point is
also captured by the third and fourth lines of izibongo; “uSonkosi nene‟ and “inkosi

yomfazi‟ which emphasise the historical fact that she was an effective female monarch
in charge of the Zulu throne.
Queen Mother okaMsweli is depicted as a male figure through the name
“uSomakoyisa‟, meaning, the tough one. This is because the prefix (so) depicts a male
figure instead of (no) which refers to a female. For example, the names Nobantu and
Sobantu have the same meaning, which is, 'of the people‟, but the former refers to a
female and the latter to a male. This line also confirms the matriarchal nature of African
societies. It elaborates the fact that a child is closest to the mother (not the father) even
in a polygamous marriage. Thus, Dinizulu, as a king, was closer to his mother who
took it upon herself to support him regardless of his trials and tribulations in life. Also,
as a powerful female ruler Queen Mother okaMsweli is described as “uSomakoyisa!

Owakoyis’, abafazi namadoda”, meaning, as the leader of the Zulu kingdom, she
frightened both male and females because she controlled a more centralised and
authoritarian political kingdom.

The frightened males included, among others,

Mankulumana ka Sophunga who, just because he was a male, is often erroneously
considered by historians and others as the person who was in control of the Zulu
Kingdom when King Dinizulu was incarcerated at St. Helena.
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Furthermore, the line; “Yesatshwa uMankulumana kaSomphunga” refers to the fact
that Mankuluma kaSomphunga- a descendent of King Zwide and Queen Mother
Ntombazi’s great-grandson- proclaimed his allegiance to the Zulu monarchy after the
fall of the Ndwandwe kingdom. As the prime minister- Mankulumane worked closely
with Regent Queen okaMsweli to implement decisions of the Zulu monarch.
Furthermore, throughout her reign, Queen Mother okaMsweli organised all the wards,
regiments, and izinduna through the capable Mankulumane kaSomphunga Ndwandwe.
She could summon umkhandhlu and imbizo to discuss pressing matters affecting the
Zulu state. Therefore, concerning the exercise of power, okaMsweli did not act alone
but consulted with izinduna as advisors who formed a circle of trust around her.
The Queen Mother kept in touch with son during his imprisonment at St. Helena and
through representatives constantly updated him about the stately affairs of the Zulu
kingdom and also kept abreast about pressing family matters through letter writing.77
The argument here is that in a given royal house, the biological difference between the
king and his female siblings and other powerful women such as Regent Queen
Mthaniya and her daughter Regent Queen Mnkabayi was not an issue and therefore
renders irrelevant the notion of gender as a basis of favouring the rights of one group
over the other. The implications were that one group, rather than one ‘sex’ had to seek
the collaboration and cooperation of the other before any decision of communal and
societal consequence could be made. Hence the implications are that the social
categories ‘women’ and ‘men’ are social constructs deriving from the Western
assumption that physical bodies are social bodies. The life history of Regent Queen
Mnkabayi and her contemporaries, Queen Mother Ntombazi of the Ndwandwe and
Queen Mother Manthathisi of Batlokwa, seem to suggest that lineage, seniority and
rank defined one’s role and destiny in life. To emphasise the point, the primary
principles of social organisation were seniority, defined by lineage and relative age,
meaning, any connection to the royal house was and still is crucial. 78
Therefore, colonisers in southeast Africa abused the socially constructed categories of
‘women’ and ‘men’ to devise and implement the so-called African customary law, with
V. Khumalo, ‘Epistolary Networks and the Politics of Cultural Production in Kwa-Zulu Natal, 18601910’, PhD. Thesis, University of Michigan, Ann Arbor, 2004.
78
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Theophulis Shepstone the then leading protagonist.79 The argument here is that in a
given monarchy, the biological difference between the king and his female siblings did
not matter. Thus, what mattered most was seniority and lineage. Women could then
play an important role in national affairs of the state, kingdom, chiefdom, polity, or
clan- gender was not instrumental in this instance- but lineage, seniority of rank and
ageism was instrumental in defining one’s position in life. Hence, izibongo reference
to Queen Mother okaMsweli as “uSonkosi nene” and “Inkosi yomfazi”.
Izibongo are not only confined to stately affairs as attested by the line “Umfaki

wothusi, Ongalifakiyo uzolihawukela”. It refers to the beautifully designed jewelry
made of brass that adorned the Queen Mother’s body. Those who did not have means
and could not afford possession of such beautifully designed and eye-catching jewelry
could only be jealous of the Queen Mother.
Furthermore, izibongo define her character as multi-faceted as “Um(a)ginqika
njengebhece‟, meaning, it was not easy to categorise or pigeonhole her personality.
She was slippery as a watermelon which cannot assume an upright position. The
watermelon will fall and spin sideways if you try to place it in an upright position. As
the commander in chief of the standing Zulu army, the Queen Mother was also an
astute battle strategist. This is elaborated in the line which depicts her as uMqhathi

wempi ebiyesatshwa uZulu. Hence those who feared her formidable capabilities as a
military strategist included abaQulusi such uSikhobobo wakwa Sibiya, Magunya
kaNtanjana wakwa Mbatha and uSithamba kaMasiphula. The last line of izibongo
zeNdlovukazi okaMsweli reads; “iNdlovukazi iyesabeka, ngokuziyela empini-

yesatshwa izinduna zakwaZulu” are self -explanatory for she was a powerful Queen
Mother who fought her own battles and was feared by other chiefs and izinduna. They
could dare say that a woman’s role is in the kitchen and therefore she was not supposed
to be the figurehead of amaZulu. She first organised women to march to
Pietermaritzburg, where the seat of the British colony of Natal was located, and to
demand the release of her son, King Dinizulu. But Governor Melmoth, through J.Y.
Gibson, the magistrate of kwaNongoma, blocked the protest march because he was
aware of the political protest that took place earlier in 1883 when King Cetshwayo,
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Prince Dinizulu’s father was shipped to England in August 1882 by the British after
the Anglo Zulu war of 1879. About four delegations led by Prince Ndabuko Shingane
and others mounted increasing political pressure which led to the return of King
Cetshwayo from England where the Zulu king held audience with Queen Victoria.
Regent Queen okaMsweli, as King Cetshwayo’s wife and King Dinizulu’s mother was
not discouraged by Melmoth‟s blockade of the women’s protest march as she
continued to control the affairs of the Zulu royal house and her continued fight against
white authorities is also expressed in the line; “uNgqukumbana uyazihluph’ izinqola,

namakalishi” which included cattle and horse-drawn carriages used by these colonial
authorities to carry out their business of administering Africans.
Queen Mother okaMsweli, as uSomakoyisa! was also feared by the white colonisers
who respected her power and authority. When King Dinizulu was arrested for the
second time on 9 December 1907 -after the 1906 Bhambatha resistance- the white
authorities could not search the Zulu royal palace out of respect of her jurisdiction.
King Dinizulu had taken over the Zulu crown after his return from St. Helena on 6
January 1898 regardless of what the British colonisers had to say about this matter for
they had unilaterally stripped the Zulu monarch of his throne. As a result of the fact
that amaZulu did not recognize British authority and recognized Dinizulu as their
monarch, the colonisers banished the Zulu monarch to the colony of Transvaal where
he died in banishment on the 18th of October 1913 at a farm called Driefontein in
Middleburg.
The impertinent British authorities in Natal declared King Dinizulu a persona-non-

granta because he questioned the white colonisers’ political authority over amaZulu
in general. The Zulu monarch regarded the representatives of the British crown as
imposters and usurpers of his crown and Zulu land which according to him included
the colony of Natal. The colonisers also accused him of being the prime organiser of
the Bhambatha “rebellion‟ of 1906. The king also worked closely with John Dube
who was behind the formation of the Natal Native Congress in 1903 which later
became a constituent part of the African National Congress (ANC) in 1912. Dube was
the first president of the ANC. As a result, King Dinuzulu was one of the honorary
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presidents of the ANC and was also the father-in-law of Pixley ka Isaka Seme, the
founder of the African National Congress.
Conclusion
The voluminous evidence documenting the lives of prominent Zulu women and
particularly Queen Mother okaMsweli – a body of knowledge consulted by Zulu
scholars speaking and writing in isiZulu over more than one hundred years awaits
closer analysis by exponents of the gender oppression school. If the account provided
by izibongo as a form of oral tradition reveals anything, it is that Zulu women in precolonial and colonial times were neither automatically subordinate to Zulu men nor
barred by tyrannical patriarchs from the inner circles of Zulu power and monarchy.
Indeed, Zulu oral traditions challenge what Guy and Walker characterise as the rigid,
exploitable class and gender division between Zulu men and women, which benefited
the former at the expense of the latter. If Zulu women, as African women, functioning
as important representatives of the monarchy, were accorded a more important and
central place in scholarly analysis and research, the prevailing view in today’s gender
currents of South African historiography could be subject to a long-awaited
reconsideration.80
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IDEOLOGIA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO CAPITALISMO TARDIO:
diálogo com a pedagogia de Paulo Freire
Allan da Silva Coelho81
Conceição de Fátima de Souza82

Resumo
O sistema social em que vivemos tem elementos de permanência e outros que se
transformam. Na análise da sociedade atual, a partir do capitalismo tardio, passam pelo
deslocamento do papel da cultura que se torna um eixo fundamental da produção
econômica e da geração de lucros. Nesse sentido, tanto a educação como as demais
expressões de produção cultural se configuram na articulação com a economia de modo
peculiar. Essa reflexão busca colaborar na articulação de categorias básicas da Filosofia
para explicitar possibilidades da crítica da ideologia que se difunde nesse modus
operandi. Nesse sentido, como objetivo propõe pensar a relação dos meios de
comunicação e a formação do humano a partir de seu aspecto visível da configuração
ideológica, em vista de sua crítica na perspectiva humanizadora (no contexto em que as
dificuldades da pandemia pressionam pelo uso definitivo das mídias na educação).
Nosso estudo busca categorias da teoria da Indústria Cultural (Adorno e Horkheimer)
para entender a relação entre mídia, lucro e ideologia na conformação dos seres
humanos. Busca a reflexão do tema da ideologia na Filosofia e analisa a maneira como
o tema está presente na obra de Paulo Freire de duas maneiras: como reflexão sobres
os meios de comunicação e pensando a educação como forma de comunicação.
Palavras-chave: Sociedade do conhecimento. Fetichismo. Paulo Freire.

Introdução
No desenvolvimento da globalização, convergem diferentes processos que articulam as
tecnologias, os meios de comunicação, a cultura em torno do eixo da produção
econômica e a geração de lucros. Trata-se da configuração de um tipo de sociedade na
qual a cultura se articula com a economia de modo peculiar. F. Jameson (2001) analisou
esse processo de modo crítico, afirmando que no capitalismo tardio a desdiferenciação
das esferas da cultura e da economia representa um tipo de colonização do cultural pelo
econômico. De fato, nesse contexto as informações assumiram valores econômicos,
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isso é, são produzidas, circulam e geram dinheiro no mesmo movimento. Desse modo,
se caracterizaria uma sociedade da informação.
No entanto, o mais importante não é o acesso às informações que ilusoriamente
parecem estar disponíveis de modo democrático a todos. O que realmente importa são
os usos diversos das informações que potencializam, sob o pretexto de atender
necessidades humanas, a produção e acúmulo de lucro. A relação entre a informação e
sua aplicação na expectativa, real ou fictícia, de adequar as condições de vida humana
com suas aspirações seria o que chamamos de conhecimento83.
Distinguir se vivemos em uma sociedade da informação ou do conhecimento é um tema
importante, mas que não altera o contexto de nossa reflexão: uma sociedade em que os
aspectos culturais da produção de saber estão colonizados pelas lógicas econômicas.
Ainda, com a pandemia mundial de coronavírus e seus milhares de mortos surgem
várias vozes empresariais defendendo uma radical modificação no uso dos meios de
comunicação na educação84. Neste contexto urgente, é importante pensar a relação
implícita entre diferentes formas de mídia e a ideologia do capitalismo. A produção e
difusão de conhecimento é seletiva e desigual, atendendo os horizontes de expectativa
da sociedade capitalista neoliberal. Por isso, está quase sempre submetida aos interesses
do mercado, isso é, tem como finalidade básica a busca do lucro. Jung Mo Sung afirma
que parte da geração de lucro vem da aplicação do conhecimento no sistema produtivo,
como

no

desenvolvimento

tecnológico

em

programas

de

computadores,

microprocessadores ou smartfones, em que o valor em si não é o fundamental, mas sim
o que está agregado de conhecimento e de valor simbólico (SUNG, 2005). Podemos
dizer que outra parte significativa vem das possibilidades que o acúmulo gigantesco de
dados pessoais e hábitos de vida permitem repensar e/ou configurar esse próprio modo
de viver, como formação.
Essas questões indicam uma articulação entre o que em outro momento se chamou de
estrutura e superestrutura, pois a base econômica da sociedade, que assegura a produção
83
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que leva ao lucro, tem profunda relação com a configuração simbólica que seus
produtos proporcionam ao modificarem as condições a partir das quais circulam
informações e comunicação. Ao mesmo tempo, expressa um movimento dialético em
que o modo de viver configura e é configurado pela dinâmica econômica implícita na
vida cultural. Quando a produção e a transmissão das formas simbólicas que permitem
organizar a visão de mundo das pessoas é cada vez mais mediada pelas instituições e
meios de comunicação de massa, constitui o processo formativo que se chamou de
cultura midiática.
Alberto da Silva Moreira desafia-nos a refletir como este contexto apresenta profundos
desafios educacionais. Moreira destaca que os meios de comunicação e sua dinâmica
de circulação constituem um ambiente que fornece às pessoas as coordenadas para se
localizarem no mundo. Mesmo sem uma ação completamente intencional, isso é,
mesmo que não haja um plano determinado ou projeto pedagógico explícito, uma certa
convergência de modos de funcionar articulam um sentido e certa coerência para a vida
cotidiana das pessoas (MOREIRA, 2003).
Os argumentos de Jung Mo Sung e Alberto Moreira indicam uma ampla problemática
a qual devemos estar atentos todos aqueles e aquelas que pensam a Filosofia da
Educação, sob quais bases ideológicas se articulam os sentidos, os símbolos e as
plausibilidades em que se torna possível a vida humana em nossa época. Seja pelo viés
da sociedade do conhecimento ou pela abordagem da cultura midiática, tais
compreensões são possíveis no conjunto da dinâmica do capitalismo tardio, utilizando
a expressão de Ernest Mandel, a quem Jameson (2000) faz referência. Nesse sentido,
grandes empresas e corporações de comunicação assumem um papel central na difusão
de padrões e maneiras de viver como seres humanos.
Para colaborar na reflexão sobre esta temática, propomos verificar a possibilidade de
articular categorias básicas da Filosofia para explicitar possibilidade da crítica da
ideologia que se difunde nesse modus operandi. Se a difusão da informação ou do
conhecimento podem ser centrais na ideologia capitalista neoliberal, vale ressaltar que
uma dimensão humana do pensar é o uso da inteligência também para a busca da
sabedoria, como um tipo de reflexão que permite o “discernimento para se viver uma
vida mais humana e humanizadora” (SUNG, 2005, p.75). Esse é um pressuposto:
pensar a relação dos meios de comunicação e a formação do humano a partir de seu
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aspecto visível da configuração ideológica, em vista de sua crítica na perspectiva
humanizadora (em uma época em que as dificuldades da pandemia pressionam pelo uso
definitivo das mídias na educação).
Apostar numa educação capaz de fazer uma leitura do mundo de modo mais consciente
possível de que os processos fundamentais da vida humana acontecem marcadas pelas
ideologias difundidas nos meios de comunicação, diariamente. É um desafio que
permanece. A propagação ideológica é expandida pelos avanços tecnológicos nos
meios de comunicação. Atualmente, por exemplo, presenciamos um “boom” digital,
possibilitado por ferramentas como notebook’s, tablets, smartsphones, iphones e pela
massificação do acesso à Internet. Um processo de democratização ao acesso que se
associa à missão de difusão dos fundamentos das ideologias da classe dominante aos
lugares mais remotos. Estas em geral são ideologias da “classe dominante”, que as
produzem e as difundem com convicção, servindo para manter as sociedades em sua
tarefa de produzir e consumir.
Neste texto, pretendemos contribuir para a reflexão sobre os processos formativos
derivados do funcionamento dos meios de comunicação, a partir de seus aspectos de
reprodução ideológica do pensamento dominante, hoje a hegemonia neoliberal, que em
tempos de pandemia tem a pretensa legitimidade de recurso educacional neutro e
indispensável. A abordagem desta questão permitiria discutir o tema do fetichismo
como fundamento ideológico desta época, mas a abordagem proposta aqui percorre o
caminho de verificar como a contribuição do conceito frankfurtiano de “indústria
cultural” permite um estudo do clássico conceito de ideologia. Em seguida, propomos
primeiras reflexões educacionais, tendo como referência teórica a obra de Paulo Freire.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e teórica, procurando incentivar abordagens
interdisciplinares em que mídia e processos formativos sejam pensados na perspectiva
da transformação da sociedade.
Indústria Cultural como categoria para pensar a ideologia
Theodor Adorno, em uma passagem da obra “Educação e Emancipação” (1995),
articula muito bem os temas dessa discussão ao afirmar que “a sociedade forma as
pessoas mediante inúmeros canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo
absorvem e aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se desviou de si
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mesma em sua consciência” (ADORNO, 1995, p.181). Trata-se, portanto, do debate
sobre os diferentes processos formativos através dos quais “absorvem e aceitam” modos
de consciência.
Acompanhando a análise de Wanderley Garcia em sua tese de doutorado, “Adorno e
Horkheimer compreenderam a indústria cultural como um complexo sistema midiático
utilizado para promover a integração dos indivíduos ao capitalismo” (GARCIA, 2020,
p. 11). A referência de Garcia é aos estudos que compõe o livro “Dialético do
Esclarecimento”, de 1944, no qual Adorno e Horkheimer discutem o conceito de
“Indústria Cultural”, descrevendo como um fenômeno cultural, que se alastrou pelo
mundo, a partir do início do século XX, condicionado pela expansão industrial e pelo
advento do capitalismo.
O capitalismo seria, como diz Ellen Wood, “um sistema em que os bens e serviços,
inclusive as necessidades mais básicas da vida, são produzidos para fins de troca
lucrativa”, em que todos dependem do mercado e a “competição e da maximização do
lucro são as regras fundamentais da vida” (WOOD, 1999, p. 12). Se o capitalismo e a
comunicação não se associaram somente no século XX, neste período histórico surgem
as condições para um novo modo de colaboração em que a cultura desloca sua função
de representação do imaginário de um povo para assumir cada vez mais uma função de
produção e implantação de ideologias mercadológicas em sintonia com o espírito das
sociedades consumidoras. Adorno e Horkheimer afirmam que:
O entretenimento e os elementos da indústria cultural já existiam muito tempo
antes dela. Agora, são tirados do alto e nivelados à altura dos tempos atuais.
A indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com energia e de ter
erigido em princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a
esfera do consumo, de ter despido a diversão de suas ingenuidades
inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das mercadorias (ADORNO,
HORKHEIMER, 1985, p. 111).

Os novos recursos dos meios de comunicação propiciam a indústria cultural a se
instaurar, tornando a cultura um indicador de grande lucratividade. Sua racionalidade
técnica se fortalece pelo viés de quem se utiliza dela. O poder financeiro de quem
produz os bens e serviços rege as demandas e os consumos. As pessoas aspiram por
uma valoração mistificada no poder de consumo.
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Porém, essa valoração é uma criação ilusória para condicionar as pessoas ao consumo,
o que favorece a classe proprietária dos meios de difusão para tornar-se cada vez mais
rica. Segundo Löwy, o caráter negativo da ideologia era indicado por Marx como um “[...]
conceito pejorativo, um conceito crítico que implica ilusão, ou se refere à consciência
deformada da realidade que se dá através da ideologia dominante: as ideias das classes
dominantes são as ideologias dominantes na sociedade” (LÖWY, 2010, p.12). Na abordagem

dos frankfurtianos, a propagação dessa ideologia da classe dominante capitalista é
articulada com a produção de uma indústria cultural que avança por meio de recursos
tecnológicos, cada vez mais rápidos e abrangentes na indústria da comunicação. Com
isso, promovem a diversão e distração da população, mantendo o sistema de poder
social e, principalmente, financeiro. Novamente acompanhando Wanderley Garcia,
O papel fundamental da indústria cultural é promover a integração do
indivíduo ao modelo de sistema capitalista. Para isso, sua principal tarefa é
promover a diversão desinteressada do indivíduo, de forma que, em seu
descanso do trabalho, ele se prepare para a jornada seguinte e aceite
plenamente e com convicção seu lugar no sistema capitalista (GARCIA,

2020, p. 18).
Enquanto ideologia modeladora de uma visão de mundo, o aspecto cultural colabora
nesta convicção de pertença. Enquanto diversão e distração, cimenta integração e
adesão85. Uma cultura que não se pretende reflexão crítica ou formulação de “outra
sociedade possível”, mas que promete integrar pelo consumo de bens mercadológicos
(e de bens mercadológicos como símbolos culturais). Nesse contexto, para aqueles que
enriquecem com a indústria cultural, a cultura não é apenas uma profunda expressão
humana, mas é um produto lucrativo, é
um negócio, eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo
que propositalmente produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias,
e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda
dúvida quanto à necessidade social de seus produtos (ADORNO e
HORKHEIMER, 1985, p. 100).

Para os autores, uma característica desta configuração social é a dominação e o controle
não pela hostilidade, mas pela diversão. “A diversão é o prolongamento do trabalho sob
o capitalismo tardio” (ADORNO e HORKHEIMER,1985, p. 113), parecendo ser seu
escape. Enquanto processo educativo, habitua os sentidos e favorece a resignação.

85

Veja mais em COELHO, 2021.
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Procura desmontar qualquer espaço de resistência, na apologia da sociedade como ela
é. Buscar educar para estar de acordo, concordar (ADORNO e HORKHEIMER, 1985,
p.119). Por isso, outra característica da indústria cultural é a padronização. Para
conquistá-la, o método é convencer o maior número pessoas possível que elas
necessitam e gostam do produto ofertado.
Um cenário que visa a padronização econômica e cultural, para uma produção em
massa, tanto de produtos materiais, quanto de intelectuais. A arte, que antes
representava a cultura de uma sociedade, passa a ser uma produção capitalista com fins
lucrativos. “[A] técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à produção
em série [...]. Isso, porém, não deve ser atribuído a uma lei evolutiva da técnica
enquanto tal, mas à sua função na economia atual” (ADORNO e HORKHEIMER,
1985, p. 100). Wanderley Garcia explicita a profundidade desse processo na educação
da subjetividade ao afirmar que:
[Por] meio da padronização dos conteúdos se dá outra importante
característica da indústria cultural: a manipulação retroativa. Acostumado a
um padrão, o público passa a se interessar por aquilo que o repete e rejeita o
que lhe é estranho. O desejo do público é construído pela indústria cultural,
que não molda apenas os produtos, mas a reação a eles (GARCIA, 2020, p.17).

Neste processo, temos uma inversão de sentido condicionada pela construção
ideológica produzida e propagada nos meios de comunicação. Ao invés de criar
produtos de que as pessoas necessitem, cria-se a necessidade pelos produtos, um
processo fundamental da lógica do fetichismo. Trata-se de uma construção ideológica
para o consumo. Além dela, também existe a construção ideológica para manter a
exploração do trabalho, que condiciona as pessoas a trabalharem exaustivamente para
conquistar o que as classes mais altas têm, para se sentirem dentro do sistema. Para
Garcia, “a indústria cultural busca a integração do indivíduo ao sistema que o oprime
pela exploração do trabalho. Há uma construção do desejo, de forma que as classes
mais baixas aceitam melhor a ética do sucesso que as classes mais altas” (GARCIA,
2020, p. 18).
Enquanto, os recursos nos meios de comunicação aumentam o acesso ao conhecimento,
tornando-o universal, eles obstruem a consciência individual. Segundo Adorno e
Horkheimer “a metamorfose que transformou o mundo em indústria, a perspectiva do
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universal, a realização social do pensamento, abriu-se tão amplamente que, por causa
dela, o pensamento é negado pelos próprios dominadores como mera ideologia”
(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 42). A formação cultural está à mercê de
interesses de um grupo dos capitalistas. “Sob o poder do monopólio, toda cultura de
massas é idêntica, e seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa
a se delinear” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.100).
Portanto, Adorno e Horkheimer destacam que a indústria cultural se caracteriza pela
produção cultural, que contém a carga ideológica da classe dominante. Têm uma
funcionalidade de manter o sistema capitalista, com a produção de consumidores
assíduos para a vazão da produção de bens, serviços e cultura (toda forma de arte
ganhou características de produto lucrativo). Para tanto, são utilizados os meios de
comunicação para propagação contínua dessas ideologias permeadas como formas
culturais. Assim, dar sempre continuidade ao controle financeiro, social e político
exercido pela classe dominante. Um processo ideológico sofisticado no fetichismo.
Apesar das considerações de Adorno e Horkheimer terem um contexto histórico
específico diferente do contemporâneo, sua contribuição se faz pertinente hoje em que
essa indústria tem a seu favor recursos tecnológicos cada vez mais avançados,
potencializando sua difusão.
As funções sociais da ideologia
Se o aprimoramento dos meios de comunicação social, constituídos em indústria
cultural, cumprem um sofisticado papel de difusão ideológica sob um sistema
econômico fetichizado, parece importante considerar a caracterização sistemática da
ideologia sob o sistema capitalista. Nessa perspectiva, de busca de compreensão da
função ideológica na formação das consciências neste contexto geral dos mecanismos
proporcionados pela indústria cultural, destacamos as considerações da filósofa
brasileira Marilena Chauí para quem, acompanhando certa tradição, a ideologia é um
conjunto de representações que pré-determinam o modo de vida das pessoas. Esta
categoria “pode ser compreendida como um corpus de representações e de normas que
fixam e prescrevem de antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir”
(CHAUÍ, 2016, p. 245).
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Essa temática tem consonância com os estudos de Jung Mo Sung e Allan Coelho sobre
o sentido de fascínio da produção ideológica que se propaga pelos meios de
comunicação, implantando valores e modelos de desejo nas sociedades. Para Sung e
Coelho a “força mobilizadora que fascina as pessoas para sua adesão ao modo de vida
capitalista é o poder de sedução da mercadoria, pelo consumo, no direcionamento de
símbolos que gestam modelos de desejo e expectativas de realização humana” (SUNG
e COELHO, 2019, p. 655). Neste cenário o poder de consumo se transforma em
mecanismo de crença aceito como sucesso na categorização de desenvolvimento
“humano”. Os autores destacam que este “mecanismo, tacitamente aceito, gesta apostas
e organiza sentidos” (SUNG e COELHO, 2019, p. 655). A mercadoria pode ser um
produto de consumo tradicional, mas também um bem cultural mercantilizado para o
consumo da massa.
Para essa ideologia se efetivar, ela deve criar uma ideia de identificação, de se
reconhecer, de pertencimento social, mas ao mesmo tempo ser imperceptível. Ela flui
e é a absorvida como verdade, sem que a pessoa perceba que é uma manifestação
ideológica para uma cultura de manipulação. Então, segundo Chauí, sua eficácia
“depende da interiorização do corpus imaginário, de sua identificação com o próprio
real e especialmente de sua capacidade para permanecer invisível”. Também, “da sua
capacidade de produzir um imaginário coletivo em cujo interior os indivíduos possam
localizar-se, identificar-se [...]”. Além disso, torna-se hegemônica, impondo-se por
signos, que não são visíveis (CHAUÍ, 2016, p. 247).
Nessas representações e normas implicadas nas ideologias, que se propagam
diariamente nos meios de comunicação, têm-se um propósito de separar as pessoas que
“mandam”, daquelas que “obedecem”. Marilena Chauí considera que estas ideologias
são pautadas numa “racionalidade” desprovida de ética, que permitem “pura e
simplesmente em separar de modo radical aqueles que decidem ou dirigem e aqueles
que executam ou são dirigidos, retirando destes últimos todo e qualquer poder sobre
sua própria atividade” (CHAUÍ, 2016, p. 249). A cultura se pauta em uma relação social
de controle, domínio e exclusão social. Por isso, “o lugar da cultura dominante é
bastante claro: é o lugar a partir do qual se legitima o exercício da exploração
econômica, da dominação política e da exclusão social” (CHAUÍ, 2008, p. 59).
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Para ter uma lógica que faça as representações parecerem reais, para se tornarem
práticas sociais, a ideologia se constitui como um elemento nuclear, sua essência vem
dela mesmo e se mantém nela, dando sempre a sensação de ser natural e eterno (é assim
mesmo, sempre foi e sempre será). Marilena Chauí considera que essa coerência só é
possível por:
Dois mecanismos: a lacuna e a ‘eternidade’. Isto é, por um lado, a lógica
ideológica é lacunar, ou seja, nela os encadeamentos se realizam não a
despeito das lacunas ou dos silêncios, mas graças a eles; por outro lado, sua
coerência depende de sua capacidade para ocultar sua própria gênese, ou seja,
deve aparecer como verdade já feita e já dada desde todo o sempre, como um
‘fato natural’ ou como algo ‘eterno’ (CHAUÍ, 2016, p. 247).

Oras, a naturalização e a absolutização são processos do fetichismo. Com a expansão
das relações humanas e aceleração da comunicação, muitas vezes, cria-se a ilusão de
uma aproximação e uma semelhança, com sociedades, que são muito distintas. Pois,
informações são apresentadas de forma superficial, com o intuito de ocultar ou
“maquiar” verdades para adequar-se aos propósitos de quem as veicula. Os recursos
audiovisuais da atual indústria cultural garantem a manutenção da “racionalidade”, com
eles criam-se a sensação de participação, de poder de decisão, quando na verdade, são
apenas reduzidos “à posição de mero consumidor e que sua passividade é aumentada
pela ilusão de atividade ou de participação, que tais recursos supostamente lhe
propiciam, uma vez que não é criador deles, mas seu receptor e, quando muito, seu
imitador” (CHAUÍ, 2016, p. 252).
Desse modo, como já dissemos, essas representações são usadas pela classe proprietária
para criar uma universalidade imaginária de premissas parciais. Quanto mais pessoas
se identificam com as representações, maior é a sua eficácia, em generalizar ou
padronizar, e assim as singularidades e especificidades vão se ocultando ou
desvalorizando. Nesse processo a ideologia se fortalece nas lacunas do
desconhecimento, na falta de identidade. Chauí considera que, é por causa da
[...] universalização do particular, a interiorização do imaginário como algo
coletivo e comum e a coerência da lógica lacunar fazem com que a ideologia
seja uma lógica da dissimulação (da existência de classes sociais
contraditórias) e uma lógica da ocultação (da gênese da divisão social)
(CHAUÍ, 2016, p. 248).
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Os eventos atendem o sistema capitalista de produção de bens, serviços e também a
produção intelectual, englobam aspectos de fragmentação informacional e ao mesmo
tempo se expandem e se tornam globais. E a velocidade dos eventos, cria a necessidade
de urgência, dando a impressão, que só existe o agora. Chauí considera que
A fragmentação e a globalização da produção econômica engendram dois
fenômenos contrários e simultâneos: de um lado, a fragmentação e dispersão
espacial e temporal e, de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e de
informação, a compressão do espaço – tudo se passa aqui, sem distâncias,
diferenças nem fronteiras – e a compressão do tempo – tudo se passa agora,
sem passado e sem futuro (CHAUÍ, 2008, p. 62).

Eventos que ocorrem a milhares de quilômetros são compartilhados instantaneamente,
causando uma sensação de participação e de socialização. Essas ações tendem a uma
padronização cultural e global. E neste sentido apontam grandes indícios de um sistema
criado e usado para subtrair a realidade. Tudo isso está correlacionado à abordagem da
dimensão financeira, para conquistar os lucros que é a finalidade última do sistema
capitalista, as pessoas detentoras do poder – não apenas político e financeiro, mas
também da informação, a usam para doutrinar e dominar os pensamentos da maioria
das pessoas – que são condicionadas a trabalhar, para suprir as absurdas necessidades
desta classe dominante.
Os conteúdos ideológicos são propagados nos meios de comunicação, de forma
constante e abrangente. São utilizados modernos equipamentos áudio visuais
condicionando a população – os que “obedecem” - a uma exaustiva exposição aos
conteúdos ideológicos das pessoas que “mandam”. A velocidade com que se propagam
e sua repetição contínua englobam uma formatação capaz de criar a falsa sensação de
participação, de aproximação, de inserção social e poder de decisão. Porém tudo, já foi
criado e gerido para manter esse sistema, que é continuamente amplificado pelos
avanços tecnológicos nos meios de comunicação.
As mídias em diálogo com a pedagogia de Paulo Freire
Nesse sentido, de que modo a crítica de Paulo Freire nos ajudaria a um processo em
que o oprimido possa romper com ideologia fetichizada do dominador no conflito que
libertaria a ambos? Paulo Freire não trabalhar o conceito de indústria cultural, apesar
de dialogar com outros conceitos da teoria frankfurtiana. Porém, em sua teoria
educacional contribui para compreendermos os modos pelos quais as ideologias da
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classe dominante, enquanto expressão do modo de ser do opressor são introjetadas nas
apostas fundamentais e na visão social de mundo de todos, mesmo dos oprimidos86.
Para essa tarefa, os meios de comunicação têm o papel relevante ao oferecer suas
orientações sócio culturais para os diferentes grupos e classes sociais, por vezes
simultaneamente, outras separadamente, mas sempre de modo constante.
Paulo Freire não trata especificamente dos meios de comunicação, e nem mesmo na
obra em que a mídia aparece em seu título (Educar com a Mídia, 2011) o tema não é o
ponto central da análise. Paulo Freire analisa a questão sempre no ponto de perspectiva
da verdadeira comunicação humana, ponto central de sua proposta pedagógica, como
descrito na obra magna “Pedagogia do Oprimido” (1997)87. Isso não se torna impeditivo
para os estudos que associam a pedagogia de Freire com as questões dos meios de
comunicação de massa, por exemplo nas temáticas da comunicação popular, da
democratização a cultura, da relação da consciência crítica e a educação das massas.
São temas que Peruzzo aponta como da comunicação como diálogo (PERUZZO, 2017,
p. 08).
Peruzzo classifica as aproximações da educação e a comunicação em quatro
perspectivas: a relação de ensino-aprendizagem mediado pelos meios de comunicação,
os meios de comunicação na sala de aula, a mídia como educadora e o educar para a
recepção crítica dos meios massivos (PERUZZO, 1999, p. 205). Cremos que ambos os
últimos aspectos enquadram o contexto dessa reflexão.
Ao pensar o papel dos meios de comunicação de massa nos processos formativos, Paulo
Freire articula sua crítica no aspecto de que se configurariam como “meios de
comunicados às massas, através de cujas técnicas as massas são conduzidas e
manipuladas, e, por isto mesmo, não se encontram comprometidas num processo
educativo-libertador” (FREIRE, 2006, p. 72). Ao associar a comunicação com
comunicados (RIBEIRO, 2013), destaca o processo do emissor que se expressa e o
receptor que recebe, no mesmo padrão crítico da relação mais geral da opressão
denunciado na Pedagogia do Oprimido. Trata-se da denúncia de uma educação
dominadora como invasão cultural, que ambiciona apropriar-se do modelo de
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humanidade do oprimido. Aqui a relação com a indústria cultural tem sua plena chave
de leitura.
Em Freire, a classe dominante, proprietária, aparece como a “elite” que controla os
meios de comunicação a seu favor, alienando-se às necessidades do povo, tratando
homens, mulheres e crianças como “coisas”. Do outro lado está o povo, que se aliena
aos seus direitos e sua condição de explorado, enquanto sonha em mudar de lado
(FREIRE, 1967, p. 35). Nessas condições, a “possibilidade de diálogo se suprime ou
diminui intensamente e o homem fica vencido e dominado sem sabê-lo, ainda que se
possa crer livre” (FREIRE, 1967, p. 62).
Os recursos cada vez mais avançados nos meios de comunicação possibilitam a
expansão de um dos problemas mais preocupantes na sociedade moderna: o domínio
pelas ideologias de uma publicidade organizada, capaz de abstrair todo poder de decisão
das pessoas. Para Freire, uma “das grandes, se não a maior, tragédia do homem
moderno, está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela
publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem
o saber, à sua capacidade de decidir” (FREIRE, 1967, p. 41). A denúncia do papel da
publicidade tem um caráter central na sociedade de consumo, do fetichismo das
mercadorias (COELHO, 2021). Ele utiliza a palavra mito em seu sentido mais popular,
que a partir do Iluminismo se compreende como um elemento falso, uma crença sem
fundamento evidente.
Freire considera muito clara a posição das “elites” em relação a classes populares, é
importante domesticá-las pelas ideologias da “classe dominante”, para que sirvam aos
seus interesses. “Do ponto de vista das elites, a questão se apresenta de modo claro:
trata-se de acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las em algum
esquema de poder ao gosto das classes dominantes” (FREIRE, 1997, p. 15). De modo
que se torna necessário mantê-las sob controle e manipuláveis, para que “sirvam aos
interesses dominantes e não passem dos limites” (FREIRE, 1967, p. 17).
Desse modo, as classes populares, como oprimidas, passam a introjetar as expectativas
e os horizontes de compreensão da vida e do mundo dos opressores (COELHO, 2018).
Passam a ler o mundo na perspectiva deles. E sem a capacidade de reconhecer esse fato,
de “captar criticamente”, “seguem as prescrições que lhe são impostas ou quase sempre
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maciamente doadas” (FREIRE, 1967, p. 45). Educar, na perspectiva tradicional,
bancária, é prescrever conteúdo, depositando-os como que em um recipiente (receptor).
As ideologias funcionam mais eficazmente na medida em que os recursos midiáticos se
tornam cada vez mais eficientes e, ao mesmo tempo, as pessoas ampliam sua confiança
de modo quase incontestável nas informações das mídias, absorvendo-as. Para Freire,
as pessoas estão vivendo excluídas “[...] da órbita das decisões, cada vez mais adstritas
a pequenas minorias, é comandado pelos meios de publicidade, a tal ponto que, em nada
confia ou acredita, se não ouviu no rádio, na televisão ou se não leu nos jornais”
(FREIRE, 1997, p. 90).
Esse posicionamento das pessoas em relação aos conteúdos propagados pela mídia
forma pessoas num processo antidialógico, tornando-os suscetíveis à lógica da
programação em que aderem àquilo que lhes são impostos, sem contestar. Freire
destaca que parte da população é
Por isso alienada. Objeto e não sujeito de si mesma. Sem povo. Antidialogal,
dificultando a mobilidade social vertical ascendente. Sem vida urbana ou com
precária vida urbana. Com alarmantes índices de analfabetismo, ainda hoje
persistentes. Atrasada. Comandada por uma elite superposta a seu mundo, ao
invés de com ele integrada (FREIRE, 1997, p. 48).

Nesse caso, a programação conduzida pela propagação ideológica, que além de estar
nos novos meios de comunicação, acaba chegando às escolas e ao sistema educacional.
Nesse sentido, destacam-se no livro de Freire e Guimarães:
O que ocorre apenas é sofisticar, com a tecnologia moderna, o uso de um
recurso autoritário clássico, travestido de novo, que é o de impor aos alunos
uma linha de ação onde todos os passos já estão previamente programados, e
onde todo o conhecer – saber que é supostamente definido – é cortado em
fatias, e com relação às qual você espera apenas que o educando engula,
assimile e responda, com critérios que você também estabelece, e a partir dos
quais você vai julgar se aprova ou não (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p.
123).

Existe um efeito que “se dá quando você introduz um recurso novo no ambiente escolar,
e já, pela programação, você atrela esse recurso a todos os conteúdos, todos os passos
da aprendizagem, e permite um individualizado já todo programado” (FREIRE;
GUIMARÃES, 2011, p. 123). Esta programação é também carregada das ideologias
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para controle, mas as instituições educacionais devem ser espaço de resistência para
formar uma sociedade realmente democrática.
Freire é convicto da possibilidade de transformação social, pela ação do próprio
oprimido. Neste sentido, a educação precisa ser encarada como um “esforço de
libertação do homem e não como um instrumento a mais de sua dominação” (FREIRE,
1967, p. 121). Essa educação libertadora, é capaz de mediar uma aprendizagem de
efeito conscientizador, capacitando para uma leitura de mundo mais lúcida, crítica.
Com isso, compreender as ideologias que se propagam nas mídias, refletindo sobre os
conflitos do passado e optando pela mudança do amanhã. Para que o homem deixe de
estar alienado e se defenda das imposições do sistema capitalista. Neste sentido, ele
propõe que
qualquer busca de resposta a estes desafios implicaria, necessariamente, numa
opção. Opção por esse ontem, que significava uma sociedade sem povo,
comandada por uma “elite” superposta a seu mundo, alienada, em que o
homem simples, minimizado e sem consciência desta minimização, era mais
“coisa” que homem mesmo, ou opção pelo Amanhã (FREIRE, 1967, p. 35).

Um amanhã, que pode ser diferente, inédito-viável88, com uma formação social, focada
na transformação de um povo, orientada por uma educação problematizadora, que
colabore na libertação do homem dessa condição reificada de “coisa”, objeto de
trabalho, na manutenção de um sistema capitalista, em favor de uma pequena parcela
de pessoas: a “elite”. Para Freire, a educação [...] “desvestida da roupagem alienada e
alienante” é a força para libertar o “homem-objeto” (1967, p. 36) e transformá-lo em
“homem-sujeito”. Essa desalienação orientada por “[uma] pedagogia da liberdade pode
ajudar uma política popular, pois a conscientização significa uma abertura à
compreensão das estruturas sociais como modos da dominação” (FREIRE, 1967, p.15).
Desse modo, destaca o papel fundamental do professor, como orientador na libertação
social e política das sociedades:
O educador, a serviço da libertação do homem, dirigiu-se sempre às massas mais oprimidas, acreditou
em sua liberdade, em seu poder de criação e de crítica. Os políticos só se interessavam por estas massas
na medida em que elas pudessem, de alguma forma, tornar-se manipuláveis dentro do jogo eleitoral.
(FREIRE, 1967, p. 26).

88

Sobre o papel da utopia como inédito-viável em Paulo Freire, veja RODRIGUES, WANDERLEY e
COELHO, 2019.

75

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

Assim, para Freire a condução ideológica da mídia, proporcionada pelos recursos
tecnológicos, se faz em um processo antidialógico e produzindo uma alienação, que fez
com que as pessoas tenham as informações da mídia como verdades. E esse efeito
invade também, as escolas e o sistema educacional, não só com as ideologias, mas
juntamente com seus conteúdos programáticos. Porém, Freire tem convicção de que
uma educação libertadora das amarras dessa condução ideológica é mediada pela
tomada de consciência, que capacite para fazer uma leitura crítica do mundo e
principalmente, dos conteúdos ideológicos difundidos nos meios de comunicação, mas
que na realidade expressam a certa coerência de uma sociedade fetichizada, ponto
central da dominação da qual precisamos nos libertar.
Considerações finais
Paulo Freire questiona fundamentalmente, como problema central, o poder de uma
classe social que é dona dos meios de comunicação e dos meios de produção. Quem
tem o poder? (FREIRE, GUIMARÃES, 2003, p. 26). Propusemos analisar que esse
problema, da classe proprietária, está associado à finalidade a qual se propõe como
absoluta na sociedade capitalista: a maximização do lucro. Na sociedade
contemporânea, os meios de comunicação estão em associação técnica e ideológica
simultaneamente com essa finalidade. Para isso, mercantilizam tudo o que existe como
potencial fonte de acúmulo e reificam as condições de vida humana.
Como já explicaram os formuladores da Teoria Crítica, essa associação transformou o
modo de vida das pessoas, condicionando-as ao consumo e a exploração de seu trabalho
pelas classes dominantes. Até mesmo a arte e a cultura se organizam como produção
para fins lucrativos. Seguem essa finalidade que não é oculta, mas explícita. São
profundamente ideológicas pois, como ensina Chauí, que criam uma sensação de
identificação, de pertencimento, de participação, de poder de escolha. E fazem isso,
constituindo hegemonicamente uma ideologia da sociedade de consumo.
Finalizando, com Paulo Freire constatamos que essa abordagem de controle das
ideologias da “elite” como proprietária não se restringe ao detentor do lucro, mas
diariamente as mídias apresentam um modelo de como devemos ser e o modelo do
explorado passa a cada dia a se constituir na imagem de seu opressor. Ser plenamente
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humano é ser como o patrão, alienando as pessoas sobre sua própria humanidade de
explorado. No conjunto, transforma homens em objeto de manipulação. Ela está
também presente nas escolas e no sistema escolar, com ideias e conteúdos
programáticos que colaboram para mantê-las ativas. Colaboram com uma opressão que
é simbólica e material. Opressão cultural e econômica ao mesmo tempo.
A urgência de se buscar espaços de resistência e transformação é uma exigência ética.
Uma pedagogia comprometida com a vida de todos precisa refletir e engajar-se na
desfetichização de todas as dimensões da vida humana. Revolução educacional é
também uma revolução cultural. Só assim, fundar bases sociais e políticas em busca de
uma sociedade mais justa e igualitária.
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NATURALISMO METODOLÓGICO E SOCIOLOGIA COMPREENSIVA:
métodos distintos e/ou complementares?
Bernardino Cordeiro Feliciano89
Figueiredo Artur Muinge90
Isidoro Jacob Valia91
Resumo
O presente trabalho se inscreve nas discussões sobre teoria e metodologia no campo da
sociologia. Investiga-se de que modo se constituiu, dentro do campo científico, um
caráter objetivo nas abordagens metodológicas clássicas da sociologia. Assim, objetivase analisar as obras de Émile Durkheim e Max Weber, tendo como cerne de
investigação o livro As Regras do Método Sociológico e o texto A Objetividade do
Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política. Visto os diferentes contextos
dos autores, os quais refletem diretamente nas suas obras, indagamo-nos: em que
medida há uma possível complementaridade nos aspectos metodológicos dos autores?
Parte-se de um estudo de cunho bibliográfico, realizando-se uma análise comparativa
entre as obras citadas anteriormente. A partir de uma análise de conteúdo de ambas as
obras, pode-se constatar que, devido ao contexto de produção dos textos, há
significativas diferenças epistemológicas e metodológicas entre os autores. Enquanto
Weber está ligado às ciências do espírito, Durkheim, por sua vez, tenta delimitar a
sociologia dentro de um naturalismo metodológico. A despeito das diferenças, podemos
concluir que ambos, ao delimitarem a sociologia como campo científico, tentaram, o
máximo possível, afastar-se das pré-noções que se apresentam como um entrave à
ciência.
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Introdução
O presente artigo se inscreve nas discussões sobre teoria sociológica clássica e
pressupostos metodológicos inerentes aos autores circunscritos na designação
consensual de clássicos. Desse modo, objetiva-se estudar dois autores clássicos e suas
respectivas contribuições científicas para a sociologia. Para tal, escolheu-se o
naturalismo metodológico, de Émile Durkheim, e a sociologia compreensiva de Max
Weber. A escolha do objeto se deu pela proeminência dos autores à constituição da
sociologia como ciência e, também, pela distinção e potencial de complementaridade
das obras desses autores para se pensar a realidade empírica. Para a análise, a escolha
das obras se deu pelo grau de discussão metodológica do autor contida nos textos.
Com isso, entende-se que as obras As Regras do Método Sociológico, de Durkheim, e
A Objetividade do Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política de Max
Weber dariam um suporte de análise para se atingir o objetivo de verificar o grau de
distanciamento e complementaridade dos métodos concernentes a esses autores. Não é,
portanto, objetivo desse estudo preponderar um autor em detrimento de outro –
colocando ambos em uma balança, onde a importância de um pesaria mais do que a do
outro – mas sim fazer uma aproximação teórica a fim de analisar o nível de
conectividade e ruptura entre ambos.
Para não se discutir uma definição de clássico a esmo, deve-se justificar a escolha de
tais autores e de que modo eles contribuíram para a constituição da sociologia como
ciência. Randall Collins (2009) aponta que a constituição da sociologia como ciência
se deu em um diversificado arranjo teórico que vão desde a história, passando pela
economia, psicologia e entre outras áreas. Desse modo, a própria cristalização da
disciplina no âmbito científico se deu por uma profunda discussão com outras áreas já
constituídas. Ambos os autores dialogaram com pressupostos teóricos de outras áreas,
mas cada um da sua maneira. Durkheim buscou, a partir do debate e da apropriação de
semelhanças com outras áreas, legitimar a sociologia como ciência a partir do seu
método. Já Weber inscreve suas contribuições epistemológicas e metodológicas na área
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que se denomina ciências do espírito, abarcando, assim, não só a área da sociologia,
mas sim um maior espectro das ciências humanas92.
Ambos, dentro de contextos distintos, acabaram por auxiliar a cristalizar a sociologia
como ciência. Entretanto, ao se fazer uma comparação com as ciências naturais, podese verificar algumas singularidades que distinguem a constituição da sociologia como
ciência. Como adiantado no parágrafo anterior, os dois autores se caracterizam por
circunscreverem suas teorias em contextos distintos e, consequentemente, não terem
visões epistemológicas semelhantes. Esse é um ponto que deve ser destacado, pois,
diferentemente da área das ciências naturais, onde há um período denominado por Kuhn
(1998) de ciência normal93, a sociologia não se constituiu com uma única base
interpretativa, desde a sua formação clássica, como disciplina científica.
Desse modo, traça-se uma particularidade da sociologia como ciência, pois, ao invés de
ser orientada por um único paradigma teórico, constituem-se tradições e correntes
sociológicas distintas de análise. Tanto a metodologia, seja por meio da crítica ou pela
continuidade metodológica por autores posteriores, como os resultados- atingidos por
meio de tais métodos – de Durkheim e Weber, auxiliaram na estruturação dessas
correntes sociológica. Weber, por sua vez, tem o caráter incontornável quando se pensa
na sociologia voltada à análise do indivíduo, pois, segundo sua sociologia
compreensiva, o sujeito atribui sentido ao mundo e, consequentemente, à sua ação
social94. Desse modo, caberia ao pesquisador compreender o sentido dado pelo sujeito
à sua ação social.
Nesse sentido, não se pode conceber uma certa realidade social senão procurando
compreender o significado que cada indivíduo dá a ela. Em termos mais holistas, temos
Durkheim como um percussor, sendo a própria sociedade um meio, pelo qual o
indivíduo se insere para transcender a ele mesmo, conseguindo usufruir daquilo que se

92

Cabe, como nota introdutória, trazer uma diferença a partir da contextualização dos dois autores.
Enquanto Durkheim, na França, insere-se em uma discussão para legitimar a sociologia como ciência e
diferenciá-la de outras áreas como a psicologia e filosofia, Weber, na Alemanha, circunscreve sua teoria
dentro das ciências do espírito, sendo, portanto, uma discussão epistemológica que tenta legitimar as
ciências humanas perante as ciências naturais.
93 Período pelo qual os cientistas orientam seu ofício por meio de um único paradigma.
94
Não é o objetivo deste estudo discorrer sobre a tipologia da ação social em Weber. Entretanto, para
situar o leitor, em linhas gerais podemos trazer a definição de ação social como a ação que, quanto a seu
sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este
em seu curso (WEBER, 2015).
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constrói em sociedade. O seu método, então, não se centra no indivíduo, mas sim nos
fatos sociais que coagem, aplicam-se a todos os indivíduos e têm a sua existência
independente deles.
O artigo, portanto, tem como intuito discutir essas distintas correntes teóricas e o modo
pelo qual elas influenciaram os autores posteriores. Nesse sentido, para além da própria
diferença inerente aos métodos, busca-se adentrar na própria complementaridade que a
análise feita por Weber e Durkheim pode oferecer. Alguns proeminentes sociólogos
contemporâneos, como Pierre Bourdieu e Anthony Giddens, apropriam-se de frutíferos
elementos dos autores clássicos para pensar a realidade empírica e constituir suas
respectivas teorias. Desse modo, tem-se na figura dos clássicos um importante modo
de resgate para se pensar não somente a teoria em si e o modo pelo qual ela se constituiu,
mas também para elencar elementos que podem trazer insights para se pensar a
contemporaneidade. O artigo será dividido em três partes. A primeira consiste em um
levantamento bibliográfico, para situar o contexto, de Max Weber e uma análise do
texto A Objetividade do Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política. Já a
segunda se repete a mesma sistemática anterior, mas tendo como objeto Durkheim e a
sua obra As Regras do Método Sociológico. Já na última parte será desenvolvida
algumas conclusões sobre as obras, assim como uma breve análise acerca do nível de
distanciamento e complementaridade entre elas.
Max Weber, das ciências do espírito à sociologia compreensiva
Weber nasceu em terras prussianas no ano de 1864. Entretanto, sua morte no ano de
1920, já é naquilo que podemos denominar de terras alemãs, pois, a unificação da
Alemanha se dá no ano de 1871. O que podemos destacar, no início com essa
brevíssima contextualização, é o próprio lugar que provem o autor. O pensamento
social e filosófico do alemão, ou prussiano, constitui-se por uma espécie de hibridização
dos entornos entre a própria área sociológica e filosófica. Nesse sentido, não há uma
necessidade de ruptura com o pensamento filosófico, como ocorreu com Durkheim95,
para se constituir um campo propriamente sociológico. Portanto, Weber desenvolve seu
pensamento nesse contexto social e epistemológico.

95

Na próxima seção, sobre o pensamento de Durkheim, haverá um desenvolvimento dessa ideia.
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Seu falecimento, de modo prematuro, pode ter culminado no fim de futuras e
proeminentes análises sobre o mundo empírico. A despeito dessa fatalidade, seus
escritos durante a vida trouxeram uma abrangente análise da constituição da
modernidade por meio da racionalidade do sujeito. Sua obra se torna, portanto, de
caráter incontornável não só para a constituição da sociologia como ciência, mas
também à compreensão da modernidade em seu contexto histórico. Pelo seu esforço de
dar um grau de cientificidade e rigor para as ciências brandas, afastando-se, assim, de
um naturalismo metodológico, Weber calca suas análises dentro de um aparato
metodológico das ciências do espírito. Essas, por sua vez, teriam seu ponto de análise
o modo pelo qual o indivíduo compreende o mundo a partir da sua própria interioridade
e não por elementos externos que se impõe como fatos. O intuito de seção é delinear
brevemente esse contexto epistemológico e o modo em que Weber traz sua
originalidade dentre desse contexto de pensamento, fundando, então, uma sociologia
compreensiva.
Antes de se entrar especificamente na discussão metodológica de Max Weber, cabe
trazer a constituição de uma dicotomia que se constituiu na sociologia desde a sua
fundação, sendo ela referente ao holismo, ou organicismo, e a sociologia voltada para
o indivíduo. Para a primeira tradição, a sociedade tem um tamanho grau de integridade
que o indivíduo, por sua vez, seria coagido pelas forças inerentes das estruturas sociais.
Segundo Kallberg (2010), Weber questiona esse modo de integração e dá um viés
voltado para os conflitos, interesses e poder à teoria social, pois, para Weber, o sujeito
atribui sentido subjetivo a determinados aspectos sociais, constituindo um grau de
autonomia à sua ação e assumindo, assim, uma posição face ao mundo. Com isso, a
sociologia weberiana tem o seu cerne no sujeito e sua seara teórica no modo pelo qual
os indivíduos atribuem sentido ao mundo e, consequentemente, como orientam sua
ação social. Suas discussões, portanto, inserem-se mais no viés do indivíduo ao
contrário, por exemplo, de Durkheim que dá uma maior ênfase à sociedade.
Seus pressupostos epistemológicos, como adiantado anteriormente, estão circunscritos
nas ciências do espírito. Desse modo, cabe fazer uma breve contextualização dessas
ciências para o leitor. Com isso, a partir da leitura de Cohn (1979), pretendemos
desenvolver de maneira sucinta, correndo o risco de reduzir alguns dos principais
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elementos, o pensamento de Dilthey96. Esse autor, por sua vez, delimita as ciências do
espírito distinguindo-as do positivismo e do naturalismo, sendo que a explicação não
se dá por elementos externos, mas sim no próprio bojo intersubjetivo dos agentes que
é dotado de sentido.
Para se analisar o processo histórico e contexto cultural, há de se ter consciência que,
diferentemente da ordem natural, o social (ou espiritual) produz valores e projetos, ou
seja, sentido. Não, portanto, uma causalidade unívoca para se explicar os fenômenos
sociais, pois há uma complexidade de sentidos e valores. Nesse sentido, cabe ao
pesquisador captar esse sentido, ou seja, compreendê-lo dentro dos processos
intersubjetivos. Weber, por sua vez, compartilha tanto a concepção da ideia do sentido
provido de significado, como também da compreensão para compreender tal sentido
dado pelo agente. Porém, ao fazer um contraste entre os dois autores, cabe fazer
algumas distinções entre ambos, pois:

Se para Dilthey trata-se sempre da compreensão de significados de formas de
expressão simbólica, para Weber o que cumpre compreender é o sentido da
ação social para o agente, o que envolve diferenças seguramente não
neglegenciáveis. Para Dilthey, o termo compreensão designa “o procedimento
pelo qual conhecemos algo interno a partir de sinais dados externamente
através dos sentidos (Cohn, 1979, p.26).

Com isso, difere-se o plano de compreensão do sentido, sendo que Dilthey parte da
totalidade significativa para os sujeitos e Weber do sentido da ação. Outro ponto que
Weber desenvolve de maneira distinta de Dilthey é o que tange a objetividade do
conhecimento nas ciências do espírito, visto que, dentro dessa totalidade significativa
de Dilthey, o próprio pesquisador produz sentido e valores. No início de seu clássico
texto A Objetividade do Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política, Max
Weber busca tencionar a posição do pesquisador dentro de determinado contexto
significativo, no qual ele atribui sentido, e a objetividade no conhecimento nas ciências
sociais. Weber, então, já distingue aquilo que ele denomina de juízo de valor da ciência
empírica, pois, enquanto que a primeira se tem a ideia de ensinar aquilo que se deve
fazer, a segunda tem o caráter de escolher o que fazer. A cosmovisão pessoal, portanto,
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Não é objetivo deste artigo fazer uma revisão epistemológica do pensamento de um autor tão erudito
como Weber, mas sim contextualizá-lo em determinada tradição científica.. A amplitude de seu
pensamento abarca uma diversa gama de autores, dentre, por exemplo, o neokantiano Rickert, Simmel,
Nietzche e entre outros.
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influencia na escolha do objeto empírico e não se trata, dentro de uma proposta
científica, de um juízo puramente valorativo.
Parte-se, desse modo, do pressuposto de uma realidade complexa onde não há um fator
predominantemente causal que influencia, unicamente, em um fenômeno. Dado que
dentro de um sistema de significado, no qual os indivíduos atribuem sentido ao mundo,
torna-se o objeto de estudo das ciências do espírito, há multiplicidade de fatores causais,
o que difere, portanto, dos próprios métodos que se deduzem a explicação da realidade
a partir de leis gerais, pois:
É simplesmente um ato ingênuo, mesmo que ele seja compartilhado por certos
especialistas, acreditar que é necessário, para a ciência social prática,
estabelecer, sobretudo, “um princípio”, demonstrando cientificamente como
válido, a partir do qual, em seguida, podem ser deduzidas, de maneira unívoca,
as normas para a solução de problemas práticos singulares (Freund, 1987,
p.11).

Weber parte do princípio que, sendo a realidade demasiado complexa, não se podem
estabelecer leis gerais. A realidade social não é passível de ser apreendida por qualquer
perspectiva que seja. As leis nas ciências sociais são apenas uma forma de conceber a
realidade, não sendo única. Assim, na perspectiva de Weber (2011), diferente das
ciências da natureza, em que a validade das leis aumenta quanto mais gerais estas
forem, nas ciências históricas, que é o caso da sociologia, quanto mais gerais forem os
seus conceitos, mais estes se afastam da realidade. Pois:
No campo das ciências a cultura, o conhecimento do geral nunca tem valor
por si próprio [...] o conhecimento de leis sociais não é um conhecimento do
socialmente real, mas unicamente um dos diversos meios auxiliares que o
nosso pensamento utiliza para esse efeito; e porque nenhum conhecimento dos
acontecimentos culturais poderá ser concebido, senão com base na
significação que a realidade da vida, sempre configurada de modo individual,
possui para nós em determinadas relações singulare (Weber, 2011, p.57).

Decorre disso que o interesse do cientista social é compreender o significado da conduta
humana, o sentido que os atores dão à sua ação. Portanto, para Weber, a subjectividade
aparece como elemento importante para a compreensão do social.
Este caos, como Weber denomina, não pode ser ordenado pelas coisas em si dado a
complexidade delas. Cabe ao sociólogo, portanto, ordenar conceitualmente a realidade
empírica a partir de uma imputação causal dada por meio de um instrumento heurístico
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denominado como tipo ideal. O tipo ideal é um instrumento que acentua certos
elementos da realidade, mas que, na realidade empírica, não pode ser encontrado em
seu tipo puro. É uma abstração criada pelo pesquisador para se afastar da realidade
complexa para, então, poder isolar alguns elementos e compreender alguns aspectos da
realidade. Assim, sendo a realidade tão complexa, caótica, cabe ao pesquisador ordenar
os elementos que pretende analisar ou compreender. Cabe a este criar coerência entre e
relação entre os fenómenos que examina. O tipo ideal97 é puramente um meio para se
analisar um empírico, um olhar para a realidade complexa. Ele não é, desse modo, um
fim, ou seja, um conceito pregado como uma lei de onde se deduz a realidade.
É esse ponto, principalmente, que diferem as metodologias de Durkheim e Weber, pois,
o primeiro busca, por meio dos fatos sociais, uma causalidade que explique o social
pelo próprio social e o segundo por meio da subjectividade do próprio indivíduo, da sua
pespectiva em relação à determinada realidade. Sendo a realidade social complexa, para
Weber só podemos compreender o comportamento dos indivíduos conhecendo o
significado que estes atribuem tanto à sua ação como ao mundo em que vivem. Não
podem existir leis gerais que possam explicar uma realidade que só pode ser explicada
por cada indivíduo, pelo sentido que ele atribui a esta. Portanto, “Weber rejeita
possibilidade e uma ciência social que reduza realidade empírica a leis” (Quintaneiro
et al: 2003, p.100).
O naturalismo metodológico de Émile Durkheim
Cabe retomar que, como já adiantado na introdução, Durkheim, diferentemente de
Weber, teve sua formação teórica constituída nas discussões científicas no âmbito
francês. Isso nos traz importantes indicadores do seu pensamento e o modo pelo qual o
autor buscou institucionalizar a sociologia como campo científico. Durkheim nasceu
em 1858 e faleceu no ano de 1917. Portanto, constitui sua obra dentro de uma França
onde o naturalismo metodológico imperava.

97

Do tipo ideal, surgem os tipos puros de ação: ação social com relação a fins, ação social com relação
a valores, ação tradicional e ação afetiva. Os tipos puros de ação são um modelo de interpretação da
realidade, que buscam explicar a motivação de comportamento dos indivíduos. Contudo, estes não
pretendem ser a essência da realidade, sendo que a realidade é mais complexa do que o modelo pode
alcançar. Estes modelos são uma tentativa de o cientista aproximar-se da verdade. Portanto, da vasta
complexidade da realidade social, os tipos puros de ação são os elementos mais importantes para
compreender e explicar o social.
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Desse modo, na busca de dar uma cientificidade para a sociologia, o autor, portanto,
inscreve sua teoria em um debate científico no seu contexto social. Sua análise teórica
se circunscreve, principalmente, com duas áreas do conhecimento: a psicologia e a
filosofia. Ambas, para o autor, caem em um subjetivismo ou psicologismo, tendo o foco
de análise a partir da própria introspecção dos sujeitos. Segundo Weiss (2005), no que
versa a filosofia, Durkheim coloca que a análise feita por tal campo, naquele contexto,
detém-se muito às ideias, faltando, assim, uma objetividade dos fatos. Durkheim,
portanto, busca delimitar a área da sociologia de modo objetivo, como forças externas
que agem sobre os indivíduos. Nesse sentido, seu método não de volta sobre uma
compreensão, ou introspecção, dada pelos sujeitos, mas sim na observação de forças
sociais que se impõe aos sujeitos. Como escreve Massela (2006, p.61):
Durkheim exige da definição científica que ela defina a coisa e não o modo
como representamos. Trata-se, portanto, para ele, de buscar o que se chama
na literatura filosófica, de definições reais (analisar a natureza da coisa que
significamos com uma palavra), em contraposição às definições nominais
(atividade que busca relatar ou estabelecer o significado de um símbolo).

O autor, ao tentar despir a sociologia de caracteres subjetivos, acaba por tentar fundar
a disciplina por meio de fatos que seriam suscetíveis de observação. Entretanto, poderia
se indagar: o que seriam esses fatos? Cabe destacar, primeiramente, que Durkheim
define fatos sociais como coisas. Nesse sentido, segundo Massela (2006), Durkheim
trata os fatos sociais como coisas, ou seja, ancora a investigação em um objeto fixo que
está sempre ao alcance do observador, não deixando lugar para as impressões subjetivas
e para as impressões pessoais. Segundo as palavras do próprio Durkheim (2007, p.28):
é coisa tudo o que é dado, tudo o que se oferece, ou melhor, se impõe a
observação (...) é preciso considerar os fenômenos sociais a partir deles
mesmos, separados dos sujeitos conscientes que os concebem; é preciso
estuda-los de fora, como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se
apresentam a nós.

Ainda cabe salientar que coisa, para Durkheim, não deve ser pensado como a busca de
uma essência em si, mas sim como forças externas que independem e atuam sobre os
indivíduos. Nesse sentido, não é por meio do espírito, ou da introspecção, que o
indivíduo atinge o fato em si, mas pela própria observação desses fatos. Tomar o objeto
sociológico como coisas é, portanto, afastar-se das pré-noções (Weiss, 2005).
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Dado que o modo de observação do objeto sociológico se dá pelos próprios fatos
sociais, não se pode conhecer por uma observação interior, pois é preciso encontrar
sinais exteriores para se observar os fatos ou as forças que se impõe aos sujeitos.
Destarte, os fatos são frutos de causas exteriores e essas próprias causas são de origem
social, ou seja, agem na própria sociedade e na sociedade. Com isso, entende-se que,
ao apresentar os fatos como coisas, o autor se aproxima de abordagens naturalistas –
baseadas no positivismo98 – sendo que a externalidade em relação aos indivíduos e a
observação, assim como a própria experimentação, são métodos concernentes dessa
abordagem. Dado a natureza de sua metodologia, cabe agora desenvolver o modo, pelo
qual, essa abordagem se aplica no social. Com isso, precisa-se delimitar melhor a noção
de fato social
Em As regras do método sociológico, Durkheim coloca que o fato social, por ter sua
natureza independente dos indivíduos, apresenta-se, além das consciências individuais,
como coercitivo e aplicado de modo geral a elas, ou seja, apresentando e aplicando-se
a todos indivíduos. Essas maneiras coletivas de agir se impõem, portanto, às categorias
individuais. Apesar de sua formação se dar por meio dos indivíduos, devido ao fato da
força coletiva ter origem nos próprios sujeitos, ela toma forma própria e acaba se
tornando independente do pensamento individual, a ponto de se tonar externa e se impor
aos indivíduos. Portanto, Durkheim (2007, p.4) parte do princípio que “a maior parte
das nossas ideias e de nossas tendências não são elaboradas por nós, mas nos vem de
fora, elas só podem penetrar em nós impondo-se”, estando a ideia de facto social
baseada nesse princípio.
Na perspectiva de Durkheim, ao nascerem, os indivíduos encontram instituições sociais
com crenças e valores que, independentemente das suas vontades, são levados a
interiorizar. Tais valores, crenças e regras sociais são importantes tanto para que o
indivíduo se insira socialmente, assumindo uma função social, coesão social. É a
interiorização desses valores que determina a maneira de agir pensar e sentir dos
indivíduos. Portanto, para Durkheim, o comportamento do indivíduo só pode ser
explicado por meio da estrutura social, é nesta que se sustenta o funcionamento da
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Para o positivismo, a produção do conhecimento científico deve estar baseada na observação e
experimentação, métodos dos quais resultam teorias explicativas de determinados fenómenos.
Entendendo que o conhecimento científico deve ser objectivo, este deve ser o resultado de métodos que
buscam a realidade tal como ela é.
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sociedade. A objectividade do conhecimento sociológico só pode ser alcançada
buscando aqueles elementos da estrutura social que influenciam no comportamento dos
indivíduos, visto que tais elementos são independentes de qualquer subjectividade.
Destarte, o objeto da sociologia é observar esses fatos sociais. A observação deve ser,
portanto, do fenômeno que possui, mais ou menos, os mesmos caracteres exteriores que
lhes são comuns. Os fatos são classificados unicamente por sua natureza exterior, é
somente por lá que se observam os fenômenos que se constituem como fatos sociais. A
partir da observação se classifica os fatos por sua própria natureza exterior, fazendo
com que a observação não se constitua como uma introspecção do pesquisador. Pois
corre-se o risco de “em vez de uma ciência de realidades, não fazemos mais do que uma
análise ideológica” (Durkheim, 2007, p.16). Assim, decorrente do perigo que a
subjectividade do pesquisador pode trazer à observação, Durkheim (2007), recomenda
um distanciamento deste em relação às pré-noções, prae-notiones99, as quais podem ser
confundidas com os fatos. Busca-se, então, uma objetividade por meio da observação
de fatos exteriores aos indivíduos. Por não ter um campo constituído objetivamente na
sociologia, Durkheim busca essa objetividade de maneira análoga as ciências naturais.
Pois, palavras de Durkheim (2007, p.18), “se foi assim com as ciências naturais, com
mais forte razão tinha de ser com a sociologia.
Dada a necessidade do afastamento do pesquisador em relação às pré-noções,
Durkheim entende que devemos tratar os factos sociais como coisas. Ele define coisa
como sendo “tudo o que é dado, tudo o que se oferece ou [...] se impõe à observação”
(Durkheim, 2007, p.28). O que nos é dado constitui tudo aquilo que não depende do
pesquisador, tudo o que não sofreu influência do sujeito que pesquisa, não é a ideia
produzida pelo homem. A observação tem que se limitar àquilo que são regras que
regem a conduta do homem, não a ideia que os homens têm sobre a regra. Portanto,
para Durkheim:
É preciso […] considerar os fenómenos sociais em si mesmos, separados dos
sujeitos conscientes que os concebem; é preciso estudá-los de fora, como
coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se apresentam a nós [...]
Portanto, considerando os fenómenos sociais como coisas, apenas nos
conformamos à sua natureza (Durkheim, 2007, p.28-29).

99

Latim.
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Dado a natureza dos fatos, tida por meio da ideia de coisa, o autor busca, então,
desenvolver o seu método no que tange a própria explicação dos fatos sociais. Nesse
sentido, para que haja um fenômeno é necessário que também exista uma causa para
que ele aconteça. Nesse sentido, faz-se necessário pesquisar a causa necessária e a
função social que ela ocupa.
Assim como nas ciências naturais, a sociedade está sujeita a leis, ou seja, regularidades
de certos fenômenos. Isso se deve, portanto, a uma mesma causa que se aplica aos
fenômenos, fazendo com que haja regularidade. Durkheim, portanto, concebe a
sociedade como uma natureza em que certas causas se aplicam a ela, constituindo,
assim, os fenômenos sociais. Porém, cabe destacar uma diferença no que tange a áreas
da sociologia e a das ciências naturais. Na última, o método por excelência, na época,
era o experimental. Com isso, isolavam-se duas variáveis para se saber qual era a
dependente e a independente. Assim, poderia se saber qual seria a causa, visto que a
variável independente influencia a dependente. Entretanto, no que tange a sociologia,
existe uma dificuldade em empregar o método experimental, pois o campo empírico é
cerceado de uma complexidade onde os elementos individuais se confundem com os
coletivos.
O método, então, deve se despir de qualquer elemento psicológico e se centrar nos fatos
que são externos a essas consciências individuais. Essas causas dos fatos sociais,
portanto, devem ser buscadas no próprio social, ou seja, em fatos sociais precedentes.
O social se explica pelo próprio social, nunca pela introspecção ou por causas
metafísicas. A função, ou a causa propriamente dita, de um fato social é puramente
social. Não se busca, nesse sentido, uma causa primária original, mas sim as causas
gerais que expliquem determinados fenômenos. Visto que objeto sociológico deve ser
a explicação dos fatos sociais por fatos sociais precedentes e, também, a dificuldade de
se estabelecer um método experimental na sociologia, o método por excelência da
sociologia seria o comparativo. Com isso, compara-se os fenômenos para, assim,
encontrar regularidades. A partir dessas regularidades, procura-se explicá-las, dentro
do desenvolvimento das sociedades, por fatos sociais que os antecederam. Nesse
sentido, um mesmo efeito social corresponderia à mesma causa100.
100

Um exemplo seria o estudo do suicídio. O suicídio, como fato social, só seria explicado, ou seja, teria
suas causas, pelo próprio social. Quanto menor o nível de integração e coesão social, maior seriam os
casos de suicídio.
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Conclusão
Redigir sobre os trabalhos dos clássicos sempre é uma árdua tarefa, seja pela erudição
desses autores ou pelo risco de fazer uma interpretação errônea das suas teorias. Quem
se coloca na tarefa de ler e escrever sobre tais autores sempre corre o risco de não dar
conta de abarcar toda a riqueza teórica ou trazer uma simplificação teórica dos escritos.
Nesse sentido, os autores deste artigo correram o risco de terem caído em algum desses
entraves interpretativos. O esforço trazido foi para tentar fazer uma aproximação dos
dois métodos e ver de que modo Durkheim e Weber buscaram delimitar o campo das
ciências sociais a partir de uma objetividade científica. E é no que tange a essa
objetividade que se encontram os pontos de divergência e alguns de convergência entre
os autores.
Cabe aqui, para se desenvolver alguns pontos em comum e outros de distanciamento,
trazer uma breve recordação daquilo que explanamos anteriormente. Ora, se para
Weber cabe ao pesquisador fazer uma imputação causal para dar conta de compreender
alguns aspectos da realidade complexa, Durkheim busca a coisa social, ou seja, as
forças naturais que agem na sociedade. Uma parte do próprio sujeito interno para dar
sentido à complexidade social e o outro, por sua vez, tende a buscar a explicação dos
fenômenos sociais pela própria externalidade dos fenômenos, ou seja, pelo fato de
independerem da consciência individual. Cabe salientar que Weber não cai, em seu
método, em uma pura subjetividade, assim como Durkheim não nega o papel do
pesquisador, como sujeito, na observação dos fenômenos E é nesse último ponto que
podemos fazer uma convergência entre os métodos dos autores.
A preocupação dos dois autores no que concerne a constituição do campo científico é,
em grande medida, voltada para o afastamento das pré-noções. Weber utiliza o tipo
ideal como instrumento para dar um grau de objetividade para as ciências sociais. Nesse
sentido, ao usá-lo como meio de compreensão, Weber se afasta de um viés puramente
subjetivista. E não o utilizar como um fim faz com que uma visão do real não se torne
um axioma, dando margem para mais de um ponto de vista dentro do campo científico.
Já Durkheim, ao tratar as forças sociais como coisas, busca se afastar daquilo que ele
denomina de consciência individual, ou seja, das opiniões e representações que o sujeito
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tem sobre o social. Durkheim não pretendeu ir em busca de uma essência social, mas
sim afastar essas opiniões dos fatos, ou seja, daquilo que se impõe aos indivíduos.
Ao se findar o artigo, pode-se dizer que à luz de ambas concepções metodológicas
temos aquilo que se torna incontornável para a construção do objeto sociológico: o
distanciamento das pré-noções. Em um primeiro momento, parece ser algo dado que,
para se fazer ciência, se alcance um nível de objetividade. Entretanto, dado que o nosso
objeto de estudo é a sociedade e nós fazemos parte dela, isso se torna muito mais um
exercício do pesquisador do que, propriamente, uma concepção a ser adotada. Assim
como parece ser algo dado o afastamento do senso comum, a própria posição social do
sociólogo também é dada e dela ele deve se afastar. As forças que agem sobre ele são,
muitas vezes, perversas no sentido de quase não haver possibilidade de se desprender
dela. Mas o ofício que constitui uma tarefa da ciência é árduo, um caminho a ser
percorrido.
A ciência se estabelece por contínuos processos de ruptura com ela própria e isso se dá,
simplesmente, pelos próprios seres que fazem dela um modo de vida, algo, pelo qual,
eles buscam dar sentido ao seu próprio mundo. Então entramos num paradoxo, pois ao
mesmo tempo em que tento dar sentido a algo, existem forças que condicionam o modo,
pelo qual, eu vejo o mundo. Sendo assim, Durkheim e Weber nunca foram tão
complementares. Um outro aspecto de convergência entre os dois autores, é a busca da
objectividade científica através da causalidade entre fenómenos.
Enquanto Weber vê o estabelecimento de uma relação causal entre fenómenos como
parte do processo para produção do tipo ideal. Assim, na perspectiva de Weber, o
comportamento social dos indivíduos só podia ser compreendido procurando
estabelecer a relação entre tais condutas e o sentido que estes atribuem a ela. Nesse
sentido, explicação dos fenómenos sociais devia ser encontrada no significado que os
indivíduos atribuem. Durkheim, por sua vez, usa a causalidade como forma de
determinar as leis gerais da sociedade. Desse modo, os fenómenos sociais só podem ser
explicados por outros fenómenos sociais, não individuais. O comportamento social dos
indivíduos só pode ser explicado pela estrutura social, pelas regras estabelecidas
socialmente.
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Para Weber, a causalidade devia ser estabelecida de forma localizada, singularizada,
não se podendo, assim, buscar causas gerais. Sendo a ação social dos indivíduos a base
para a compreensão dos fenómenos sociais. Durkheim procura estabelecer causalidade
entre fenómenos de forma generalizada, naquilo que ele denominou de fatos sociais, os
quais eram a explicação, portanto, a causa para a explicação das formas de agir, pensar
e sentir dos indivíduos.
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OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO NEOLIBERALISMO:
leituras críticas de Michel Foucault às interpretações filosóficas de Friedrich Von
Hayek e Milton Friedman
Arquímedes Maria de Campos Pereira
Resumo
Os Fundamentos Teóricos do Neloliberalismo em Milton Friedman e Friedrich Hayek:
leituras foucaultianas constituiem um olhar crítico de Foucault ao pai do monetarismo
e do neoliberalismo. Foucault parte do fisiocratismo sobretudo de Adam Smith que
defende a ordem natural e espontânea apoiando-se numa base psicológica; Smith opõese à intervenção do Estado, pois, o Estado não deve intrometer-se na vida do cidadão
sobretudo na vida económica, daí que é inútil tal intervenção devido a incapacidade do
Estado nas actividades e funções económicas. Ademais, ele sustenta a liberdade
económica. E é nessa linha que Foucault enquadra Hayek e Friedman. Hayek ataca, na
sua obra Caminho para Servidão, o Estado que dificulta o livre funcionamento dos
mecanismos de mercado; aliás tais mecanismos representam uma terrível ameaça às
liberdades econômicas dos indivíduos e às próprias liberdades políticas. O alvo
imediato e expresso de Hayek foi a social-democracia européia sobretudo o trabalhismo
inglês e o pensamento econômico de Keynes que conduziram às sociedades ocidentais
a mais completa servidão humana. Hayek destaca a Ordem espontânea e a
Organização. Na ordem espontânea, os indivíduos obedecem as regras e não
objectivos; ao passo que na Organização, os indivíduos obedecem a um comando ou
objectivos. Milton Friedman, no seu livro Capitalismo e Liberdade, trata da liberdade
e cooperação voluntária sublinhando o mercado. Aliás, o mercado não é lugar de
disputas, mas um lugar em que todos cooperam a partir de trocas voluntárias
mutuamente vantajosas. O papel do governo, segundo Friedman, é de determinar,
arbitrar e pôr em vigor as regras do jogo; a economia livre presume que o Estado tenha
providenciado a necessidade de manter a lei e a ordem para evitar a coerção do
indivíduo por outro. É nesse diapasão que a maior das virtudes humanas ser a liberdade
econômica. Portanto, esse mecanismo de controle da população e do indivíduo, pela via
da economia, da política e do público, segundo Foucault, é designada de Biopolítica101,
Biopoder102 e Necropolítica103. E, como alternativa à essa governação biopolítica, nós
propomos que haja boas políticas públicas para desenvolvermos e sermos livres.
Palavras-chave:

Liberdade.

Desenvolvimento.

Estado.

Governamentalidade.

Neoliberalismo.

101

O governo controla a população administrando a desordem e é providente socialmente.
Adestrar ou disciplinar corpo (do individuo, do sujeito).
103
O Estado de Excepção que controla a mente, o Público através dos Mídias.
102
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Introdução
O presente artigo intitulado Os Fundamentos Teóricos do Neloliberalismo em Milton
Friedman e Friedrich Hayek: leituras foucaultianas constitui um olhar crítico da
ascensão da economia em detrimento da política destacando a economia de mercado
como novo paradigma para interpretação da sociedade e do Estado. O Neoliberalismo
em Hayek e em Friedman prima, por um lado, pela valorização das desigualdades
sociais que são tidas como base do crescimento da sociedade, e por outro, enaltece a
competividade que de certa forma pode contribuir para a violência social criando deste
modo a injustiça entre os Homens. Eles (Friedman e Hayek) retomam o fisiocratismo
em Adam Smith (deixar fazer) e ao (Estado natural) de Thomas Hobbes e John Locke
onde os homens viviam sem obrigações entre si reinando o individualismo e opondose as regras de convivência social e de uma direcção que orienta a sociedade.
Michel Foucault faz uma leitura ao pai do monetarismo (Friedman) e do Neoliberalismo
(Hayek) a partir do deixar-fazer em Adam Smith cunhando novos conceitos como
biopoder (que visa disciplinar o corpo) biopolítica (que visa controlar a população de
modo a mante-la viva - Estado do Bem Estar) e Neopoder (a emergência de público que
deve ser controlada usando os midias). É nessa vertente que surge as leituras críticas
foucaultianas as interpretações filosóficas de Friedman e Hayek.
O que faz com que o Homem se submeta a servidão voluntária? La Boétie (apud
CASTIANO, 2018, p. 43) afirma que existe três espécies de tiranos: uns reinam pela
eleição do povo; outras pela força das armas; outros sucedendo os da sua raça. Os que
chegam ao poder pelo direito da guerra, portam-se como quem pisa terra conquistada;
aqueles a quem o povo deu o poder, geralmente transmitem aos seus filhos o poder que
o povo lhes concedeu. Os eleitos procedem como quem doma touros; os conquistadores
como quem se assenhoriam duma presa a quem têm direito; e os sucessores portam-se
como quem lida com escravos naturais. E a causa de sermos servis embora amemos a
liberdade, deve-se a três características: primeira, por causa do hábito ou dos costumes
que são reforçados pela educação que recebemos; segunda, somos escravos
voluntariamente devido a nossa cobardia: quer dizer que os homens tendem renunciar
a sua liberdade e optar pela servidão por causa da cobardia, e isso acontece
principalmente com os homens da corte: estes são aqueles que rodeiam o rei [para nós
pode ser presidente ou dirigente]; terceiro, somos servos devido as artimanhas que o
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tirano usa para dominar os outros, entre outras criando símbolos de poder para assustar
os incautos (Ibidem, p. 49-51).
Desde La Boétie à Hayek vislumbra-se o papel do filósofo que é de denunciar as
tendências para a servidão. E Hayek, como teorizador do Neoliberalismo, é apologista
da liberdade e responsabilidade individual. É nesse prisma que ele dedica O Caminho
para Servidão aos socialistas para observarem a liberdade e a responsabilidade de cada
indivíduo. A Liberdade, para Hayek, permite a criação da riqueza material do indivíduo
que, de outra forma, sem essa liberdade, não teria possibilidades de cria-la (a riqueza).
É nesse ambito que o mercado passa a ser um modo de defesa da liberdade e de
inovação da criatividade.
Lembre-mo-nos de que o desejo dos socialistas era uma maior liberdade, que na visão
de Hayek constitui uma tragédia, isto é, a servidão. E isso desembocou em conflito
entre o Estado e sociedade; desejo de sociedade organizada; união e unicidade do
Estado; intelectuais; existência do mito que diz que a ciência tem competência para
superar a crise em todos os domínios; enfim, havia o mito de ciência todo-poderoso.
Esses indícios ilustram paulatinamente o abandono do caminho para a liberdade
individual como fundamento. E Hayek imputa culpa desse abandono a teóricos como
Adam Smith, David Hume, John Locke e ao keynesiansmo; aliás, essa crítica é
extensiva ao cristianismo, aos gregos e romanos por terem preparado o abandono do
indivíduo como sujeito principal da liberdade [aquilo que Castiano chama de
desubjectivação. Aliás, a liberdade adquiriu outro significado com advento do
socialismo real, que é de poder ou de riqueza social e individual somente tornada
possível no quadro de uma revolução socialista (Idem, p. 56).
Perante a perversão e a subversão do termo liberdade no seu sentido liberal por parte
do socialismo, Hayek formula a sua famosa frase: ‘o que nos foi prometido como
caminho para a liberdade era, na verdade O Caminho para Servidão’.
A tese do neoliberalismo em Friedman é a liberalização da economia, pois, a economia
do mercado livre constitui o campo principal da efectivação, concretização da liberdade
de escolha do individuo. CASTIANO (2018, p. 84) afirma que é com Friedman que a
liberdade económica passou a ser uma condição necessária para a liberdade política.
Todavia, é a economia que tem o papel de avaliar a eficácia e a eficiência do Governo,
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dado que a economia constitui um instrumento político. Aqui está a Biopolítica:
reinterpretação de Foucault a Filosofia de Friedman, em relação ao neoliberalismo. Essa
mudança estrutural de Estado para o mercado se justifica por contra sucesso limitado
da planificação central ou de sua incapacidade de alcançar os objectivos estabelecidos,
ou seja, do fracasso do Estado em promover os caminhos da sociedade e da destruição
inevitável que tal caminho de desenvolvimento traria a direitos privados altamente
valorizados pelos cidadãos.
Friedman (1984, p. 23) valoriza a cooperação visto que impede que uma pessoa interfira
com a outra no que tange à maior parte de suas actividades. O consumidor é protegido
da coerção do vendedor devido a presença de outros vendedores com quem pode
negociar. O vendedor é protegido da coerção do consumidor devido a existência de
outros consumidores a quem pode vender. O empregado é protegido da coerção do
empregador devido aos outros empregadores para quem pode trabalhar, e por assim por
diante. E o mercado faz isso impessoalmente e sem nenhuma autoridade centralizada.
Pois, essa constitui a base filosófica do neoliberalismo segundo Friedman, onde o
Estado mais do nunca desaparece do exercício de suas funções habituais, permanecendo
naquelas imprescindíveis tais como uso da força física em prol da ordem juridicamente
estabelecida, estruturação do sistema monetário e defesa contra ataques estrangeiros.
A governação democrática e o estado mínimo em Friedrich August von Hayek
Governar, para Hayek, é estar sempre a limitar as áreas nas quais o governo pode
intervir e que os cidadãos livres tomem por si mesmos as decisões; um cidadão, por
exemplo, tem a liberdade de escolher onde seu filho pode estudar; todavia, em
condições de uma planificação centralizada, a decisão é restringida pelo Estado que
(pré) determina onde cada cidadão deverá colocar seus filhos a estudar; neste caso, não
é uma decisão livre do cidadão. O Estado centralizador da planificação económica
contraria a essência da democracia ao condicionar coercivamente as decisões que cada
indivíduo deve tomar segundo seus próprios fins. A democracia, para Hayek,
caracteriza-se essencialmente por ser um meio, um mecanismo útil para salvaguardar a
paz interna e a liberdade individual. Numa democracia, as regras servem para
relacionar-mo-nos em paz, e as regras são feitas para salvaguardar a liberdade
individual e não para limitá-la. Se a democracia deixar de garantir essa liberdade
individual em nome de um fim mais nobre (bem comum, justiça social, igualdade,
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liberdade) a democracia degenera em ditadura mesmo que tenha sido suportada pela
maioria. A democracia degenera em um tipo de ditadura denominada democrática ou
proletária; isto porque o sistema económico é dirigido centralmente a partir de uma
pequena minoria partidária que aumenta a probabilidade de estruturar a liberdade
individual. Hayek explorou o argumento económico que a adopção do Estado de Direito
nos seguintes termos: quanto mais o Estado planifica, mais difícil se torna o
planeamento do indivíduo (Idem, p. 63).
A incapacidade das assembleias democráticas de pôr em prática o que parece um
evidente mandato do povo ocasionará inevitável descontentamento com as instituições
democráticas (Ibidem, p. 80). Os parlamentos são considerados locais de debates
inúteis, incapazes ou incompetentes para realizar um plano eficaz; a gestão economica
deve ser afastada da área política e confiada a especialistas (seria a câmara do comercio,
CTA).
Karl Manheim (apud HAYEK, 2010, p. 84) refere que o grande mérito da doutrina
liberal é ter reduzido a gama de questões que dependem de consenso104 à proporções
adequadas para uma sociedade de homens livres que têm direito de dispor livremente
da propriedade privada. No momento em que for dominada por uma doutrina
colectivista, a democracia destruir -se- á a si mesma (p. 85). HAYEK (2010, p. 85)
afirma que a democracia é “um meio para a consecução de um objectivo político
superior. Ela própria é o supremo objectivo político. Ela não se faz necessária em
virtude de uma administração pública, pois, a democracia visa assegurar a busca dos
mais altos objectivos da sociedade civil e da vida privada”. É perigoso pensar que a
democracia seja valiosa, pois, essa ênfase desmedida no valor da democracia é
responsável pela crença, ilusória e infundada de que, enquanto a vontade da maioria for
a fonte suprema do poder, este não poderá ser arbitrário. O controle democrático pode
impedir que o poder se torne arbitrário, mas a sua mera existência não assegura isso. Se
uma democracia decide empreender um programa que impede necessariamente o uso

Jürgen Habermas (apud CHINGORE, 2013, p. 70-71) “promoveu uma teoria do agir comunicativo
dentro da qual, o consenso tem uma posição crucial devido a valorização das meta-narrativas,pois, o
consenso constitui uma obsoleta construção teórica moderna e de modo algum deve-se constituir fim
de um discurso, porque porta um poder totalizador que impede que as novas ideias e práticas
desconhecidas se constituam ou emerjam. esse posicionamento foi rebatido por Jean François Lyotard
na sua obra A “Condição Pós-Moderna, que defende o dissenso ou micro-narrartivas”- In Revista, O
Curandeiro, 2013:70-71.
104
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de um poder não pautado por normas fixas, este se tornará um poder arbitrário (Ibidem,
p. 87).
Estado Mínimo é a melhor expressão para explicar o princípio liberal de limitação da
actuação do Estado. Hayek, dando continuidade a tradição liberal iniciada por Adam
Smith, defende uma concepção mínima do Estado. Hayek critica radicalmente a ideia
da Justiça Social, noção que não estimula, segundo ele, a proteção dos interesses
corporativos da classe média. Preconiza a eliminação das intervenções sociais e
económicas públicas. O Estado mínimo é um meio para escapar ao poder da classe
média que controla o processo democrático a fim de obter a redistribuição das riquezas
mediante o fisco. Seu programa é exposto na Constituição da Liberdade publicada em
1960 onde preconizava a desregulamentação, a privatização, a diminuição dos
programas contra o desemprego, eliminar as subvenções a vivenda, reduzir os gastos
do seguro social e finalmente limitar o poder sindical. O Estado não pode assegurar a
redistribuição em função de um critério de justiça social.
Foucault (2008, p. 60) diz que o Estado mínimo constitui ponto de inflexão da razão do
Estado na curva do seu desenvolvimento. É a razão do Estado mínimo no interior e
como princípio organizado da própria razão de Estado, ou então, é a razão do governo
mínimo como princípio de organização da própria razão de Estado (governo frugal). E
a questão da frugalidade do governo é a questão do liberalismo e não a da Constituição
dos Estados; ademais não nos devemos esquecer da monarquia, aristocracia e
democracia que foram questões supremas do século XVII e XVIII, sobretudo a partir
do final do século XVIII e durante todo o seculo XIX até hoje.
A radicalização do liberalismo em Milton Friedman
Friedman (CASTIANO, 2018, p. 79) radicaliza a liberdade através do ambiente social,
pois, este permite a cada individuo crescer na base do seu talento, e não através de
decretos. Por exemplo: senta aqui e faz isso! Friedman passa a ser advogado do
mercado livre, da liberdade das corporações e dos individuos que nele operam; quer
dizer que Friedman é grande defensor da liberdade individual na sua perpesctiva
económica. E é nisso que consiste o neoliberalismo como radicalização da liberdade
através da economia.
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A máxima do presidente Geoge Kennedy (apud Friedman:1988, p. 7) “Não pergunte
o que sua pátria pode fazer por você, mas sim pergunte o que você pode fazer por sua
pátria”. Temos de explicar a asserção paternalista o que sua pátria pode fazer por você
implica que o governo é o protector, e o cidadão, o tutelado, contraria a crença do
homem livre em sua própria responsabilidade com relação a seu próprio destino. E a
frase organicista o que você pode fazer por sua pátria implica que o governo é o senhor
ou a deidade, e o cidadão, o servo ou o adorador. Então, para o homem livre, a pátria é
o conjunto de individuos que a compõem e não algo acima e além deles. O individuo
possui orgulho de sua herança comum e mantém lealdade a uma tradição comum.
O governo é considerado como um meio, um instrumento, e não um distribuidor de
favores e doações nem um senhor ou um deus para ser cegamente servido e idolatrado.
O governo reconhece objectivos a que os cidadãos servem separadamente também
reconhece o conjunto de propósitos pelos quais os cidadãos lutam separadamente. O
homem livre não pergunta o que sua pátria pode fazer por ele ou o que ele pode fazer
pela sua pátria. Mas ele perguntará de preferência: o que eu e os meus compatriotas
podemos fazer por meio do governo para ajudar cada um de nós a tomar suas
responsabilidades.
O governo constitui uma ameaça à liberdade à medida em que ele concentrar o poder
nas mãos dos políticos. Mas ele é necessário. Então, é imperioso ter um governo para
salvaguardar a liberdade a fim de limitar o objectivo do próprio governo; aliás, o
governo deve proteger nossa liberdade contra os nossos inimigos externos e internos; o
governo deve reforçar os contratos privados; promover mercados competitivos e, em
certos casos, leva-nos a agir em conjunto o que seria mais difícil ou dispendioso agir
isoladamente. Entretanto, qualquer acção do governo nesse sentido representa um
perigo, pois, o governo só deve ser usado por nós quando tivermos uma boa e nítida
quantidade de vantangens, isso antes de fazermos o uso dele. Esse é o primeiro
princípio. O segundo princípio diz que o poder do governo deve ser distribuído; se eu
não gostar do que a minha comunidade faz em termos de organização escolar ou
habitacional, posso mudar para outra e, embora seja poucos que possam tomar essa
iniciativa, a possibilidade como tal já constitui um controle. Se não gostar do que faz o
meu estado, posso mudar-me para outro.
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A preservação da liberdade é a principal razão para a limitação e descentralização do
poder do governo. Mas existe também uma razão construtiva, pois, os grandes avanços
da civilização nunca vieram de governos centralizados. O governo pode melhorar o
nível de vida de muitos individuos por meio da imposicão de padrões uniformes de
organização escolar, construção de estradas ou assistência sanitária; o governo central
poderá melhorar o nível de desempenho em inúmeras áreas locais, e, talvez, na maior
parte das comunidades. Mas durante o processo, o governo substituirá progresso por
estagnação e colocará a mediocridade uniforme em lugar da variedade essencial para a
experimentação que pode trazer os atrasos do amanhã por cima da média de hoje.
Efectivamente, o papel do governo, segundo Friedman, é de determinar, arbitrar e pôr
em vigor as regras de jogo. O governo deve limitar-se somente ao papel de legislador e
árbitro, combater o monopólio e nunca, mas nunca, agir em bases paternalistas ou
promover acções sociais de equacionar as oportunidades (moradia, educação, saúde,
transporte e mais), a não ser que adopte a política de distribuir renda directamente
através de entrega de dinheiro aos de menor capacidade económica. A providência
social é algo de pouco retorno prático e fadado a ser ultrapassado pela poupança privada
a longo prazo, e o combate à pobreza, um dever do qual somente o mercado pode
desincumbir, através da produção ininterrupta de riqueza. Cumprindo com esses
deveres, o governo não estaria interferindo na liberdade econômica de seus cidadãos,
pois, seu custo seria zero (tendo em conta que sua estrutura administrativa seria mínima
e a responsabilidade fiscal como uma das suas metas), e ele ainda obedeceria e
fomentaria a lógica do mercado livre (não interferindo na livre empresa e, quando
muito, distribuindo dinheiro aos mais pobres), em vez de prestações na natureza – o
que aqueceria ainda mais a economia.
Portanto, o que posso fazer através do Estado significa que o Estado é um instrumento
e não um concessor de favores e dádivas e nem sequer um senhor ou Deus a quem se
deve servir ou idolatrar. Friedman diz que isso não deve acontecer visto que o homem
livre jamais perguntará o que é que o país pode fazer por si, nem o que ele pode fazer
pelo seu país, aliás, não obstante perguntará antes o que é que eu e os meus compatriotas
podemos fazer através do Estado e que nos ajude a assumir as nossas
responsabilidades individuais. Ora, o Estado sendo um meio para nós fazermos
qualquer coisa, mas tal coisa deva partir das nossas responsabilidades individuais, e não
do Estado para nós nem nós fazermos alguma coisa para o Estado. Ademais, o Estado
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deve, basicamente, proteger a nossa liberdade e o individuo deve e tem a
responsabilidade de defender a sua liberdade através do Estado.
A função do Estado é de rever as regras básicas que possam permitir a resolução das e
não tem a função de resolver as divergências que surgem. Ou seja, o principal problema
do Estado é renegar os conflitos que surjam entre as diferentes liberdades individuais.
É neste sentido que o Estado age como um árbitro entre as liberdades individuais (que
não resolve conflitos, mas que estabelece as regras). E existem três áreas nas quais o
Estado pode arbitrar os conflitos entre as liberdades individuais. A primeira é a
económica, a segunda é do direito e a terceira está ligada ao sistema monetário.
O conceito efeito de vizinhança visa compreender a filosofia de Friedman face às
políticas sociais liberais para a educação, em relação ao trabalho, à saúde; e as
consequentes imposições anti-socialistas neoliberais para com países africanos. Até
quando é que o individuo deve pagar duplamente impostos para subsidiar àqueles que
não trabalham? É nesta directriz que o neoliberal encontra espaço para perguntar: de
onde é que viria a responsabilidade dele enquanto cidadão para consigo mesmo e para
com os outros? Se ele, enquanto desempregado, por exemplo, recebe tudo por via de
impostos; os efeitos de vizinhança impedem a troca voluntária por ser difícil, segundo
Friedman, avaliar a tamanha consequência de distribuir os custos dum certo sistema
social de forma equitativa pelos seus beneficiários (FRIEDMAN apud CASTIANO,
2018, p. 88-103).
O Estado não deve cuidar da educação por duas razões: a primeira é pelos efeitos de
vizinhança sobre os quais falamos acima; ou seja, as circunstâncias em que acções de
indivíduos infligem custos significativos aos outros indivíduos pelas quais não se pode
obrigar a compensá-los de volta; a sociedade, por via dos pais, não pode exigir o
pagamento que gastam pelos seus filhos na educação. O normal é que tu culpes ao teu
próprio filho pelo seu baixo aproveitamento escolar. A segunda razão de Friedman é o
paternalismo do Estado. Este, pois, ao investir e cuidar da educação anula a
responsabilidade dos pais, trazendo consequências dado aos efeitos de vizinhança e o
paternalismo do Estado. A primeira consequência é impossibilitar as trocas voluntárias,
isto é, a liberdade; segundo, ambos têm efeitos na educação geral para a cidadania;
terceiro, têm efeitos na formação profissional.
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Sobre efeitos de vizinhança na educação, Friedman (apud CASTIANO, 2018, p. 104109) procura destacar a liberdade de escolha dos pais em relação aos projectos
educacionais; não se deve manter o Estado na escolha de valores comuns em detrimento
da liberdade de escolha dos pais. Pois, o argumento de valores comuns asfixia a
liberdade dos pais escolherem projectos educacionais para os seus filhos. Friedman
sugere-nos uma fusão de escolas privadas e públicas. Os pais que decidirem enviar seus
filhos para a escola privada receberiam uma quantia igual ao custo estimado de educar
um filho numa escola pública, na condição de que esta quantia seja aplicada para a
educação numa escola autorizada pelo Estado. Ao Estado, segundo Friedman, caberia
proporcionar a quantia básica em dinheiro que cada um decidiria se o gastaria numa
escola pública ou privada (CASTIANO, 2018, p. 110-111).
Sobre o financiamento dos salários dos professores, Friedman defende que o sistema
no qual os pais decidem enviar seus filhos para as escolas que quiserem, permitiria a
flexibilização nos sistemas escolares e os salários dos professores seriam sensíveis ao
mercado. O problema essencial não é estarmos a investir pouco na educação, mas
estarmos a receber pouco por dólar [nós diríamos meticais] gasto. Ou seja, estamos a
receber pouco pelo dinheiro gasto na educação dos filhos. Os salários dos professores
não devem ser rígidos, pois, os maus professores recebem muito mais do que merecem
e os bons professores muito menos do que mereceriam. Portanto, a essência do Estado
é a defesa da librdade; nós precisamos de um Estado que garanta as liberdades; devemos
olhar para o Estado como um instrumento necessário para nos ajudar a defendermos as
nossas próprias liberdades.
A educação constitui um dos exemplos, no seio das políticas públicas, de construção de
um Estado que garanta a liberdade individual, aliás, também dos parêntes para que
tenham a liberdade de escolher o projecto educativo que julgarem necessário para os
seus filhos e educandos (CASTIANO, 2018, p. 113-114).
A governamentalidade biopolítica em Foucault
Giorgio Agamben (apud BRANCO et VEIGAS-NETO, 2013, p. 94) refere que o
Estado não quer que a ordem seja imposta, mas que deva ser administrada. Então, a
impossiblidade de cumprir o pacto pelo Estado constitui argumento para reforçar e
reconfigurar sua soberania e seu poder excessivo de deixar morrer (e, legalmente, pode
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matar). Contudo, governar é administrar a desordem; quer dizer que estimula-se a
produção da deliquência pela circularidade da reincidência como forma de combater os
ilegalismos e enfraquecer tentativas de desobediência civil. Não se busca eliminar a
violência urbana decorrente da disputa pelo contrôle do tráfico de arma e de drogas,
justamente para que sintamos a necessidade de um aparato policial reforçado.
Ngoenha (2015, p. 95) fala de aparato como meio ideológico sem idéias para garantir
o poder; então o objectivo do aparato é de conquistar e ou de conservar o poder; aliás,
o poder tornou-se uma nova ideologia que tem no aparelho a sua principal força. Ora,
com o fim da primeira República em Moçambique [República Popular de Moçambique
com a Constituição de 1990] houve duas tendências em prol do liberalismo. A primeira
com uma política, democracia multipartidária; a segunda tendência é económica, a livre
concorrência no mercado. Ora, a diferença entre as duas primeiras legislaturas e as
últimas, foi que nas duas primeiras, as dimensões políticas e económicas mantiveramse relativamente separadas e nas duas últimas, fundiram-se, fazendo Moçambique um
exemplo de biopolítica na linguagem foucaultiana. Entretanto, o que terá motivado a
aderir a biopolítica foi quando o presidente Chissano concentrou-se na dimensão
política (gerindo o pós-conflito havido entre o governo da FRELIMO105 e
RENAMO106), deixando que os excluídos da política focalizassem suas atenções para
a dimensão económica permitindo a emergência de uma classe de ricos, de empresários
que nasciam e, ou, que nascem já empresários e ricos, uma vez que, pobres e sem
dinheiro, se transformavam em grandes senhores associando-se e subordinando-se ao
mesmo tempo, com sua marca moçambicana, a pessoas e grupos que representavam
capitais estrangeiros e internacionais. Deste modo, do nada mesmo, nasceu a classe de
empresários (Confederação das Empresas vulgo CTA), de novos ricos.
A fusão entre o político e o económico, dado ao incremento dos investimentos dos
grandes grupos transnacionais, na imposição de políticas por grupos estrangeiros,
tradicionalmente apelidou-se por conflitos de interesse, enquanto, na verdade tratavase de uma nova filosofia política começada por Hayek e Friedman que fora globalizada
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) que consiste em ver
no económico, na competição do mercado, a solução única para todos os problemas

105
106

Frente de Libertação de Moçambique
Resistência Nacional de Moçambique
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sociais. Como consequência dessa fusão económico no político este quase sem
expressão, tudo – económico, ressurgiu uma oligarquia político-económica que se
impõe em detrimento do Estado; a perda de conquistas sociais, o aumento de número
de pobres; a acentuação da discrepância entre uma minoria abastada e uma maioria
indigente; conflitos políticos (inclusive militares) e sociais.
Portanto, a biopolítica, para Foucault (NGOENHA, 2011, p. 165), é o controle da vida
dos cidadãos. Isto quer dizer que é re-centração do poder e controle das opiniões
através, entre outros, dos mídia. A biopolítica equivale a um retrocesso da democracia,
pois, uma parte da população é quem confere legitimidade a esse processo objectivada
e se autosubjectiva como normal e politicamente correcta diante do seu outro (a
população dos deliquentes ou dos miseráveis, não importa). Ademais, ao invés da
população exigir do Estado o cumprimento do pacto, ela passa a demandar sua actuação
extralegal e excessiva em relação ao deliquente, reforçando, assim, a soberania estatal.
O cuidado da vida constitui o objectivo dos estados liberais baseado num sistema de
proteção permanente em razão do pacto social. Mas como este pacto está
constantemente ameaçado são legitimadas as intermitentes intervenções reguladoras da
vida por parte da soberania estatal. Não se deixa morrer ou se faz morrer para fazer
viver; na verdade, permite-se e administra-se a desordem expondo a vida ao perigo e a
insegurança para poder regulá-la melhor e controlá-la em seu dinamismo quotidiano.
Importa enfantizar a escola que ensina os processos económicos, e os não naturais não
devem ser deixados livres, ao acaso, nas mãos de Deus; ao contrário, esses processos
devem ser continuamente ensinados, governados, regulados, dirigidos, controlados.
Em termos educacionais, a escola passa a ser vista como um lugar onde se ensinam e
se apreendem ideologias; a escola passa a ser entendida como instituição encarregada
de fabricar novas subjectividades. CASTIANO (2010, p. 190-192) concebe a
intersubjectivação como processo cujos sujeitos do conhecimento debatem em
consenso e em disenso. Não basta focalizar-se no Eu mas também no Outro em busca
da liberdade. Aliás, Ngoenha (1993, p. 111-112) sublinha a necessidade da liberdade
do africano num conflito permanente de culturas onde a modernidade parece opor-se à
tradição em todos planos, quer para as empresas e firmas no campo económico da
produção e da distribuição de bens, quer no campo mais vasto da organização da
existência. No nosso entender, nós não podemos dissociar a intersubjectivação da
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liberdade, pois, isso passaria imperiosamente pela criação de valores e atitudes que
levem ao reconhecimento do outro como interlocutor válido, como um sujeito digno e
saber.
O princípio da inteligibilidade do liberalismo é de enfatizar a troca de mercadorias num
ambiente sócio económico o mais livre e espontâneo possível. Ao passo que o princípio
da inteligibilidade do neoliberalismo passa a ser a competição. Quer dizer que a
governamentalidade neoliberal intervirá para maximizar a competição para produzir a
liberdade de modo que todos possam estar no jogo económico. Assim, o neoliberalismo
sempre produz e consome a liberdade; isto é, a própria liberdade transforma-se num
objecto de consumo; isto é, deslocou-se de uma governamentalidade centrada na
naturalidade

do

mercado,

que

sublinhava

o

livre

comércio,

para

uma

governamentalidade centrada na competição. Como consequência desse deslocamento
veio a ser a transição de uma sociedade de produtores para uma sociedade de
consumidores (BAUMAN apud BRANCO et VEIGA-NETO, 2013, p. 39).
Foucault (apud BRANCO et VEIGAS-NETO, 2013, p. 48) refere que a
governamentalidade estava predominantemente nas mãos do Estado, aliás, com a
entrada do noopoder e de seus dispositivos de controle redistribuem a
governamentalidade fazendo com que as empresas estejam a desempenhar, hoje, um
papel possivelmente maior que o papel do Estado. O mais importante do que aprender
um determinado conteúdo é aprender a aprender. Entedemos por aprender a aprender
tornar-se empresário de si; no neoliberalismo seria capital humano, segundo Foucault.
Gerir seu capital humano é buscar estratégias de multiplicá-lo. A escola tem a missão
de ensinar tais estratégias ou técnicas de gestão.

Considerações finais
Pensando com Ngoenha e Castiano, temos de afirmar que os valores, os ideais de
unidade, trabalho e vigilância, a intersubjectivação são valores que podem nortear o
viver juntos, aliás, tal viver juntos que Friedman designa por cooperação. Nada de
capaitalismo nada de socialismo, pois, pretendemos uma cidadania forte de modo que
o capital humano seja reconsiderado. Ngoenha fala de ultraliberalismo e transforma,
como Foucault, o Neoliberalismo em problema filosófico a partir da perspectiva
africana. Ngoenha interpreta o neoliberalismo a partir da interculturalidade. Castiano,
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a partir de Hayek e Friedman que radicalizam a liberdade do indivíduo na economia,
acentua o neoliberalismo de maximizar a liberdade do sujeito visto que o sujeito
neoliberal é um sujeito que articula interesses económicos a nada; aliás, a
dessubjectivação do sujeito

abre espaço para o surgimento dos sindicatos dos

trabalhadores, associações profissionais. E, em Foucault (governação biopolítica), o
sujeito neoliberal já não é visto na sua singularidade de cidadão enquanto detentor das
liberdades políticas (liberdade de expressão, de ser eleito e eleger, de portador de
direitos económicos), mas como sociedade onde há pertinência de haver políticas
públicas. Entretanto, é no meio desta sociedade ou população que desaparece o cidadão
(sujeito singular) e colectivo (massas, proletariado). O foco da ciência passa a ser o
colectivo.

Aliás, a busca de uma alternativa à governamentalidade na condição

neoliberal, já não é o negro na esteira ngoenhiana mas todos os da periferia priorizando
o diálogo intercultural; diálogo intersubjectivo onde os participantes seriam sujeitos
convocados não para representarem os interesses e valores das duas culturas de origem,
mas sim seriam parceiros verdadeiros no diálogo quando representarem o potencial
crítico existente em culturas endógenas, isto é, que ele conheça a sua cultura e que esteja
em condições de articular conceitos e mundividências a ela adjacentes. É nesta condição
de consciência e ciência sobre a sua cultura, que ele poderá representar a sua cultura
nesse diálogo; aliás, esse diálogo não deve ser vertical ou intramuros (em Ngoenha),
mas horizontal, que ocorre no interior dos africanos mesmos e no interior de cada nação
africana: o Inter-Munthu (em Castiano); os marginalizados, (em Enrique Dussel);
clínica do sujeito (em Achille Mbembe); povos de diferentes cores (trecho musical de
Lucky Dube). E, nós sublinhamos, como alternativa a governação neoliberal, o
desenvolvimento como liberdade na esteira de Amartya Sen; pois, este pode ser visto
como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas possam desfrutar.
E, para que haja, o desenvolvimento é preciso remover as principais fontes de privação
de liberdade tais como a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades económicas e
políticas, a destituição social sistemática, a negligência dos serviços públicos e a
intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos.
O neoliberalismo ou o mundo actual nega liberdades elementares a um grande número
de pessoas. Às vezes a ausência de liberdades substantivas está ligada a pobreza
económica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição
satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou de ter
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uma habitação condigna, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Ademais,
a privação de liberdade está ligada à carência de serviços públicos e assistência social,
a título de exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem
planificado de assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a
manutenção da paz e da ordem locais. Noutros casos, a violação da liberdade resulta
directamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários e
de restrições impostas à liberdade de participar da vida social, política e económica da
comunidade. Na linha de Friedman, temos de admitir a cooperação e a interferência
mínima do Estado na vida do cidadão para garantir o desenvolvimento do homem. O
desenvolvimento está ligado à formação do homem (Ngoenha - o papel da educação)
nas dimensões do saber ser, saber fazer, saber estar com os outros na perspectiva de
Edgar Morin. Saber ser tem a ver com autonomia do sujeito, a sua capacidade de tomar
decisões responsáveis. Segundo Kant, a autonomia está ligada ao respeito e a tolerância
para com os outros. O saber fazer está ligado ao conhecimento

das nossas

potencialidades individuais, colectivas e sociais, e que a escola deva estar associada ao
mundo do trabalho (John Dewey); uma escola que prepare os alunos para a vida através
da diversificação do seu ensino (autonomia pedagógica em Freire). Viver com os outros
(Martin Buber) significa que a escola tem que transmitir o sentido de pertença, o sentido
de comunidade. A escola deve transmitir o espírito de solidariedade, de cooperação,
isto é, ajuda mútua, e trabalho em equipe. Trata-se de uma escola democrática (Freire),
isto é, uma escola que ensine que a democracia não é apenas um simples sistema de
voto em cada cinco anos, mas um sistema que põe cada indivíduo em condições de dar
seu contributo à nação (Ngoenha). Nós diremos que o homem deve saber empreender,
aliás, ele, o homem é capital humano.
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FONTES DOCUMENTAIS E FABRICAÇÃO DE CORPUS DE DADOS:
uma alternativa em Socio-Antropologia para a produção de conhecimento em
territórios de difícil acesso?
Aurélio Miambo107
Resumo
A partir da minha experiência de lecionação nos cursos de Antropologia e Sociologia
na graduação e pós-graduação, na UPM, na qual sou confrontado com a fraca utilização,
pelos estudantes e pelos pesquisadores iniciantes, de fontes documentais, desenvolvi
esta reflexão que se interroga sobre as razões que estão por detrás da fraca utilização
daqueles materiais na fabricação de corpus de dados e discute os mecanismos de
estímulo para compreensão da importância do trabalho do arquivo e sobre as
possibilidades analíticas que surgem da mobilização deste tipo de materiais em
contextos adversos ou onde não é possível a realização de uma pesquisa in situ. O
argumento central desta reflexão procura sublinhar que, nos dias de hoje, é
problemática a associação de arquivos com a História, assim como a realização de
observações, entrevistas, interacção com informantes chave com a SócioAntropologia. As experiências concretas, partilhadas ao longo do texto, permitem
compreender que em territórios de difícil acesso, a mobilização das fontes documentais,
com particular ênfase para o trabalho de arquivo emerge como uma alternativa a ter em
conta, em Socio-Antropologia, para a produção de conhecimento, representam uma
ocasião privilegiada para desenvolver análises críticas de textos, identificação de temas
de pesquisa por aprofundar o que, igualmente, constitui uma forma de pesquisa e
produção de conhecimento social.
Palavras-chave: Arquivos. Corpus de dados. Fontes documentais.

Introdução
A presente reflexão debruça-se sobre fontes documentais e arquivos na fabricação de
corpus de dados e produção de conhecimentos em contextos difíceis de realização de
um inquérito etnográfico. A partir da minha experiência de trabalho, com este tipo de
materiais, tento estimular os estudantes a desenvolverem uma outra forma de percepção
do uso de fontes primárias em pesquisa social.
O argumento central desta reflexão procura sublinhar que já vai longe o tempo em que,
por conveniência ou não, repetidas vezes, quando se fala em arquivo, uma das primeiras
coisas que sobressai é a associação com a História e, no sentido inverso, quando se fala
107
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em Socio- Antropologia o que se tem em mente é uma experiência etnográfica, mais ou
menos prolongada, caracterizada por observações, entrevistas, enfim, interacção com
os chamados informantes chave.
Vários trabalhos, desenvolvidos por diferentes pesquisadores, combinam, com toda a
legitimidade, estas duas estratégias metodológicas (dados documentais e experiência
etnográfica). Porém, hoje a minha preocupação não é falar da complementaridade, da
relação que existe entre estes dois aspectos, mas quero antes insistir no facto de que a
mobilização das fontes documentais, com particular ênfase para o trabalho de arquivo,
por si só, representa uma etapa fundamental para produção de conhecimento em SocioAntropologia, entretanto uma estratégia muito pouco explorada por estudantes ou
pesquisadores iniciantes.
Nas monografias de licenciatura, nos projectos de pesquisa e/ou dissertações de
Mestrado, tenho lido pouco ou quase nenhum trabalho com evidências de utilização de
arquivos, artigos de imprensa, documentos audiovisuais, fotografias, mapas, cartazes
enquanto dados mobilizáveis para leituras sociais. Face a esta realidade, recorrente,
desenvolvi esta reflexão que procura responder interrogações tais como: quais são as
razões que estão por detrás da fraca utilização de arquivos? Como fazer para que
estudantes e pesquisadores iniciantes compreendam a importância do trabalho do
arquivo? Que possibilidades analíticas surgem da mobilização de fontes documentais e
trabalho de arquivo em contextos adversos ou onde não é possível a realização de uma
pesquisa in situ?
A minha abordagem subdivide-se em dois momentos principais, sendo que, no primeiro
procuro apresentar diferentes visões e perspectivas de análise da importância de uso de
fontes documentais e arquivos na fabricação de corpus de dados em pesquisa socioantropológica e no segundo momento apresento a minha experiência prática de trabalho
desta natureza.

Fontes documentais e a fabricação de corpus de dados em pesquisa socioantropológica
Em diversos manuais de metodologia de pesquisa social, o uso de dados documentais
e arquivos é descrito como uma das etapas centrais na investigação e na produção do
conhecimento científico. De facto, desde os primeiros dias de vida académica, os
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estudantes do ensino superior, já a nível da graduação e, ainda mais, da pós-graduação,
devem, obrigatoriamente, empenhar-se no trabalho de investigação.108 Para se alcançar
este desiderato, os estudantes devem, antes de mais, “aprender a estudar”109 ou
“aprender a aprender”110 técnicas do saber fazer da investigação.
Para a aquisição destas técnicas, qualquer manual de metodologia de investigação em
ciências sociais, reiteradamente, mostra que a fabricação do corpus de dados, sólido e
consistente é um processo longo e aturado sendo que a componente de mobilização de
fontes documentais emerge como uma das etapas cruciais.
A importância atribuída aos dados documentais e de arquivo não é por acaso. Raymond
M. Lee (2003) justifica a relevância dos mesmos pelo facto de que constituem ‘métodos
não interferentes em pesquisa social’. Enquanto conceito ou prática metodológica, esta
abordagem não é de todo um fenómeno novo. Aquele autor refere que Webb et al
(1966) figuram entre os promotores desta formulação e, já nos anos sessenta,
denominaram-na Unobtrustive Measures ou Nonreactive Measures para se referirem
aos dados obtidos através de um processo que não envolve recolha directa de
informação a partir de sujeitos investigados, mas sim através do uso de fontes
documentais.111
No caso específico de Socio-Antropologia, Jean Pierre Olivier de Sardan, no livro “A
política do trabalho de campo”, descreve a importância das fontes documentais nos
seguintes moldes:
alguns destes dados [documentais e de arquivo] permitem uma
‘familiarização’, a elaboração de hipótese exploratórias e de questionamentos
particulares (…) para o socio -antropólogo as fontes escritas são ao mesmo
tempo um meio de colocar em perspectiva diacrónica e de alargar
imperiosamente o contexto e a escala e ao mesmo tempo uma entrada na
contemporaneidade daqueles que estuda.112

Por sua vez, Victor Miguel Castillo de Macedo e Francieli Lisboa de Almeida, no
trabalho, “Antropólogos, missionários e imagens do continente africano”, que resulta
de uma entrevista com Eric Morier-Genoud, professor sénior na Queen’s Belfast
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University, Reino Unido, revelam que aquele investigador ao se referir aos arquivos
percorre e abre caminhos possíveis para pesquisas antropológicas com documentos.
Na referida entrevista, Morier-Genoud destaca duas coisas fundamentais no trabalho
com documentos, de um lado, a acessibilidade dos arquivos e, de outro lado, o interesse
pelos arquivos113, ao mesmo tempo quando afirma que persiste a tentação de se pensar
que “às vezes quem trabalha em arquivo só pode ser um historiador”114, aquele
pesquisador problematiza esta ideia dominante e se inscreve no universo daqueles que
valorizam esta abordagem metodológica como sendo, igualmente, válida na fabricação
do conhecimento em socio-antropologia.
Como se pode notar, à semelhança do que se faz num inquérito etnográfico, o
investigador que mergulha nos dados documentais e trabalha com arquivos, por um
lado, se “situa o lado da fabricação dos dados e não do lado da divulgação de
resultados”115 e, por outro lado, possibilita “a realização de um trabalho puramente
bibliográfico ou um trabalho de critica de textos”116 que é, igualmente, uma forma de
pesquisa e produção de conhecimento social.
Para o sucesso deste tipo de investigação é importante, entre outros, tal como indicam
Lamas et al (2001), o domínio da técnica avançada de leitura conhecida pela sigla SQ3R
que comporta cinco etapas, abaixo discriminadas:
(i) a da pesquisa do material bibliográfico necessário à obtenção de uma visão
global da problemática identificada como objecto de estudo; (ii) a da
construção de um conjunto de questões decorrentes da pesquisa realizada,
cujas respostas serão encontradas após leitura cuidada do material recolhido;
(iii) a da leitura efectiva do material bibliográfico recolhido, tendo em mente
as questões levantadas na fase anterior; (iv) a da tomada de notas, a partir das
leituras realizadas, realçando os aspectos mais importantes e,
concomitantemente, o registo das respostas encontradas; (v) a da
recapitulação do trabalho, visto como um todo, fase destinada a percorrer de
novo as primeiras quatro etapas.117

Assim, para a elevação dos níveis de uso de dados documentais e de arquivo, pelos
estudantes e pesquisadores iniciantes, me parece actual a formulação de Lee (2003)
segundo a qual “o uso de medidas não interferentes é não só possível como
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desejável.”118 Nestes casos, em contextos onde não é possível a realização de um
inquérito etnográfico podem-se produzir reflexões socio-antropológicas a partir de
dados de publicações daqueles que conseguem estar nesses terrenos difíceis ou através
de dados publicados na imprensa. Com todas as possibilidades acima descritas porque
razão, mesmo se sabendo do rendimento heurístico dos métodos não interferentes,
persiste um relativo fraco domínio de trabalho com fontes documentais e arquivos?
Para responder a esta interrogação avançamos duas hipóteses de trabalho que, por
ausência de melhor denominação, vamos chamar (i) curricular e (ii) minimalista.
No caso específico da UP, a hipótese curricular decorre do modelo de funcionamento
dos cursos de Sociologia e Antropologia ministrados nesta Universidade. De facto, os
planos temáticos de duas disciplinas com as quais já trabalhei, Métodos de Estudos e
Investigação Científica (MEIC), prática profissional e estágio profissional não aparece,
de forma nítida, a intenção de dotar os estudantes de ferramentas e habilidades
suficientes para trabalharem com estudos históricos, geográficos e de materiais
audiovisuais. O mesmo se sucede com materiais cartográficos. Decorrente desta
importante lacuna é visível a dificuldade de recurso a mapas, fotografias, vídeos, áudios
como material de trabalho na leitura da realidade que se quer explicar.
De forma recorrente, aquelas disciplinas, ditas práticas, insistem nos processos de
‘memorização’ dos grandes conteúdos de metodologia de investigação em ciências
sociais, tal como vem plasmado nos textos clássicos disponibilizados pelos professores
e se preocupam menos num saber fazer contínuo e progressivo que estimula reflexão e
posicionamento crítico e que acompanhe o crescimento evolutivo dos estudantes nas
diferentes técnicas de pesquisa.
Esta lacuna é, igualmente, visível quando não se percebe um continuum lógico da
prática I a IV que faz com que cada professor ensine o que julga importante na sua
perspectiva sem, no entanto, se preocupar em saber o que se ensinou antes, para, em
face disso projectar matérias das etapas subsequentes. Em suma os estudantes, na sua
maioria, chegam ao momento de elaboração dos projectos de pesquisa ou mesma das
dissertações propriamente ditas, sem o domínio concreto de técnicas de pesquisa
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mesmo depois de terem sido ministradas várias disciplinas em princípio, com a mesma
finalidade de dotá-los no domínio daquelas ferramentas de investigação.
Relativamente a hipótese minimalista, ela consiste na obsessão do chamado trabalho de
campo assumido como modelo recomendado e recomendável para a produção de
conhecimento e análises sociais. Sucede, porém, que muitos estudantes embarcam para
a pesquisa de campo, sem terem feito um trabalho documental prévio, leituras
informativas e domínio dos processos observacionais, técnicas de entrevistas, anotação,
produção de relatórios das observações, das entrevistas, construção de uma
problemática, análise de discurso, reconstituição cronológica do inquérito, etc.
A consequência imediata desta forma de actuação é, não raras vezes, deparar com
estudantes que apresentam trabalhos descontextualizados ou que revelam fraco
domínio de algumas informações básicas sobre os contextos em estudo.
Como resultado da hipótese minimalista reduz-se, significativamente, o peso e a
importância da consulta de documentos e de arquivos pela simples crença de que fazer
socio-antropologia se resume a estar num terreno específico e conversar com as pessoas
e que produzir reflexões a partir de dados documentos e arquivos é equivalente a revisão
de literatura. Contudo se tivermos em conta que “leitura implica questionar o texto,
consiste, pois, num jogo de perguntas colocadas pelo leitor e estas últimas dadas pelo
próprio texto”119, podemos referir que é problemática a subvalorização das fontes
documentais e arquivos em detrimento da pesquisa in situ.
Do exame destas hipóteses de trabalho fica saliente que o relativo fraco domínio de
trabalho com fontes documentais e arquivos decorre da combinação de dois factores.
Por um lado, prevalecem ideias erróneas sobre a natureza, finalidade e potencialidade
deste tipo de fonte de conhecimento e, por outro lado, há a destacar uma fraqueza
curricular na qual as disciplinas que, em teoria, foram concebidas para transmitir
habilidades de um saber fazer da pesquisa social, na prática essas mesmas disciplinas
tornam-se campos privilegiados de repetição dos grandes pressupostos de técnicas de
investigação científica patentes em diferentes manuais de metodologia de pesquisa.
Não restam dúvidas que a pesquisa de campo possibilita uma outra forma de
compreensão e de conhecimento dos factos estudados e nem pretendemos dizer o
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trabalho documental e de arquivo é equivalente a produção de dados com base em
observações e entrevistas. A ideia dominante desta minha comunicação é defender que
em situações específicas como é o caso de pesquisa antropológica em “terrenos
minados”120 ou no contexto actual da covid 19 pode- se produzir reflexões científicas
com base em fontes documentais sem perder de vista que “a pesquisa é em primeiro
lugar colocar boas questões”121 e como se viu os documentos e arquivos permitem esta
possibilidade e na etapa que se segue a partir das experiências concretas de mobilização
de fontes documentais procurarei reforçar este ponto de vista.
As minhas experiências práticas de uso de dados documentais e de arquivos
Nesta etapa de trabalho procuro destacar duas experiências concretas de trabalho com
fontes documentais e arquivos. A primeira se inscreve no contexto da elaboração da
tese de doutoramento em Antropologia onde produzi várias reflexões em torno da
história e realidade dos campos de refugiados em Moçambique.122

A segunda

experiência se inscreve no contexto actual da covid onde produzi uma reflexão em torno dos
deslocados de guerra em Cabo Delgado e analiso especificamente três aspectos, a saber (i) terra

queimada e populações no limiar da vida social: situação geral dos distritos produtores
de deslocados em Cabo Delgado, (ii) da existência marginal no norte de Cabo Delgado
à busca de alternativas de sobrevivência em Pemba, (iii) a difícil inserção na “cidade
refúgio” e a invisibilização funcional dos deslocados em Pemba.123
Relativamente a primeira experiência, a mobilização das fontes documentais e arquivos
permitiu-me compreender que as abordagens das questões relativas aos refugiados e
asilo podem ser agrupadas em dois grandes períodos, o primeiro que vai de 1975 a 1995
e o segundo de 1995 aos dias de hoje.124 No primeiro período as fontes mobilizadas são
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a revista Tempo125 e o jornal notícias126, os principais órgãos de comunicação existentes
na época.
No primeiro período (1975 a 1995) os assuntos abordados estão relacionados com o
contexto geral da orientação da política externa de Moçambique e a filosofia do apoio
internacionalista aos movimentos de libertação da região da África austral,
designadamente o ANC e a ZANU; o Acordo de Nkomati; os deslocados de guerra; o
Acordo Geral de Paz; o retorno dos moçambicanos exilados nos países vizinhos e o
subsequente processo de reintegração social nas zonas de origem.
No segundo período (1995 aos dias de hoje), onde já se regista uma maior diversidade
de órgãos de comunicação e uma aparição de imprensa privada, a tónica dominante é a
ilustração de uma certa intensificação da imigração estrangeira, sobretudo clandestina,
a denúncia de práticas corruptas de facilitação de entrada, legalização de permanência
e obtenção fraudulenta de documentos por parte de estrangeiros.
Um outro elemento de destaque é a ilustração da existência de práticas atentatórias aos
direitos dos exilados, nomeadamente, as dificuldades porque passam as pessoas que
demandam entrada no território moçambicano, as detenções, proibições de entrada
através da recondução aos países vizinhos, as deficientes condições de acomodação no
centro de refugiados de Marratane. Finalmente um terceiro aspecto abordado, é aquele
que evidencia a contradição em volta da acomodação dos refugiados em Moçambique,
problemática para uns e para outros um exemplo de um bom país para se ser refugiado.
No diz respeito a segunda experiência aquela desenvolvida no contexto da Covid, a
mesma decorre da conjugação de dois factores, por um lado, devido as restrições de
movimentos e imposição de distanciamento social e, por outro lado, devido as
dificuldades existentes de acesso as zonas afectadas produzi um artigo que aborda a
questão dos deslocados em Cabo Delgado.
O trabalho realizado permitiu compreender que a presença dos deslocados em Pemba
mais do que constituir uma crise humanitária, representa um rico espaço de reflexão em
Trata – se de um semanário cuja primeira edição saiu à rua em Setembro de 1970. Segundo escreve o
sítio electrónico «a verdade», a partir de 1975, após a independência nacional e o advento das
nacionalizações, a publicação passou a pertencer ao Estado moçambicano e a servir como um dos mais
notáveis instrumentos de propagação e disseminação de mensagens e ideais pró-governamentais da época
do partido único. Este período é nalguns círculos da opinião pública tido como a fase crucial no
desempenho daquela que foi a maior revista de grande informação de Moçambique.
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torno da linha ténue de demarcação da fronteira das categorias identitárias nós/eles,
citadinos ordinários/deslocados internos, uma reflexão sobre as dinâmicas urbanas,
ordem urbana, direito de partir e de ficar na cidade, uma reflexão sobre políticas sociais
de desenvolvimento, aspectos postos à prova pela força das migrações forçadas
sobretudo num contexto em que a resposta das autoridades locais a problemática dos
deslocados se inscreve na ambiguidade entre as precauções securitárias e as
preocupações humanitárias.127
Deste modo, as duas experiências acima apresentadas evidenciam como é que em
Socio-Antropologia é possível produzir uma reflexão sólida e consistente na
identificação de temas de pesquisa por aprofundar em trabalhos futuros sem,
necessariamente, se recorrer a práticas etnográficas.

Considerações finais
Ao escrever este artigo a meta era atingir três aspectos fundamentais. Primeiro revisitar
a discussão sobre o papel das fontes primárias, nomeadamente, os documentos e os
arquivos na pesquisa socio-antropológica. O segundo aspecto era contribuir na
possibilidade de um debate sobre como fazer com os estudantes e pesquisadores
iniciantes, na UP, compreendam o trabalho do arquivo e, por fim, o terceiro aspecto era
a partilhar a minha experiência concreta de trabalho com documentos e arquivos.
No que diz respeito a necessidade de revistar a discussão sobre o peso e a importância
de fontes documentais na fabricação de corpus de dados de produção de conhecimento
em sócio- antropologia, a minha experiência de professor universitário, mostra que há
muitos poucos estudantes que nos seus trabalhos (dissertações de licenciatura e de
mestrado) mobilizam nas suas análises documentos que não sejam livros e artigos
científicos da Sociologia ou Antropologia.
Assim, levantar este debate pode, de alguma forma, influenciar no processo de
construção dos conteúdos temáticos nas disciplinas ligadas as metodologias, assim
como provocar os próprios professores a estimularem, no seio dos estudantes, outras
perspectivas de percepção dos documentos históricos, cartográficos, fotográficos, etc
nas suas análises sociais.

127

Aurélio Miambo. Da terra queimada à cidade refúgio…, op. cit.

118

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

As duas experiências trazidas ao longo do texto respondem, em certa medida, a questão
em que contextos explorar os dados documentais e arquivos. Ao longo da explanação
dessas duas experiências concretas procurei sublinhar que os dados documentais e
arquivos foram úteis no primeiro caso para reconstituição da história e realidades dos
campos de refugiados em Moçambique e no segundo possibilitaram o desenvolvimento
de uma reflexão em torno de um fenómeno que ocorre num contexto que se enquadra
dentro daquilo que Mondher Kilani denominou territórios minados, no caso concreto
desenvolvi uma reflexão em torno da difícil inserção e invisibilização funcional dos
deslocados em Pemba. Assim, em contextos difíceis como é o caso actual da covid 19
onde impera o distanciamento social e, consequentemente, afigura-se complicada a
interacção directa com os sujeitos sociais de pesquisa a mobilização de fontes
documentais, de um lado, emerge como uma alternativa à pesquisa in situ e, de outro
lado, apresenta-se como uma ocasião privilegiada para desenvolver reflexões de diversa
natureza através da mobilização de diversas fontes documentais, mas também uma
ocasião para identificar temas de pesquisa por aprofundar, posteriormente, quiçá com
recurso a prática etnográfica.
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Os Angoni e o contexto da luta de libertação nacional em Tete e Niassa
Milton M. M. Correia128
Maria da Conceição X. Justino129
Resumo
As circunscrições, tendo sido implantadas para reproduzirem a ideia da colónia em
África, em particular em Moçambique, continham em si mesmas a contradição do
império articulada pelo discurso de violência legítima e pela narrativa civilizadora do
direito moderno na forma do Estado colonial. O facto é que como toda a dominação
arbitrária, seu poder ideológico era crítico, existindo sob condições históricas que o
tornaram possível. Em meados do século XX, as contradições ideológicas formadas nos
países do centro da economia mundial colocarão as circunscrições como o campo de
luta na periferia, onde o discurso intelectual de libertação ao se aliar com a memória e
experiência pública de repressão política e da exploração económica, juntos formarão
as novas condições históricas do fim das colónias e dos impérios coloniais em África.
Analisamos duas situações políticas da colónia em Moçambique, envolvendo as
autoridades angoni em Tete e Niassa, no contexto da luta de libertação nacional em
África. O artigo mostra as nuances da política colonial portuguesa ao nível das
circunscrições. Recorremos às fontes documentais, por serem aquelas que melhor
informam sobre as situações vividas nas circunscrições coloniais.
Palavras-chave: Moçambique. Inkhosi Ya Makhosi. Povo Angoni. Marcos
Zintambira. Distrito de Tete e de Niassa.

Introdução
Com a ocupação militar e administrativa de Moçambique pelos portugueses, durante o
primeiro quartel do século XX, a luta anticolonial não-militar se tornou dominante no
interior do território até que, passadas três décadas, o movimento pan-africano
revolucionário retorna a acção militar, desde vez nacionalista e independentista em toda
a Africa. A resistência anticolonial se manteve na consciência dos africanos e sob a
forma clandestina. O enquadramento colonial das chamadas autoridades gentílicas sob
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o estatuto de “auxiliares de administração civil”130 da colónia, por tanto que tinha de
assimilação, no concreto, visou resolver de forma alienadora este tipo de resistência
política.
Como todo o domínio colonial, a administração portuguesa do século XX em
Moçambique foi estruturada para fins de exploração económica, tendo sido articulada
de modo a produzir a sujeição da população colonizada. Nesse contexto, a consciência
anticolonial e a sujeição por assimilação constituíram as mais profundas formas de luta
do período pós-ocupação colonial no país, ainda que a literatura histórica e a realidade
mostrem as contradições e dialéticas da “situação colonial”131.
A situação colonial, implicando “tensões e conflitos”132, constituía a realidade social
do contexto da pós-ocupação colonial. A consciência da colonização demarcava em
realidade a posição do colonizado nos termos observado por Frantz Fanon, para quem
ela era no concreto a condição interna do sujeito colonizado, situando-o como
ideologicamente indeterminado.
Cada uma de sua parte, as articulações que a consciência e a sujeição foram
desenvolvendo ao longo do século modificaram em função dos contextos históricos e
das circunstâncias coloniais, variando no meio urbano e rural. A atribuição das
liberdades civis às associações e grémios africanos representou um jogo colonial de
ambas partes, de um lado, sendo articulada a imagem de assimilação ao Estado colonial
conforme a lei e, de outro lado, sendo articulada a imagem liberal e de direito moderno
pelo Estado português.
O que de facto se assiste nesse período é um mimetismo colonial caracterizado por
negação negociada, em que a resistência ganha a forma de tensão pacificada. Da parte
do Estado colonial, pelo seu pendor liberal bastante enraizado na escravidão,
cristianismo e racismo e, da parte africana, pelo seu condão de memória e narrativa de
fundação da terra e resistência secular, “histórica” ou “tradição de resistência”:
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Portaria n.º 5639, de 29/07/1944, in Boletim Oficial n.º 31: Regulamento dos Auxiliares da
Administração Civil.
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A resistência histórica do nosso Povo à dominação estrangeira inicia-se com
as primeiras tentativas colonialistas de conquista e dominação dos Estados
soberanos que existiam na nossa Pátria. É na tradição da resistência
multissecular que se enraíza o espírito patriótico do nosso Povo, a linha
patriótica da FRELIMO. Evocarmos, pois esta dimensão é relembrar uma
herança fundamental de que a FRELIMO se tornou a única e legítima herdeira
e continuadora133.

O colonialismo português se manteve nos seus termos de pacificação até que a sua
negação decisiva pelos colonizados é anunciada pelos manifestos discursos
nacionalistas pan-africanistas e se reportam no espaço publico de forma ambivalente e
clandestina. As autoridades gentílicas moçambicanas, enquadradas na função de
“auxiliares de administração civil”, por força dessa condição e mais ainda por conta de
seu distanciamento dos centros de organização revolucionária nacionalista, acabariam
por ser alvos de processos disciplinares. De facto, esses processos reiteram uma coerção
disciplinar administrativa do governo colonial, contra uma acção anticolonial que já
anuncia a ruptura com a assimilação, o enquadramento e o governo colonial.
A ambivalência expressava, em princípio, o engajamento político limitado em
circunstâncias históricas imaginadas como mais favoráveis ao reforço da autoridade
tradicional nas comunidades, não necessariamente no sentido de engajamento
ideológico ao discurso nacionalista pan-africanista.
Neste artigo, analisamos duas situações políticas envolvendo os Angoni de
Moçambique, nos distritos de Tete e de Niassa, referenciados pelas autoridades
coloniais em relação a expansão do discurso e acção nacionalista pan-africana. As duas
situações mostram a forma como o governo colonial português procurou etnicizar a
imaginação política dos Angoni, com vista a subverter a popularização da imaginação
nacionalista pan-africana.
Os angoni de Tete e Niassa descendem dos migrantes Nguni do movimento regional
Mfecane do seculo XIX, que a partir dos Zulu da Africa do Sul se irradiou por toda a
Africa Austral, estando hoje presentes nos países da região. Em Moçambique, são
referenciados ao sul do rio Zambeze, com destaque em Gaza, onde se estabeleceu a
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FRELIMO. Documentos do 3° Congresso da FRELIMO/Relatório do Comité Central ao 3°
Congresso/O partido e as classes trabalhadoras moçambicanas na edificação da democracia popular.
Maputo: s/d, p. 9.
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capital do Estado de Gaza, e ao norte deste rio se encontram no planalto de Angónia,
em Tete, e no Nissa.

Processo disciplinar contra Marcos Zintambira
Aquando da ocupação administrativa colonial portuguesa do distrito de Tete, Angónia
foi confiada as autoridades tradicionais angoni. A cláusula do Regulamento dos
Auxiliares da Administração Civil estabeleceu as regras de sucessão baseadas no direito
costumeiro. Neste contexto, Marcos Dama Zintambira, filho do ex-Inkhosi, assume o
poder investido a 10 de Abril de 1951 como o régulo de Angónia. Marcos Zintambira
sucede ao seu pai como Inkhosi angoni em Angónia num contexto político novo na
região, contanto que a região de jurisdição do Inkhosi incluía populações vivendo em
Tete e áreas fronteiriças em Malawi. As colónias inglesas, nomeadamente Nyassalandia
(Malawi), Rodésia do Sul (Zimbábue), Rodésia do Norte (Zâmbia) e Tanganyika
(Tanzânia) registaram, por conta das liberdades políticas conferidas pelo governo
colonial inglês, os primeiros movimentos nacionalistas independentistas na África
Austral.
Neste contexto, tendo em consideração a circulação da população e a jurisdição do
Inkhosi angoni na região, o governo colonial português tomou diversas medidas de
precaução para o controlo de possíveis movimentos “subversivos” que, entretanto,
devido a vários constrangimentos a acção foi infrutífera. Um relatório da época sobre
o assunto se refere a fragilidade de controlo da fronteira Tete-Zâmbia-Malawi nos
seguintes termos:
(i) Pertencerem as populações de um e outro lado da fronteira aos mesmos
grupos étnicos; (ii) Estarem essas populações economicamente dependentes
da moeda corrente doutro país; (iii) Existência de vias de comunicação
precárias para fiscalização da fronteira; (iv) Pertencer a maioria dos regedores
do Zumbo, Marávia e Macanga à linhagens dos territórios vizinhos; (v)
Deficiente ocupação administrativa, espaços onde não chegava a autoridade
administrativa; (vi) Curta permanência dos funcionários administrativos
nessas áreas, o que se traduzia no quase inteiro desconhecimento das massas
populacionais nelas existentes e, portanto, no desconhecimento do “campo
Humano” o que abertamente facilita a acção da “subversão”134.

Alfredo Matias da Silva, administrador de Angónia, informa em 1952 que Marcos
Dama Rinze Zintambira frequentava regularmente estas regiões, tanto com objectivos
134

PT/AHD/UM/GM/GNP/RNP/0230/04694. Fundo da PIDE.
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familiares, como para fazer compras e que ele era também sobrinho do mfumo Gomane
da Niassalândia, com quem mantinha boas relações.135
Enquanto Marcos Zintambira demonstrava ser o servil prestador de serviços à
autoridade colonial era “acarinhado”, mas a partir do momento em que as autoridades
coloniais portuguesas sentem que os seus interesses estão em risco, Marcos Dama Rinze
passou a assumir uma nova figura.
Por conta das informações do governo de Tete que descreviam seu primo Willard
Gomane, de Niassalândia, como “comunista e suspeito na liderança de manifestações
nacionalistas”, Marcos Zintambira foi interdito de se contactar com o primo. Nesta
condição, as fontes informam que Marcos Zintambira ausentava-se de Angónia na
clandestinidade para tomar parte em reuniões em Lizulu, na Niassalândia, em que
tomavam parte, para além do seu primo Willard Gomane, vários africanos nacionalistas
que compareciam de vários lugares em automóveis136.
Neste contexto, começou a desenhar-se uma imagem negativa do Inkhsoi Ya Makhosi,
Marcos Dama Rinze Zintambira, aos interesses coloniais portugueses e que não era
conveniente a sua permanência nem como indivíduo, muito menos como autoridade
tradicional em Angónia.
Neste julgamento, se determinou a estratégia de o afastar da função de régulo, do
estatuto e da região que regia. Foi então enviado um ofício ao governador do distrito de
Tete, escrito pelo respectivo administrador de Angónia, cujo teor era fundamentalmente
a suspeita do régulo Zintambira facilitar o incremento da actividade subversiva no norte
da província de Tete, baseando-se nas informações, segundo as quais nos seus discursos
ele teria proferido o desejo de auto-determinação do seu povo. Desta forma, em 1956
Marcos Zintambira cessa as suas funções como régulo de Angónia e é enviado para o
Concelho de Tete, directamente para a cadeia, enquanto aguardava pelo julgamento137.
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PT/AHD/UM/GM/GNP/RNP, relatório de Alfredo Matias da Silva, administrador de Angónia, 1952.
PT/TT/SCCIM/A/9/48, n◦157 Actividades subversivas nas Circunscrições de Angónia, Macanga e
Tsangano.
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Notas confidenciais n° 692/B/2, de 23 de Agosto de 1955, da Secretaria Distrital de Tete para a
administração da Angónia, e outra n° 1022/B/2, de 26 de Setembro de 1955, da administração de Angónia
para Secretaria Distrital de Tete pode ser encontrado na Torre do Tombo e no Arquivo dos Negócios
Políticos referem que Marcos Dama Rinze ficou sob detenção na sede do distrito em Tete de 26 de
Setembro de 1955 a 14 de Julho de 1956.
136

125

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

Dado que a decisão final competia ao governador-geral, em Lourenço Marques, este,
apreciando o processo, exarou em 14 de Julho de 1956 “não publicar por enquanto a
destituição deste régulo”138. A tomada de precaução do governador-geral sobre a
destituição do régulo de Angónia pode se explicar por a circunscrição de Angónia estar
localizada numa região iminente de convulsões subversivas, temendo-se por rebeliões
do próprio povo angune, historicamente conhecido como característico de guerra139.
Em resposta, Marcos Zintambira, achando-se no direito e com suas faculdades mentais
bem controladas, escreveu diversas cartas de apelação para a sua injusta prisão, em
missivas dirigidas a diversas autoridades coloniais portuguesas de quais ele julgava
gozar de estima consideração140. Finalmente, em 1960 após ter sido julgado e
condenado, decidiu-se pela sua deportação por quatro anos no então distrito de
Moçambique141.
Quando a 25 de Agosto de 1969, um oficial dos serviços de informação português,
provavelmente um administrador da circunscrição, em correspondência com Jorge
Pereira Jardim, reportava a preocupação sobre a situação de segurança em Angónia, em
face da sua localização na zona de fronteira com o Malawi, as condições para a acção
política clandestina já haviam sido criadas. Uma das condições há de ter sido o impacto
do processo disciplinar movido contra Marcos Zintambira, a sua destituição do estatuto
de regulo e sua deportação, contra o seu estatuto de Inkhosi Ya Makhosi, a mais
importante autoridade tradicional dos angoni de Tete, de cuja história deriva a
designação Angónia.
Nessa altura de 1969, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), que já havia
se desenvolvido em bases, operações e zonas libertadas no Niassa e Cabo Delgado,
desde o início da luta armada de libertação de Moçambique, a 25 de Setembro de 1964,
vinha encetando esforços para o retorno de suas acções em Tete.
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Documento do Governador-Geral de Moçambique, PT/AHD/ UM-GM/GNP01-RNPS0224.
Segundo um documento da PIDE, Cabo Verde foi conjecturado como perfeito para receber Marcos
Rinze, sem qualquer inconveniente por este não possuir inteligência e instrução capaz de impressionar
os cabo-verdianos. PT/AHD/ UM-GM/GNP01-RNPS0224/ n° 156/C/62/C/B/2.
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Em 19 de Marco de 1956, Marcos Dama Rinze endereçou uma carta à Repartição Central dos
Negócios Indígenas, cujo teor consistia na defesa do proponente (Carta existente na Torre do Tombo).
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Segundo um documento da PIDE, defendeu-se que não convinha colocá-lo em qualquer Província
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maior ou menor escala, sobre as populações. PT/AHD/ UM-GM/GNP01-RNPS0224. Fundo da PIDE,
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Vale mencionar que a preocupação e a tensão que se vivia em 1969 ao norte de Tete, e
em Angónia, em particular, estavam contextualizadas com as operações militares
portuguesas de vulto desencadeadas no período entre a operação Nó-Górdio em Cabo
Delgado e Niassa, e contexto da construção do grande projecto de infraestrutura na
África Austral, nomeadamente a construção a barragem de Cahora Bassa no distrito de
Tete. As forças portuguesas e colaboaracao com a Special Branch do Malawi vinham
desenvolvendo operacoes conjuntas na zona da fronteira de Moçambique e Malawi,
enquadradas no plano de segurança do projecto de construção da barragem de Cahora
Bassa142.
Em Março de 1970, a FRELIMO denunciou a construção da barragem de Cahora Bassa
por um consórcio ocidental-sul-africano e afirmou que ela representava o “símbolo” da
internacionalização da agressão imperialista ocidental contra a causa da libertação e
independência nacional de Moçambique e da África Austral como um todo.143
Os indícios do movimento clandestino em Angónia constam na análise feita pelo
referido oficial colonial que reconhece que o dispositivo de informação e vigilância
civil e militar implantado na zona do distrito “funcionou de forma deficiente”, tanto
que não permitiu que se evitasse que a 23 de Julho de 1969 o cantineiro europeu
Augusto Figueiredo, estabelecido na linha fronteiriça e naquela área, fosse
violentamente agredido por um grupo armado e que acabou por falecer dois dias depois
no hospital de Tete, para onde fora transportado. Confirmando-se o alerta que o mesmo
oficial recebera do Comando Chefe de Moçambique, neste mês, para informações
segundo as quais se registariam actos preparatórios da subversão violenta, com apoio
em território do Malawi, na zona fronteiriça com o limite da Angónia e da Macanga.
Na sequência do atentado, as forças portuguesas em Angónia localizaram e assaltaram
uma “povoação clandestina”, tendo identificado que a mesma apresentava
características de uma recente instalação, construída com elementos provenientes do
Malawi que levou que se admitisse que se trataria de uma instalação planeada para
abrigar no futuro alguns elementos subversivos que possibivelmente se infiltrariam a
partir da Zâmbia. A povoação clandestina foi classificada como “base inimiga” - pelos
142
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conteúdos da correspondência parece ter sido a primeira a ser descoberta em Angónia
-, em cujo assalto resultou na destruição das respectivas instalações e sendo capturados
três guerrilheiros e duas mulheres.
O facto das análises das autoridades portuguesas terem concluído que houve
participação da Frelimo no referido ataque de 23 de Julho reforçava o alerta do
Comando Chefe de Moçambique em relação a ameaça de desencadeamento de acções
violentas de subversão em Angónia. Entrento, com todo o zelo que o referido oficial
colonial pretendeu garantir de isenção no seu relatório, o teor do mesmo denuncia as
ambiguidades próprias das contradições coloniais no trato da clandestinidade. De tal
modo que o cepticismo seguia em paralelo com a percepção que as mesmas autoridade
tinham de mudança dos termos de pacificação. O que estava em causa, neste novo
contexto histórico, era a ameaça da implosão interna. Lê-se:

Embora na Angónia não existia qualquer predisposição para a subversão o
certo é que uma pequena unidade terrorista poderia lançar a desorganização e
o pânico no seio daquelas populações, sobretudo se fossem capazes de
provocar repressão nossa menos criteriosa. Deste modo, este caso reveste
importância, e por isso lhe dedico o merecido desenvolvimento, dado que a
Angónia deve ser para nós a zona de maior preocupação no distrito de Tete
para impedirmos que a subversão venha ali a chegar em actos de terrorismo
puro, perante os quais teríamos de ter a maior serenidade para evitar que o
pânico se generalizasse à população tão densa (europeia e africana).

A repressão colonial na forma de suspensão, detenção, desterro e deposição das
chamadas autoridades gentílicas parece demonstrar, no meio rural, a ruptura com o
aparato retórico da pacificação, de ambas as partes, a colonial e a colonizada. Os
processos disciplinares que as referidas autoridades foram sujeitas tiveram um efeito
paradoxal, porquanto na estratégia de se evitar o contágio político das populações se
reactivou a memória e a tradição da resistência. Estas últimas, quando associadas à
imaginação emergente da libertação da época das independências nacionais, tornaramse forças internas que nas circunscrições constituirão a oposição política clandestina ao
regime colonial.
O estudo dos processos disciplinares contra as autoridades gentílicas se justifica ao
incidir sobre os limites políticos da ideia de colónia, seu poder e autoridade no meio
rural. Sob o ponto de vista historiográfico, o estudo destes processos disciplinares é
significativo para se compreender o tempo e o lugar de uma determinada acção política,
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quanto mais o contexto era da ideia e ideologia da luta pela libertação e independência
nacional dos países colonizados em toda a África. A situação política a que o processo
disciplinar visava responder, de forma coerciva, indicava o estado de formação da
consciência e da acção, indissociadas ao contexto pan-africano.
O aspecto geoestratégico do distrito de Tete, ante o projecto hidroelétrico da barragem
de Cahora Bassa, teve a implicação de colocar a região de Angónia no centro da atenção
dos serviços de segurança portugueses, tornando-a propícia à acção clandestina. Disso
faz jus a documentação referente ao processo disciplinar movido contra Marcos
Zintambira, tornando a circunscrição de Dama e áreas circunvizinhas de sua influência
política, importantes em relação a infiltração que, atravessando o norte de Tete pelo
Malawi e Zâmbia, se dirigiria para o resto do distrito de Tete, e daqui para o distrito de
Manica e Sofala, inclusive em direção ao Zimbábue, interior da África Austral.

A ideia de etnicizar a contrasubversão
Ás vésperas da proclamação da independência nacional do Tanganyika (actual
Tanzania), prevista para ter lugar em Dezembro de 1961, autoridades portuguesas
projectaram instrumentalizar os angoni do Niassa e Songea (Tanganyika), por
intermédio de suas autoridades tradicionais, com o objectivo de aproveitar o conflito
político entre estas últimas e a Tanganyika African National Union (TANU)144. À data,
não havia ainda sido constituida a FRELIMO, que 1962 fora criada com o apoio
fundamental da TANU, de Julius Nyerere, em cujo país, a Tanzania, instalou a sua sede,
escolas e centros de instrucao militar, e de onde irradiou seu comando revolucionário
da luta armada em Moçambique.
Foi referido que ao nível do gabinete do governador-geral de Moçambique, em
Lourenço Marques, foi avançada a proposta de se explorar a possibilidade do Inkosse145
angoni, em Songea, se exilar no distrito de Niassa, fronteira norte de Moçambique com
Tanzania, de onde poderia actuar como barreira contrasubversiva ao nacionalismo. A
população angoni do norte de Niassa formava a continuidade com os angoni de Songea,
ao norte do rio Rovuma, em Tanzania.
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ANTT/SCCIM n° 1119
“Inkosse” significa rei e “Zulu” refere-se aos Angoni, cuja migração para o norte do rio Zambeze e
do rio Rovuma data da grande migração da Zulu da África do Sul, no século XIX.
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A oportunidade dessa proposta surgiu em consequência do pedido feito pelo chefe de
grupo de povoações Tama-Tama, do posto administrativo de Olivença, a 20 de Agosto
de 1961. Descrito como autoridade angoni e parente – “primo, talvez” – do “chefe
supremo dos angoni de Songea”, o chefe de grupo Tama-Tama teria pedido, em
banja146 dirigida pelo administrador da circunscrição de Maniamba, manifestou
preocupacao de inseguranca no que justificou como precaução, caso houvesse
necessidade de transmitir à administração da circunscrição, segundo suas palavras,
“rapidamente qualquer coisa que aconteça aqui nesse tempo.”147
Por nota-confidencial de 24 de Novembro de 1961, o administrador da circunscrição de
Maniamba afirmava não saber “concretizar as razões do pedido do chefe de grupo
Tama-Tama”, para além de que constava que se mostrava “apreensivo com a
independência do Tanganica, receando que suced[esse] no nosso território o que
sucedeu em Angola e na Guiné.”148 Na verdade, referia-se ao levantamento popular que
provocou morte de colonos portugueses no norte de Angola em Março de 1961.
Por isso, em Outubro deste ano, Afonso I.-Ferraz de Freitas, do Centro de Informações,
do governo portugues, admitira a hipótese de que o referido pedido poderia estar
relacionado com os receios do angoni Tama-Tama, face a situação política do Inkosse
de Songea no Tanganyika e a suspeita que este último alimentava de que ficaria sem a
sua autoridade após a independência do Tanganyika e instalado o governo da TANU,
em cerimónia marcada para ter lugar em 9 de Dezembro deste ano.149 Concordando, o
governador-geral de Moçambique levou em conta a informação da nota do
administrador de Maniamba, segundo a qual o Inkosse de Songea vinha se
manifestando como um dos “maiores opositores do TANU” e que teria até se deslocado
a Londres “em defesa dos seus interesses políticos.”150
Afonso I.-Ferraz de Freitas considerou em sua análise dois elementos: primeiro, a
informação segundo a qual a presença Angoni e que a autoridade política do Inkosse
“Banja” é um termo bantu adoptado pelo governo português em Moçambique para designar uma
reunião em as autoridades administrativas coloniais se dirigem às autoridades africanas ou uma reunião
em que estes se reúnem entre si ou com as populações para abordar matérias administrativas ou políticas.
147
ANTT/SCCIM n° 1119
148
ANTT/SCCIM n° 1119
149
ANTT/SCCIM n° 1119
150
ANTT/SCCIM n° 1119: Nota do administrador da circunscrição de Maniamba, datada de 26 de
Agosto de 1961, referente ao Inkossi de Songea e à sua oposição à TANU.
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Zulu, de Songea, estariam a ser tratadas como elementos “estrangeiros” pelas
autoridades da TANU; segundo, admitia a suspeita do Inkosse de Songea, caso se
efectivasse a “plena execução, no Tanganica, a política de eliminação do tribalismo
que, de resto, é política estabelecida pela Conferência de Todos os Povos Africanos,
realizada em Accra, em 1958 [...].”151
Porém, o administrador da circunscrição de Maniamba e Afonso I.-Ferraz de Freitas
não estavam esclarecidos sobre o motivo imediato que teria levado o chefe Tama-Tama
a fazer o referido pedido. Para este último, o assunto deveria ser estudado com urgência
pela administração da circunscrição de Maniamba, tendo em conta o aproximar do
início da época das chuvas e a data prevista para a proclamação da independência do
Tanganyika. Recomendando ainda que o estudo do assunto deveria explorar a
possibilidade de se utilizar a “grande vantagem” que o descontentamento dos Angoni
do Niassa e do Tanganyika representaria contra a infiltração de “elementos
subversivos” em Moçambique. Neste aspecto, considerava a importância da
proximidade étnica dos Angoni nas duas áreas referidas. I.-Ferraz de Freitas não tinha
dúvidas do potencial contrasubversivo que representava a possibilidade de se efectivar
a aliança com os Angoni dos dois lados do rio Rovuma, inclusive o retorno do Inkosse
de Songea sob a proteção do governo do distrito do Niassa:152
Teríamos uma barreira humana constituída por indivíduos de índole guerreira
que, de antemão, sabemos que estariam do nosso lado em caso de emergência
e que seriam os primeiros a denunciar o aparecimento de elementos
subversivos.153

O assunto Angoni voltou a ser retomado a 16 de Setembro de 1964, cerca de duas
semanas antes do início da luta armada em Moçambique, quando o mesmo Afonso IFerraz de Freitas, dos Serviços de Centralização e Coordenação de Informação de
Moçambique (SCCIM), solicitou ao governador do distrito do Niassa informações
sobre o caso. Um informante destes serviços, descrito como “não africano, de nível
elevado e residente no Tanganica”, tinha manifestado surpresa pelo facto do governo
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ANTT/SCCIM n°
relacionando o pedido
Songea.
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Ibid.
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Songea.

1119: Ofício de Afonso I.-Ferraz de Freitas, datado de Outubro de 1961,
feito pelo chefe de grupo de povoações Tama-Tama e receios do Inkossi de

1119: Ofício de Afonso I.-Ferraz de Freitas, datado de Outubro de 1961,
feito pelo chefe de grupo de povoações Tama-Tama e receios do Inkossi de
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português, até aquela data, não ter aproveitado a “oportunidade única” de facilitar a
entrada em Moçambique das “tribus ‘Wangonis’, do sul da Tanganica”.154
Em resposta aos SCCIM, Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, governador do
distrito do Niassa, a 6 de Março de 1965, quando a FRELIMO já desenvolvia ações
militares significativas no Niassa, veio concordar com a estratégia de se levar a efeito
a “atracção do núcleo de ANGONIS” de Songea para o posto administrativo de
Olivença, localizado na margem do rio Rovuma, fronteira com Tanzania. Contudo
propunha que antes fosse adotada pelo governo colonial português uma política de
atração que, tanto quanto entendia, poderia se traduzir em criação de condições
materiais “realmente animadoras”, com vista a reverter a situação de “região isolada”
favorável a subversão para uma situação favorável a contrasubversão.155
Sua proposta de melhorias no posto administrativo de Olivença incluía a melhoria da
assistência sanitária, com a colocação de um enfermeiro europeu; a melhoria da estrada
de acesso à sede do posto; a criação de condições para o lançamento de uma agricultura
ao cargo de um serviço de agricultura e floresta, orientado para a cultura do café e do
chá, que seria também importante para afastar a mosca do sono que infestava aquela
área; a construção de uma residência em alvenaria para o chefe do posto, para a
secretaria do posto, para o posto de saúde e para a escola primária; eletrificação dos
edifícios do posto e da avenida principal; substituição da anterior guarnição da Polícia
de Segurança Pública (PSP) por um pelotão do exército e a construção da pista de
aterrissagem.156
A proposta de Carlos Augusto Matos, governador do distrito do Niassa, vinha na
sequência da dos ataques desencadeados a 25 de Setembro de 1964 no distrito. Na noite
de 29 de Dezembro de 1964, a FRELIMO atacou a residência do administrador do posto
de Olivença.157 O controle deste posto era importante para a FRELIMO, tanto quanto
para o governo colonial português. O posto de Olivença situava-se na linha de
154

ANTT/SCCIM n° 1119: Ofício de Afonso I.-Ferraz de Freitas, datado de 16 de Setembro de 1964,
referente ao “descontentamento” Angoni de Songea.
155
ANTT/SCCIM n° 1119: Ofício de Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, Governador do Distrito
de Niassa, datado de 6 de Março de 1965, em resposta ao SCCIM relativamente aos Angonis de Songea.
156
ANTT/SCCIM n° 1119: Ofício de Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, Governador do Distrito
de Niassa, datado de 6 de Março de 1965, em resposta ao SCCIM relativamente aos Angonis de Songea.
157
ANTT/SCCIM n°1937 Relatório dos Acontecimentos Verificados no Distrito do Niassa no Período
de 01 a 31 de Janeiro de 1965: informações sobre ataques da FRELIMO do dia 29 de Dezembro de 1964
contra a residência do administrador do posto de Olivença, da circunscrição de Lago; NDEGUE, D. F.
X. A Luta de libertação na frente do Niassa. Vol 1. Maputo: JV Editores, 2009, p. 79-80.
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infiltração utilizada pela FRELIMO, cujo controle militar e político tornava viável a
permanente travessia de efectivos, material de guerra e comunicação entre o comando
do setor e a sede da organização em Dar es Salaam. Por outro lado, controlar o posto
de Olivença era fundamental para o governo colonial cortar a infiltração e operações da
FRELIMO baseadas em Tanganyika.
A posição estratégica do posto de Olivença continuou a ser importante para a
FRELIMO no que tange ao sector ocidental, porém, deixou de ser vital quando ela
sucede na abertura da frente oriental alimentada pelo corredor do Mataca e pelas
povoações Yao. Até 15 de Junho de 1965, os SCCIM reportavam a informação do
governador do distrito do Niassa que comunicava ao gabinete do governador-geral, em
Lourenço Marques, que a FRELIMO estaria a abrir a sua frente oriental, estando na
altura a introduzir a sua propaganda entre os Yao por via da circunscrição de Mecula.158
A questão angoni voltou a ser destacada na estratégia de contrasubversão no Niassa em
1966. Uma nota de 8 de Outubro de 1966 assinada por Eugénio José de Castro
Spranger, substituto do director dos SCCIM, dava conta que estes serviços já tinham
procedido no sentido de explorar, contra a luta armada da FRELIMO, as repercussões
da situação dos angoni de Songea.159 Os SCCIM contavam com algumas informações
colhidas junto do regedor Tama-Tama. Em contacto com um dos adjuntos dos SCCIM
no posto administrativo de Olivença, em Maio daquele ano, o regedor Tama-Tama
“lamentou” que “o seu reduzido número não permitisse à sua gente reagir” em defesa
do Inkossi angoni de Songea. Todavia, “mostrou-se agradado” com a sugestão feita
pelas autoridades portuguesas de aumentar a sua força para juntá-la às forças dos angoni
das circunscrições de Valadim e Mecula. Na nota de Eugénio José de Castro Spranger
constava que o comandante da companhia estacionada em Olivença teria sido “várias
vezes solicitado pela gente de Tama-Tama”, pretendendo “auxiliar na recuperação dos
angonis” que na Tanzânia não tinham podido chegar ao posto administrativo de
Olivença. Tama-Tama queixava-se da situação em que os angoni de Songea
encontravam-se “fortemente vigiados” pelos elementos da FRELIMO e pelas
autoridades tanzanianas. Constava ainda a informação segundo a qual o regedor Tama158

ANTT/SCCIM n° 1945: informação do governador do Distrito de Niassa referente ao período de 08
a 15 de Junho de 1965, relativa à infiltração da FRELIMO entre os Ajauas por via da circunscrição de
Mecula.
159
ANTT/SCCIM n° 1119: Nota assinada por Eugénio José de Castro Spranger, substituto do diretor dos
SCCIM datada de 8 de Outubro de 1966, relativamente aos angonis de Songea.
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Tama teria “confirmado” que o Inkossi de Songea teria “pretendido radicar-se, com
parte da sua gente” em Moçambique, mas que tal pretensão não se realizara devido ao
“forte controle” por parte do governo da Tanzânia e por elementos da FRELIMO.160
Ao ter em conta estas informações colhidas junto do regedor Tama-Tama, os SCCIM
tinham despachado dois emissários para estabelecer contactos com os angoni de
Angónia, no distrito de Tete, com o propósito de avaliar se a influência política do
Inkossi de Songea se verificava nesta população, “e, caso fosse favorável, promover a
sua fuga para o nosso território [Moçambique].”161
Para os SCCIM, o “descontentamento” da população angoni de Songea e do respectivo
Inkossi resultava da hostilização que os mesmos sofriam do governo da Tanzânia.
Acreditavam que a aliança político-militar entre a FRELIMO e o governo da Tanzânia
impedia a realização da referida “pretensão” do Inkossi e dos angoni de Songea de se
refugiarem em Moçambique.
Em suas considerações, Eugénio José de Castro Spranger concluiu que o problema
angoni de Tanzania era passível de ser utilizado pelas autoridades portuguesas para
auxiliar a acção psicológica anti-nacionalista em Mocambique, podendo suas
animosidades com a FRELIMO serem extendidas para o seio da população angoni de
Tete a favor do governo colonial.162
A estratégia contrasubversiva visava manipular a etnicidade angoni das duas regiões
em análise, nomeadamente de Angónia e de Niassa, de moldes a que transformada em
etnicismo se impusesse contra o nacionalismo.

Considerações finais
A análise dos eventos vividos em Angónia e no norte do Niassa, envolvendo os Inkhosi
angunes das duas regiões no contexto dos nacionalismos independentistas, mostra que
as circunscrições foram lugares de activa vida política, mesmo sob forte estado de
repressão política em Moçambique colonial. Os factos mostram ainda que a
transformação da etnicidade em etnicismo, que seria o mesmo que a transformação de
160

ANTT/SCCIM n° 1119: Nota assinada por Eugénio José de Castro Spranger, substituto do diretor dos
SCCIM datada de 8 de Outubro de 1966, relativamente aos Angonis de Songea.
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Ibid.
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Ibid.
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uma identidade por descendência social e por afinidades culturais comuns em unidade
política ou ideologica, não é um processo natural. Não é um determinismo
antropológico ou étnico que forma a consciência política e ideológica dos homens,
mesmo que estes comunguem de afinidades étnicas ou culturais que reconheçam como
comuns.
Concretamente, no contexto em apreço, a situação política que afectava os angoni de
Angónia diferia da situação que preocupava os angoni de Songea (Tanzania) e de
Olivença, no Niassa. Em Angónia, Marcos Zintambira foi sujeito a um processo
disciplinar pelo governo português, suspeito de associação clandestina com subversão,
enquanto os angoni da Tanzania e Niassa eram sujeitos a processos de contrasubversão
por afinidades com as disposições manifestas do Inkhosi de Songea e do régulo TamaTama, de Olivença, a favor do governo colonial português. A instrumentalização das
autoridades tradicionais foi uma arma da colonização portuguesa que se mostrou
infrutifera em condicoes de efectiva política limitação regional, não tendo sido o caso
no contexto histórico em análise.
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A dinastia Zintambira e a angunezação de Angónia
Maria da Conceição X. Justino163

Resumo
O presente artigo explora o processo de fixação de um grupo migrante Nguni, que na
sua migração regional na Africa Austral em meados do seculo XIX se estabeleceu na
margem norte do rio Zambeze, concretamente na região norte de Tete. A história da
dinastia Zintambira, de origem nguni, tem a peculiaridade de ser patrilinear e ter-se
estabelecido em região matrilinear, predominante ao norte do rio Zambeze. O grupo se
impõs na região ao ponto de seu domínio político ter instituído a zona de influência
angoni, de onde surgiu a designação da circunscrição de Angónia pelo governo colonial
português e distrito de Angónia pelo governo da República de Moçambique. O artigo
se baseou em fontes bibliográficas e na experiência social da autora. pesquisa recorreuse a uma pesquisa qualitativa, baseada fundamentalmente nas fontes orais. Concluiu-se
que o encontro de padrões linhageiros distintos, de um lado de orientação patrilinear
(Nguni) e do outro matrilinear (Cheua/Antumba), diluiu o estatuto “Nguni puro” em
Tete e regiões circunvizinhas, determinado pelas assimilações recíprocas.
Palavras-chave: Migração Nguni. Moçambique. Dinastia Zintambira. Estatuto
Matrilinear e Patrilinear.

Introdução
Existem diversas concepções sobre a origem do termo angune (plural) ou Nguni
(singular), uns defendem provir de “Ngoni”164, um antigo chefe de guerra, desde que
partiram da actual Zululândia comandados por Nqaba, tendo atravessado o rio Zambeze
em 1849. Entretanto, Grilo (1972) sustenta que o termo angune deriva de VaNgune,
designação por que foram conhecidos os zulus165 que durante o século XIX fizeram um
grande movimento migratório pela região da África Austral, deste a região Zulu na
Africa do Sul tendo atravessado o rio Zambeze em direção ao norte. Ainda segundo o

163

Doutoranda em História de África Contemporânea. Mestre em Ensino de História, pela Universidade
Pedagógica de Maputo, onde é assistente universitária na Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia.
164 Vide Missão Anglicana de Messumba, 1964; os de Padre José Bernardo Gonçalves: A Angónia e os
seus angunes”, de 1959, estes missionários viveram largos anos na Angónia e escreveram sobre a história
e costumes dos angunes que podem contribuir para a clarificação sobre a origem do povo Angune.
165
Zulu, população maioritária da actual África do Sul.
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mesmo, os Angunes se fixaram entre 1849/50 no ângulo nordeste do distrito colonial
de Tete.
A região hoje conhecida como distrito de Angónia, antes da chegada dos Angunes, já
era habitada por populações Antumba e Cheua com as quais aqueles se associariam ao
longo da coabitação (Alberto, 1968). Sua proeminência política conduziu a que a zona
de influência angune se estendesse ao planalto de Angónia e toda a região dessa
formação que inclui Tsangano e Macanga Tete e Malawi de outro lado da fronteira
norte166.
Fixação no planalto de Angónia
Na primeira metade do século XIX, o Mfecane167 foi o extenso movimento migratório
nguni na Africa Austral. Segundo Serra (2000), as razões deste movimento estavam
associadas a conflitos político-militares protagonizadas pelo Tchaka, Rei dos Zulu, que
forçou a que uma parte da população zulu se submetesse ao seu reinado e outra preferiu
emigrar. Dentre o grupo de emigrantes destacam-se alguns chefes guerreiros da
confiança do rei Tchaka como Zuanguendaba, Manicusse Nqaba e Nguana Masseko,
que se fixaram em Moçambique, nas margens sul e norte do rio Zambeze (Ibid., p. 89).
O chefe zulu de nome Zwaguendaba, do clã Jere ou Guambi, era comandante do
exército Ndwandwe que em 1819 teria se retirado para norte de Moçambique com
Soshangane. Ali ele fundou um Estado nguni na região entre o lago Malawi e o lago
Tanganyika. Continuou na margem direita do Zambeze, atravessando o Distrito do
Zumbo, na Província de Tete (Rita-Ferreira, 1974, p. 33).
Ainda segundo a fonte, por volta de 1900, Zwaguendaba penetrou no interior do
planalto de Angónia e aí se fixou depois de arrasar outros povos e grupos invasores. Do
Zambeze seguiu até ao monte Dómue na então fronteira com a Niassalândia (Malawi),
onde se demorou cerca de um ano, seguindo depois pela fronteira da Rodésia do Norte
(Zâmbia) e Niassalândia até Manviri, chegando finalmente à extremidade norte do Lago
Niassa, a sul do Tanganhica onde veio a falecer. De facto, Zwanguendaba conhecido
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Serviços Distritais de Cultura, Juventude e Desporto do Distrito de Angónia, 2019.
Mfecane: um grande movimento migratório que partiu da região da África do Sul e que atingiu quase
todas regiões da África Austral; suas populações migrantes, Zulu ou Vangune, procuravam terras férteis
e gado.
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na história africana como principal Inkhosi Nguni, esteve no Zumbo entre 1825 e 1835,
momento em que teria nascido o filho da “grande mulher”, que veio a ser o seu sucessor.
Por sua vez, Masseko com seu grupo atravessou o rio Zambeze entre Lupata e Singo,
dirigiu-se directamente para o actual planalto de Angónia, e nos anos 1839 e 1844 foi
forçado a emigrar devido a habilidade que lhes moveu o soberano e prazeiro de
Macanga, Pedro Caetano Pereira (Alberto, 1968).
O outro grupo orientado por Nqaba, cujo sucessor foi seu filho Mputa, conduziu as
hostes nguni ainda mais para o norte, enfrentou as populações locais, primeiro os
Maraves e Antumbas, depois os Nhassas (Nyanjas) e Ajauas; seguindo em direção
norte, passou o rio Rovuma e fixou-se na actual Tanzânia. Na terra dos Metengos,
encontrou-se com Zuanguendaba Megongoma (Farahane, citado por Grilo, 1972).
Entretanto um terceiro chefe nguni, Zulu Gama veio a se juntar na Tanzânia aos dois
primeiros, e fixou a sua residência no mesmo local, sob controlo do Mputa (Alberto,
1968). Mputa teve como sucessor Chicusse, que se deslocou de Tanzânia para Macanga
e para as montanhas a que daria o nome de Pandalajala. Cerca de 1840, chegou com o
seu povo a serra Dómué, em Angónia, cujas terras o impressionaram pela sua fertilidade
(Grilo, 1972).
Após a morte de Zuanguendaba, sua população se dividiu em secções pelos quatro
filhos, fundindo-se rapidamente com os diversos povos das regiões ocupadas. Uma
dessas secções ficou o corpo mais numeroso que se manteve unido, ocupando a região
hoje conhecida por Angónia. Mputa foi a autoridade nguni que primeiramente se
instalou na região do norte de Tete, dando origem a dinastia real nguni de Angónia
(Ibid.). Com essa fixação nguni nos anos 1849/50, a região dos Angunes acabaria por
ser designada por Angónia na divisão administrativa portuguesa de Tete.
A Dinastia Zintambira e Angónia do contexto colonial
A dinastia Zintambira de Angónia passa a constituir uma aristocracia encarregue da
política, economia e administração, o que implicou na formação social e linhageira da
população seu domínio. O chefe máximo era designado por hosi, era o herói, isto é, a
entidade mais importante na hierarquia da autoridade política. Chicusse assume a
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liderança dos Angunes de Angónia e autoproclama-se Inkhosi Ya Makhosi I (RitaFerreira, 1974).
Mencione-se ainda que Chicusse governou até a sua morte em 1891 em Ncheu, neste
ano da assinatura do tratado luso-britânico que delimitou a possessão portuguesa de
Moçambique das possessões britânicas na Africa Austral. O processo da ocupação
efectiva da possessão portuguesa levou ao governo português a estabelecer uma política
de proximidade e pacificação com as aristocracias africanas, de modo a evitar conflitos
que justificassem a intervenção inglesa e perda do direito de posse.
Um novo contexto da política se estabeleceu em Angónia e demais territórios outrora
sob domínio das aristocracias africanas. A ocupação militar e administrativa portuguesa
forcou a que as autoridades africanas cumprissem novas funções ao serviço do governo
português, instituindo seu estatuto de auxiliares da administração civil portuguesa. Se
bem que o estatuto salvaguardou o princípio da conservação do domínio tradicional das
aristocracias, porem, em determinadas situações a nomeação ao exercício da função de
regulo ou outros títulos foi manipulada pelo governo português, sempre que a relação
entre as lideranças africanas se mostrou favorável ou não favorável aos fins
exploratórios coloniais. Assim, se manteve a tensão entre o costume aristocrático das
dinastias e a exploração económica colonial em toda a época da segunda metade do
seculo XIX em diante.
A subordinação política das aristocracias foi definida por lei, como se lê no artigo 94,
do decreto-lei 23/299:
Os regedores e chefes de grupos ou de povoação desempenham as funções que o uso local lhe atribuir,
no que não for contrário à soberania nacional. A obediência que as populações lhe devem é a que resulta
da tradição: será mantida enquanto respeitar os princípios e interesses da administração portuguesa a
contento do governo (in Boletim da República, 1933).

O Inkhosi Chicusse conseguiu manter a sua dinastia de régulos angune ao longo do
seculo XX que representado pelos seus cinco filhos: Mandala Chicusse, Gomani
Chicusse, Rinze Chicusse, Cabango Chicusse e Ncuaila Chicusse. Segundo as regras
de sucessão e herança em vigor entre os Angune, o espaço de sucessão cabia ao
primogénito, mas Chicusse tendo consciência de que o seu primogénito não possuía
características elegíveis para um bom líder, segundo algumas fontes orais,168 que o
168

Entrevistas da autora a alguns líderes locais, em Agosto de 2018 em Angónia.
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tomavam como um tirano, o lugar de sucessor foi para o irmão Gomani (Rita-Ferreira,
1974).
Segundo Grilo (1972), em 1896 os ingleses enviaram uma expedição contra Gomani na
escalada das contradições havidas entre aqueles e os portugueses. Dessa expedição teve
lugar o que os Angune denominaram de “primeira guerra inglesa”. Gomani é fuzilado
quando recusou submeter-se à humilhação de marchar ao lado dos cavalos dos seus
vencedores (Ibid.). Com a morte de Gomani, chegara a vez de Mandala reinar após uma
breve disputa com o seu irmão Mcuauila. Mandala torna-se chefe supremo dos Angune.
Segundo Alberto (1968), na sua regência Mandala possuía a sua avó Namulangueni169
como a principal conselheira.
No entanto, com o pretexto de pacificação no sentido de pôr termo a crise de sucessão
entre os herdeiros do trono, estes são convencidos e enviados para Lourenço Marques
com a promessa de lhes ser administrada uma educação portuguesa para a governação
e de cumprir o serviço militar. Durante a deportação, faleceram dois e retornaram à
Angónia somente Rinze e Cabango. Rinze ou Zintambira conseguiu regressar como
Primeiro-Cabo e foi nomeado régulo das terras onde havia residido seu pai, dando assim
continuidade a dinastia (Rita-Ferreira, 1974, Grilo, 1972).
No ano 1902, Rinze Chicusse Zintambira também chamado de Dafuleni sucede seu pai
(Chicusse) como Inkhosi Ya Makhosi II ou Zintambira II. Pelas realizações e
comportamento, Rinze Zintambira foi apelidado por “fiel servidor” pelo governo
colonial português170. Passados cerca de meio seculo, em 1951 Rinze Chicusse morre
e foi substituído pelo único filho, Marcos Dama Zintambira, coroado como Inkhosi Ya
Makhosi III, Zintambira III.
O régulo Dama é um dos mais importantes da circunscrição de Angónia sendo
descendente directo do antigo potentado Rinze. O representante do regulado
Dama, trata-se de um indígena bastante civilizado com muito prestígio no
meio da comunidade, muito estimado e considerado por todos os indígenas.
Pertence a família Rinze e será talvez o futuro régulo (Metelo,1957, p. 80).

O reinado de Marcos Dama Rinze chegou ao fim com a sua deposição, condenação,
deportação e morte em 1959.

169 Namulangueni

foi a primeira esposa do Chicusse, Nkhosikazi, mulher com um estatuto especial diante
da autoridade tradicional, Mandala teve que ser auxiliado por sua avó, devido ao carácter já conhecido.
170 Relatórios das autoridades coloniais portuguesas.
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Convivência entre o povo Angune e os Antumba/Cheua
Como forma de estabelecimento de regra de convivência equilibrada e harmoniosa, o
primeiro Inkhosi da dinastia Zintambira enveredou por um “pacto de sangue” com os
chefes locais e principalmente entre os principais clãs da região de Angónia. Este pacto
previa a partilha do poder entre a classe aristocrática, que incluía as alianças
matrimoniais e principalmente fidelidade. É neste sentido que na divisão de poderes se
determinou que o poder real pertencia ao clã Masseko, o poder religioso ao clã Mulodja,
ao clã M’langéni cabia-lhe a guarda real, eram ministros; esta autoridade teria um
carácter consanguíneo. Por outro lado, adoptou-se a política de “assimilação”
conhecida por angunezação (Grilo, 1972). Estas foram as duas estratégias traçadas por
Chicusse para o estabelecimento de regras de equilíbrio e de convivência entre os nguni
e os Antumba/Cheua em Angónia.
O processo de angunezação constituiu na imposição da cultura, usos e costumes e da
língua zulu aos habitantes dominados em Angónia. Em contrapartida, a angunezação
integrou as chefias Cheua/Antumba na hierarquia das autoridades da administração,
que se concretizou por duas vias: méritos militares (Serra, 2000) e aliança matrimonial,
isto é, casando-se com uma mulher nguni (Grilo, 1972). Na convivência intercultural
entre as populações dos grupos distintos, muitos costumes nguni passaram por uma
transformação, por exemplo as cerimónias de iniciação feminina, designadas por
chinamuali, deixaram de ser limitadas à raparigas das famílias aristocráticas nguni e se
generalizaram as raparigas de outros grupos em Angónia (Grilo, 1972).
Por outro lado, a dança Nhau, típica dos Cheua, dentro do contexto dos ritos de
iniciação masculina, segundo nossa entrevistada, não é dançada em Folotia e seus
membros não admitem que um nguni participe nesta irmandade171. Entretanto, o Ngoma
é uma dança nguni de cariz guerreiro, com o significado de vitória, inicialmente
somente autorizada aos membros do género masculino, mas actualmente as mulheres
nguni e cheua também dançam (Gamito, 2003).
Do mesmo modo, na esfera de domínio dos Inkhosi a língua obrigatória de
comunicação era o zulu. Não era admitida outra língua para discussão dos milandos.

171

Entrevista realizada em Angónia, Julho 2019 a actual Inkhosi Ya Makhosi.
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Paradoxalmente, as mulheres, sendo estas responsáveis pela educação das crianças,
sempre que puderam comunicaram com seus filhos na língua cheua. Com efeito, a
angunezação resultou na apropriação social da língua cheua, notável no quanto
actualmente todo angune se comunica em cheua (Rita-Ferreira, 1974).
Segundo Rita-Ferreira (1974), dois sistemas diferentes de parentesco coexistem em
Angónia, um patrilinear trazido pelos nguni e outro matrilinear preexistente entre os
Cheua e Antumba. Radcliffe (1950) defendeu que nenhuma sociedade é
exclusivamente matrilinear ou patrilinear no que se refere não só à descendência, mas
também em relação à residência, herança ou sucessão e por isso alguns autores preferem
referir-se a sociedades predominantemente matrilineares ou predominantemente
patrilineares.
Assim, segundo Gamito (2003), se observa que o membro mais velho da matrilinhagem
que há tempo se fixou na região é quem detinha os poderes de chefia. Outro, porém,
Rita-Ferreira (1972) destaca que um grupo de irmãs e seus filhos menores a que os
Cheua dão o nome de mbumba está sempre sob protecção de um nkhoswue que é de
início um tio materno escolhido para o efeito. Do mesmo modo que quando um homem
reside com a sua mulher e os filhos, esta é a sua casa. Mas só nessa pequena esfera é
que ele era o senhor da sua casa, pois o senhor último era mesmo o nkhoswue, o irmão
da mulher (ou tio) que vivia em princípio noutra povoação.
Assim, sendo o princípio de descendência matrilinear de suma importância na
sociedade cheua, no entanto os homens predominam em todos os assuntos de natureza
prática, são os dirigentes e os conselheiros, são os juízes dos tribunais consuetudinários
e os responsáveis pela resolução dos litígios surgidos no seio da matrilinhagem.
Nesta óptica, ainda Radcliffe (1950) sustenta que o casamento pode ser muito mais do
que uma relação entre dois sexos; pode ser, e muitas vezes é, uma rede de relações e
interdependências entre duas ou mais mulheres e homens onde factores como a idade,
ou a ordem da entrada na família pela via do casamento tem mais importância do que
o próprio género.

Não é de surpreender, portanto, que os observadores superficiais suponham encontrarse perante uma sociedade patriarcal. Mas, na realidade, pelos princípios da
descendência matrilinear, as dominantes posições sociais dos varões são herdadas pela
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via uterina. A sua senioridade depende do lugar ocupado pelas suas progenitoras dentro
dessa unidade genealógica que designamos por matrilinhagem (Gamito, 2003). Quanto
aos Angune tradicionalmente patrilineares, os herdeiros foram sempre os filhos
primogénitos.
Outro costume que sofreu alteração foi o sistema de casas. Segundo Rita-Ferreira
(1974), por meio deste sistema organizava-se toda uma hierarquia de posições sociais,
os bens eram transmitidos segundo regras fixas, por ele se assegurava a escolha de
herdeiro e era esse sistema até que determinava a disposição de palhotas e o aspecto
exterior das povoações.
Nas aldeias aristocráticas em que vigorava o sistema de casas entre os Angune, a
disposição era a seguinte: “A palhota principal da povoação, indlunkulu, pertencia à
mãe do chefe, e as palhotas das mulheres destes eram construídas em determinado local
e em certa posição fixa e imutável, relativamente a essa palhota principal” (Grilo, 1972,
p. 45). Assim, tomava expressão física uma hierarquia de posições sociais
extremamente rígida. Cada casa era uma unidade económica, com a sua propriedade
privada que se transmitia a um herdeiro próprio e também uma unidade residencial com
muitos dependentes que iam desde o seu Induna, administrador dos bens, aos seus
criados.
Entre os Angune existia uma separação nítida entre as povoações habitadas por estes e
as habitadas por Acheua, tendendo as variações nas práticas matrimoniais a
corresponder com essa divisão. De modo geral, os Angune de Angónia e da região
circunvizinha mantiveram o antigo sistema de descendência e herança agnática, o
casamento virilocal e a compensação nupcial por meio do gado.
Em Angónia, a regedoria Dama sempre foi a que com maior número de população se
apresentou relativamente as outras regiões ocupadas pelas outras autoridades
tradicionais. A autoridade do régulo era medida pelo número de população que estavam
sob seu controlo, e este universo era reflectido nas contribuições fiscais exigidas pelo
Governo colonial. Neste contexto, se observou que a regedoria Dama contribuía com
50% dos valores globais dos impostos coloniais em Angónia, em relação às outras
regedorias. Este aspecto foi relevante para assegurar o estatuto político da dinastia
Zintambira e consideração das autoridades coloniais em Angónia e no distrito de Tete.
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Por outro lado, a autoridade política tradicional dos chefes da dinastia Zintambira
correspondia com a confiança e segurança das populações, ao ponto de verem o Inkhosi
como uma instituição “sagrada”. Assim, descreve em entrevista um nguni em Angónia:
“Na guerra de resistência a ocupação colonial, Rinze dificilmente regressava com
baixas, ele no combate lutava em pé com a sua arma, provocando terror aos seus
inimigos.”172 Estes aspectos, nomeadamente a sua tradição e o modo como se
apropriaram nos seus desígnios dinásticos do governo colonial, mostram a angunezação
foi um processo continuado ao longo dos tempos, relacional tendo em conta a presença
maioritária da população Antumba/Cheua preexistente e sobretudo politico, porquanto
a dinastia Zintambira foi hábil na condução de seu domínio durante a ocupação,
pacificação e governo colonial.

Considerações finais
Com efeito, vale dizer que a dinastia Zintambira surgiu como resultado das grandes
migrações zulu na região sul do continente africano conhecidas como Mfecane.
Dos grupos que se destacaram e atravessaram Moçambique foram do Zuanguendaba,
Nqaba e Masseko, que devido aos conflitos que decorreram pela ocupação das terras,
estes acabaram por se separar e foi a linhagem de Nqaba que se fixou em Angónia.
Por via de Nqaba, seus descendentes instituíram a dinastia Zintambira que se preservou
no seu domínio político tradicional e moderno por conta de sua habilidade de se
estabelecer em meio a

inter-relações culturais, cujos efeitos recebeu o termo de

angunezação. Esse processo reflete as dinâmicas do costume nguni, cujo exemplo de
maior notoriedade há de, com certeza, ser a regra de sucessão ao título de Inkhosi Ya
Makhosi, hoje ocupado por uma mulher, como Zintambira IV, em meio a uma
reconhecida tradição originaria patriarcal.
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“TIO, PEÇO CINCO!”:
traços relevantes da prática da mendicidade infantil na cidade do Maputo
Bento Rupia Júnior173
Deise Leonor Jane174

Resumo
Partindo da constatação no quotidiano, o presente artigo é corolário de um trabalho em
torno da prática da mendicidade exercida por crianças em idade escolar em bairros periurbanos na cidade do Maputo. Buscamos a inserção na leitura dos traços que marcam e
tecem a cortina óbvia da pobreza enquanto fundamento do fenômeno em análise, para
daí deparar com causalidades e estratégias periféricas que engendram a mendicância.
Para o efeito, acionamos a análise de conteúdo dos depoimentos deixados por crianças
envolvidas na actividade e que se predispuseram para responder a entrevistas
previamente elaboradas e administradas nos bairros. Os vestígios enfatizam que a
prática da mendicidade reproduz-se também enquanto estratégia racional de um enjeux
que aposta na comoção das pessoas para obtenção de maior rentabilidade por parte do
doador. Constatamos a inserção prematura na informalidade laboral, comprometendo o
imaginário ancorado na trajetória escolar e no sentido vivido de infância.
Palavras-chave: Mendicidade. Infância. Cidade. Pobreza. Maputo.

Introdução

A prática da mendicidade não é um fenômeno novo em Moçambique. A história social
do país já tem registos dessa prática, embora esta tenha ganho contornos distintos ao
longo do tempo. Na cidade do Maputo, ela aparece associada a movimentos migratórios
massivos a partir dos espaços rurais e da periferia destas.
Nos últimos anos, a mendicidade tem sido associada a problemas de pobreza extrema
a que se encontram votados grupos domésticos, onde parte dos membros fundamentais
que garantem a sua preservação não dispõem de emprego e meios sólidos de renda.
A mendicidade envolvendo crianças toma um registo significativo que justifica o nosso
interesse pela análise.

173
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de Moçambique e pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos e Rurais-LEUR da
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Moçambique -ISCTEM
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Um breve rastreio do estado da arte permitiu tomar contacto com alguns trabalhos em
torno do fenômeno e que são dignos de registo.
Elegemos os trabalhos de (LOFORTE, 1989; MASSINGA, 1998; ZIMBA, 1999;
MAUSSE, 2000; OPPENHEIMER & RAPOSO, 2000; MAULUQUELA, 2005;
MENESES & LOURENCO, 2000; AQUIMO, 2001; SARA ESCOREL, 2002;
SERRA, 2003; CAPURCHANDE, 2004; MEDINA, 2015).
Situados e partindo de distintas perspectivas, a riqueza destas pesquisas está no
contributo trazido para a clarificação das intenções do presente trabalho, em
circunscrevê-las à leitura dos traços que se encontram na opalescência das leituras
[sobre as causas] da mendicidade centradas na pobreza e nas condições sociais de vida
dos seus praticantes. Propomo-nos a iniciar a leitura da mendicidade infantil a partir de
uma concepção do fenômeno enquanto um construto iridescente.
A análise de suas racionalidades práticas não pode, no entanto, dissociar-se das
influências que os contornos das vulnerabilidades sociais a que ficou votado o país e
com maior incidência Maputo, a cidade capital, fruto da globalização do capitalismo
que forçou a adoção de um conjunto de medidas de natureza político-econômicas que
transformaram a organização do Estado e seu papel na economia.
A fragilidade do seu tecido económico fez com que as exigências para a implementação
do modo de vida social, sustentado nas agendas do neoliberalismo, se tornassem
imperativas e a capacidade de adaptação ao nível económico e das suas características
política e sociais produzissem efeitos inesperados, colocando em evidência as suas
lacunas como é o caso da reconfiguração do emprego que tende a conduzir, para além
de novas situações de pobreza, à informalidade laboral, incluindo de menores.
Para lograr os resultados almejados, nomeadamente, o de identificar os traços
suplementares que explicam a prática da mendicidade infantil, optamos por categorias
analíticas que nos permitissem captar dos depoimentos de 32 (trinta e duas) crianças
que nos colocassem na nos eixos dos contornos conceptuais e metodológicos que uma
sociologia do urbano, voltada para tornar clarividente que a prática da mendicidade por
crianças é fruto de causas distintas captáveis com recurso a um dispositivo
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metodológico marcadamente qualitativo assente em entrevistas semi-estruturadas de
longa duração e trabalho etnográfico.
Importa referir que os informantes-mendigos [entrevistados] inicialmente foram
abordados de forma informal ocasional, para depois estarem sujeitos a critérios de
consentimento e anuência que os configurou o estatuto de unidades de investigação. Ao
integrarmos o universo destes informantes-mendigos, accionamos os dois tipos de
técnicas de trabalho de campo referenciadas, queríamos captar as concepções de
infância e de mendigos, suas problemáticas, os significados que atribuem as suas
experiências nas suas vivências quotidianas. Importa referir que, os nomes que constam
dos nossos entrevistados foram codificados, isto é são fictícios como forma de preservar
a identidade dos mesmos.
A população urbana em Moçambique está estimada em 30% da população total, e a
taxa de urbanização projectada implica que 50% da população viverá em 2025 em
cidades (INE, 2004; Nações Unidas, 2007). Embora a taxa de pobreza rural tenha caído
16% para 55% entre 1996/7 e 2002/3, a taxa de pobreza urbana caiu 11% para51%,
com Maputo a ver um aumento da sua taxa de pobreza de 47 para 53% no mesmo
período.
Os dados do INE (2004) revelam também que 59,8% da população economicamente
activa em Maputo, recebe remuneração em dinheiro ou em espécie, contra uma média
nacional de 11,5%; e apenas 6,6% da população economicamente activa em Maputo
não recebe qualquer remuneração, contra uma média nacional de 36%.
Segundo a mesma fonte, somente 7,5% da população em Maputo faz da agricultura a
sua actividade económica principal (com o consequente acesso directo à comida), o que
fica bastante abaixo da média rural de 90,5%, bem como da média urbana de 47,8%.
Tudo isto aponta para a muito difundida importância do emprego e rendimento advindo
do exercício de actividades laborais institucionalizadas para a população em Maputo.
A falta delas resulta em implicações significativas na natureza das estratégias de
sobrevivência das pessoas em particular das crianças, motivando assim, a busca de
outras opções práticas.
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A distância entre o suburbano e o peri-urbano no Maputo está nas formas de ocupação
e as suas relações com o território. As áreas peri-urbanas possuem a agricultura como
a sua principal actividade económica e têm uma baixa taxa de ocupação; as áreas
suburbanas têm uma alta densificação populacional em condições de infraestruturas
degradadas e são dependentes do trabalho assalariado do centro urbano (ARAÚJO,
1999). A estes dois meios interpõem-se as práticas informais de comércio, jogos de
azar, etc. É possível a partir daqui ensaiar uma dedutiva imagem útil do mapeamento e
perfil da pobreza e bem-estar nas áreas urbanas em Moçambique em geral e em Maputo
em particular.
As cidades nacionais dispõem de um retrato e traços que agudizam as desigualdades e
apresentando uma dificuldade para a definição das fronteiras espaciais entre o rural e o
urbano. A maior interação social assiste-se e reside nessas fronteiras, com uma estrutura
social e dimensão espacial marcadamente híbridos, onde as marcas mais evidentes
apresentam cenários de espaços multifacetados e permeado por elementos rurais,
urbanização muito residual, percepções discrepantes de apropriação d espaço.
Agravados por condições socioeconômicas deficitárias, a mendicidade surge no
universo das vivências dos grupos domésticos como uma das estratégias encontradas
para tornear as dificuldades sociais.
Partimos daqui para a especificação dos propósitos que explicam a necessidade da
leitura a que nos propomos: a abordagem em torno da mendicidade de crianças e sua
prática tem vindo a crescer de forma significativa, o que leva sempre ao questionamento
do papel do Estado no processo.
O governo de Moçambique, em iniciativas sob patrocínio de instituições parceiras tende
a pautar sua acção por intervenções, entre elas, o da busca do conhecimento do
fenômeno, através de estudos que permitam encetar intervenções buscando soluções
para o efeito.
O Ministério da Mulher e Coordenação da Acção Social (MMCAS), actual Ministério
do Género, Criança e Acção Social, desenvolveu um estudo no País em 2001 que
culminou com a elaboração do “Relatório de Definições dos Padrões Mínimos de
Atendimento à Criança”. Aí, o MMCAS procurou analisar os centros de acolhimento à
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criança em situação difícil em Moçambique para compreender o panorama dessas
instituições com vista a se definir padrões atinentes ao atendimento das crianças.
Os resultados do estudo referem-se de forma conclusiva as condições socioeconómicas
e culturais do país que permitem a coexistência de diversas alternativas de atendimento
de crianças em situação difícil, albergando de forma não selectiva a todas categorias de
crianças em situação difícil. Assim, o Estado dentro das suas obrigações deve ser
chamado para intervir nessas situações de atendimento institucional através por
exemplo do MMCAS para o caso das crianças órfãs sem apoio de terceiros ou crianças
cujas famílias substitutas ou encarregados de educação, não têm capacidade de
trabalhar e de gerar rendimento.
Portanto, o Estado na condição de garante das mínimas condições de sobrevivência às
crianças em situação difícil através do MMCAS (2001), a sua maior preocupação
residiu no facto de procurar melhores políticas e definir padrões de atendimento
adequados a estas crianças. A abordagem em alusão encontra-se mais inclinada no
âmbito de apoio social que o Estado deve garantir às crianças desfavorecidas.
A partir do estudo acima percebemos que, os centros de acolhimento são vistos como
um espaço em que as crianças se encontram acomodadas por diversas razões como
abandono, orfandade, incapacidade por parte dos familiares em garantirem uma mínima
assistência social devido a falta de emprego.
As teorizações que alicerçam o conhecimento dos traços da mendicidade infantil

A mendicidade de crianças inscreve-se num prisma de crise social e econômica, com
implicações nos laços familiares e na garantia da racionalidade econômica das mesmas
e que mobiliza, grosso modo, a opções desfavoráveis para a trajetória das crianças, na
medida em que são levadas a assumirem outros papeis sociais.
Busquemos por exemplo, na posição de Graciani (1997), que considera a criança e o
adolescente na rua enquanto uma criação da sociedade:
A problemática não está no menor, que tem de actuar por fora das normas,
reside na estrutura social, no ordenamento e na dinâmica da sociedade que o
obriga compulsoriamente a esses tipos de conduta, ao negar-lhe as
possibilidades normais da vida (Graciani, 1997, p. 112).
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Já para Fernandes (2008), a expressão “crianças na rua” é usada para designar o grupo
que recorre à rua como meio de subsistência, embora passem aí a maior parte do seu
tempo, acabam por regressar a casa nem que seja apenas para dormir pois, este grupo
ainda mantém laços com os seus familiares.
Assim, o termo “crianças de rua”, segundo Fernandes, refere-se ao grupo que vive de
facto na rua. Este grupo faz do seu habitat, da sua casa, do seu lar, do seu espaço de
lazer e de trabalho, a rua.
Tem sido nas famílias onde as dificuldades vivenciadas e que produzem a fome e
miséria, que a própria casa representa um espaço de privação, de instabilidade de
indagação e de definição de estratégias e que contribuem para o esfacelamento dos laços
de afectividade e de solidariedade.
Meneses & Lourenço (2000, p. 23) definem a mendicidade como sendo:
O comportamento de alguns seres humanos dotados ou não de capacidade
para o trabalho, que consiste na procura habitual de meios de subsistência, ou
mesmo de sustentação de um vício através do recurso a peditórios e a outros
seres humanos ou a instituições.

Para o presente trabalho, compreendemos a mendicidade infantil como uma actividade
que certas crianças exercem nas ruas das grandes cidades do nosso país com o intuito
de receber caridade por parte de outros membros da sociedade que dela fazem parte.
Da condição em que está sujeita, continuam os autores,
a família pobre, precipita a ida do adolescente para a rua e, na maioria das vezes, ao abandono da escola,
a fim de ajudar no orçamento familiar. São expostos a uma situação de risco eminente e discriminados
pela própria sociedade como “marginais”, começando muito cedo a conhecer a perversidade do mundo
fora de seus lares, ou seja, os “desencantos” da rua (p. 24)

Elegemos Pierre Bourdieu, autor francês, para elucidar-nos no conhecimento em
abordagem. Na construção de sua teoria, o sociólogo francês procurou compreender,
de forma muitas vezes microscópica e detalhada e a partir de procedimentos empíricos,
não a essência da acção dos agentes, mas a complexa relação entre os distintos espaços
sociais em que se manifestam os fenômenos e a inserção dos actores envolvidos na sua
produção; vale dizer, as condições de efetivação e as modalidades de produção das
diversas práticas dos agentes sociais.
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A presente opção analítica por Pierre Bourdieu assenta na valência heurística de seus
produtos teóricos, na medida em que escapam a armadilha do interesse pelos resultados
das acções das crianças mendigas, ou seja, pelo seu opus operantum, sob o suposto
comando das estruturas objectivas, intemporais e universais, para concentrarmo-nos no
modus operandi, ou seja, na análise do próprio acto de constituição e realização das
práticas de mendicidade.
Bourdieu valoriza a ideia escolástica do habitus como um sistema de “disposições
duráveis” que resultam de um longo processo de aprendizado, em que os agentes sociais
convivem com diversas modalidades de estruturas sociais. As condições materiais
características de uma determinada classe social e a sua incidência no contexto familiar
constituem, segundo ele, uma mediação fundamental na produção do habitus. O habitus
é um produto dos condicionamentos que tende a reproduzir a lógica objectiva dos
condicionamentos, mas introduzindo neles uma transformação (BOURDIEU, 1992, p.
213).
As experiências primeiras dos actores sociais, vividas no ambiente familiar, ou seja, o
habitus produzido e adquirido nas relações familiares, estariam no princípio da
recepção e da apreciação de toda experiência ulterior dos actores sociais (BOURDIEU
e PASSERON, 1970, pp. 58-61; BOURDIEU, 1992, pp. 93-197).
Dessa forma, o habitus — “história incorporada” pelo actor social por meio da sua
inserção em diferentes espaços sociais — constitui uma matriz de percepção, de
apreciação e de ação que se realiza sob determinadas condições sociais. Ele informa a
conduta do actor, suas estratégias de conservação e/ou de transformação das estruturas
que estão no princípio de sua produção. Trata-se, enfim,
de sistemas de disposições duráveis e transferíveis, estruturas predispostas a
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípios geradores e
organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente
adaptados a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio
expresso das operações necessárias para atingi-los, objetivamente "reguladas"
e "regulares", sem ser o produto da obediência a regras, sendo coletivamente
orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente
(BOURDIEU, 1992, op. cit., pp. 88-89).

O habitus possibilita, em variadas situações conjunturais nos diversos espaços sociais,
a criação de novas modalidades de conduta dos actores sociais, propiciando-lhes, de
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certa forma, produzir determinadas "improvisações regradas". Se no confronto com
essas situações conjunturais o ator social desfruta de certo grau de liberdade para ajustar
suas práticas às contingências, isso não se confunde com "criação imprevisível de uma
novidade", uma vez que a prática social sempre está limitada por condições históricas
específicas.
Bourdieu substitui a noção de sociedade pela de campo. Em seu entendimento, uma
sociedade diferenciada não forma uma totalidade integrada por funções sistêmicas; ao
contrário, é composta por um conjunto de microcosmos sociais relativamente
autônomos, espaços de relações objetivas onde se desenvolvem uma lógica e
necessidades específicas, bem como interesses e disputas irredutíveis ao funcionamento
de outros campos. Assim, o campo é um espaço social que possui uma estrutura própria,
relativamente autônoma em relação a outros campos.
Um campo pode ser definido como uma configuração de relações objectivas entre
posições de força ocupadas pelos agentes ou instituições conforme a sua situação actual
e potencial na estrutura da distribuição de diferentes espécies de capital, cuja posse e
cujo volume tendem a comandar as suas estratégias para conservar e/ou melhorar suas
posições dentro da hierarquia de cada campo.
O campo constitui um locus de luta entre os agentes, uma luta concorrencial decorrente
de relações assimétricas derivadas da distribuição desigual da espécie de capital
dominante no interior de cada um dos diversos campos sociais, mas também para
definir e/ou regular uma esfera particular da prática.
As diferentes estratégias que os actores sociais tenderão a desenvolver no interior de
um campo social, a construção de seus pontos de vista sobre o funcionamento do
próprio campo, encontram sua explicação, segundo Bourdieu, nas posições que eles
ocupam nessa polarização, conduzindo assim aqueles que monopolizam o capital
específico de um determinado campo, fundamento do poder e da autoridade que
desfrutam em seu meio, a tomadas de posições mais ortodoxas, vale dizer, de defesa
dos princípios de estruturação do campo, enquanto os que possuem menor volume e/ou
encontram-se despossuídos de capital legítimo naquele campo tendem a tomar posições
de contestação em relação à estruturação das relações de poder, motivo pelo qual estão
mais inclinados a desenvolver estratégias de transformação (BOURDIEU, op. cit., p.
87).
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3. Características e adequação dos procedimentos analíticos e de abordagem da
mendicidade
Devido à dispersão das crianças-alvo da pesquisa desenvolvida na cidade do Maputo,
os dados produzidos são provenientes da co-participação das situações em que os
indivíduos estão envolvidos em interacções interpessoais. Tendo em conta que se trata
de um estudo qualitativo devido à sua finalidade, provenientes da co-participação das
situações em que os indivíduos estão envolvidos.
A abordagem qualitativa permitiu-nos também captar as percepções sobre as dinâmicas
da mendicidade na cidade de Maputo em particular das crianças que se fazem à rua
como forma de garantir o sustento familiar, numa primeira intenção, depois, numa
segunda, encontrar mecanismos de garantir, via comoção, uma maior rentabilidade. Tal
como afirma Gil (1999), o uso dessa abordagem propiciou o aprofundamento da
investigação das questões relacionadas ao fenômeno da mendicidade e das suas
relações, mediante a máxima valorização do contacto directo com a situação estudada,
buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a
individualidade e os significados múltiplos do fenômeno.
No trabalho encetado, a nossa preocupação com o processo foi muito maior do que com
o produto, ou seja, o interesse incrementado ao estudar o problema da mendicidade para
verificar “como” ele se manifesta nas actividades, nos procedimentos e nas interações
quotidianas. Outro aspecto é que a análise dos dados (entrevistas aleatórias com
crianças protagonistas e com informantes que em presença testemunham o acto de
mendigar) tendeu a seguir um processo indutivo – já que a pesquisa qualitativa é
emergente em vez de estritamente pré-configurada.
Uma outra valência do método accionado é declarada por Richardson (1999), que
considera a vantagem da análise qualitativa especialmente válida em situações em que
se pretende evidenciar a importância da compreensão dos aspectos psicológicos cujos
dados não podem ser colectados de modo completo por outros métodos, devido à
complexidade que encerram (por exemplo, a compreensão de atitudes, motivações,
expectativas e valores).
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As entrevistas que ilustramos são recorte de um conjunto mais amplo dos depoimentos
recolhidos com base num guião semi-estruturado de questões buscando com elas obter
relevantes aspectos da prática da mendicidade por menores.

4. Depoimentos ilustrativos da prática estratégica da mendicidade
Teixeira, de 49 anos de idade, é alfaiate, com 7 filhos. Conseguimos colher o
depoimento dele nos seguintes termos: “Vivo nesse bairro há 30 anos e trabalho aqui
em casa com essa minha máquina de cozer roupa. Consigo sustentar a minha família
com o pouco que consigo ganhar fazendo esse trabalho”.
Ainda segundo o mesmo entrevistado, quando questionado sobre a situação dos seus
filhos, deixou ficar as seguintes palavras:
É difícil para mim ter que responder essa pergunta porque quando penso choro
sozinho. Não vejo sinceramente falando a razão dos dois meus filhos irem na
rua mendigar isso porque aqui em casa nunca dormiram a fome e nem se quer
já ficaram um dia inteiro sem comer. O pior de tudo, não querem mais ir a
escola e isso me deixa muito triste. Quando tento falar com eles mesmo a mãe
quando fala com eles desaparecem de casa durante alguns dias. Mesmo
batendo em nada resultou e prefiro reparar a eles para não correr o risco de
lhes perder para sempre.

Merino, 13 anos
O que faço é para ajudar a minha família e não tenho vergonha de dizer alguém
o que faço. Existem dias que quando temos sorte conseguimos 30 ou mesmo
50 meticais. As vezes nos dão comida e levamos para casa para minha mãe
preparar e comermos juntos.

Inocêncio, 11 anos
Sigo os passos do meu irmão e ele me ensinou a não passar fome. Nos
primeiros dias foi difícil, mas com a ajuda dele consigo ficar a vontade e pedir
ajuda às pessoas que tem alguma coisa. Agora tento ajudar a minha família
com aquilo que consigo na rua, seja comida ou dinheiro, entrego a minha mãe.

Jonas 14 anos, um rapaz cujo pai é serralheiro e é órfã de mãe
Desde que perdi minha mãe, a vida ficou difícil para mim e para meu irmão.
Meu faz alguma coisa sim mas a mulher dele não nos deixa quase com nada.
Era normal voltar da escola às 11h00 e chegar em casa não encontrar comida
para mim e meu irmão mais novo mas os filhos dela comiam normalmente.
Eu frequentava a 5ª classe e o meu irmão estava na 2ª classe, decidi parar e
procurar forma de conseguir alguma coisa para mim e meu irmão. Foi difícil
nos primeiros dias chegar na rua e ficar lá durante muito tempo pedindo
esmola pessoas que passam. É normal as vezes não conseguir nada mas entre
amigos nos ajudamos, um quando consegue 100mts e o outro não dividimos
e assim conseguimos voltar com alguma coisa em casa. Com esse dinheiro
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consigo entregar aquela mesma senhora para comprar comida e comermos. Aí
sim, já não consegue esconder. Meu pai tentou dizer para continuar a estudar
mas ele nunca passou o que eu e meu irmão passávamos e quando lhe
falávamos não acreditava, preferi ir a rua.

Wilson, de 13 anos
É difícil viver da forma como estou. Perdi meus pais devido ao HIV-SIDA
como dizem as pessoas e de lá para cá a vida não tem sido fácil para mim e
minha avó. Ela já está também velha e nem consegue se movimentar bem e
eu é que procuro qualquer coisa para comermos aqui em casa. Já tentei pedir
ajuda mas ninguém aparece e a saída foi esta de ir na rua pedir esmola para
conseguir pelo menos comprar pão, açúcar para tomarmos chá.

Nildo, de 12 anos, também órfã dos seus pais deixou ficar o seguinte sentimento:
Gostaria de ter uma vida diferente, uma vida que me permitisse ir a escola sem
problema e voltar a casa encontrar comida mas não é isso. Meus pais
morreram há muito e até nem conheci o meu pai. Estou a crescer com a minha
avó e vou na rua para conseguir algum dinheiro e ajudar a ela nos negócios
dela. As vezes dormimos sem comer quando não temos e na rua apesar de que
nem sempre saio com alguma coisa mas as vezes consigo mesmo pão,
algumas moedas, arroz e trago em casa para comer com a minha avo.
Nunca é fácil estar na rua a mendigar pela primeira vez e mesmo que você já
esteja lá não é nada fácil. É preciso paciência, coragem e fazer de conta que
tudo o que as pessoas dizem não te afecta mesmo sabendo que dói ouvir um
insulto de alguém. Sempre que vemos carros, não vamos todos, combinados
naquele grupinho que temos criado que deve ser um de cada vez porque indo
todos a pessoa até pode se sentir assustada. Quando a aparece um carro vai
um de cada vez e vem dizer aos outros quanto que conseguiu que é para nos
ajudarmos em caso de um de nós não tiver a mesma sorte naquele dia por
exemplo.

Se retomarmos a Bourdieu, compreenderemos a importância do conceito de habitus
para a compreensão da prática da mendicidade. Ele é o princípio gerador dos esquemas
de percepção, de avaliação e de acção. Resultado de um processo de interiorização das
estruturas sociais sob a forma de disposições no decorrer da socialização primária e
secundária, ele está na origem da capacidade dos agentes de desenvolver estratégias,
mais ou menos ajustadas às situações vividas, enquanto a noção de estratégia remete à
margem de improvisação dos agentes em função de suas disposições (CATANI,
NOGUEIRA, HEY e MEDEIROS, p. 297).
A desestruturação familiar, motivada pelo rompimento dos laços familiares, é uma das
consequências da crise socio-económica, cujas maiores vítimas tendem a ser as
crianças, muitas delas forçadas a abandonar as escolas e enviadas para as ruas para
ajudar ao sustento da família (GOMES, Mónica Araújo; PEREIRA, Maria Lúcia
Duarte, op. cit., p. 360).
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Um dos exemplos de exposição de crianças a situações de pobreza e exclusão social
que se pode enunciar é o daquelas que, acompanhadas por mulheres adultas, sejam ou
não as suas mães biológicas, se dedicam à mendicidade, pedindo esmola junto a
semáforos e pelas ruas, o que comporta dois efeitos:
maior rentabilidade para os prevaricadores – porque uma criança a chorar
comove mais facilmente um adulto – e um maior risco para a criança, por
comprometer seriamente o desenvolvimento físico, psíquico e emocional da
criança vítima desta forma de exploração. Igualmente problemático é o facto
de servir de referência para uma personalidade em formação, que crescerá
com a ideia que este tipo de conduta é normal, inviabilizando desta forma o
quebrar deste ciclo de pobreza. Trata-se normalmente de uma pobreza
itinerante e sazonal (PIO, Bruno, op. cit., p. 42).

A submissão de crianças à prática da mendicidade ocorre também no seio da sociedade,
sendo desde cedo envolvidas no sustento familiar.
As famílias periféricas e sem renda têm-se relevado vulneráveis ao empobrecimento, à
marginalização e à guetização, atendendo a que na sua grande parte, os seus membros
se encontram numa situação de desvinculação estrutural face ao mercado formal de
emprego, por vezes próximos do que se pode designar por «economia da delinquência»,
elevada taxa de analfabetismo, absentismo e forte estigma escolar, e consequentemente
o abandono do sistema de ensino, inserção profissional prematura no contexto da
economia informal (actividades ligadas à venda ambulante), baixa qualificação
profissional, ausência de tradição de trabalho assalariado, e assumpção de uma atitude
de retraimento ao nível da participação socio-política, o que tem tradução directa num
estatuto marginal face aos benefícios do Estado, em matéria de segurança. O que vai
traduzir-se na aquisição de um estatuto marginal dos processos e benefícios do estatuto
de criança, levando a investir em determinadas atividades, de natureza econômica ou
financeira (como é a mendicidade).

5. Considerações finais
O trabalho de análise dos depoimentos permitiu constatar que a mendicidade de
crianças nas ruas é resultado de uma racionalidade própria engendrada no seio do grupo
doméstico (quando ele existe), como forma de dar resposta a ausência de meios de
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subsistência, nomeadamente, um emprego capaz de cobrir ou suprir as necessidades de
todos os membros do agregado.
A presença na rua de crianças gera, grosso modo, comoção nas pessoas e no lugar de
um adulto, a opção por elas representa a possibilidade objectiva de obtenção de ajuda
por compaixão e complacência por parte de quem as vê mendigando.
Uma das consequências da presença das crianças na rua mendigando traduz-se na
emergência de uma nova disposição infantil: a relação com o trabalho em detrimento
de actividades consentâneas com o seu estatuto etário: brincar e estudar. A entrada
precoce no mercado laboral, buscando uma renda constrói nos imaginários destas
crianças um sentido de vivência diferenciado. A inserção prematura na informalidade
laboral compromete o imaginário ancorado na trajetória escolar e no sentido vivido de
infância, para dar lugar a um imaginário de adulto precoce.
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O DISTRITO COLONIAL DE CABO DELGADO
Da segunda metade do século XIX até princípios da década de 1950
Filipe Pitrosse175

Resumo
Este artigo mostra as dificuldades que as autoridades político-administrativas coloniais
tiveram na aplicação da ideologia “civilizar, portugalizar e nacionalizar”, em
Moçambique – distrito de Cabo Delgado. A concretização dessa ideologia passava pela
promoção da instrução através do ensino ministrado obrigatoriamente em língua
Portuguesa. A instrução/educação do indígena constituía um dos eixos de estruturação
e consolidação do sistema imperial (DORES, 2014, p. 171-172). Portanto, o uso da
língua portuguesa deveria ser obrigatório com vista a materialização do processo de
“civilização, portugalização e nacionalização” do indígena.
Palavras-chave: Civilização. Portugalização. Instrução. Ensino. Nacionalização.
Indígena.

Introdução
A presença de Portugal na costa oriental de África remonta os finais do século XV
através da esquadra comandada pelo navegador Vasco da Gama na sua viagem
marítima para a ĺndia. Na sequência dessa viagem e de outras que se seguiram, a
monarquia portuguesa ordenou aos seus representantes que se estabelecessem e
construíssem feitorias e fortalezas em alguns lugares estratégicos de Moçambique.
Assim, eles fundaram176 a feitoria – fortaleza de Sofala (1505), a feitoria – fortaleza, na
Ilha de Moçambique (1507), Sena e Tete (1530), e Quelimane (1544)
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EDUARDO

MONDLANE, 1982, p.13). Até 1894, a ocupação da província de Moçambique
resumia-se a uma estreita faixa de litoral, a excepção de alguns pontos isolados no
interior – Sena, Tete, Zumbo, Macequece e poucos mais (REPÚBLICA
PORTUGUESA – MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS, 1934, p. 67).

175

Doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor Auxiliar,
docente da Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da Universidade Pedagógica de Maputo.
176
A identificação de lugares estratégicos para construção de feitoria, fortaleza ou praça foi influenciada
por rotas e cidades pré-existentes, que vinham desempenhando um papel relevante no contexto do
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Uma das justificativas da dominação colonial portuguesa assentava na busca de levar a
população indígena a “civilização”. Essa acção de “civilizar” deveria ser realizada
através da instrução do indígena. Essa ideologia adoptada pelo sistema colonial
português se aproximava à definição proposta por Reinsch que considera colónia como
sendo um país atrasado, transformado pela acção dum povo civilizador. Essa definição
incorpora uma concepção sob ponto de vista etnológico e político (apud RAMOS, 1914,
p. 7).
Cabo Delgado é o distrito mais setentrional da colónia (“província”, no início da década
de 1950) de Moçambique, começando nas margens do rio Rovuma, ao norte, e
estendendo-se até o rio Lúrio, ao sul, com a capital instalada na ilha do Ibo. No interior,
a presença portuguesa era fraca e a delimitação do distrito não era precisa. (ZONTA,
2011, p. 131). O distrito é limitado ao norte pelo rio Rovuma, ao sul pelo distrito de
Mocambique (hoje província de Nampula), a qeste pelo distrito de Niassa (actual
província de Niassa) e a Este pelo oceano ĺndico. O rio Rovuma serve de fronteira com
o território de Tanganhica (actual República Unida da Tanzânia, na sequência da união
com a ilha de Zanzibar, a partir de 1964).
A implantação do Estado colonial moderno nesse distrito se fez através da concessão
de grandes extensões de terra à administração da Companhia do Niassa, uma companhia
majestática, que desfrutava de muitos direitos, como o de cunhar moeda, cobrar
impostos, criar uma força policial, etc. A administração dessa companhia foi extinta em
1929, tendo, a partir de então, o território passado para a administração directa do
Estado colonial português. Mais adiante, vamos explicar as razões que ditaram a
extinção dessa Companhia.
Desde 5 de Outubro de 2017 que a província nortenha de Cabo Delgado tem sido palco
de acções armadas levadas a cabo por grupos armados que a imprensa e alguns
investigadores denominam de insurgentes ou “Al Shabaab” (HABIBE, FORQUILHA
e PEREIRA, 2019, p. 12; MORIER-GENOUD, 2021, p. 9), grupo armado de inspiração
islâmica. Na tentativa de compreender a evolução histórica desse distrito, focalizando
a aplicação da ideologia “civilizar, portugalizar e nacionalizar”, propomo-nos fazer
uma viagem ao passado, desde finais do seculo XIX até princípios da introdução dos
planos de fomento na primeira metade da década cinquenta do século XX. A escolha
dessas referências temporais baseou-se nos seguintes argumentos:
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A criação do Estado colonial moderno ocorreu no último quartel do século XIX. Na
primeira metade da década de 1950, o Estado colonial introduziu a politica de planos
de fomento, que teve impacto nas diversas áreas da então “província” de Moçambique,
por exemplo, na criação de infra-estruturas económicas e sociais para instalar colonos,
como um dos meios de “civilizar, portugalizar e nacionalizar” a “província”.
O presente artigo tem como objectivo identificar, analisar e explicar os factores que
constituíram obstáculo na aplicação da ideologia do sistema colonial no distrito de Cabo
Delgado. O compreende três partes, a saber:
Na parte I, apresentamos breves notas sobre os habitantes de Cabo Delgado.
Na parte II, abordamos o distrito sob administração da Companhia do Niassa.
Na parte III, identificamos, analisamos e explicamos os factores que constituíram
barreiras para a aplicação da ideologia do sistema colonial no distrito acima
mencionado.
Breves considerações sobre o fundo populacional da região Norte, em geral, e de
Cabo Delgado, em particular
Antes da chegada e fixação dos Bantu, a região já era habitada conforme relatos de
navegadores portugueses quando da sua passagem por Moçambique no final do século
XV. Os indígenas que o navegador português, Vasco da Gama, encontrou na baía de
Santa Helena e na Aguada de S. Braz eram, de acordo com o roteiro, homens baços,
pequenos de corpo, cobertos de peles e tinham muito gado, carneiros e bois. No rio do
Cobre, Aguada da Boa Paz e rio dos “Bons Sinais”, os homens e mulheres eram negros
e de grandes corpos. Foram as primeiras indicações europeias que recolheram acerca
dos habitantes da África Austral e eram na sua concisão suficientes para diferenciar as
raças aborígenes, bushmen e hotentotes, que habitavam ainda toda a costa, do Natal ao
Cabo, da raça negra em expansão ou Bantu cujas avançadas chegavam nessa época a
baia de Lourenço Marques (ORNELLAS, s/d., p. 5). Julgamos que Ayres de Ornellas
exagerou na tentativa de diferenciar as comunidades de caçadores e recolectores das de
agricultores e conhecedores da técnica do ferro em termos de raças. A economia dos
Bushmen e Hotentotes estava assente, fundamentalmente, naquilo que a natureza
oferecia e com o emprego de instrumentos feitos a partir da pedra. Contrariamente, a
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economia dos Bantu que assentava sobre a produção com o uso de instrumentos
fabricados a partir do ferro.
A chegada da população de origem bantu nessa região norte de Moçambique é anterior
ao ano 1200 d.C. Essa população estava organizada em clãs ou grupos de clãs (PHIRI,
KALINGA, BHILA, 2010, p. 271).
A norte do Zambeze, a partir do Rovuma, e da costa para o interior, situam-se quatro etnias
que ofereceram grande resistência a penetração colonial. A costa de Cabo Delgado é
linguisticamente composta por Kiswahili, Cimwani e Emakua. Há ainda a presença
cimakonde (Org. SILVA, ARAUJO e SOUTO, 2015, p. 32). O litoral Norte é associado
ao grupo etnolinguístico Mwani, que é maioritariamente islâmico (MAQUENZI, FEIJÓ,
2020, p. 9).
Os Suailis (Swahilis), que ocupam, antes de mais, as feitorias costeiras entre Quionga e
Quelimane, e que se encontram igualmente pequenos núcleos muito mais a Sul. De religião
islâmica, dedicaram-se a actividades comerciais, como o comércio do ouro, marfim
escravos e oleaginosas. Por meio dessas actividades estabeleceram várias alianças
internacionais (RODRIGUES, 2007, p. 29).
A região costeira de Cabo Delgado foi controlada pelas dinastias Suaili que praticavam
o tráfico de escravos, em coordenação com os governantes do interior, incluindo grupos
Mafiti (Nguni), Macondes, Macuas e Ajauas (MUTIUA, 2015, p. 240). A zona Sul do
planalto de Mueda está associada aos Macuas, que constituem a população maioritária
(MAQUENZI, FEIJÓ, 2020, p. 9).
Os Makhuwa-Lomwes, agrupados em muitos regulados, parcialmente islamizados
(principalmente os Makhuwa da costa), lidaram simultaneamente com Suailis e
portugueses, fornecendo escravos, como mercenários e inimigos (RODRIGUES, 2007,
p. 29).
Os Macua-Lomué representavam em 1960 cerca de 42 por cento da população
moçambicana. Constituíam o grupo mais significativo. A FRELIMO exercia pressão
sobre este grupo, especialmente os Metos visando a sua adesão a luta, no mínimo, pelo
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silêncio das autoridades tradicionais. De acordo com a tradição, a unidade Macua
provém dos montes Namúli (GARCIA, 2003, p. 255).
Os Macuas “islamizados” e os Wamwani povoavam o litoral do oceano ĺndico, da foz
do Lúrio ao Rovuma, prolongando-se o povoamento para norte e para sul destes rios
(MEDEIROS, 1997, p. 48).
A zona norte do planalto de Mueda, a sul do rio Rovuma, está associada aos Macondes
que são cristãos, agricultores e guerreiros (MAQUENZI, FEIJÓ, 2020, p. 9;
RODRIGUES, 2007, p. 29). Os Macondes ocupavam os altiplanaltos de Mueda e o
vale do Rovuma, assim como planalto vizinho em terras da actual Tanzânia
(MEDEIROS, 1997, p. 48). Quanto a origem dos actuais falantes de ShiMaconde,
provavelmente descendem de escravos que escaparam aos seus captores no caminho do
interior para a costa. A reprodução dessas comunidades de ex-escravos teria sido
garantida através de rapto de mulheres das comunidades Macuas da costa. Os Macondes
resultam de uma mistura de diferentes grupos (YUSSUF, 1993, p. 10). Em 1960, os
Macondes representavam 2,6% da população moçambicana. Tem o seu centro de
cultura no planalto de Mueda e na serra Mape (GARCIA, 2003, p. 256).
Os Yao (Ajauas) a oeste do Lugenda, agricultores e artifices que se envolveram no tráfico
de escravos procedendo a depredações nos povos vizinhos. Em contacto comercial com os
Suailis adoptaram, adaptando-o, o Islão (RODRIGUES, 2007, p. 29)
O país dos Ajaua (Yao) encontrava-se no noroeste daquela dos Macuas, entre o rio
Rovuma ao norte e o Lugenda, ao sul (PHIRI, KALINGA, BHILA, 2010, p. 722). Os
Ajaua ou Yao estavam distribuídos por duas tribos, a Amasaninga e a Amacinga, tendo
como potentados Mataca e Metarica. Estão representados no Malawi e na Tanzânia. É
um grupo etnolinguístico coeso, com forte espírito tribal e profundo sentimento de
união, que resulta do controlo social e familiar a que estão sujeitos, da autoridade
política e religiosa dos chefes e da absoluta subordinação dos régulos vassalos aos
chefes das tribos. A não aceitação Ajaua de comandamento estranho a sua tribo levou
a FRELIMO a acompanhar o seu esforço de aliciamento sobre os Ajauas com acções
de intimidação (GARCIA, 2003, p. 256).
No norte de Mocambique existe ainda um ramo do grupo Marave, a leste do lago Niassa
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os Nianjas (Nhanjas) e alguns núcleos de Ngunis, ou melhor, de Angunizados. Os árabes
desde há muitos séculos que transmitiam a cultura islâmica, a religião, a escrita e a
agricultura em África, embora os europeus tentassem limitar a influência árabe a guerra,
ao comércio e a escravatura (RODRIGUES, 2007, p. 29).
Os árabes não se faziam acompanhar de mulheres, eles estabeleciam laços de casamento
com as mulheres da raça negra. Durante um longo período tiveram lugar relações entre as
elites políticas locais e os mercadores árabes, que se foram espalhando entre o Zambeze e
o Limpopo. Esse relacionamento permitiu que houvesse troca de elementos culturais
(ORNELLAS, s/d., p. 11). Essa influência árabe é evidenciada pela existência de uma
escola em que se ensinava árabe, em Inhambane. As autoridades portuguesas, receando o
impacto político-cultural dessa instituição no contexto da sua dominação, ordenaram o seu
encerramento em 1758 e os seus professores foram deportados para a Ilha de Moçambique
(PORTELLA, p. 2).
O relacionamento entre os árabes e as elites locais não criou colónias no sentido actual da
palavra, mas contribuíu para o estabelecimento de relações fortes não só comerciais. Nos
exércitos dos califas de Bagdad havia muitos africanos. Os sultões de Quíloa nomearam
durante séculos os representantes do seu estabelecimento no Monomotapa (ORNELLAS,
s/d., p. 12).
A população com traços culturais islâmicos da costa tomou parte activa no comércio a
longa distância que envolvia o tráfico de ouro, marfim, escravos e oleaginosas. Os Suahiliárabes desempenharam um papel importante de intermediação entre as elites políticas das
formações localizadas no interior e os mercadores estacionados na costa de Moçambique.
Através deles saíram mercadorias, como ouro, marfim, escravos e oleaginosas.
Essa classe dominante mantinha relações com Quíloa, Zanzibar e Pemba que podiam
ser visionadas por meio da ida de seus filhos para as escolas corânicas, na permanência
das relações mercantis através de uma contínua navegação a vela e através de circulação
constante de comerciantes e de trabalhadores, dos quais os escravos constituíam uma
grande parte e cujo tráfico foi duradouro (MEDEIROS, 1997, p. 59). A estratificação
social e religiosa era acentuada nas comunidades Wamwani, produto histórico dos
contactos afro-islâmicos e indianos com influências europeias (Ibid., p. 61).
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As ilhas de Cabo Delgado e alguns estabelecimentos comerciais na orla continental
eram habitadas por negros, mestiças árabes, portugueses, franceses, espanhóis, gregos,
goeses e paquistaneses. Havia também goeses e paquistaneses “puros” de há muitas
gerações nascidas nessas ilhas. São esses habitantes com passado asiático e europeu
que Eduardo Medeiros designa por “crioulo” (Ibid., p. 48). A palavra “crioulo” serviu
para designar expressões nascidas do contacto entre duas ou mais línguas num
território, normalmente em resposta as necessidades comerciais (RESENDE, 2016, p.
375). O contacto entre as línguas faladas pelos habitantes dessa parte do distrito de
Cabo Delgado foi mais forte com povos vindos dos potentados afro-árabes da costa
oriental e das ilhas do Indico do que do colonizador português. A força da língua
kiswahili nesse distrito é mais uma evidência de que uma provável “crioulização” das
línguas locais foi fraca sob matriz do português.

Implantação da administração do Estado colonial moderno em Cabo Delgado:
Administração da Companhia do Niassa (1891-1929)
A 8 de Junho de 1840, o então Governador-Geral de Moçambique, Joaquim Pereira
Marinho, ordenou que a província fosse dividida em distritos militares, nomeadamente
Moçambique, Inhambane, Lourenço Marques, Sofala e Cabo Delgado (CORREIA, 2016,
p. 121; MEDEIROS, 1997, p. 157). O distrito militar de Cabo Delgado compreendia, para
além das ilhas, a terra firme continental fronteiriça com uma fronteira indefinida a oeste
(MEDEIROS, 1997, p. 157).
A implantação da administração do Estado colonial moderno ocorreu na segunda metade
do século XIX, tendo sido acompanhada por campanhas militares de conquista e ocupação.
Essas campanhas militares se prolongaram até o início da década vinte do século XX. De
recordar que, até então, a presença da administração portuguesa era fraca e estava
circunscrita a feitorias, fortalezas e praças. Portanto, a dominação colonial moderna
(política, económica, social e cultural) remonta os finais do século XIX, em Moçambique.
Quando em 1865, os portugueses instalaram a capitania-mor de Mocímboa da Praia
com o objectivo de erradicar o comércio de escravos entre as famílias Suaílis locais e
os franceses, o cargo de capitão-mor foi empossado, em alternância a duas das
principais famílias da região - Muikundas e Calheiros. A alternância das duas famílias
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para o cargo foi uma estratégia portuguesa para assegurar a melhor forma de controlo,
já que a rivalidade exacerbada entre elas, induzia cada uma das partes a reportar erros
cometidos pelo outro lado (MUTIUA, 2015, p. 249).
A 27 de Fevereiro de 1887, Portugal ocupou Tungue e seguidamente, dominou
M’beuzi, Quionga (Kionga) e Rovuma. O domínio de Quionga não foi por muito
tempo. (PIMENTEL, 2009, p. 34). A 16 de Junho de 1894, o barão de Shele,
Governador da África Oriental Alemã içou a bandeira do império em Quionga
(PIMENTEL, 2009, p. 34). O denominado triângulo de Quionga voltaria a fazer parte
da soberania portuguesa em 1916, no decorrer da Primeira Guerra Mundial entre 19141918: “Sendo indispensável restabelecer desde já a jurisdição aduaneira nos territórios
de Quionga, ultimamente reocupados pelas forcas portuguesas e sob a directa
administração do estado (…)” (BOLETIM OFICIAL, n.º 22, 1916, p. 166).
Artigo 1.º – É criado o posto de despacho de Quionga que ficará subordinado,
administrativamente, ao respectivo comando militar e, para efeitos de jurisdição
aduaneira, a direcção da alfândega de Moçambique” (Ibid., p. 166). Esse mesmo
território foi incorporado na administração da Companhia em 1920 (BOLETIM
OFICIAL n.º 20, de 1920).
No início da última década do seculo XIX, a presença lusa a norte do rio Lúrio limitavase as Ilhas Quirimbas, também conhecidas como Ilhas de Cabo Delgado, em geral, e
em particular, a Ilha do Ibo, onde havia uma Vila. Até 1894, apenas Tungue, Mocímboa
e a ilha do Ibo estavam ocupados no distrito de Cabo Delgado (REPÚBLICA
PORTUGUESA-MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS, 1934, p. 67). Os traços da
“civilização” portuguesa e europeia eram visíveis na vila do Ibo, ilha do mesmo nome
(Ibid., p. 28). Essa vila foi entregue à administração Companhia do Niassa em 1898
(BOLETIM OFICIAL n.º 8, de 1898). O decreto de 9 de Março de 1893 criou a
Companhia do Niassa (MOURA, 1910, p. 124).
O auto de posse das terras de Cabo Delgado e Niassa pela Companhia do Niassa ocorreu
a 27 de outubro de 1894 e, nessa altura, Portugal não ocupava efectivamente todas as
terras concessionadas. A área de concessão efectiva limitava-se a Ibo, Quissanga,

168

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

Mocímboa da Praia e Tungue, que foram elevadas a concelhos177 (MEDEIROS, 1997,
p. 157). Antes de as terras serem entregues à administração da Companhia do Niassa, a
área concedida, do ponto de vista administrativo, contava com as capitanias-mores de
Arimba, Querimba, Memba e Tungue, que a Companhia as conservou. A frente de cada
capitania estava um capitão-mor, pessoa indígena, que acatava as ordens do
administrador (Ibid., p. 157).
A ilha do Ibo tornou-se a segunda capital de Cabo Delgado a partir de 1763,
substituindo a anterior capital que estava na ilha de nome Quirimba. O distrito
administrativo dividia a colónia em regiões a ser administradas (THOMAZ, 2012, p.
31, 33). O território administrado pela Companhia do Niassa compreendia os distritos
de Cabo Delgado e Niassa e não estavam sob o controle do Governador-Geral de
Moçambique. O poder executivo desses distritos era o Governador da Companhia do
Niassa. A sede da Companhia do Niassa passou para Porto Amélia (actual Pemba) em
1901, tendo a maioria dos órgãos burocráticos sido transferidos para Porto Amélia,
ficando somente o Juízo de Direito e a Intendência do Governo. O Governo colonial
reconheceu nova sede somente após o término do contrato de concessão da Companhia
em 1929 (Ibid., p. 33).
A Companhia do Niassa, que passou a responder pela administração do território,
reorganizou as chefaturas agrupando-as em várias aldeias cujos chefes estavam
submetidos a um Chefe de grupo de povoações chamado capitão-mor. Um determinado
número de capitães-mores era dirigido por um regulo ou um regedor, responsável por
um território extenso. O régulo escolhia os capitães-mores (MEDEIROS, 1997, p. 157).
A frente de um concelho estava um chefe cuja nomeação recaía, em regra, em oficial
português do exército ou da armada que, para além de exercer as funções
administrativas e de polícia, também, muitas vezes, era encarregado dos serviços de
correios e das alfândegas, arrecadador de impostos e executava outros serviços da
Companhia (Ibid., p. 161).

177

Artigo 7.º «Constituirão concelhos as áreas que assim forem classificadas em portaria, por abrangerem
povoações com forte aglomeração de população civilizada, actividade mercantil ou industrial intensa e
numerosos edifícios com boas condições de aspecto, duração e higiene» (REPÚBLICA PORTUGUESA
– COLÓNIA DE MACAU, 1934, p. 14).
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Em 1901, foram criados na faixa costeira e ilhas os concelhos de Tungue, Mocímboa
da Praia, Quissanga, Ibo e Pemba (Ibid., p. 159). O concelho do Ibo tinha a sua sede na
vila do Ibo. Os concelhos de Quissanga e Mocímboa, nas povoações do mesmo nome;
e o de Tungue, em Palma. Em 1904, foi criado o concelho do Lúrio e no ano seguinte
montaram-se os postos de Mocímboa do Rovuma, Mecúfi, Metesse e Messalo (Ibid.,
p. 160).
Em 1906 e 1907, a Companhia criou o posto militar em Negomano, na área do concelho
de Tungue. Em 1909, instituíram-se os postos militares de Bilibiza e Micumbire, no
concelho de Quissanga, Marire, no do Ibo, Pomune e Namecala, no de Pemba, e
Mecúfi, no do Lúrio. A criação de postos militares estava inserida nas campanhas de
conquista e ocupação. Essas zonas estavam sob domínio político de formações políticas
africanas. Em 1910, foi criado o concelho de Mucojo (Mecojo) e mais sete postos
militares (Ibid., p. 160).
Por volta do ano de 1913, o distrito de Cabo Delgado apresentava a seguinte estrutura
administrativa: Palma, Mocímboa da Praia, Mucojo, Ibo Quissanga, Porto Amelia,
Mecufi e Mualia eram concelhos e sedes dos mesmos. Em 1919, a actual província de
Cabo Delgado compreendia os seguintes concelhos: Lúrio com os postos
administrativos de Chiúre, e Mecúfi; Pemba era constituído pelos postos
administrativos de Metuge, Ancuabe, Pomune, Namecala e M’rebue; Quissanga com
os postos administrativos de Biri-Biri, Muaguide e Caronge;Ibo, Vila do Ibo, ilhas
vizinhas e porção do continente em face; Mucojo com os postos de Macomia, Rucia,
Chai e Mussemues; Mocímboa com os postos de Inguri, Quiterajo e Nambude; Tungue
com sede em Palma e postos administrativos de Pundanhar, Negomano, Nangadi
(Nangade), Mocímboa do Rovuma, Matxemba e Munguida. Em 1913, o distrito de
Cabo Delgado apresentava a seguinte estrutura administrativa: Palma, Mocímboa da
Praia, Mucojo, Ibo Quissanga, Porto Amélia, Mecufi e Mualia eram concelhos e sedes
dos mesmos. Após a conquista e ocupação coloniais, as povoações foram divididas
entre régulos menores que estavam subordinados directamente ao Chefe do concelho,
durante a administração da Companhia do Niassa (MEDEIROS, 1987, p. 161).
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Quando o território passou para a administração directa do Estado colonial, os régulos
(regedores) passaram a subordinar-se às administrações dos concelhos e
circunscrições178.
Com a introdução de mecanismos de exploração (trabalho forçado, trabalho migratório,
imposto de palhota e culturas para exportação) diminuiu a quantidade de trabalho para
a produção de subsistência no seio do grupo doméstico. O indígena foi pressionado a
participar na colecta de produtos da natureza e na produção agrícola para exportação.
A sua participação nessas actividades reduziu o tempo de trabalho na sua machamba,
traduzindo-se em fome para as famílias de camponeses. Entretanto, os agricultores iam
beneficiando do trabalho dos camponeses aumentando desta maneira as colheitas e
produzindo lucros. Os principais produtos de exportação provinham da extração e
colecta directa da natureza, como a borracha, o café selvagem, a goma copal, a cera e o
pau-preto. Essa actividade era essencialmente masculina.
O processo de integração da população no mercado capitalista foi realizado de forma
coerciva – nomeadamente através do trabalho forçado ou de culturas obrigatórias, da
introdução do imposto de palhota e mussoco.
O imposto de palhota constituiu o principal recurso financeiro da Companhia do Niassa
que apresentava debilidade em termos de capital para investir com vista a desenvolver,
por exemplo, uma agricultura e indústria capitalistas. A Companhia também se dedicou
a exportação de mão-de-obra para as plantações e minas sul-africanas, Rodésia do Norte
(actual Zâmbia) e Congo Belga (actual República Democrática do Congo).
O distrito de Cabo Delgado sob administração directa do Estado colonial
português: de 1929 até princípios da década de 1950 (implementação da política
de planos de fomento)
Os territórios de Cabo Delgado e do Niassa foram reintegrados na administração directa
do Estado colonial moderno através do decreto 16757, de 20 de Abril de 1929. Com
essa reintegração, os capitães-mores foram submetidos a autoridade dos régulos
(regedores) (B.O. n.º 37, 1929, pp. 284-285; ADAM e GENTILI, 1983, p. 43).
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Artigo 8.º «As Circunscrições estabelecer-se-ão nas regiões predominantemente habitadas por povos
ainda não integralmente adaptados à civilização ou cultura portugueses em harmonia com os limites que
lhes forem assinados». (REPÚBLICA PORTUGUESA – COLÓNIA DE MACAU, 1934, p. 15).
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De acordo com o artigo sexto do decreto atrás citado, a divisão administrativa do distrito
baseada em Concelhos foi transformada em Circunscrições. (BOLETIM OFICIAL n.º
37, 1929, pp. 284-285; ADAM e GENTILI, 1983, p. 43).
Essa reintegração estava inserida no contexto da implementação das políticas do
nacionalismo económico de Salazar, que culminariam com a criação do Estado Novo
que, oficialmente, surgiu em 1933. Esses territórios eram divididos em dois distritos
administrativos, nomeadamente o de Cabo Delgado e o de Niassa (Ibid., p. 284-285).
Para este estudo nos interessa o distrito de Cabo Delgado, com sede em Porto Amélia,
que compreendia a seguinte divisão administrativa: circunscrição civil do Tungue com
sede em Palma, e os postos administrativos de Nangade, Pundanhar e Quionga;
circunscrição civil dos Macondes com sede em Mocímboa do Rovuma, e os postos
administrativos de Negomano, Miteda e Nairoto; circunscrição civil de Mocímboa da
Praia com sede em Mocímboa da Praia, e os postos administrativos de Muidumbe e
Mumo; circunscrição civil de Mucojo com sede em Mucojo, e os postos administrativos
de Macomia, Chai (Chae) e Quiterajo; circunscrição civil do Ibo com sede na vila do
Ibo; circunscrição civil de Quissanga com sede em Quissanga, e os postos
administrativos de Bilibiza. Muaguide e Meluco; circunscrição civil de Pemba com
sede em Porto Amélia, e os postos administrativos de Metuge e Ancuabe; circunscrição
civil de Montepuez, com sede em Montepuez, e os postos administrativos de Meloco,
Namuno, Balama e Nungo; circunscrição civil do Lúrio, com sede em Mecúfi, e os
postos administrativos do Lúrio, Ocua e Chiúre (BOLETIM OFICIAL n.º 37, 14/09/29,
pp. 284-285).
Segundo decreto 16757, de 20 de Abril de 1929, o Governador do distrito de Cabo
Delgado tinha que fixar os limites dos postos administrativos dentro de cada
Circunscrição civil. Esta divisão administrativa mostrava que na parte continental do
distrito não havia uma zona onde a “civilização” europeia já apresentasse traços
evidentes, por isso a criação de circunscrições, exceptuando a pequena vila do Ibo
(REPÚBLICA PORTUGUESA – MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS, p. 67).
No artigo oitavo do decreto acima mencionado, a intendência do Governo no Ibo foi
extinta, tendo passado a categoria de Circunscrição. Ainda com base no mesmo decreto,
no seu artigo nono, extinguiu o comando militar de Quionga.
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No início da década de 1960, o distrito de Cabo Delgado contava com a seguinte divisão
administrativa: o Concelho de Porto Amélia, que compreendia os postos
administrativos de Ancuabe e Metuge e tinha como fundo populacional 720 brancos,
164 indianos, 53.701 negros e 581 mestiços. O Concelho do Ibo que tinha como fundo
populacional – 39 brancos, 33 indianos, 3.870 negros e 267 mestiços. O Concelho de
Mocímboa da Praia compreendia os postos administrativos de Diaca e Muidumbe e
apresentava como fundo populacional – 4 chineses (amarelos), 155 brancos, 110
indianos, 46.339 negros e 272 mestiços. O Concelho de Montepuez tinha como postos
administrativos de Balama, Meloco (Meluco) e Namuno. A sua população era composta
por 235 brancos, 135 indianos, 136.219 negros e 109 mestiços. A Circunscrição de
Macomia era constituída pelos postos administrativos de Chai, Mucojo e Quiterajo. O
fundo populacional compreendia 2 amarelos, 64 brancos, 66 indianos, 36.361 negros e
73 mestiços. A Circunscrição dos Macondes tinha como postos administrativos de
Mocímboa do Rovuma, Nairoto e Negomano. A população era composta por 1 amarelo,
84 brancos, 24 indianos, 78.853 negros e 62 mestiços. A Circunscrição de Mecúfi
compreendia os postos administrativos de Chiúre e Ocua. Apresentava um fundo
populacional composto por 80 brancos, 60 indianos, 94.722 negros e 39 mestiços. A
Circunscrição de Palma que era constituída pelos postos administrativos de Nangade e
Quionga e tinha como fundo populacional, 39 amarelos, 31 brancos, 41.490 negros e
24 mestiços. A Circunscrição de Quissanga era composta pelos postos administrativos
de Bilibiza, Meluco e Muaguide. Em termos de habitantes tinha 46 chineses (amarelos),
40 brancos, 34.409 negros e 31 mestiços (ANUÁRIO ESTATĺSTICO de 1965, p. 4142).
A agricultura e o trabalho migrante caracterizavam a vida da população, principalmente
na zona norte do distrito. Essa agricultura era caracterizada pela produção de sorgo,
arroz, mexoeira, feijão, mandioca, amendoim, milho, mapira e gergelim. Os excedentes
agrícolas, como milho, mapira, gergelim eram comercializados (GENTILI, 1993, p.
111). A maior parte desses produtos acabava por ir parar no além-fronteira, via
contrabando (Ibid., 1993, p. 112).
Na zona norte do distrito de Cabo Delgado não havia indústria nem grandes empresas
agrícolas. Os preços que os comerciantes ofereciam na compra de produtos agrícolas
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eram baixos comparados com os preços praticados no Tanganhica (mandioca, milho,
sorgo, amendoim, rícino cera, caju) (DIAS, GUERREIRO, 1959, p. 173).
Na cerimónia de posse do Governador-Geral, Sarmento Rodrigues179, o então Ministro
do Ultramar, Adriano Moreira, fazia o seguinte alerta: «(…) atrevo-me a sugerir que
merecem especial atenção os Distritos de Cabo Delgado, Tete e Niassa, onde devera,
na medida do possível, intensificar-se o já apreciável volume de empreendimentos em
curso (…)» (GARCIA, 2003, p. 12). Esse pronunciamento do Ministro era um
reconhecimento de que os distritos acima mencionados eram fracos em termos de
implantação de infra-estruturas económicas e sociais comparativamente ao nível
atingido por outros distritos. Essa fala do Ministro do Ultramar era corroborada pelo
investigador, Jorge Dias, nos seguintes moldes: «No norte da província não há
praticamente indústrias nem grandes empresas agrícolas» (DIAS, GUERREIRO,
DIAS, 1960, p. 454).
O comércio rural estava nas mãos de indianos o que permitia que eles tivessem mais
contacto com os indígenas. Em 1950, havia 1.220 brancos comerciantes contra 1.316
indianos (DIAS, 1956, p. 14). Esse contacto era criticado por alguns funcionários do
Estado colonial porque, para eles, era o veículo de difusão da religião Islâmica. Importa
acrescentar que o indiano a que se refere aqui é aquele que professava o Islão.
No que concernia ao contrabando de produtos, Jorge Dias e Manuel Guerreiro diziam:
«É preciso não esquecer que esta fronteira é uma porta enorme, inteiramente
escancarada e desguarnecida de europeus. Além disso, os poucos que lá vivem, em
geral descontentes e sempre ansiosos por se virem embora, vão contribuindo com a sua
atitude em relação aos indígenas, para um afrouxamento de relações» (1958, p. 73).
Diariamente, a fronteira era atravessada por muitos indígenas que saíam e entravam em
Moçambique. Muitos indígenas iam vender produtos, como amendoim e milho, que
eram bem pagos no Tanganhica e compravam artigos manufacturados, como tecidos,
ferramentas, rádios, etc., cujos preços eram acessíveis. A deslocação de indígenas de
Moçambique para o Tanganhica era sustentada pelos factores seguintes: os salários
praticados na colónia britânica eram mais elevados que os praticados em Moçambique;
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Manuel Maria Sarmento Rodrigues exerceu as funções de Governador-Geral de Moçambique entre
1961 e 1964. (https//p.t.m.wikipedia.org)
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os contratos de trabalho que celebravam com as companhias sisaleiras, principalmente,
eram livres; o imposto, embora alto comparativamente ao que se pagava em
Moçambique, entretanto, podia ser pago em prestações; e, por ultimo, os indígenas de
Moçambique, que eram oriundos de zonas rurais cobertas de florestas, avaliavam o
Tanganhica como uma colónia com grande desenvolvimento industrial e urbano
(DIAS, GUEEREIRO, 1958, p. 71/72).
As regiões de maior concentração indiana eram: Lourenço Marques com 5.212; Beira
com 2.960; o distrito de Cabo Delgado contava com apenas 65 indianos. Esta população
dedicava-se, principalmente ao comércio (negócio de maior vulto com a India, como o
da castanha de caju e da copra) (DIAS, 1956, p. 13). O chefe da Missão de estudo sobre
os Macondes, Jorge Dias, alertava as autoridades administrativas sobre a actuação da
população indiana, praticante do Islão, que, no decurso do negócio, lesava o Estado
colonial e difundia a religião islâmica junto da população indígena.
Instrução/Educação no distrito
Em 18 de Agosto de 1845, foi publicado o decreto que criou o regime da escola pública
(BELCHIOR, s/d. p. 642). Antes da publicação dessa legislação já funcionavam escolas
primárias na Ilha de Moçambique (1799), em Quelimane (1818), e no Ibo (1818). Após
a sua publicação foram criadas escolas de ensino elementar em Inhambane (1856),
Mopeia (1895) e em Lourenço Marques (1907). (BELCHIOR, s/d., p. 643). No
continente do distrito de Cabo Delgado não existia nenhuma escola publica no começo
do seculo XX. Portanto, um dos meios para “civilizar, portugalizar e nacionalizar” a
população indígena não existia neste distrito. O ensino da população indígena tinha
como objectivo reforçar a submissão deste ao sistema colonial (DORES, 2014, p. 171).
Em 1893, D. António Barroso dizia: “No vastíssimo território que se estende das
margens do Rovuma, compreendendo a margem oriental do Niassa, ate a margem
esquerda do Zambeze, o maometismo tem feito nos últimos cinquenta anos larga
propaganda, sobretudo no litoral, sem encontrar obstáculos sérios” (P.e António da
Silva, S.J., s/d., p. 683).
A política colonial portuguesa em relação aos Protestantes, e em certa medida também
aos Católicos, assentava em três pontos fundamentais, nomeadamente, não ingerência
na administração, obediência a lei e obrigatoriedade do uso do português no ensino. A
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premissa – uso do português no ensino, constituía um dos principais meios de
concretização da ideologia que sustentava a colonização portuguesa. Para a sua
concretização, o Governador-Geral, Alfredo Augusto Freire de Andrade, decidiu
publicar a portaria n.º 730, datada de 4 de Dezembro de 1907, que estabelecia que
nenhuma escola poderia funcionar sem prévia autorização da administração colonial
(administrador de circunscrição, capitão-mor, comandante militar ou chefe da
administração de determinado território). Nos primeiros três anos da publicação deste
dispositivo legal, a escola poderia manter o ensino em português e na língua nativa da
região onde se encontrava, mas, terminado esse período, a instrução seria
exclusivamente em português, com o recurso a livros “oficialmente aprovados”. Deste
modo, nenhum individuo que não soubesse português ou a língua nativa não poderia
exercer a função de professor em alguma escola. O exercício desta profissão ficava
dependente da aprovação por um exame perante a autoridade colonial, onde teria de
comprovar o conhecimento do português ou da língua nativa. Acima de tudo, estava
proibido o uso de línguas estrangeiras na instrução dos indígenas, mesmo na sua
“educação religiosa” (DORES, p. 172).
Ainda no contexto da obrigatoriedade do uso do português, foi publicada a portaria n.º
732, que estabelecia a criação de uma Escola Distrital em Lourenço Marques com o
objectivo de ensinar a língua portuguesa àqueles que pretendiam instruir a população
indígena da província. Tratava-se de uma instituição que deveria habilitar os
professores das escolas das Missões, qual instituto de magistério público” (Ibid., p.
172).
Quando da implantação do regime republicano a 05 de Outubro de 1910, a população
de Moçambique recebia ensino das Missões Católicas portuguesas, das Missões
estrangeiras e das escolas Islâmicas, estas últimas predominavam no norte da colónia180
(BELCHIOR, s/d, p. 640). Na parte continental do distrito, o processo de ensinoaprendizagem remonta o início da década de 1930 enquanto que nos distritos das
regiões centro e sul já existia desde finais do seculo XIX (ensino estatizado e
secularizado).
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A designação de colonia prevaleceu ate início da década de 1950 altura em que passou a denominação
de “província”.
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As elites políticas que governavam os reinos afro-suahili-árabes mantinham ligações
com Zanzibar, que funcionava como sede religiosa, cultural, económica e também
política. Devido a posição que desempenhava na vida desses reinos, as elites locais
mandavam os seus filhos e parentes receberem instrução/educação em Zanzibar ou nas
Comores (MUTIUA, 2015, p. 200).
Os primeiros missionários chegaram na zona Norte do distrito de Cabo Delgado entre
1920 e 1922. A primeira Missão a ser criada no planalto aconteceu em 1924, em
Nangololo, por padres monfortinos holandeses. Em seguida, surgiram as Missões de
Nambudi, em 1946, Bomela, em 1950, Mutemba, em 1959, e Chitolo, em 1960. Essas
Missões organizaram as primeiras escolas em português e alguns postos de saúde
(ADAM e GENTILI, 1983, p. 47-48). Portanto, a criação da escola pública no
continente é posterior ao surgimento da Missão de Nangololo.
Segundo o decreto 16.757, de 20 de Abril de 1929, no seu artigo décimo, foram criadas
escolas públicas em Porto Amélia (actual Pemba), Palma, Mocímboa da Praia,
Mocímboa do Rovuma, Montepuez e Mecúfi (BOLETIM OFICIAL n.º 37, 14/09/29,
pp. 284-285).
A escola era um chamariz que atrás vinha a catequização. É óbvio que para o sistema
colonial o ensino deveria ser rudimentar devido as consequências sociais que poderia
produzir na sociedade colonizada. Jorge Dias, Chefe da missão de estudo sobre os
Macondes, definia, de forma explícita, o tipo de educação que deveria ser dada aos
indígenas nos seguintes termos: “Uma educação portuguesa devia ser rudimentar, mas
cuidadosa, devendo o livro adoptado ser preparado com muita preocupação (DIAS,
GUERREIRO, 1958, p. 84).
Nas regiões sul, centro e no litoral do distrito predominava o Islão que tinha como
crentes, principalmente, os Macuas e os Kimwani, enquanto que no norte predominava
o Cristianismo que era difundido pelas Missões. O ensino em língua suaíli propagava
o Islão que se realizava nas madrassas. Jorge Dias e Manuel Guerreiro salientavam, no
seu relatório, as dificuldades que os missionários cristãos encontravam na sua pretensão
de fazer conversões e ensinar a língua portuguesa nas regiões islamizadas (Ibid., p. 87).
Essas dificuldades estavam associadas ao facto de as escolas das Missões serem
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dirigidas por professores catequistas, que eram fracos no domínio da língua portuguesa
e tinham salários baixos que oscilavam entre 90$00 e 150$00.
Os indígenas podiam frequentar as escolas das Missões ou então as escolas
muçulmanas, se fossem islamizados. Não havia escolas nas regiões de predominância
maometana onde os indígenas pudessem aprender o português (Ibid., p. 83). Jorge Dias
e Manuel Guerreiro sugeriam a criação de escolas nas regiões sob domínio do Islão de
maneira a estancar a influência exercida pela expansão desta religião no seio dos jovens
do distrito. Acrescentavam que naquele momento não era possível os indígenas
frequentarem escolas Católicas (Ibid., p. 83-84).
Na década de 1950, grande parte da população do distrito professava a religião islâmica,
exceptuamdo os Macondes. Esta realidade tornava difícil a penetração das Missões
cristãs e do ensino da Língua Portuguesa em algumas zonas do distrito (GENTILI,
1993, p. 113; DIAS, GUERREIRO, 1958, p. 87). A catequização e o ensino dos
Macondes eram assegurados pelos missionários monofortinos holandeses (GENTILI,
1993, p. 113).
No distrito de Cabo Delgado, até princípios da década de 1930, o ensino predominante
estava associado as religiões Cristãs (Catolicismo e Protestantismo) e ao Islamismo. É
claro que existiam as chamadas religiões tradicionais africanas que não ministravam a
chamada educação formal.
Com a concessão do território a Companhia do Niassa no último quartel do século XIX,
a população suaíli-árabe perdeu protagonismo, tendo sido relegada para um segundo
plano por parte da administração da Companhia. Mais tarde, esta situação foi agravada
pelo aparecimento da Concordata na década de 1940, documento rubricado entre o
Estado Português e a Santa Sé. Este documento limitou a acção educativa das escolas
corânicas e mesquitas. A Concordata deu suporte legal para que a Igreja Católica
expandisse a sua acção religiosa e educativa. Essa política de contenção do Estado em
relação a actividade de ensino e educação dos crentes da religião islâmica conheceu
algum abrandamento na década de 1960, mercê da actividade dos nacionalistas e do
início a 25 de setembro de 1964 da luta armada de libertação para a conquista da
independência. O Estado Novo procurou aproximar-se ao Islão para impedir que os
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seus crentes fossem ganhos pelo movimento nacionalista e independentista
(MAQUENZI, FEIJO, 2020, p. 9).
Na região a norte do Porto Amélia, a língua suaíli contava com muitos falantes,
sobretudo depois de Quissanga, incluindo Ibo. Essa língua estava presente mesmo nas
regiões onde se falava Kimwani, como por exemplo, a partir de Mocímboa da Praia
(DIAS, GUERREIRO, 1958, p. 52).
Nos finais da década de 1950, a presença portuguesa na zona norte do distrito resumiase a funcionários administrativos, funcionários da Sagal e um e outro branco que por la
se havia fixado (Ibid., 1959, p. 141). Portanto, as dificuldades em termos de
implantação de infra-estruturas para ministrar a instrução/educação e difusão da língua
portuguesa minavam a implementação da ideologia que suportava a colonização
portuguesa.
Considerações finais
No distrito (actual província) predominavam os grupos etnolinguísticos, Macuas,
Kimwani, Macondes, Ajauas, grupos aparentados aos Nguni, como os Andondes.
A implantação da Companhia do Niassa (Companhia majestática) não fez muitos
investimentos na economia e na sociedade, tendo se dedicado, principalmente a
cobrança de imposto de palhota e mussoco (capitação) e a exportação de mão-de-obra.
A Companhia não conseguiu estancar a saída da população para outras partes a procura
de melhores condições de vida.
Devido a fraca existência de infra-estruturas económicas e sociais capazes de prender
a população e melhorar o seu nível de vida, muitos produtos saídos da agricultura
abasteciam o mercado Tanganhica; naquela colónia, o indígena de Moçambique
adquiria alguns artigos manufacturados. Portanto, parte da população do distrito
contribuía para fortalecer a economia do Tanganhica através do fornecimento de mãode-obra a indústria sisaleira e compradora dos artigos manufacturados.
A instrução/educação como factores de mobilidade social foram fracos e, quando
aconteceu, foi realizado com as devidas cautelas para impedir que pudesse contribuir
para o despertar do indígena.
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A difusão do Islão através das madrassas e mesquitas e o enraizamento da língua suaíli
criaram muitas dificuldades as autoridades políticas e administrativas coloniais para a
implementação da ideologia do sistema.
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A MIGRAÇÃO LABORAL NO PERÍODO COLONIAL NA ÁFRICA
AUSTRAL: as dinâmicas sociais e económicas dos trabalhadores moçambicanos
na África do Sul
Victor Simões Henrique181

Resumo
O estudo sobre as migrações laborais de moçambicanos para a África do Sul descreve
a contribuição dos salários auferidos pelos trabalhadores das plantações e minas de
diamantes e ouro na África do Sul, durante os séculos XIX e XX. Descreve a economia
política colonial no sul de Moçambique, cuja actividade principal era a exportação da
mão-de-obra para a África do Sul, que contribuiu grandemente nas dinâmicas
económicas e sociais no local de estudo. Para além dos aspectos positivos que a
actividade criou, mediante a posse de recursos para pagamento de lobolo, a compra de
gado, parcelas de terra, charruas para a agricultura, as migrações laborais tiveram
impacto negativo pela mortalidade de mineiros durante as viagens, ou depois do seu
regresso depois de contraírem doenças como tuberculose pneumonia.
Palavras-chave: Migrações laborais. Mineração. Dinâmicas económicas e sociais.

Introdução
Neste artigo cujo título é A Migração Laboral no período colonial na África Austral:
as dinâmicas sociais e económicas dos trabalhadores moçambicanos na África do Sul,
faço uma breve descrição da economia politica do sul de Moçambique no período
colonial, que consistiu nas migrações dos habitantes das actuais províncias de
Inhambane, Gaza e Maputo para a África do Sul em busca de melhores oportunidades
de emprego, sobretudo nas plantações de cana-de-açúcar na região do Natal e, mais
tarde, para as minas de diamantes e de ouro em Kimberley e Transvaal,
respectivamente.
Inicialmente este processo ocorreu como projecto individual e mais tarde foi assumido
como projecto estatal pelas entidades do antigo Estado de Gaza e, mais tarde, depois de
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1897, com a conquista portuguesa em Gaza, o governo português e o governo da União
Sul Africana institucionalizaram as migrações laborais, em busca de benefícios
colectivos, nomeadamente, a garantia do pagamento dos impostos pelos emigrantes ao
Estado colonial português e ao fornecimento regular da mão-de-obra nas minas da
África do Sul.
O artigo mostra que a migração laboral de moçambicanos do sul de Moçambique
possibilitou a criação de uma cultura migratória, como um dos principais requisitos para
o sucesso das famílias envolvidas, por um lado, e, por outro lado, garantiu o alcance
das oportunidades sociais e económicas dos envolvidos.
A migração laboral descrita no artigo permitiu o surgimento de dinâmicas sociais e
económicas, nos locais de origem dos emigrantes, transformando o espaço rural local
pelas influências trazidas do ambiente vivido nas minas da África do Sul.
Para o seu desenvolvimento, houve recursos a documentos secundários nomeadamente
livros, revistas e artigos que abordam as migrações laborais de moçambicanos para a
África do Sul desde o período de 1850 até cerca de 1975, ano na independência de
Moçambique.
O artigo começa por descrever as motivações das migrações laborais de moçambicanos
e de seguida apresenta as principais dinâmicas económicas e sócio-culturais resultantes
desta actividade, terminado por mostrar que as migrações laborais permitiram o
investimento das remessas dos trabalhadores em determinadas actividades produtivas,
cujos impactos marcaram a vida das comunidades dos locais de estudo por muito
tempo; e mostra ainda de que forma as populações locais foram influenciadas pela
actividade migratória para a África do Sul.

As dinâmicas sociais e económicas dos trabalhadores moçambicanos na
África do Sul
A África austral tem uma longa história das migrações laborais que remonta dos meados
do século XIX. As migrações laborais foram um importante factor de ligação de várias
colónias na África austral, permitindo o desenvolvimento de um mercado laboral
comum.
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Este movimento migratório transfronteiriço iniciou antes do traçado das fronteiras
coloniais e os países da África Austral foram recebendo e enviando emigrantes para os
principais centros económicos da região, nomeadamente África do Sul, Botsuana e
Zimbabwe.
Este processo iniciou com os trabalhos agrícolas nas plantações de cana-de-açúcar na
colónia do Natal, depois seguiram-se os diamantes de Kimberley e o ouro em Transvaal,
em que inicialmente os trabalhadores se engajavam na actividade como um projecto
individual de busca de recursos financeiros e, mais tarde, o processo foi reorganizado
pelas autoridades administrativas locais do Estado de Gaza, seguindo-se dos
portugueses, depois da conquista do Estado de Gaza em 1897182, onde se destacou a
WENELA183, como a principal agência recrutadora.
Ao descrever as relações entre os portugueses e as colónias sul-africanas, Covane
(2001, p. 101) argumenta que:
As campanhas militares de ocupação colonial no sul de Moçambique deram
início a uma nova fase de relações económicas entre Moçambique e as
colónias britânicas do Cabo e do Natal, e, com as colónias Boers do Transvaal
e do Estado Livre de Orange, onde o governo português esperava encontrar
uma solução para os seus problemas financeiros sem custos adicionais, fora
daqueles que eram imprescindíveis para a administração local, pelo que
Mouzinho de Albuquerque argumentava que a industria mineira do Transvaal
não poderia prosperar sem a mão-de-obra de Moçambique e que o porto de
Lourenço Marques dependia grandemente dessa prosperidade, considerando
ser o dever do governo português apoiar a prosperidade da industria mineira
do Transvaal.

As migrações laborais na região foram facilitadas, por entre vários factores, os
seguintes: muitas fronteiras coloniais, cortaram sociedades e comunidades ao meio, o
que significou que os membros da mesma família podiam viver em lados opostos da
fronteira; outro factor foi a porosidade das fronteiras, o que significou o fraco poder de
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Foi aos 10 de Agosto de 1887, que foi morto em combate, na região de Mapulanguene- distrito de
Magude, Maguiguane Cossa, o último líder de resistência contra a ocupação colonial em Gaza, e depois
desta data os portugueses iniciaram a ocupação das regiões centro e norte de Moçambique, para a
posterior montagem da máquina administrativa colonial
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A Wenela (Witwatersrand Native Labour Association) foi fundada em 1897, com o objectivo de
contratar trabalhadores em Moçambique e mais tarde em outras partes do continente africano para
servirem o complexo mineiro sul africano, e teve muito apoio dos chefes locais, que viam nela uma
oportunidade de emprego dos seus súbditos, quando comparados com os trabalhos sem renumeração ou
mal remunerados a que estavam sujeitos em Moçambique.
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controlo dos movimentos de pessoas que se movimentavam de um lado para o outro
em busca de oportunidades laborais.
No processo das migrações laborais, destacam-se dois principais grupos de estados,
nomeadamente, os estados emissores de mão-de-obra: Moçambique, Malawi e
Lesotho; e estados receptores, África do Sul e Namíbia, e os estados pertencentes as
duas categorias, nomeadamente, Botswana e Suazilândia.
Por seu turno, países como Tanzânia e Zâmbia receberam muitos refugiados nos
últimos anos do sec. XX. De acordo com Allain Witheside (2017), Angola foi dos
poucos países na região austral de África que não permitiu que os seus cidadãos fossem
massivamente recrutados para o trabalho nas minas da África do Sul.

Principais dinâmicas associadas às migrações na região da África Austral
O processo das migrações laborais trouxe características específicas que foram e
continuam a ser muito notórias na organização do espaço rural e na determinação das
relações sociais no sul de Moçambique, principalmente, devido aos destinos a que
estava orientada a força de trabalho que emigrava.
De tal forma que havia áreas de destino preferenciais em função dos géneros dos
emigrantes, nas quais os homens tinham como principais destinos laborais o sector
formal da economia da África do Sul, nomeadamente a mineração, agricultura,
construção civil e nas empresas de prestação de serviços tais como mecânica,
serralharia, canalização e electricidade.
Por seu turno, as mulheres estavam mais orientadas para o sector informal, tal como os
trabalhos domésticos, serviços e comércio, onde havia, de acordo com Crush (1994),
um pequeno número que se destinava a agricultura.
Apesar desta aparente distribuição sectorial da migração laboral de moçambicanos para
a África do Sul, foram os salários das minas de diamantes de Kimberley e de ouro do
Transvaal que desencadearam uma revolução nas relações sociais e económicas no sul
de Moçambique. Em que muitos trabalhadores eram atraídos pelas facilidades com que
se arranjavam armas de fogo em Kimberley, e muitos chefes enviavam
propositadamente muitos jovens para as conseguirem. (Newitt, 1995, p. 420).
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A migração laboral para a África do Sul permitiu o estabelecimento de algumas
dinâmicas sociais que marcaram a vida das comunidades locais e reforçaram grosso
modo a base do patriarcado na região sul de Moçambique, onde a ida apara as minas
era uma actividade predominantemente masculina e que, constituía um ritual de
passagem muito importante e um meio de prestigio social, na medida em que os
emigrantes eram considerados indivíduos prósperos e com capacidade de satisfazer
alguma obrigações sociais tais como o pagamento de lobolo e o casamento e,
consequentemente, constituir famílias, o que localmente é visto como sendo um
mecanismo da passagem dos homens a vida adulta.
Visando trazer argumentos elucidativos sobre a matéria do prestígio social dos
emigrantes, autores como Covane (2001), Mungoi (2010) e Jairoce (2016) destacam
que a emigração laboral é uma actividade reservada aos homens e rapazes, enquanto às
mulheres estão reservadas actividades domésticas, tais como cuidar do lar e das
machambas.
Em muitos locais, a emigração laboral para a África do Sul foi considerada o principal
factor de abandono escolar pelos rapazes, que viam a ida as minas como uma garantia
de emprego , em detrimento da escolarização que não lhes abria muitas perspectivas
laborais, sobretudo devido ao processo discriminatório das leis coloniais que não
abriam muito espaço para o emprego dos africano e, em contrapartida, as raparigas
abandonavam a escolaridade para se tornarem esposas dos jovens mineiros regressados
com capacidade financeira para o pagamento do lobolo.
Por seu turno, Covane (2001) retoma a discussão sobre as dinâmicas sociais da
emigração laboral dos jovens do sexo masculino na região sul de Moçambique
destacando que os homens que não emigravam eram ridicularizados até por mulheres e
eram estigmatizados socialmente, considerados como mulheres. Eis alguns extractos
das canções citadas pelo autor que melhor elucidam a estigmatização a que estavam
sujeitos os homens que não abraçavam o projecto migratório nas zonas rurais no sul de
Moçambique:
Um homem que não vai para Djoni (África do Sul),
Esse homem não tem nenhuma iniciativa,
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Nós podemos pedir-lhe para tomar conta das
crianças, Porque ele não tem nenhuma iniciativa.184

Os extractos citados mostram a obrigação social a que estavam sujeitos os jovens do
sexo masculino visando abraçar o projecto migratório, como forma de os tornar homens
e também permitir-lhes conseguir recursos para pagamento de lobolo e constituírem
famílias. Outra canção citada pelo autor que prova a obrigatoriedade de se emigrar para
a busca de trabalho nas minas é a seguinte: Você não emigra para a África do Sul,
porquê você quer controlar comida nos pratos.185
A não emigração para a África do Sul e o controle da comida nos pratos referidos na
citação anterior mostram a analogia que era feita aos homens que não fossem trabalhar
nas minas, como sendo um homem destinado a execução das actividades femininas,
tais como preparar as refeições e cuidar das crianças.
De acordo com Whiteside (2017), a introdução de igrejas protestantes com origem na
África do Sul é outro elemento importante que justifica as dinâmicas sociais originadas
pelas migrações laborais para a África do Sul. Uma das igrejas que merece destaque é
a Compound Mission, introduzida em Chilembene, na província de Gaza pelo pastor
Abel Chambale, no ano de 1903.
Esta igreja, de acordo com o mesmo autor, foi o resultado da actividade religiosa
protestante na África do Sul e fundada por Custer, que evangelizava nos dormitórios
dos compounds e depois acompanhava os migrantes convertidos para as suas áreas de
origem, onde estes fundavam comunidades de crentes acompanhadas pela missão, tal
como aconteceu em Chilembene, em que Abel Chambale e Jonas Kambaco
desenvolveram as actividades missionarias, assim como a leitura e escrita em língua
tsonga.
Algumas missões elaboraram instrumentos mediáticos de comunicação escritos em
línguas africanas, o que facilitava a identificação com as populações locais,
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Canção popular que troçava os homens que não emigravam para a África do Sul, classificando-os
como mulheres gravadas pelos Serviços Provinciais de Educação e cultura de Gaza, citadas por
Covane(2001)
185
Ibid; p. 199.
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contrariando os projectos coloniais de civilização falantes de língua em territórios
africanos, tal como se descreve a seguir:
Embora orientados para os interesses dos crentes e das Igrejas, os jornais
vernáculos publicavam notícias sobre a actualidade política da época.
Tomando partido do facto de os Portugueses serem hostis às línguas
africanas e portanto na maior parte dos casos incapazes de compreender o
verdadeiro sentido das mensagens transmitidas através dos artigos, os
jornais publicaram análises sobre a situação política em Moçambique e
no mundo, defendendo muitas vezes posições políticas que jamais poderiam
ter sido apresentadas em língua portuguesa, jogando assim um papel de
intervenção social. (SILVA, 1998, p. 400).

O conteúdo das bagagens trazidas pelos emigrantes moçambicanos mereceu maior
atenção para Zamparoni (2012, p.213) que descreveu alguns utensílios e objectos
diversos tais como: facas, talheres de mesa, lençóis, cobertores, panelas, espelhos,
escovas, pentes, casacos, jaquetas, chapéus, panos diversos, óleos perfumados para o
corpo, bicicletas, gaitas gramafones, máquinas de escrever, um dos componentes das
bagagens que teve maior relevância no sistema sanitário das comunidades eram os kits
de medicamentos de primeiros socorros que eram trazidos pelos emigrantes, uma vez
que muitos mineiros eram treinados em cuidados de saúde básicos para actuarem nas
minas.
Os produtos retro-mencionados que foram introduzidos pelos mineiros tornavam-nos
em uma categoria social186 de muito prestígio localmente, pelo facto de nos seus locais
de origem serem os únicos que os portavam e utilizavam, gerando maior cobiça pelos
não emigrantes por um lado, e, por outro, criando motivação para os que pudessem
abraçar o trabalho migratório para terem o prestígio social que os emigrantes tinham
junto ao meio local.
A migração laboral paras minas da África do Sul deixou ficar uma marca indelével na
antroponímia do sul de Moçambique, onde alguns nomes de indivíduos como five,
fafetine, wane, sevene, sixpense foram marcas de distinção social e que constituíam
evidências da passagem pelas minas e, paralelamente aos nomes relacionados aos
números citados, aparecem outros casos de utensílio com hamela (martelo), xipanela
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Quando os trabalhadores emigrantes retornassem as suas terás de origem, eram considerados ricos e
opulentos, senhores que andavam sempre rodeados de amigos junto das cantinas.
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(ferramenta) que eram atribuídos a indivíduos, testemunhando a sua passagem pelo
sistema de migrações laborais.
Contudo, o sistema de migrações laborais trazia também elementos nocivos a saúde das
comunidades, como é o caso de algumas doenças contraídas no subsolo, tais como a
tuberculose e apneumonia, cuja cura era ainda um mistério ao nível das comunidades
locais, o que criou condições para se assumir que o projecto migratório trazia consigo
alguns perigos a saúde, por isso alguns jovens não se viam muito motivados a abraçalo.

Dinâmicas económicas
A migração laboral para a África do Sul iniciada por volta de 1850 teve grandes
repercussões na vida económica no sul de Moçambique. Este processo consistia em
viagem de muitos moçambicanos para os trabalhos nas plantações de cana-de-açúcar
no Natal e, posteriormente, para as minas de diamantes de Kimberley e de ouro no
Transvaal, onde ganhavam dinheiro e no seu regresso investiam em sectores
económicos como a agricultura, pecuária, promovendo alguma revolução na agricultura
tradicional, dependente das condições climatéricas, tendo a enxada de cabo o curto o
principal instrumento de trabalho, e com índices de produtividade bastante reduzidos.
Os efeitos dos salários recebidos pelos mineiros tiveram impacto quando começou a ser
aplicado na compra de instrumentos de produção tais como charruas187 e gado bovino
que era usado na tracção (FIRST, 1983).
O uso da charrua de acordo com as entrevistas188 efectuadas em Morrumbene, em 2017,
trouxe uma grande revolução na agricultura189, aumentando as áreas de produção,
principalmente nas zonas próximas de cursos permanentes de água. Na província de
Inhambane, sobretudo, o aumento das áreas de produção significou o aumento da
necessidade de mais parcelas para a prática da agricultura, onde para além das culturas
alimentares como milho, feijão, amendoim, batata-doce, nas novas parcelas, localmente
187

Arado usado no cultivo da terra para a prática de agricultura, geralmente puxado por uma junta de
bois.
188
Entrevistas realizadas com antigos mineiros do distrito de Morrumbene, visando perceber a
importância das remessas dos emigrantes na dinamização da economia rural.
189
Covane (2001), destaca que a introdução das charruas foi feita pelos migrantes convertidos ao
cristianismo. Os cristãos moçambicanos observavam que tanto os fazendeiros brancos, tanto os negros
sul-africanos, prosperavam usando charruas puxadas por bois.
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designadas de terrenos ou propriedade, houve o cultivo de plantas como coqueiro,
citrinos, mangueiras, mandioca, que tiveram um impacto muito vistoso na economia
local.190
Com o aumento das áreas de produção derivadas da introdução das charruas, havia
casos de membros da família ou indivíduos próximos que iam pedir espaços lavrados
aos proprietários das parcelas lavradas para a prática da agricultura e consequentemente
houve o alargamento da base produtiva em muitas regiões do sul de Moçambique, e de
certa forma, garantiu a segurança alimentar devido a revolução na agricultura,
resultante da introdução das charruas
A introdução das charruas permitiu, de acordo com Covane (2001), que membros de
várias famílias camponesas aparecessem e mais tarde estabelecerem-se como
produtores a tempo inteiro, com alguma possibilidade para a acumulação. Este processo
de acumulação permitiu-lhes enfrentar os maus anos agrícolas causados pelas
calamidades naturais que sempre assolaram o sul de Moçambique, principalmente
chuvas e secas prolongadas, e, permitiram ainda a participação dos pequenos
camponeses na emergente rede de comercialização, vendendo seus produtos, tais como
castanha de caju, copra e milho junto aos cantineiros rurais.
De acordo com Covane (2001), um outro aspecto que merece destaque no impacto das
remessas do trabalho migratório nas transformações da economia local é a introdução
do gado bovino, que era utilizado na tracção animal, puxando as charruas para o
aumento das áreas de produção e seguidamente puxando o carro de bois de carroças191
para o escoamento da produção dos campos cultivados para os locais de consumo,
geralmente nas famílias produtoras.
Face ao exposto anteriormente, foi possível perceber que, o aumento das áreas de
produção derivadas do uso das charruas aumentou o valor sobre a terra enquanto um
meio de produção e começou a ser comercializada pelos que a possuíam, pelo que,
muitos trabalhadores da África do Sul quando voltassem de férias traziam como planos
imediatos a compra da parcela de terra para a prática da agricultura.
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Entrevista com antigo mineiro da África do Sul de nome H. Cuamba realizada em Fevereiro de 2017.
As carroças eram uma adaptação da tracção animal a um veículo sem rodas, já utilizado no mato pelos
boers na África do Sul, por volta de 1870, para transporte de troncos, animais de caça abatidos e outras
cargas (Liesegang, 2001).
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No mesmo contexto, começou a aparecer a diferenciação social no meio rural,
originado pela posse de terra e de charruas e juntas de bois, na qual, os que os
possuíssem tinham grande reputação social e económica, principalmente durante os
períodos chuvosos em que a procura pelas charruas era muito maior para a lavoura dos
campos de cultivo.
Constatou-se ainda que, não só detentores das charruas eram elementos socialmente
elevados, mas, os que possuíam carros de bois eram outro substrato social dos
detentores de meios de transporte muito importante, sobretudo na garantia de transporte
dos produtos agrícolas, sobretudo nos períodos de calamidades naturais como as cheias,
em que os agricultores receavam perder a sua produção.
Por seu turno, B, Mbata (2017, cp) destacou que o uso das charruas veio acentuar a
diferenciação social no meio rural, na medida em que eram apenas utilizadas pelos
homens, pelo facto de haver crenças locais de que as charruas eram sinais de prestígio
e autoridade, portanto, do domínio masculino, o que de certa forma reforçava a teoria
de patriarcado, que justifica a dominação dos homens sobre as mulheres muito presente
da sociedade tradicional local.
Assim, com o passar do tempo o processo da limitação das mulheres para o uso das
charruas foi se diminuindo, devido ao facto de os homens regressarem para os seus
contratos de trabalho na África do Sul e os rapazes terem de frequentar as aulas, que na
maior parte dos casos, as escolas ficavam muito distantes e, eles eram obrigados a
percorrer longas distâncias sem que lhes sobrasse tempo para a sua participação no
cultivo da terra.
Deste modo, foi possível apurar que, o processo do uso das charruas e do gado para a
tracção animal desenvolveu uma rede de solidariedade entre os camponeses locais,
porque havia casos em que eles não conseguiam adquirir juntamente charrua e bois,
sendo que cada um podia ter junta de bois e outros charruas e a solução encontrada era
a complementaridade. Assim, compartilhavam os seus insumos e lavravam as
machambas de ambos, garantido desta forma o aumento contínuo das suas áreas de
produção.
A introdução do gado como resultado dos salários auferidos pelos trabalhadores das
minas sul africanas, teve outro tipo de impacto na região do vale do rio Limpopo, que,
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contrariamente ao que aconteceu em Inhambane, em que os trabalhadores se
empenharam na compra de mais parcelas e aumento as áreas do cultivo, no vale do
Limpopo a grande preocupação dos trabalhadores mineiros parece ter sido a pratica da
agricultura e o aumento das manadas de gado e sem muita preocupação pela compra
dos terrenos.
Quanto a província de Gaza, o facto de não haver preocupação pela compra de terrenos
parece encontrar melhor enquadramento pelo facto de existir uma vasta planície muito
fértil para prática da agricultura ao longo do vale do Limpopo e que a questão de acesso
aterra para a pastagem e agricultura nunca ter sido uma preocupação para os habitantes
locais, o que não existia na província de Inhambane.
No âmbito das dinâmicas económicas introduzidas pelas migrações laborais de
moçambicanos para a África do Sul, importa destacar a introdução de moinhos manuais
para trituração do milho.
Durante a realização das entrevistas foi possível destacar que, os moinhos foram outro
instrumento introduzido no sul de Moçambique pelos emigrantes e serviu como um
bem de prestígio social ao nível local e constituía um instrumento que facilitava o
processo de trituração do milho, quando compara do com as técnicas anteriores que
exigiam muita força braçal, sobretudo das mulheres e tornava o processo muito longo
e sofrido.
Um outro aspecto a ser destacado no que diz respeito a introdução dos moinhos de
milho foi o alívio que significou para as mulheres no processo de preparação do milho
para as refeições, pois, dispensou os anteriores alguidares192, significou ainda a
introdução das primeiras formas de tributação pelo seu uso, pelo facto de os que fossem
utilizar esse instrumento deviam entregar parte do milho que ia ser moído ao dono do
moinho como sua contribuição para o uso do moinho.
Destaca-se, ainda o facto de os moinhos terem garantido o estabelecimento de uma
cadeia de valores completa no ramo da produção e processamento do milho nos locais
de estudo, permitido que não houvessem grandes perdas deste cereal no intervalo entre
duas colheitas193.
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Um utensílio feito com base no barro, e, com o formato de um prato gigante para a triturar cereais.
Entrevista com S. Bambo realizada em Morrumbene, em Novembro de 2018.
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Pode-se afirmar que as migrações laborais de moçambicanos para a África do Sul
promoveram dinâmicas sociais e económicas ao nível de muitas comunidades, onde se
destaca ao facto de a maior parte dos investimentos terem sido destinados a compra de
meios e insumos de produção, como a terra, gado, moinhos que contribuíram bastante
ao alavancar das economias tradicionais, por um lado, e, por outro lado, contribuíram
para o aumento do prestígio social de muito dos seus proprietários.
Destaca-se ainda o facto de os trabalhadores das minas terem trazido alguns elementos
sociais e culturais novos, tal como foi ocaso das igrejas protestantes com origem na
África do Sul, a antroponímia também foi muito influenciada por este processo, de tal
forma que alguns nomes desta região sugerem a passagem dos moçambicanos pelo
trabalho migratório.
Um aspecto digno de menção no âmbito das migrações laborais de moçambicanos para
a África do Sul foi o seu carácter fatal, devido a razões diversas, nomeadamente as
doenças contraídas no subsolo, tal como afirma Zamparoni (2012, p. 221), que, além
das doenças pulmonares e decorrentes da insalubridade do trabalho e alojamentos,
devem ser lembradas as resultantes de doenças venéreas, já que sendo a força de
trabalho predominantemente migrante era desproporcional a relação entre géneros,
numa proporção de 1 homem para cerca de 63 mulheres, chegando a atingir uma
proporção de 1 homem para 93 mulheres entre os indivíduos dos 25 e 39 anos de idade.
Esta situação segundo o mesmo autor propiciava o alastramento da prostituição e com
ela as doenças venéreas que era praticada menos nos bordéis do que nas cantinas
dirigidas por mulheres negras, que alem da cerveja fermentada por elas mesmas,
vendiam também (ibid, p. 221).
De acordo com Whiteside (2017), outro tipo de perigo associava-se aos encarados ao
longo da viagem sobretudo para os indocumentados, que realizavam as viagens fora do
processo organizado pelas agências recrutadoras e ao longo do percurso enfrentavam
grandes matas densas e animais ferozes que muitas vezes devoravam grupos inteiros de
emigrantes clandestinos.
Assim, foi possível entender que estes relatos da situação de vida difícil constituíram
factores repulsivos para os novos emigrantes que viam as viagens e condições de
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trabalho nas minas como verdadeiros perigos de vida e influenciavam bastante as suas
decisões em não abraçar o projecto migratório.

Considerações Finais
Ao se estudar as migrações laborais no período colonial na África Austral, o artigo
pretendia mostrar de que formas os salários auferidos pelos moçambicanos na África
do Sul nos sectores das plantações e nas minas contribuíram para as dinâmicas sociais
e económicas das províncias do sul de Moçambique, no período de estudo.
Este estudo mostrou que as migrações foram uma fonte de rendimento muito importante
para muitos homens na zona sul de Moçambique, o que lhes permitia a compra de
muitos bens para o uso doméstico assim como insumos para o fomento da agricultura,
assim como gado bovino e charruas. Do ponto de vista social, o estudo mostrou que os
emigrantes laborais eram indivíduos socialmente melhor posicionados do que os que
não emigravam.
Os salários auferidos nas minas permitiram ainda a satisfação de obrigações sociais,
tais como o pagamento do lobolo e a constituição de famílias para a maior parte dos
jovens, tal como a posse de bens de prestígio tais como aparelhagem diversa, vestuário
e muito mais.
Contudo, este processo migratório não apenas foi uma fonte de prosperidade, pois
alguns dos emigrantes perdiam as suas vidas ao longo das viagens, sobretudo os
indocumentados e os outros perdiam as suas vidas no trabalho de subsolo, ou contraiam
doenças graves como a tuberculose e a pneumonia em resultado das densas poeiras
inaladas nas minas, o que constituía um factor de repulsão para os que ainda não tinham
emigrado.
No fim, o estudo mostra que as migrações laborais foram um factor de satisfação das
pretensões económicas e sociais dos seus envolvidos, do Estado de Gaza, do governo
português e das autoridades sul-africanas, mediante o processo de fornecimento de
mão-de-obra.
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RECENSÃO

OS ESTABELECIDOS E OS OUTSIDERS
Bento Rupia Júnior194
Edna Quive195
Chone Marcos Conde196
Resumo
Esta resenha do texto elaborado por Norbert Elias e John L. Scotson, que os autores
apelidaram de Os estabelecidos e os Outsiders, nasce do Ciclo de Leituras, um projecto
inscrito na Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da Universidade Pedagógica de
Maputo, que visa a promoção de leitura e discussão de textos por forma a proporcionar
uma amplitude teórica e conceptual aos estudantes do curso de Sociologia. Para o
presente texto, buscamos captar as impressões comuns de leitura e procedemos a sua
sistematização por forma a expressar as ideias essenciais dos autores. Elias e Scotson,
a partir de um estudo das sociabilidades de uma comunidade industrial da velha
Inglaterra, onde as formas sociabilitárias resultavam em manifestações de
descriminação e exclusão a partir de representações construídas com base nos laços de
vizinhança.
Palavras-chave: Estabelecidos. Outsiders. Delinquência. Exclusão

Os Estabelecidos e os Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma
pequena comunidade (2000) é resultado de uma pesquisa de Norbert Elias e John
Scotson, a qual foi realizada numa comunidade inglesa de nome fictício Winston Parva.
A biografia de um dos autores, ou até mesmo do principal autor do trabalho, Norbert
Elias, pode ter contribuído para a decisão para o interesse nesta temática, bem como
para guinada efectuada nos pressupostos do estudo, pois eles depois propuseram-se
analisar as relações sociais e a distribuição de poder em Parva. É que Norbert Elias
nasceu na Alemanha, Breslau em 1897 e teve uma trajectória de vida marcada por
diversos desafios de busca sistemática de integração social. Ainda em Breslau, em
1918, estudou Medicina e Filosofia. Mudou-se para Heidelberg (uma espécie de Meca
da Sociologia, segundo o próprio Elias), uma cidade universitária por excelência, onde
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iniciou-se, de facto, em seus estudos sociológicos, teve contato com alguns dos
principais sociólogos alemães, dentre eles, Karl Mannheim (1893-1947) e Alfred
Weber (1868-1958), o primeiro ligado ao marxismo e o segundo filiado a um
pensamento mais liberal e irmão de Max Weber (1864-1920), o qual havia falecido
havia pouco tempo. Mudou-se para Frankfurt onde se tornou, até 1935, assistente de
Karl Mannheim, que havia conseguido uma cátedra de Sociologia na universidade.
Elias sai da Alemanha, primeiramente vai para a Suíça e depois para Paris em 1935, na
tentativa de conseguir algum posto como docente universitário. Ainda em 1935 Elias
vai para a Inglaterra, onde fixa residência até 1975 tendo sido professor na Universidade
de Leicester (entre 1945 e 1962). A partir de 1962 a 1964, Norbert Elias vai para Acra,
capital do Gana, ocupar a cadeira de Sociologia na universidade local. Retornou para
Leicester e até 1984 foi, também, professor convidado na Holanda, em Amsterdão e
Haia, e na Alemanha, em Münster, Constanz, Aix-la-Chapelle, Frankfurt, Bochum e
Bielefeld. A partir de 1975 passa a dividir sua vida entre Amsterdão e o Centro de
Pesquisas Interdisciplinares de Bielefeld. Em 1977, Elias recebe o Prêmio Adorno, da
cidade de Frankfurt, pelo conjunto de seu trabalho.
Fiel a um modelo teórico-metodológico, onde prevalece a aposta numa sociohistória
alicerçada na referência a padrões cambiáveis de interdependência sua visibilidade
científica viria a ser obtida com dois trabalhos até hoje com relevância particular pese
embora sua morte: O processo civilizador (1939, primeira edição e republicado em
1969, uma obra de dois volumes na tradução portuguesa) ele traça os acontecimentos
históricos do habitus europeu, isto é, a estrutura mental dos indivíduos formatada pelas
atitudes sociais. Neste primeiro volume Elias procurou ilustrar de que forma os padrões
europeus pós-medievais de violência, comportamento sexual, funções corporais,
etiqueta à mesa e formas de discurso foram aos poucos transformados pelo crescente
domínio da vergonha e do nojo, atuando para fora de um núcleo cortesão etiqueta. O
autocontrole se implantava cada vez mais através de uma rede complexa de ligações
sociais desenvolvidas por "super-ego." Em suma, ele narra a história dos costumes
através das mudanças das regras sociais observando o modo como os indivíduos as
percebiam e modificavam seus comportamentos e sentimentos a partir dessas
transformações. Segundo o autor, “a civilização que estamos acostumados a considerar
como uma posse que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que perguntemos
como viemos a possuí-la, é um processo ou parte de um processo em que nós estamos
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envolvidos” (Elias, 1994a, p.73). No segundo volume de aborda as causas destes
processos e os reconhece nas cada vez mais centralizadas e diferenciadas interconexões
na sociedade. O autor afirma que
A teoria do processo civilizador e da formação do Estado, a teoria simbólica
do saber e das ciências e, num sentido mais amplo, a teoria do processo e da
figuração, que eu empenhei em elaborar, não são marxistas, liberais,
socialistas ou conservadoras. As doutrinas partidárias ocultas, os ideais
sociais mascarados pelo véu da ciência parecem-me falsificações; acho-as,
além disso, estéreis. Era – e ainda é sem dúvida uma das razões que explicam
as dificuldades colocadas por essas teorias e as obras que as contêm.
(ELIAS, 2001a, p. 148).

A perspectiva social, considera Norbert Elias, deve levar em consideração a não
separação entre indivíduo e sociedade, tratando ambos conceitos como se fossem dois
aspectos interrelacionados da trama social. Os dois conceitos devem ser considerados
de tal maneira que “sejam levados a se referirem a processos” (ELIAS, 1994a, p. 239).
O processo social é entendido como movimento social, no qual os indivíduos se
interpenetram de tal modo que só é possível definir o ser humano como indivíduo
social, em todos os momentos da vida, seja colectiva ou particular.
E o pesquisador deve estar consciente do peso da empiria na construção do
conhecimento, bem como o perigo das ideologias. Elias considera que a sociologia nãocientífica é aquela que serve a uma ideologia e, mesmo afirmando o contrário, acaba
por mascarar o real. “O saber de um médico sobre o corpo humano, saber que pode
curar, não deriva da ideologia”, afirma Elias, e, depois, se pergunta: “Por que não se
poderia produzir um saber sobre a sociedade humana que não fosse ideológico?”
(ELIAS, 2001a, p. 122). As ideologias estão geralmente ligadas a perspectivas políticas
e, como tais, acabam, para Elias, por se configurar como doutrinas e não como ciência.
A ligação efetiva – e afetiva – a doutrinas políticas e, em certos casos, a doutrinas
partidárias, faz do pesquisador um ser comprometido, de antemão, como um projeto
igualmente político. Sua teoria seria distante desses dogmas. Daí que tenha afirmado
que,
A teoria do processo civilizador e da formação do Estado, a teoria simbólica
do saber e das ciências e, num sentido mais amplo, a teoria do processo e da
figuração, que eu empenhei em elaborar, não são marxistas, liberais,
socialistas ou conservadoras. As doutrinas partidárias ocultas, os ideais
sociais mascarados pelo véu da ciência parecem-me falsificações; acho-as,
além disso, estéreis. Era – e ainda é sem dúvida uma das razões que explicam
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as dificuldades colocadas por essas teorias e as obras que as contêm.
(ELIAS, 2001a, p. 148).

Já na Sociedade de Corte, Elias analisa as relações sociais presentes nas sociedades do
Antigo Regime. Seu recorte temporal são os séculos XVII e XVIII, o que permitiu
compreender o surgimento de uma cultura cortesã. O recorte espacial da obra delimitase na corte do Rei francês Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. O centro do interesse
sociológico de Elias em A Sociedade Cortesã encontra-se na relação entre empirismo e
teoria. Elias marca sua produção teórica dando grande destaque ao universo empírico.
O autor faz críticas à visão histórica pautada em fatos ou em atos de personagens que
se tornaram célebres na história da humanidade. Para Elias, o motor da história na
sociedade de corte são as disputas pelo poder e prestígio que envolviam o poder régio,
a nobreza e a burguesia. “A sociedade de corte não é um fenômeno que existe fora dos
indivíduos que a formam; os indivíduos que a constituem, os reis, os ajudantes das
câmaras, não existem fora da sociedade que integram uns com os outros. O conceito de
‘configuração’ serve para expressar esta situação” (ELIAS, 2001b, p. 31).
A etiqueta e o cerimonial de corte garantiam a manutenção do status da nobreza como
uma classe social distinta. No interior da corte havia o que Elias chama de "círculo de
competição por status”. Os nobres não abriam mão de suas oportunidades de poder
perante as categorias inferiores da corte. A sociedade cortesã possibilitava uma
perpétua mobilidade em função da competição por status. O homem que se encontrava
em ascensão social ganhava mais respeito perante os outros.
Na sociedade de corte não havia separação entre a vida profissional e a vida privada.
Para Elias, enquanto na sociedade burguesa de massas o homem sabe com exatidão
como comportar-se dentro de sua profissão, na sociedade de corte não havia distinção
entre as esferas profissional e privada. Luís XIV, por exemplo, considerava sua própria
figura como a figura do Estado. Luís XIV dizia: “O Estado sou eu”. Luís XIV utilizavase das inimizades e conflitos entre os membros da corte para diminuir a aversão deles
em relação à posição régia e também para estabelecer vínculos de dependências dos
cortesãos em relação a ele.
Elias considera que a nobreza passou a ter necessidade do rei porque a vida na corte era
a única no campo social à época que dava acesso a oportunidades econômicas e de
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prestígio. Norbert Elias considera que toda instituição é produto de uma distribuição
muito determinada de poder no equilíbrio de grupos humanos que são interdependentes.
Diferente de Marx, ele propõe um modelo alternativo de análise das relações sociais no
contexto da sociedade cortesã: a Sociologia Configuracional. Elias entende que a visão
segundo a qual a história da humanidade é concebida como a história da luta de classes
– na qual existe de um lado uma classe privilegiada exploradora, e de outro uma classe
que é explorada e oprimida – não é suficiente para entender as relações sociais em todas
as sociedades que perpassaram pela história da humanidade. Não é suficiente para
explicar as relações de poder no interior da sociedade cortesã.
Retomamos ao trabalho Norbert Elias e John L. Scotson. estes autores revelam que
inicialmente tinham a intensão de estudar as discrepâncias de delinquência juvenil e
violência naquela pequena comunidade da Inglaterra no final dos anos de 1950, no
entanto, o trabalho de campo acabou por convidar ao redimensionamento do seu estudo,
ganhando novos arranjos ao perceber que o foco de observação pretendido era sim
necessário, mas implícito a tal problema estavam latentes relações de poder que iam
além da violência no seu estereótipo mais evidente. A primeira vista a sociedade em
estudo podia ser considerada homogénea, mas não percebida desta forma pelos
residentes desta. Pois, existia um grupo que era reconhecido como establishment e um
outro grupo de indivíduos considerados outsiders. O primeiro grupo, morava na
comunidade já há bastante tempo e já se tinha encarnado valores da tradição que eram
transmitidos de geração em geração e por isso visto como os da boa sociedade.
Para a realização deste trabalho, os autores combinaram-se dados de fontes diferentes
como: estatísticas oficiais, relatórios governamentais, documentos jurídicos e
jornalísticos, entrevistas e, principalmente, “observação participante”. As fontes
diversas permitiram alcançar o conjunto de pontos de vista (e de posições sociais) que
formam uma figuração social, e buscaram compreender a natureza dos laços de
interdependência que unem, separam e hierarquizam indivíduos e grupos sociais.
Olhando para a questão da delinquência juvenil, Elias tinha o intuito de esclarecer
processos sociais de alcance geral na sociedade humana, ou seja, perceber como um
grupo de pessoas é capaz de monopolizar as oportunidades de poder e utilizá-las para
marginalizar e estigmatizar membros de outro grupo muito semelhante (através da
fofoca, por exemplo), e a maneira como isso é vivenciado por ambos os grupos.
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Em geral, pode se apresentar algumas características que diferem os estabelecidos dos
outsiders. Os estabelecidos são grupos de indivíduos que ocupam posições de prestígio;
uma boa sociedade - minoria dos melhores; com uma identidade social construída a
partir da combinação de tradição, autoridade e influências; acreditam que sejam dotados
de qualidades que os outros não têm. Em contrapartida, os outsiders são vistos como o
contrário de todas as boas qualidades que um grupo pode ter e consequentemente alvos
de exclusão e estigma.
Dizem os autores, que a criação de Winston Parva foi obra de Charles Wilson, um
homem empreendedor que, na década de 1880, fundou uma companhia para construir
casas, fábricas e lojas comerciais nas campinas situadas entre o antigo vilarejo de
Winston Magna, de um lado, e uma estrada de ferro e um canal, do outro. Nesse terreno,
durante sete anos, sua empresa construiu 700 casas de tijolos de um andar só, todas
idênticas, alguns galpões de oficinas, diversas fábricas e uma nova igreja de ferro
fundido (Elias, 1994, p. 45).
A parte mais antiga correspondia à Zona 2 (chamada por seus habitantes de a aldeia).
A Zona 1, encontra-se ao norte da “aldeia”, uma zona privilegiada (os da classe alta),
com casas erguidas nas décadas de 1920/30 por construtores locais. A Zona 3
(loteamento e bairro de imigrantes) havia sido construída na década de 1930 por uma
empresa particular de investimentos, num terreno situado entre a via-férrea principal e
um ramal secundário ao norte do canal.
De certa forma, os moradores da zona 2 que haviam atingindo uma certa riqueza
mudavam se para a zona 1. Eis a razão de algumas famílias terem ramificações nestas
duas zonas, o que não impedia de continuar mantendo vínculos entre si e a zona 1 não
era afectada. A zona 1 ainda que fosse considerada a melhor parte, dos da classe média,
a maioria dos seus habitantes não participavam activamente nos assuntos locais. Motivo
pelo qual, alguns aproveitavam estabelecer e manter relações com outros nos
transportes. As zonas 2 e 3, embora trabalhassem juntos e parecesse ter uma relação
amistosa. As atitudes excludentes e ideologia de status a respeito dos papéis exercidos
fora dos limites da vida profissional apenas mostrassem-se menos na actividade
profissional e nos de membros de família que viviam em ares diferentes.
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Portanto, os vínculos criados pela residência prolongada numa comunidade industrial
relativamente antiga não se desligavam quando uma família podia arcar com a mudança
de um bairro operário para um bairro de classe média vizinho. Os que permaneciam no
bairro operário pareciam achar que sua ligação com os homens que haviam ascendido
socialmente elevava seu status, e pareciam gostar do reflexo dessa mudança. Desse
modo, os “antigos residentes” do bairro operário da Zona 2 e os “antigos residentes”
que agora moravam no bairro de classe média da Zona 1 mantinham vínculos entre si.
“Havia, portanto, diferenças consideráveis entre os antigos residentes e os recémchegados. Elas representavam uma forma distinta de estratificação social. Os
imigrantes compunham um quadro social de nível inferior ao dos operários residentes
já estabelecidos, mas dificilmente poderíamos referir-nos às diferenças entre as duas
zonas operárias como diferenças de classe. Falar de diferenças puras e simples de status
seria enganoso, porque essa expressão costuma aplicar-se a diferenças na hierarquia das
famílias dentro de uma mesma região. O que se constatava em Winston Parva eram
diferenças na posição social dos três bairros em si. Elas se expressavam sob a forma de
atritos, que passaram a ocorrer tão logo os antigos residentes e os recém-chegados
começaram a se avaliar mutuamente” (ibid. p. 48).
As zonas 1 e 2 procuravam sempre mostrar-se superior em relação aos do loteamento,
tentando transmitir a este, todos seus habitantes são unidos em todas as vertentes de
carácter social, entretanto, continha subzonas de status superior e outras de status
inferior, embora não se pudesse presumir que cada uma das famílias residentes nas
“ruas de elite” tivesse uma posição mais elevada do que cada uma das famílias
residentes nas ruas comuns da “aldeia”, as “melhores famílias da aldeia” moravam ou,
pelo menos, tinham um ramo na “parte melhor” (p. 62).
Na zona 2, a “mãe” é vista como referência central e manipula o mundo externo a seu
redor, ou seja, fazia se sentir mais a influência da mulher em relação a do homem, razão
pela qual, destacam-se famílias matrifocais, uma rede de parentesco que dava a cada
um de seus membros considerável tranquilidade e segurança. A mãe ajudava a cuidar
da sua família e a família de seus filhos e estes ajudavam-na quando também precisasse.
A influência preponderante da mãe como uma espécie de matriarca, eixo de um grupo
familiar de três gerações, provavelmente estava ligada ao fato de que as principais
funções que esse tipo de grupo tinha para seus membros eram predominantemente
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femininas e não masculinas; eram primordialmente funções das horas vagas e de pessoa
a pessoa e só marginalmente funções ocupacionais especializadas que se centrassem
em objectos impessoais (ibid., p. 67).
Diferentemente do que se pode notar nas famílias do loteamento, as mães enfrentavam
muitos problemas em relação as crianças. A relativa inexistência de laços de parentesco
locais contribuía para o isolamento das famílias do loteamento e agravava os problemas
da moradia no local. As operárias com filhos pequenos enfrentavam grandes
dificuldades para encontrar quem cuidasse de seus filhos quando saíam para trabalhar
(Elias, 1994, p. 83). Esta inquietação foi exposta por vaias mães do loteamento, razão
pela qual, em algum momento pensa se na possibilidade da criação de centros infantis.
Comparativamente com as outras zonas, havia maior cooperação dentro de famílias
numerosas. Na Zona 1, as famílias recorriam mais aos serviços remunerados de pessoas
de fora para executar muitos dos trabalhos, pequenos e grandes, que seus próprios
membros não podiam ou não queriam executar.
Na Zona 3, onde as famílias eram menores e o contacto com os vizinhos não era muito
estreito, os membros das famílias pequenas enfrentavam um bom número de
dificuldades, porque não podiam contar prontamente com a ajuda de familiares ou
vizinhos quando o marido ou a mulher adoeciam ou tinham que se ausentar, e os
serviços remunerados estavam fora de seu alcance. as pessoas da Zona 3 eram
chamadas pelos aldeões (habitantes das duas primeiras zonas) de cockneys, cuja
tradução se refere à mulher afetada ou linguagem da classe baixa de Londres. Eis alguns
exemplos de narrativas dos moradores do loteamento sobre seu próprio bairro.
UM MECÂNICO: “Tem um bocado de gente esquisita por aqui. Toda sorte
de estrangeiros, de modo que não lhes dou confiança”.
UM OPERÁRIO DE MALHARIA: "Eles nos chamam de “beco dos
ratos”!”.
UMA JOVEM DONA DE CASA: “Não gosto daqui. Estou economizando
para ir embora”.
UMA JOVEM DONA DE CASA: “Quando eu disse às operárias onde eu
morava, elas me deram um olhar esquisito e disseram: Ah, lá”.
UMA JOVEM DONA DE CASA: “Gostaríamos de nos mudar antes da
chegada do bebe, porque não queremos que ele cresça com esses garotos
desbocados daqui”.
UM TIPÓGRAFO: “Os cockneys são cerca de metade das pessoas do
loteamento, e são eles que criam todos os problemas” (ELIAS, 1994, p.113).
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As atitudes excludentes e estigmatizadas dos estabelecidos para com os do loteamento,
se fazem sentir, a ponto de transmitir neles, a sensação de não pertença e insegurança.
Os habitantes do loteamento talvez tivessem deparado com problemas colectivos
consideráveis se houvessem formado sua própria comunidade, mas o fato de se haverem
tornado parte de uma comunidade mais antiga aumentou enormemente as dificuldades
de sua situação. A completa rejeição deles pelos moradores mais antigos de Winston
Parva, os já estabelecidos, que poderiam ter funcionado como uma força integradora,
agravou as coisas ainda mais. As dificuldades começaram logo na chegada dos
imigrantes (ibid., p. 86).
Os vínculos criados pela participação nas

associações locais, contribuiu

significativamente para o fortalecimento dos laços de família. A rede de famílias antigas
que compunha o núcleo da comunidade “aldeã” prescrevia e fornecia a maior parte das
actividades de lazer de seus membros, tais actividades eram quase inteiramente
comunitárias: as pessoas costumavam passar suas horas de folga em grupos, não
sozinhas nem em duplas ou pares fechados, e, mesmo quando o faziam aos pares,
continuavam imersas no meio comunitário, sem paredes que barrassem uma terceira,
quarta, quinta ou talvez até mais pessoas, e com paredes muito finas, mesmo em se
tratando de casais de namorados. Elas passavam suas horas livres com membros da
família ou vizinhos e, juntamente com a igreja e a capela, as associações locais
proporcionavam o principal arcabouço formal das actividades de lazer da “aldeia”,
particularmente no caso das pessoas de meia-idade e dos idosos.
As associações centradas em igreja/Capela, como o caso específico anglicano, com o
seu centro a igreja de St Michael na rua principal da aldeia. Tinha salão e salas de
reunião. Sala usada como clube de idosos. Abrigava também a companhia de teatro
paroquial, a sociedade musical dos senhores.
Os Evergreens – era um clube dos idosos, que proporcionava assistência social, de
modo a que os velhos da comunidade industrial, nas quais se mantinham vivas até certo
ponto as tradições das gerações anteriores, transmitindo a forma como lidavam com um
problema, que antes do desenvolvimento industrial, tendeu a se tornar responsabilidade
das autoridades publicas e depender das verbas do estado.
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A Banda premiada da temperança de Winston Parva, realizava concertos no parque, nas
festas do clube dos idosos e nas cerimónias festivas. Era parte da tradição da aldeia.
Embora fosse pequena, era destacada, com laços estreitos com as famílias antigas e
outras associações. A intenção era de reforçar o sentimento de solidariedade dos antigos
moradores e grupos da zona 3.
Já o Comité beneficente, contava com a ajuda de comerciantes, empresas e dirigentes
de associações locais. Servia igualmente como instrumento de controlo social. Tal
como as actividades das associações centradas na igreja/capela, as ligas a política só
constituíam um tipo específico de actividades no caso de um pequeníssimo número de
pessoas. Era mais uma forma de actividade social de horas de lazer. As suas convicções
políticas eram parte integrante de um sistema de crenças mais geral, determinada pelos
assuntos comunitários e por questões nacionais.
A associação ligada a política, era a associação conservatória, embora fosse mais um
centro social frequentado por pessoas que não se interessavam em ir ao clube dos
operários. Apesar de modesta, era um núcleo organizacional, eficaz e forte o suficiente
para mobilizar as potencialidades conservadoras da comunidade e obtinha apoio de
outras associações.
A solidariedade perante laços de família a partir da participação nas associações locais,
grande parte na aldeia que prescrevia e fornecia actividades de lazer para os membros
da família e vizinhos tanto do proletariado como os da aldeia que dispunham de muito
dinheiro para passar seus dias de lazer, era tudo feito dentro desta comunidade pequena,
porque se tem em mente, que o simples facto de fazer parte de um grupo já era bom.
De acordo com Elias, a fofoca não era um fenómeno independente. Estava associado
as normas e crenças colectivas e as relações comunitárias… as informações mais ou
menos depreciativas sobre terceiros, transmitidas por duas ou mais pessoas umas às
outras. No entanto, a fofoca depreciativa era inseparável da elogiosa. Exemplo disso, é
o facto dos habitantes da zona 1 e 2, relacionarem uma imagem negativa do loteamento,
que levava os “aldeões” a perceberem como um mexerico bem-vindo qualquer
incidente que servisse de confirmação dela, era o inverso da imagem positiva que eles
tinham sobre si.
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Uma comparação das fofocas da “aldeia” com as existentes entre os moradores do
loteamento mostrou com muita clareza como era estreita a ligação entre a estrutura da
fofoca e a da comunidade cujos membros a difundem. Uma comunidade coesa como a
“aldeia” precisava de um fluxo constante de mexericos para manter o moinho em
funcionamento. Contava com um sistema complexo de centros de intriga (pág. 95). As
associações locais era os principais lugares em que era possível notar uma presença
significativa de pequenos grupos de mexericos e eram nesses lugares em que as fofocas
eram mais difundidas.
A fofoca é tida como entretenimento. As fofocas mais apreciadas giravam em torno de
pessoas que tinham um interesse colectivo. Pessoas que de certa forma são muito
conhecidas e que fossem assunto, nos meios de comunicação. As pessoas que forneciam
assunto para fofocas eram pessoas sobre quem se podia falar com as outras. Os
“aldeões” pareciam ter um círculo muito mais amplo de conhecidos sobre quem podiam
“fofocar” do que os moradores do loteamento. Sempre dispunham de histórias
divertidas, que sabiam que seriam interessantes para os outros.
Entretanto, embora as fofocas de apoio e as elogiosas desempenhassem seu papel no
fluxo de rumores, que nunca parava de circular pelos canais de boataria da “aldeia”,
elas se misturavam e eram frequentemente inseparáveis das fofocas de coloração
afectiva inversa, as de rejeição e censura. As fofocas sobre desrespeito de certa forma
eram mais difundidas em relação, que de certa forma pudessem transmitir e acrescentar
algum valor.
Ainda assim, as fofocas elogiosas eram um dos meios desmobilização da ajuda
comunitária a pessoas necessitadas. A fofoca no próprio interior da aldeia de modo
algum tinha a função de apoiar as pessoas aprovadas pela opinião dominante e
consolidado relações entre os moradores, tinham a função de excluir pessoas e cortar
relações, exemplo disso é o facto de sempre fazer questão de citar os aspectos maus ou
desagradáveis do loteamento. O padrão e o conteúdo das fofocas variam conforme a
estrutura e a situação dos grupos de pessoas que as circulam. Isso é o que sugere a
comparação do papel desempenhado pela boataria nos dois bairros proletários de
Winston Parva (ibid. p. 102).
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No início do estudo, Scotson, buscava entender os altos níveis de delinquência, que na
sua maioria gerada por jovens. Em 1958, alguns provinham da Zona 2, um número
maior da Zona 3 e nenhum da Zona 1. Como em toda parte, só uma minoria desses
jovens era levada aos tribunais. Apesar desta excepção de infractores, grande maioria
mantinha-se dentro da lei.
As zonas de Winston Parva, tinham formas diferentes de criar as crianças. A “aldeia”
tinha padrões colectivos bem estabelecidos, uniformes e partilhados por muitas famílias
desta, facilitava aos jovens segui-los, ao mesmo tempo que a rede bem desenvolvida de
controlos sociais lhes dificultava transgredi-los. No loteamento por sua vez, ficava ao
critério de cada família instituir padrões de conduta para seus filhos e, muitas vezes, os
padrões de uma família não eram iguais aos de seus vizinhos.
O facto de não ter muito para fazer na comunidade, os jovens recorriam as associações
locais, para igualmente, passar os momentos de lazer, mas a única organização juvenil
que tinha por norma manter as portas abertas para os jovens do loteamento e da “aldeia”
era o Clube Juvenil Aberto, organizado pela Directoria Municipal de Ensino. Ele foi
fundado durante o período da pesquisa. Um dos autores ajudou a organizar suas
actividades. Era grande a necessidade de uma organização desse tipo em Winston
Parva, e ela também funcionou como um “experimento in situ” que permitiu estudar de
perto alguns dos problemas que a segregação dos dois bairros proletários acarretava
para a nova geração.
As características predominantes da aldeia, dava a entender que de certa forma a vida
dos jovens seria consequentemente influenciada pelas experiências de vida dos mais
velhos. Tanto que, quase todas as organizações de lazer para jovens eram apêndices de
organizações de adultos, dirigidas por estes de acordo com suas próprias normas. Pelos
benefícios extraídos da estabilidade e segurança relativamente altas de sua comunidade,
os jovens da “aldeia” tinham que pagar com uma vida social de lazer mais ou menos
vazia e centrada nos adultos.
Os jovens do loteamento não ficavam igualmente expostos ao controle colectivo da
velha geração, mas também lhes faltavam as recompensas de uma sólida rede de
controlos dos adultos, a segurança e a estabilidade comunitárias. Em muitos casos, a
estabilidade lhes era assegurada unicamente pela família. E a configuração da
208

Revista Síntese – Volume IX, nº 19 - Ano 2021 – II Semestre - Universidade Pedagógica de Maputo

estabilidade familiar, diante de uma instabilidade colectiva relativamente alta e de um
alto grau de insegurança quanto ao status, criava para os jovens do loteamento
problemas dos quais seus contemporâneos da “aldeia” estavam livres.
Pelas características gerais da aldeia, os jovens aprendem cedo a pensar em si em termos
de futuro, como a responsabilidade de transmitir padrões, normas e crenças para
gerações vindouras. Em contrapartida, para maioria dos jovens loteamento, era difícil
ter qualquer visão de si a longo prazo. Eles viviam no presente e para o presente. Razão
pela qual geravam-se barreiras entre os da aldeia e do loteamento. Eles não entendiam
o que sentiam, como pensavam e de que modos viviam as pessoas do outro lado das
barreiras, por sua vez, não compreendiam esses jovens turbulentos; sua reacção
indicava com perfeita clareza que, para elas, tais adolescentes eram, quase que
literalmente, “ninguém”.
Contudo, as comunidades e bairros são um tipo específico de configurações. Foi
possível verificar quão diferente podia ser o padrão desta fase em bairros de estruturas
diferentes. Configurações como as estudadas nesta pesquisa exercem um certo grau de
coerção sobre os indivíduos que as compõem. Não se pode evitar o reconhecimento de
que as configurações limitam as decisões do indivíduo, têm uma força coercitiva, ainda
que esse poder não resida fora dos indivíduos, como muitas vezes se leva a crer, mas
resulte meramente da interdependência entre eles.
Os estabelecidos, como visto, são habitantes que vivem na comunidade já há bastante
tempo e suas crenças, normas já vem sendo transmitidas de geração em geração. Razão
pela qual os próprios estabelecidos, sentem-se superiores aos demais. Este aspecto que
o estabelecido leva em conta, esta mais relacionado ao tempo de residência e a idade
das famílias o que acabam afectando um relacionamento saudável com os demais do
loteamento. Ou seja, as principais diferenças destas zonas, versa em torno dos aspectos
externos e a classe social. Referiam-se a uma configuração social específica, que pode
ser apresentada sem que reste grande margem de incerteza e, também por certas
características comportamentais distintivas, inculcadas desde a infância em cada um de
seus membros, de acordo com a tradição distintiva do grupo.
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