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Resumo  

 Moçambique pós-independência caracterizou-se pela tentativa de estender a todo país o 

projeto político e social que visava à construção de uma sociedade socialista, pautada 

pelo esforço de desmantelamento do sistema político, administrativo, cultural, 

econômico, educacional e jurídico do período colonial, e implantação de um sistema 

político, assentada na democracia e no poder popular. Além disso, o governo almejava 

extirpar tradições e costumes, que foram denominados de “obscurantistas” e “feudais”.  

Com este intuito, o governo Moçambicano implementou uma série de ações e novas 

instituições, como projetos de emancipação da mulher, Centros de Reeducação, 

Operação Produção, os Tribunais Populares etc. O objetivo desse trabalho é investigar 

apenas um desses mecanismos de objetivação e construção da sociedade socialista em 

Moçambique, a saber,  os Tribunais Populares, analisando como os mesmo 

contribuíram para a construção da “nova sociedade” almejada pelo governo, e ao 

mesmo tempo perceber como esses tribunais foram recepcionados pela população numa 

sociedade fortemente marcada pela diversidade cultural e  jurídica .  

Palavras-chaves: Moçambique,  Tribunais Populares, Socialismo.  

Resumen 

Después de la independencia de Mozambique se ha caracterizado por el intento de 

extender a todo el país el proyecto político y social que tuvo como objetivo construir 

una sociedad socialista, guiados por el esfuerzo por desmantelar el sistema político, 

administrativo, cultural, económica, educativa y jurídica de la época colonial, y la 

implementación de un sistema político basado en la democracia y el poder popular. 

Además, el gobierno se propuso eliminar las tradiciones y costumbres, que fueron 

llamados "oscurantista" y "feudal". Con este fin, el gobierno de Mozambique ha puesto 

en marcha una serie de acciones y nuevas instituciones, tales como proyectos para la 

emancipación de la mujer, centros de rehabilitación, operación de producción, los 

tribunales populares, etc. El objetivo de este estudio es investigar uno de estos 

mecanismos de objetivación y la construcción de la sociedad socialista en Mozambique, 

es decir, tribunales populares, el análisis de cómo contribuyen a la construcción de la 

"nueva sociedad" deseada por el gobierno, y al mismo tiempo darse cuenta de lo estos 



 
 

tribunales fueron recibidos por la población en una sociedad fuertemente marcada por la 

cultural y legal. 

 

Palabras Clave: Mozambique,  Tribunales Populares,  Socialismo. 
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Introdução 

Com a aprovação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da 

história e da cultura africana e afro-brasileira no currículo da educação básica, houve 

um considerável crescimento do estudo de África nos meios acadêmicos. 

Frequentemente esses estudos estão associados à história do Brasil, por meio da 

escravidão, diáspora africana e relações raciais. Todavia, não desconsiderando a 

importância dessa ligação, é importante, também, “ir além deles e mostrar a grandeza 

do continente africano em toda a sua diversidade, esteja ela, ou não, vinculada ao 

estabelecimento da escravidão africana nas Américas de modo geral, e no Brasil em 

particular”( BITTENCOURT e SOARES, 2006, p.12).  

As imagens de África que ainda sobrevivem na sociedade são de uma África 

caricatural; pobre, exótica e catastrófica. Para desconstruir esses estigmas acerca de 

África, é de suma importância situá-la em  contextos políticos e econômicos, apontado a 

importância  econômica e comercial que esse continente teve durante muito tempo, bem 

como os valores e as  culturas dos povos que nele habitam. 

 Não podemos deixar de considerar a dificuldade que é estudar esses aspectos, 

principalmente para quem está fora desse continente, o que torna mais difícil o 

manuseio das fontes. Todavia, não podermos deixar de considerar, também, que 

atualmente existe uma série de instituições que disponibilizam uma diversidade de 

documentos primários sobre África por meio digital, com essa documentação é 

imprescindível que se faça um esforço para o estudo da história da África e dos povos 

africanos
1
. 

Esse trabalho é resultado de uma dedicada busca, nesses meios digitais, sobre a 

História de Moçambique, que foi se delineando a partir da pesquisa no site,  

http://www.mozambiquehistory.net, criado pelo pesquisador Colin Darhc, no intuito de    

disponibilizar recortes de jornais selecionados, e alguns outros impressos, acerca da  

história de Moçambique contemporâneo, sendo que Moçambique contemporânea é 

arbitrariamente definida  pelo autor como  o período desde o início da  Luta de 

Libertação Nacional, no início de 1960,  até o advento do pluralismo político em 

1994. Isto inclui o conflito entre o governo de Moçambique e a Renamo (Resistência 

Nacional Moçambicana),  a partir da década de 1970 até 1992. 

                                                           
1
 Ver: http://memoria-africa.ua.pt; http://www.mozambiquehistory.net; http://www.wdl.org; 

http://www.malhanga.com/biblioteca  

http://memoria-africa.ua.pt/
http://www.wdl.org/
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Apesar de a maioria dessas fontes estarem em forma de recortes de jornais e 

revistas, foi localizada a coleção completa da Revista Jurídica “Justiça Popular”  que 

foi lançada em novembro de 1980, e chegou ao fim com a edição de nº 13, em 

dezembro de 1988. Essa revista é a principal fonte desse trabalho, principalmente por 

ela apresentar, por meio de seus artigos, o contexto social da implantação dos 

tribunais populares, no âmbito da política socialista do governo, bem como a  

repercussão   dos tribunais populares na sociedade.     

Inicialmente optei fazer este trabalho utilizando apenas as 13 edições da revista 

“Justiça Popular”, todavia percebi que havia algumas lacunas que precisavam ser 

preenchidas  e que essas revistas não davam conta, então incorporei recortes e sessões  

das “Revistas Tempo” e “Noticias de Maputo". Mesmo entendendo que ler os recortes 

da revista não é a mesma coisa que ler a revista completa, percebo que foi possível 

visualizar alguns aspectos políticos, sociais e econômicos da sociedade, de forma 

precisa.    

Todavia, saliento que a revista “Justiça Popular” é minha fonte principal em 

razão de sua importância para o estudo do tema. Este periódico lançado 1980 pelo o 

Ministério da Justiça de Moçambique
2
, em parceria com acadêmicos da 

Universidade Eduardo Mondlane, tinha como objetivo divulgar para a população, de 

modo geral, informações e experiências acerca das práticas e experiências dos 

Tribunais Populares no país.  

Normalmente eram divididas em nove seções, nas quais foram abordadas 

temáticas relacionadas ao contexto social, as causas, consequências as resoluções ou 

possível resoluções de diversos problemas, bem como temas que  incluem histórico-

judicial e re-exame de alguns casos famosos do passado colonial de Moçambique. Das 

nove seções apenas duas tinham temática fixa. A primeira era denominada 

Jurisprudência, e nesta seção se relatavam questões sociais e familiares que foram 

resolvidas nos tribunais.  Em apenas uma revista foram publicados vários desses relatos, 

o que me deu possibilidade de analisar o total de 68 casos, dois quais 35 eram referentes 

às questões familiares (divórcio e adultério) e nove referentes a “curandeirismo” ou 

                                                           
2
 O Ministério da Justiça tinha a função de criar e supervisionar os tribunais populares, assegurar o 

funcionamento controlar o processo eleitoral dos juízes e nomeá-los . 
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“feitiçaria”, o que possibilitou analisar a política dos tribunais acerca dessas questões, 

bem como a receptividade dos tribunais junto a população.   

Na segunda seção se discutia o direito comparado, e eram relatadas as medidas 

que alguns países tomaram em relação ao que eles denominavam de “usos e costumes 

tribais”. Nesse sentido, foram relatadas as medidas tomadas pelo Afeganistão para 

combater o lobolo
3
, o mesmo foi feito em relação às medidas do governo chinês. Essa 

seção parece sugerir a importância do exemplo internacional para a experiência de 

Moçambique.  

A partir da análise dessas fontes tenho como objetivos analisar a contribuição 

dos Tribunais Populares para a construção da experiência socialista moçambicana, e 

como eles foram recepcionados pela população. O recorte cronológico (1978 a 1989) 

justifica-se pelo fato de 1978, ser o ano em que a FRELIMO (Frente de Libertação de 

Moçambique), introduziu a Lei da Organização Judiciária de Moçambique e estabeleceu 

a organização dos  tribunais provinciais, distritais e supremo, este também denominado 

de superior. Já o ano de 1989 marca a ruptura da Frelimo com as ideologias socialistas e 

de unidade nacional, o que dá um novo significado os valores tradicionais, que passam a 

ser considerados símbolos nacionais
4
.  

Saliento, todavia que, essas revistas não podem ser entendidas apenas como 

instrumento de propaganda da Frelimo, embora vinculados ao Ministério de Justiça. 

Isso pode ser observado pelas sutis críticas a algumas orientações do governo, como por 

exemplo, acerca da falta de qualificação dos juízes leigos, todavia, essas críticas não 

tinham como objetivo fazer oposição ao governo Frelimo ou desestabilizá-lo, ainda que 

expressasse divergências no bojo do projeto socialista popular da própria frente.  

As contribuições de autores individuais, que ás vezes assinavam seus nome e 

outras vezes não, dificulta a identificação da origem social dos articulistas e sua 

vinculação política. Todavia, é perceptível que alguns deles como Albie Sachs e Gita 

Honwana, tinham uma posição política declaradamente favorável ao governo  Frelimo. 

                                                           
3 O lobolo é um costume cultivado até hoje no Sul de Moçambique, e se caracteriza pela ritualistica  da  família da 

noiva recebe dinheiro pela perda que representa o seu casamento e a ida da filha  para outra casa. 
4 Segundo Fry a nova posição assumida pode ser explicada por quatro motivos; “O governo já estava desgastado com 

a guerra civil que assolava o país a mais de doze anos; a elite da Frelimo defensora da capitalismo e da abertura 

econômica estava ganhado força no pais isso devido a pobreza e miséria que a maioria da população;  vivia; o 

colapso da União Soviética fez com que o país perdesse grande parte de sua ajuda financeira; a apoio cada vez mais 

acentuados de algumas camadas do poder tradicionais a Renama, que por sua vez tinha um discurso de democracia 

nacional. Diante desse contexto a Frelimo viu-se obrigada a processo novas estratégias  em relação a economia de 

mercada e no modo “de perceber e entender a diversidade lingüística e cultural e sua relação com a “modernidade”. 

Os antigos “usos e costumes” dos tempos coloniais voltaram agora na forma da “tradição” sacralizada, percebida, na 

sua diversidade e sabedoria, como parte integral da nação”.(FRY, 2003, p.296).  
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 Partido da compreensão que os Tribunais Populares eram uma forma de 

consolidação de poder da Frelimo, e também uma forma de desarticular o poder dos 

chefes de aldeia ou chefes tradicionais
5
, lembrando que poder para esses grupos 

significava criar as leis, executá-las e julgá-las, tudo sobre o prisma de suas ideologias e 

concepções
6
, trago para a reflexão do tema a concepção  de poder de Noberto Bobbio. 

Para este autor, o poder não é  como uma coisa ou a sua posse , mas sim uma relação 

interpessoal, nesse sentido poder não deriva simplesmente da posse ou uso de certos 

recursos, mas também da capacidade de influência de um individuo ou grupo sobre 

outro. Assim,  pode ser exercido de múltiplas formas, desde “persuasão à  manipulação, 

da ameaça de uma punição à promessa de uma recompensa”. Norberto Bobbio 

identifica o poder num sentido triplo, quanto à sua origem e natureza: o poder político, o 

poder econômico e o poder ideológico. Nesse sentido 

 

ao lado do poder econômico e do poder político, o poder ideológico, 

que se exerce não sobre os corpos como o poder político, jamais 

separado do poder militar, não sobre a posse de bens materiais, dos 

quais se necessita para viver e sobreviver, como o poder econômico, 

mas sobre as mentes pela produção e transmissão de idéias, de 

símbolos, de visões de mundo, de ensinamentos práticos, mediante o 

uso da palavra (Bobbio, 1997, p. 11). 

 

Nessa perspectiva, entendo que os Tribunais Populares de Moçambique 

exerciam pelo menos dois tipos de poder, conforme a análise de Norberto Bobbio, a 

saber, o Poder Ideológico, por ser o fio condutor que levava, principalmente, para as 

zonas, mais afastados da capital de Moçambique, a ideologia de “Homem Novo” e de 

sociedade moderna almejada pela Frelimo, especialmente por meios da persuasão; e o 

Poder Político, que para Bobbio, é pelo qual se exerce a força física, sendo 

condicionador dos comportamentos. Nessa perspectiva entendo que o poder político 

exercido pela Frelimo, no intuito de criar uma sociedade socialista, livre de todo aparato 

tradicional, propiciou a criação dos tribunais populares  que tinham dupla função,  a 

saber: educar o homem moçambicano e moldar seu comportamento de acordo  com a  

constituição vigente; e consolidar uma unidade de poder, onde o  poder dos chefes de 

aldeia, no que diz respeito a sua função jurídica nas comunidades, seria abolido e, em 

                                                           
5 Utilizo as duas terminologias baseadas no conceito empregado por Mateus Augusto Pequenino, que denomina 

chefes de  aldeias ou chefes tradicionais, aqueles que fazem parte do “rol das autoridades comunitárias, normalmente 

anciões, que determinava formas de ocupação da terra, nomeava outros chefes da mesma aldeia, resolvia litígios  e 

dirigia cerimônias mágico-religiosas”.( PEQUENINO, 2005, p.47.)  
6 Acerca de poder as edições 01,02, 03, 04 traz uma serie de reportagem de como era exercido nos tribunais e entre os 

chefes tradicionais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
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seu lugar, instituídas as assembléias populares que por meio dos Tribunais Populares 

seriam o órgão máximo do Estado. 

Utilizo, também, nesse trabalho a metodologia sugerida por Tânia Regina de 

Luca (2005) no tocante a análise das fontes impressas. Nessa perspectiva,  historicizo o 

periódico no contexto social e político no qual ele foi construído, analisando sua 

proposta de criação  e para que tipo de público se destinava. Além disso, analiso sua 

periodicidade e seus conteúdos ideológicos.  

Para a compreensão desses aspectos, esse trabalho foi dividido em dois  

capítulos, no primeiro capitulo será analisado o imperialismo Português em África, a 

política colonial implantada e os movimentos de resistência, bem como a política da 

Frelimo na pós-independência e o discurso em torno das causas da guerra “civil”. 

Finalmente, no segundo capitulo, serão analisados os Tribunais Populares, seus aspectos 

sociais, e sua dimensão ideologia para a construção da  sociedade socialista idealizada 

pela governo Frelimo.        
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Capitulo I 

  

A partilha da África  

 

“(…) a conquista da terra, que significa, 

sobretudo tirá-la àqueles que têm uma cor de 

pele diferente ou o nariz ligeiramente mais 

achatado, não é uma coisa bonita, se 

atentarmos bem nisso.  Joseph Conrad, O 

Coração das Trevas, 1899 

 

 

Segundo Leila Leite Hernandes dentre os motivos que levaram os países 

europeus a se reunirem em 1885 para definir os rumos dos territórios africanos, foi sem 

dúvida, a corrida de Portugal para África e seu sonho do mapa cor- de – rosa (imagem 

abaixo), anunciado em 1883, no qual se expressava a pretensão portuguesa de formar 

uma colônia transcontinental, unificando os territórios de Angola até Moçambique. 

Todavia, os motivos de outros países também não foram muito diferentes dos 

portugueses. Não foi por acaso que em 1876 o rei da Bélgica, Leopoldo II, fundou a 

Associação Internacional do Congo, no intuito de explorar o continente com a 

justificativa que deveria  “abrir para a civilização a única parte do globo ainda infensa 

a ela, penetrar na escuridão que paira  sobre povos”.( Hernandez apund Hochschild, 

2005, p, 60) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Disponível em :  <http://www.enciclopedia.com.pt/images/9900_1_25_graf_a.jpg> consultado em 03/10/2010 

 

 

Segundo Ki-Zerbo, o governo Britânico organizou várias expedições para o 

reconhecimento do território africano, o que proporcionou a “descoberta” de territórios 

http://www.enciclopedia.com.pt/images/9900_1_25_graf_a.jpg
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até então desconhecidos, como o da misteriosa Tumbuctu, ao mesmo tempo que 

proporcionou o  contato com vários povos e a delimitação de percursos de lagos e rios
7
.  

O autor ainda assevera que “as razões profundas desta agitação eram de ordem 

econômica”, pois “era necessário assegurar o monopólio em regiões produtoras de 

matérias-primas, assim como mercados para os produtos manufaturados”. (KI-

ZERBO, 1972c p, 76).  

Segundo Mackenzie, há dois tipos de interpretações que tentam explicar a 

partilha africana. A primeira é a interpretação metropolitana, que via a partilha como 

problema inerente dos sistemas capitalistas e sustentava as seguintes teses: primeira, o 

estado industrial precisava trocar matérias primas por produtos industrializados; 

segunda, a partilha foi resultado do jogo de poder dos estadistas europeus, para o autor, 

esse ponto de vista saiu de moda, por que lembra a concepção da influência dos grandes 

homens sobre a história; terceira, a partilha da África resultou de conflitos criados pelo 

agressivo  nacionalismo europeu daquele momento; quarta, os novos nacionalistas 

buscavam “satisfazer as necessidades psicológicas do povo. Para definir claramente 

suas identidades e ambições próprias”; quinta, o atavismo feudal essa uma explicação 

social que via o “imperialismo como uma manifestação política dos elementos feudais 

remanescentes da sociedade européia; sexta, a explicação  tecnológica, que acentuam a 

importância da tecnologia e sugere que as “ferrovias, o navio a vapor, o telegrafo e o 

progresso medicinal foram elementos cruciais para a partilha”. 

(MACKENZIE,1994,p.54) 

A segunda interpretação é a periférica, que considera dois motivos como 

impulsionadores da partilha. O primeiro é o chamado subimperialismo, essa 

interpretação defendia a tese de que o imperialismo foi fruto não dos interesses 

metropolitanos, mas de colonos brancos, que tinham “se estabelecido nas colônias 

africanas e se preocupavam com as fronteiras desses territórios ou queriam aproveitar 

determinadas oportunidades econômicas”; Já o segundo motivo considera a 

participação africana como essencial na partilha, para os defensores dessa tese, os 

“africanos não eram apenas espectador passivo desses eventos”, eles também tomaram 

iniciativa por meio de tratados e de acordos, colaborando muitas vezes e outras 

resistindo. (MACKENZIE, 1994, p.59) 

                                                           
7 Cidade da República do Mali, na África Ocidental, que se caracterizava por seu um importante centro comercial, 

científico e cultural. 
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 No bojo das interpretações que consideram as iniciativas africanas, como bem 

salienta Albert Adu Boohen, a nova historiografia acerca da partilha vem contrapor a 

corrente historiográfica que aceita apenas o conjunto de elementos econômicos como 

eixo propulsor do expansionismo territorial europeu, e que defende que os africanos 

teriam acolhido favoravelmente a dominação colonial. 

   Dentro desses novos estudos, podemos destacar os estudos do nigeriano Godfrey 

N. Uzoigwe, que além de considerar que a forte presença de países europeus em África, 

em 1870, foi um precursor da divisão do continente, advoga que os países europeus  

legitimavam sua presença no continente de várias formas: “mediante a instalação de 

colônias, da exploração, da criação de entrepostos comerciais, de estabelecimentos 

missionários, (...) ocupação de zonas estratégicas e de tratados com dirigentes 

africanos”. (Uzoigwe, 1985, pp. 55-54) 

Nesse sentido Uzoigwe, assinala que todos esses fatores contribuíram para que os 

europeus pudessem conquistar a África, e os tratados foram um dos fatores essenciais, 

isso porque muitos africanos celebravam esses tratados por diversas razões: 

 

[...] em certos casos, aspiravam a estabelecer relações com os 

europeus na esperança de tirar daí vantagens políticas relativamente as 

seus vizinhos. Ás vezes, um Estado africano em posição de fraqueza 

assinava um tratado com uma potência européia esperando poder 

assim libertar-se da vassalagem (de) outro Estado africano que 

impunha sua soberania. (...). Por fim, certos Estados africanos 

imaginavam que, celebrando um tratado com um país europeu, 

salvaguardaria a independência ameaçada por outras nações européias. 

(Uzoigwe, 1985, p. 36)         

 

 Uzoigwe, ainda chama a atenção para o fato de que mesmo com os tratados, a 

colonização não aconteceu de forma passiva. Os europeus enfrentaram diversos 

movimentos de resistência armada que se prolongaram até inícios do século XX. Nessa 

perspectiva Terence O. Ranger, explica as diversas resistências que ocorreram em 

África diante da invasão européia, bem como a intensidade de cada uma delas. Um 

exemplo bem significativo é a da declaração de Makombe Honga, chefe de um grupo 

étnico da atual Moçambique que, em 1895, em virtude da visita branca declarou: 

 

esta vendo como os brancos penetram cada vem mais na África: Em 

todas as partes do meu país as companhias estão em ação (...). É 

preciso que meu país também adote estas reforma, e estou plenamente 

disposto a apropriá-las (...) também gostaria de ver boas estradas e 
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boas ferrovias (...) meus antepassados eram makombe e makombe 

quero continuar a ser. ( RAGER, 1985, p. 40)     

 

Por essa declaração podemos presumir que a forma de resistência do Makombe 

Honga  reconhecia a importância da “modernização” trazida pelos europeus, ainda que  

negasse veementemente a imposição cultural. Entretanto, se analisarmos as formas de 

resistência em outros países, percebemos que muitos dos líderes africanos optaram  pela 

defesa de sua soberania por meio do confronto armado, isso mesmo antes da partilha.  

Como é o caso, por exemplo, da rainha Ranavalona I (1828-61), que anos antes da 

partilha, advertia ao povo de Madagascar para não se deixar dominar pela influência 

estrangeira, assim a rainha declarou:  

 

Tenho a dizer-vos que não dirigirei as minhas preces aos antepassados 

dos Europeus, mas a Deus e meus antepassados. Foi graças a esse 

costume que os doze reis reinaram e que eu também reinei. Os nossos 

próprios antepassados respeitam esses costumes. Quem quer que 

pratique a Vossa religião, condená-lo-eis á morte, ó Povo, porque sou 

herdeiro dos doze reis. (Apud Ki-Zerbo, 1972c p 62) 
        

      Já na Etiópia, temos o exemplo de Menelique II (1889-1913), que em 1890 

declarou: “não tenho a intenção de assistir de braços cruzados á chegada das potências 

de além mar com a intenção de dividir entre si a África”. (Apud Ki-Zerbo, 1972c, 

p.62). Menelique II, após vencer a Itália, com um exército de 70.000 homens, dirigiu 

seu país até 1913 quando veio a falecer. A Itália só conseguiu entrar na Etiópia em 

1935, no governo de Mussolini.    

Como se vê, essa nova historiografia vista de uma perspectiva africana, vem 

contrapor a idéia de que a partilha aconteceu devido estritamente a fatores econômicos e 

a passividade dos africanos. Além de apontar para os fatores internos e externos que 

contribuíram para que os europeus efetivassem seu domínio em África, a saber: as 

atividades de missionários e exploradores no interior da África, o que foi de suma 

importância para que os portugueses e outros europeus tomassem conhecimento da 

organização de sociedade e de suas forças militares, dos aspectos físicos, da força e 

fraqueza dos estados, etc; O domínio tecnológico, até então não conhecido pelos 

africanos, e de profiláticos contras doenças que acometia os europeus em África; e as 

rivalidades políticas intra-estatais, nesse período, que além de contribuir para o 

enfraquecimento dos Estados africanos, criava um isoladamente desses Estados, 

impedindo-os de unir-se contra as potências européias. (Cf.Uzoigwe, 1985, p. 63). 
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1.1 O império colonial Português em África 

 

.     

O debate historiográfico que gira em torno das causas da Partilha de África e o 

imperialismo no vasto território africano comumente atribuem o fato a necessidade que 

os países europeus tiveram, no século XIX, de buscar mercados consumidores para seus 

produtos, e matérias-primas para fomentar sua produção industrial. Hobsbawm em seu 

livro clássico “A era dos Impérios” vê o imperialismo “como produto de uma era de 

concorrência entre econômicas industriais rivais [...] intensificada pela pressão em 

favor da obtenção e da preservação de mercados num período de incertezas”. 

(HOBSBAWM, 1991, p. 109). Ou seja, esses debates partem da premissa de que as 

nações capitalistas precisavam se manter por meio da troca de matérias primas por 

produtos industrializadas. 

 A cerca disso, John M Mackenzie adverte que esse argumento tem limitações no 

caso da África, cuja população consumidora era pequena e não havia grandes 

oportunidades de vender produtos industriais. Certamente, nenhum dos argumentos 

devem ser descartados. Entretanto, a grande lacuna deixada por eles advém de sua 

generalização, que não considera as especificidades das nações envolvidas na corrida 

pela conquista dos territórios africanos. 

 Valentim Alexandre ao estudar o caso específico de Portugal no colonialismo 

Moderno adverte que “qualquer que seja a validade da teoria no plano geral, parece 

não ser possível enquadrar o caso português”, já que Portugal, no século XIX , além de 

“apresentar um fraco grau de concentração capitalista [...] se caracterizava não pela 

exportação de capitais metropolitanos, mas pela sua escassez” (ALEXANDRE, 1979, 

p.11). O autor ainda chama atenção para o fato de que nem sempre o expansionismo 

europeu do século XIX foi fomentado pela “necessidade de mercados externos para a 

indústria”. Portugal, por exemplo, só veio a se interessar pela efetiva ocupação e 

colonização dos territórios africanos com a independência do Brasil. Nesse sentido as 

possessões no território africano eram vistas como substitutas do Brasil. 

 Para Isabel Herinques “a África não desempenhou um papel determinante na 

organização social e política portuguesa a não ser a partir da independência do Brasil” 

(HENRIQUES, 1997, p.33.) Sobre isso Valentim assevera que na fase final da relação 

Brasil-Portugal as relações entre os territórios africanos e Portugal eram muito frouxas, 

em Moçambique, por exemplo, “os contatos com a metrópole eram ainda mais frágeis, 
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limitando-se á nau de viagem e embarcações todos os anos enviadas á Índia, pela 

coroa, que habitualmente, mas nem sempre, fazia escala naquelas possessões.” 

(ALEXANDRE, 1993, p. 54) 

  Evidentemente, que os territórios africanos foram, até a extinção do tráfico em 

1850, fornecedores de mão-de-obra dos escravizados para países europeus e para as 

Américas, entretanto, como bem advoga Alexandre Valentim e Isabel Herinques, a 

independência do Brasil, em 1822, trouxe à tona a discussão sobre a soberania 

portuguesa nos territórios africanos, isso porque Portugal vê em Angola e Moçambique 

a forma de compensar o território perdido. Nesse sentido, a corrida de Portugal para 

África, no intuito de construir um sistema colonial, antecipa o espírito da partilha. 

 Por outro lado Portugal, para efetivar seu domínio nos territórios africanos, teve 

que enfrentar uma verdadeira batalha diplomática com a Grã-Bretanha. Segundo 

Valentim  

 

Já nos anos vinte, corre o alarme  da presença inglesa no hinterland de 

Moçambique. Trinta anos mais tarde, as viagens de Livingston na 

Zambézia relançam as suspeitas portuguesas sobre as intenções 

britânicas na costa oriental, e levam, (...) ao primeiro plano global de 

defesa da colônia, não já contra os africanos, mas contra os futuros 

inimigos – os ingleses – notadamente com a ocupação da foz do 

Luabo ( uma das bocas do Zambeze ) e com a formação de uma 

companhia de soldados.(ALEXANDRE, 1979, p. 59) 

 

    

Os esforços diplomáticos de Portugal para garantir sua fatia do território 

africano, foram marcados por grandes negociações e hostilidades com a Grã-Bretanha, 

já que esta, além de não reconhecer os  “históricos direitos” dos portugueses em África,  

também defendia a idéia de que era  necessário que “Portugal abandonasse todas suas 

restrições comerciais e administrativas, abrindo o seu imenso litoral africano ao 

capital e ao empreendimento da humanidade.” (ALEXANDRE,1979,p.61) Essas 

disputas e hostilidades permanecem mesmo depois da Conferencia de Berlim, quando 

em 1890, por meio do  ao Ultimato Inglês,  governo britânico exigia a retirada de todas 

as forças militares de Portugal do leste de Moçambique. 

Diante desse contexto, a questão ideológica ganha um peso particular para 

Portugal.  Partindo do princípio de que vastos territórios africanos estavam sob o 

domínio português, por direito de descoberta e/ou pela influência exercida 
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historicamente, Portugal cria o que Isabel Herinques vai chamar de “mitologia colonial 

portuguesa”. Segundo essa autora, a elaboração desses mitos pode ser localizada em 

dois períodos destino: O primeiro, durante o último terço do século XIX, é marcado 

pela obra do Visconde de Santarém, que tinha como premissa “fornecer provas 

indiscutíveis da função colonizadora dos Portugueses, que precediam amplamente ou 

outros europeus em África,” (HENRIQUES,.1997, p. 35). Já o segundo período da 

“mitologia  colonial portuguesa” começa a ser elaborada por volta de 1950, baseada na 

tese do luso-tropicalismo. 

 Isabel Herinques adverte que o primeiro momento de elaboração da mitologia 

colonial portuguesa, se solidifica no século XIX e se prolonga até o século XX, 

caracterizando-se por duas idéias centrais, a saber: a idéia da superioridade do homem 

branco também considerado civilizado, e da inferioridade do não branco, considerado 

inferior, primitivo e incapaz de se educar; a idéia de que Portugal tinha uma missão 

civilizadora, ideologia que foi então propagada pelo governo de Salazar.   

          Já o segundo momento da mitologia colonial portuguesa partia da idéia que 

Portugal tinha o espírito e a missão das conquistas, cujo caráter religioso dava-lhe a 

função de converter as “almas perdidas”. Essa idéia foi reforçada, por volta da década 

1930, e se manifestava por meio da noção de luso-tropicalismo, criado por Gilberto 

Freire, e que “evidenciava ausência de qualquer preconceito racial nas praticas 

coloniais e civilizacionais portuguesas, completando o leque das legitimações dos 

Portugueses para conservarem as possessões africanas e dominar as suas populações”. 

(HENRIQUES, 1997, p. 40)    

 Esses “mitos” são propagados por meios diversos: dos livros didáticos aos textos 

patrocinados pela Agência Geral das Colônias, a exemplo dos Boletins Gerais das 

Colônias. Nesse sentido, em 1925, Armando Suzarte Cortesão, ao escrever sobre a 

política colonial, advoga que “os indígenas nas colônias devem ser considerados como 

seres humanos e não como simples animais, constituindo a sua educação e bem estar 

uma missão sagrada que a civilização delega aos povos colonizadores.”
8
  

  Já Ernesto de Vasconcelos, almirante e secretário da Sociedade Geográfica, ao 

relatar as relações que estavam sendo estabelecidas com os indígenas, destaca que 

missões civilizadoras implantadas com as escolas, postos médicos, e outros, tendiam a 

melhorar a vida dos indígenas. Trazendo, dessa forma, a idéia de que por meio da 

                                                           
8 Boletim geral das colônias. Nº 001. V,I. Ano, 1929, p.4. 
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colonização poderia tirar o povo do “obscurantismo” de seus costumes e modos de 

vida
9
.  

 Ainda no que diz respeito à população autóctone, Portugal se posicionava de 

duas maneiras, a primeira era de que o europeu só podia levar o africano “a civilização 

por via do trabalho forçado”. Já a segunda maneira partia da idéia de que os africanos 

não dispunham de “qualidades intelectuais para assegurar a modernidade e o 

desenvolvimento da África” estando dessa forma condenados a “transformar-se em 

exército de trabalhadores de que tinha necessidade os europeus”. (HENRIQUES, 

1997, p. 41) 

 As declarações de J.A Lopes, em 1925, no Boletim Geral das Colônias, vêm a 

corroborar com esse posicionamento português. Segundo ele, era necessário levar o  

indígena a reconhecer  o trabalho como “condição inerente a natureza humana” e que 

notabilizava o homem, desde que esse saísse “do estado de barbárie em que muitos 

indígenas se encontravam ainda mergulhados”.
10

 Nessa documentação, a divisão 

sexual do trabalho entre os autóctones,  era muitas vezes vista como vadiagem.  

 Sobre o tema, J.A Lopes  afirma que: 

 

(acerca ) das raças altivas e aguerridas, como os Namarais, que tanto 

deram que fazer a Mousinho, é natural que eles não aceitem ainda de 

bom grado o trabalho preferindo entreter o seu ócio com a caça e 

vivendo á custa das suas mulheres, a quem exploram, nos termos dos 

seus costumes indígenas, para poderem viver despreocupadamente. Os 

indígenas, que estão mais próximos dos europeus, vão compreender o 

trabalho pelo exemplo que estes lhe dão e pela necessidade que vão já 

experimentado o prover o seu sustendo e ao da família que a seu cargo 

está.
11

       

  

José dos Santos Rufino, comerciante e fotografo, que vivia em Lourenço 

Marques, capital da antiga colônia portuguesa de Moçambique, em seu Álbum 

Fotográficos e Descritivos da Colônia de Moçambique,  afirma que o sistema 

indígena dava ao homem o direto ao descanso enquanto o trabalho da mulher era 

imoral.  Considerava ainda que, o costume de ter muitas mulheres foi uma forma que o 

homem indígena encontrou para não precisar trabalhar.
12

  

Além disso, os costumes e culturas dos autóctones eram vistos como selvagens 

bárbaros, horríveis e indício de atraso mental. Entretanto, alguns deles eram 
                                                           
9 Idem, p, 11. 

10 Boletim geral das colônias. Nº 003. V, I. Ano, 1929, p.118. 

11Idem, p, 126.  
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considerados civilizados devidos ao contato com outros povos considerados já 

“civilizados”.  

José dos Santos Rufino afirma que havia uma apreciável diferença entre o 

“indígena do litoral e o do interior”, essa diferença, segundo ele, era perceptível na 

mentalidade, sendo que o indígena do litoral, que foi contagiado pela civilidade dos 

comerciantes europeus, ainda no século XVI, era mais inteligente. Já o interiorano, pelo 

contrário, era bronco  “um misto de “homem e animal, vivendo nas selvas, -  verdadeiro 

«reis dos animais» - entre feras que de longe rugem ou que de parte, lhe espreitam a 

palhada tosca, não tem assomos de intelecto, vivendo sob costumes de quási homem 

primitivo”
13

. 

É importante, entretanto, discutir quais eram, de fato, os propósitos do autor ao 

fazer essas fotografias, o que nos leva a perceber, que além da visão etnocêntrica 

imbricada, esses Álbuns Fotográficos apresentam todo um sentido político que por, sua 

vez colaboravam com a propaganda colonial, fato que é percebido não só nas pequenas 

legendas das fotográficas como também nos textos que introduzem os álbuns, que tem 

como principal característica o fato de terem sido escritos em três idiomas. A saber: 

português, inglês e francês
14

. 

Nesse sentido, por meio da análise das fotografias, das suas legendas, das 

considerações que o autor faz nos textos introdutórios e da contextualização dos 

momentos que elas foram feitas. Sugerimos que além de ter como objetivo mostrar “o 

primitivismo e a barbárie”, nos quais esses povos ainda viviam, e que precisavam ser 

extirpados, o autor desejava mostrar uma suposta harmonia, e principalmente, divulgar 

para os outros países o “imensurável sucesso” que era a colonização portuguesa em 

Moçambique, ao mesmo tempo em que visava omitir o quanto o processo de 

colonização foi violento e desrespeitoso.   

Na fotografia 57 do álbum 07, imagem abaixo, José Rufino dos Santos registra 

indígenas indo pagar impostos de forma passiva e natural, como se os mesmos não se 

incomodassem ou como se o pagamento desse tributo não se desse de forma violenta.   

 

 

                                                           
13 Idem, p, 5 
14 Os "Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colônia de Moçambique" foram elaborados por José dos Santos Rufino, 

em 1929. O autor tenta, através de uma seleção de 10 álbuns, mostra os vários aspectos da "Colônia de 

Moçambique". Todos os Álbuns estão disponíveis em:http://memória-africa.ua.pt. 
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Fotografia: 07 
Legenda: Indígenas que vão pagar imposto15 

 

 

 

Acerca da tributação forçada,  Zamparoni assinala que em 1917, o governo geral 

de Moçambique determinou o aumento de impostos a tal ponto que os indígenas foram 

obrigados a trabalhar durante todo ano. Além disso, 

 

Sucessivos aumentos do imposto (...) e a obrigatoriedade de seu 

pagamento (...) a partir de 1906, significou um aumento de 100% em 

seu valor real e tornou sua cobrança cada vez mais escorchante e 

motivo para a prática de incontáveis e crescentes atos de violência. 

Era vulgar, por exemplo, a prática de extrapolar os prazos do trabalho 

gratuito exigido por falta de pagamento do imposto, como também era 

corriqueira a prática de prender as mulheres e forçá-las ao trabalho 

sub-remunerado até que remissem o valor do imposto em dívida, 

acrescido de multas. ( Zamparoni, 1998, p.51.) 

 

    Ainda no álbum Nº 10, que descreve as Colônias de Moçambique [Raças, 

Usos e Costumes Indígenas. Fauna], notamos que sempre ao fazer referência à caça de 

animais o autor dá preferência às fotografias nas quais aparecem o colonizador e o 

colonizado, em uma relação de cumplicidade e harmonia. Nesse sentido, sempre 

aparece uma seqüência de fotografias nas quais ambos parecem demonstrar satisfação 

diante da caça bem sucedida. 

Alguns desses álbuns como, por exemplo, o Nº 01 e 07, nos chamam atenção, 

primeiramente, pelos seus sugestivos textos temáticos, que são: “Um canto da Europa 

na África do Sul” e “Padrão da África Oriental”, entretanto para além desses títulos que 

já demonstra a intenção de assinalar “O mundo que o Português criou”, a análise desses  

álbuns se torna mais interessante, por ser fruto de uma tentativa da administração 

portuguesa de mostrar o quando foi bem sucedida a obra colonial. Nesse sentido, o 

álbum de nº 01, da ênfase para a rapidez da obra modernizadora de Portugal, que 

segundo o autor, teria extinguindo aquela África antiga que trazia febre e desalento. 

 Com o intuito demonstrar as “façanhas de Portugal”, o autor  faz uma descrição 

do que foi construído no que ele denomina de  “agraciado canto europeu na África”, 

                                                           
 

15 RUFINO, José dos Santos Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colónia de Moçambique.. 

Nº 07, 1929, p. 70 
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dando destaque para a construção de  pontes, estradas, praças, jardins, confortáveis 

hotéis, edifícios públicos, associações desportivas, atrações turísticas, mansões de 

administradores, e etc.  As demonstrações do álbum nº 01 são complementadas nos 

álbuns de nº 02 e 03, nos quais o autor afirma respectivamente que “Lourenço Marques, 

o seu comércio, o seu porto, a sua vida intima são o maior e melhor atestado da 

capacidade colonizadora dos portugueses”
16

 e “está cidade de Lourenço Marques é 

(...) hoje, moderna cidade da África que procura não sentir a África”
17

.                

Esse modo de descrever os indígenas, a cidade, os prédios públicos e as 

residências, estava associado, também, à necessidade que Portugal teve de justificar sua 

presença em África e legitimar sua “missão civilizadora”, isso porque alguns países 

europeus continuavam discutindo sobre uma “possível repartição dos territórios 

ultramarinos, agora destinados a satisfazer os apetites colônias da Alemanha e da 

Itália”. (ALEXANDRE, 1993, p. 62). 

Em 1926, Ernesto de Vascocellos, diretor dos serviços das colônias, rebatendo 

as críticas dos países que reclamam que Portugal não tinha capacidade colonizadora, dá 

uma série de exemplos de como Portugal ia desenvolvendo bem sua missão 

colonizadora em seus territórios em África, e salientando que o Brasil era o melhor 

exemplo da capacidade colonizadora de Portugal.
18

 

Como se vê, a política colonial portuguesa, no século XIX, foi determinada pelo 

sonho de construir um novo Brasil em África, que era legitimado pelo discurso de 

direito de conquista, bem como pela idéia de missão civilizadora, que por sua vez 

afirmavam que o homem civilizado se fazia por meio do trabalho.    

  

      

1.2. A política colonial portuguesa e os movimentos de resistência em 

Moçambique 

 

A partilha de África consolidou o processo de espoliação européia no continente, 

legitimada com a implantação de sistemas administrativos que não respeitavam as 

especificidades dos povos africanos, sua cultura e tradição. Segundo Hernandez para 

viabilizar o sistema colonial “eram utilizados quatro mecanismos básicos: 1) As 

                                                           
16 RUFINO, José dos Santos. Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colônia de Moçambique. Nº 02, 1929, p.5. 

17RUFINO, José dos Santos. Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colônia de Moçambique.. 

Nº 03, 1929, P.5 

18 Boletim geral das colônias. Nº 007. V,II. Ano, 1926, p.5-6. 
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subvenções e os meios de financiamento; 2) O confisco de terras; 3) As formas 

compulsórias de trabalho; 4) E a cobranças de impostos”. (HERNANDEZ, 2005, p.95)        

Além disso, podemos acrescentar as relações que foram estabelecidas entre os 

europeus e as populações autóctones. No caso de Portugal, inicialmente foi estabelecida 

uma administração militar que se caracterizava pela repressão às formas de resistência. 

Para Hernandez,  

 

O exemplo mais significativo ocorreu em 1895, quando cerca de 7 mil 

portugueses alcançaram uma vitória sobre o reino de Ngoni, de Gaza, 

no sul de Moçambique e, em seguida, prenderam o soberano e 

levaram-no para Lisboa, onde o expuseram nas ruas, criando um clima 

de verdadeira exaltação e patriotismo (Idem, p. 510).     

 

Posteriormente foi estabelecida a administração civil, na qual os portugueses 

ocuparam territórios e se articularam no intuito de destruir o “poder dos chefes de 

aldeia”. Hernandez aponta ainda que, de 1914 a 1917, Portugal elaborou leis que 

estabeleciam regras de como deveriam ser tratados os indígenas. Esse conjunto de leis, 

que foi denominado “Direitos Indígenas”, fazia de Portugal tutor e protetor dos povos 

indígenas, que além da missão de civilizá-los deveria “habituá-los ao trabalho, 

considerado como obrigação moral e legal”. (Idem, p. 515).      

As cláusulas restritivas das leis e dos regulamentos davam ao novo tipo de 

trabalho implementado um tom de escravidão, segundo Hernandez, o “Regulamento 

Geral do Trabalho Indígena nas  Colônias Portuguesas,  de 1914: 

 

Reconhecia como legal a repressão dos que fossem considerados 

vadios (aqueles que não cumprissem voluntariamente a obrigação de 

trabalhar) por parte das autoridades competentes. (...) caso o indígena 

se recusasse a trabalhar pela persuasão, poderia ser intimado e 

compelido a fazê-lo tanto por partes das autoridades publicas como 

privadas (Idem, p.518). 

       

   Para Henriques a política ditatorial implementada em 1927 e o regime 

salazarista a partir dos anos trinta não rompe com as formas administrativas dos 

primeiros anos da república (1910-1926), mas acentua a exploração dos indígenas e a 

ideologia de missão civilizadora, procurando tirar o máximo de proveito das colônias. 

(HENRIQUES, 1997, p 43). As novas leis reforçavam “o projeto de fazer das colônias 

um mercado reservado para a produção da metrópole e um fornecedor de matéria-

prima para a indústria portuguesa”. (ALEXANDRE, 1993, p. 63) 
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Em Moçambique, Portugal só passou a ter controle da maior parte do território a 

partir do inicio do século XX, depois de vencer as lutas de resistência armada.  Os 

movimentos de resistência em Moçambique, além lutarem contra a dominação 

portuguesa tiveram, também, que lutar contra inúmeros chefes locais que mantinham 

relações amigáveis com os portugueses, e que “se consideravam vassalos as coroa 

portuguesa, pagando impostos, permitindo a livre circulação de tropas em seus 

territórios, ajudando o exercito português e fornecendo homens para as batalhas”.
19

  

Muitas vezes isso acontecia por que as guerras “tribais” obrigavam esses chefes 

e pedir apoio aos portugueses que em troca exigia reconhecimento de sua autoridade. 

Isso, provavelmente, contribuiu para que Portugal lograsse êxito diante dos vários 

movimentos armados, que foi consagrado com a derrota dos últimos bastiões da 

resistência armada, como por exemplo, “derrota da rebelião de Barué de 1917-1922, 

que marcou o fim das sublevações armadas segundo moldes sócio-políticos tradicionais 

em Moçambique e África Austral, e efetiva ocupação portuguesa naquele território”.
20

 

Ao vencer cada movimento de resistência, Portugal passava a ter maior controle 

sobre os territórios e efetivar seu programa administrativo, que além de explorar a força 

de trabalho africana, por meio do trabalho forçado, exigia o pagamento do imposto. 

Sobre o tema, Zamparoni, assegura que a força de trabalho, além de servir a própria 

colônia, também era recrutada para outras regiões, assim muitos indígenas serviram de 

mão-de-obra nas minas da Rodésia, país vizinho de Moçambique, e até mesmo para as 

“roças cacaueiras de São Tomé. Nesse sentido,  

 

o primeiro grupo de 104 trabalhadores moçambicanos desembarcou 

em São Tomé, em julho de 1908, justamente no ápice desta polêmica. 

Entre esta data e 1915, 32.781 moçambicanos ingressaram em São 

Tomé, dos quais apenas 7.282, ou 22%, foram repatriados. 

(ZAMPARONI, 1998, p.88) 
 

Segundo Zamparoni, a primeira forma encontrada pela a administração colonial 

de Moçambique para compelir o indígena ao trabalho forçado  foi o trabalho prisional, 

no qual ficava “os condenados fadados a trabalhar em troca de alimentação e 

vestuário e, em geral, acorrentados”
21

. Assim, sobre a justificativa de manter a ordem e 

os bons costumes, em 1913 

                                                           
19 Departamento de Educação e cultura da Frente da Libertação de Moçambique. Historia de Moçambique. 

Afrontamento, 1971, p. 69.  
20 Departamento de História da Universidade Eduardo Mandlane. Moçambique o auge do Colonialismo, 1930 a 

1961. Maputo, 1991, p33. 
21 Ibidem 
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a portaria 1075 atribuiu ao comissário de policia o direito de “julgar 

pequenos delitos e transgressões: vadiagem, embriagues, ultraje ao 

pudor  e a moral pública, pequenos furtos, podiam ser penalizados 

com trabalho correcional gratuito entre quinze e noventa dias. ( 

ZAMPARONI, 2004, pp, 299-325).  

  

 

Todavia a colônia não podia contar apenas com o trabalho prisional, que não 

fornecia mão-de-obra suficiente para as formas de trabalho na colônia, uma das formas 

utilizadas pela administração colônia para contornar o problema foi a criação chibalo, 

uma forma de trabalho forçado que se caracterizava por  determinar que o régulo 

(chefes locais) deveria fornecer, de acordo com as exigências da administração 

portuguesa,  trabalhadores para  o Estado ou para particulares.   

 Essas formas de trabalho forçado descritas, só foram proibidas por lei a partir de 

1929, quando foi editado “o Código do Trabalho Indígena nas Colônias Portuguesas de 

África que reforçava a proibição absoluta do trabalho obrigatório ou compelido para 

serviços de particulares ou privados”
22

. 

Entretanto, a lei não foi seguida à risca e vários foram os mecanismos coloniais 

para tentar dar continuidade ao trabalho forçado. Dessa forma, em 1930, por meio do 

Acto Colonial que foi seguido pelo Regulamento do Trabalho Indígena na Colônia de 

Moçambique,   

  
especificou que o Estado poderia lançar mão do trabalho 

obrigatório quando não conseguisse voluntários, para obras de 

construção e/ou reparações de pontes, estradas ou ferrovias, 

limpeza de poços e caminhos, além de trabalhos agrícolas, cujo 

produto deveria reverter para os próprios indígenas. O Estado 

poderia ainda recrutar trabalho obrigatório nos casos de “força 

maior”. O significado e latitude de tal expressão não foram 

definidas pelo Regulamento, deixando espaço para que a norma 

fosse burlada pelos próprios agentes da administração. ( 

Zamparoni, 1998, p. 99) 

  

Diante de um sistema baseado na espoliação da mão-de-obra, na intensificação 

do trabalho forçado e nos violentos mecanismos que eram utilizados para obrigar o 

pagamento de impostos, a população reagia de diversas formas: fugindo do 

recrutamento, trabalhando com lentidão, incendiando plantações, boicotando matérias-

                                                           
22

 Ibidem 
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primas e máquinas e por meio da criação de associações, clubes negros e jornais. Tendo 

como objetivos construir espaços de “dignidade racial e cultural onde podiam ser 

discutidas questões relativas ao preconceito racial, a importância das culturas 

tradicionais africanas dos povos de Moçambique e o significado da história de 

Moçambique antes e desde a opressão Portuguesa”. (HERNANDEZ, 2005, p, 599). 

Acerca destes eventos Elikia M´Bokolo assinala que  

 

[era] inegável o engenho que os africanos deram mostra para contestar 

esse sistema, desde a recusa individual até os motins regionais (...) A 

resistência era passiva ou ativa, local ou alargada, eclodia em meio 

rural ou urbano, assumia formas antigas ou modernas, e colocava-se 

no terreno econômico, social e político sem excluir o religioso. 

Implicava ora as populações ora as elites tradicionais, ora ainda as 

elites modernas, desencadeavam alianças entre essas diferentes 

camadas sociais, fazia nascer ou renascer consciências de classe ou de 

pertença étnica. (M'BOKOLO, 2007, p.  456) 

 

Os movimentos contestatórios começaram a ganhar força, sobretudo, a partir da 

década de 1950, sobre influência dos movimentos de anti-colonialistas que estavam 

acontecendo em vastas regiões do solo africano, que por sua vez, foram influenciados 

por movimentos políticos que pregavam o retorno a África de todos os negros norte-

americanos que sofriam com o racismo e a discriminação. Exemplos desse tipo de 

movimento foram o  Garveyismo que, pregava a pureza da raça negra e a valorização da 

palavra negro; e o Pan-africanismo, representado na figura de Du Bois (1868-1963), 

acadêmico negro americano, “defensor da igualdade de direitos entre as raças,  

opunha-se a toda e qualquer noção de superioridade de uma raça sobre as outras”, 

além de reivindicar, no seu manifesto, a independência imediata e completa para todas 

as colônias africanas. (Cf. M'BOKOLO, 2007, pg. 461.) 

Foi no período da Guerra Fria (1945 a 1989), que o mundo socialista começou a 

interessar-se, mais de perto, pelo continente africano. Nesse contexto, países do mundo 

socialista, como a URSS e China, engajaram-se se em um programa de apoio ativo a 

descolonização definitiva da África, sob a forma de assistência material e diplomática, 

partindo do principio de que o mundo socialista deveria engajar-se na luta contra a 

dependência e exploração que a África vivia em relação ao mundo capitalista.  

Nessa perspectiva, disputas políticas e ideológicas entre os blocos socialista e  

capitalista, tiveram significativa influência no território africano. De um lado, o bloco 

socialista tentando a expandir sua influência política, ideológica e econômica em 
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determinados países africanos, e do outro a o bloco capitalista, que além de tentar 

expandir sua área de influência, tentava minar a influência comunista. (Cf.MULIRA e 

THIAM, 2010, p,981) 

Diante disso, o comunismo  como ideologia vinda do exterior, também foi uma 

importante fonte de inspiração para as elites africanas, principalmente para aqueles que 

foram estudar na URSS
23

 Apesar do comunismo encontrar na África uma realidade 

social não correspondente à idealmente descrita por Karl Marx, ou seja, uma classe 

operaria que viesse a fazer a revolução comunista, contribuiu para a formação política 

das elites africanas, principalmente no que diz respeito a sua ideologia anti-imperialista, 

e a constituição de movimentos de libertação baseados nas lutas de guerrilhas. 

Acerca disso, Roland Oliver assevera que  

 

Jovens africanos que estudaram do exterior assimilaram as teorias 

socialistas e passaram a difundi-las em suas regiões de origem. 

Propagou-se, assim, a idéia de que só governos socialistas poderiam 

enfrentar a opressão estrangeira na região. Entre as principais 

lideranças desse movimento destacaram-se o senegalês Leopold 

Senghor (1906-2001), ex- aluno da Universidade Sorbonne, na 

França, que em 1960 tornou-se o primeiro presidente eleito do 

Senegal independente; Amílcar Cabral (1921-1973), um dos lideres da 

luta contra o colonialismo português na Guiné e em Cabo Verde; e 

Agostinho Neto (1922-1979), uma das principais lideranças do 

Movimento Popular para a Libertação de Angola –MPLA- o primeiro 

presidente de Angola independente. ( OLIVER, 1994, pp.270- 273) 

 

Além da influência da ideologia dos intelectuais negros norte-americanos e do 

comunismo, a Segunda Guerra Mundial, também, foi de suma importância para a 

aceleração dos movimentos africanos e a consciência anti-colonial. Os soldados 

africanos que na Segunda Guerra Mundial haviam lutado do lado das metrópoles aliadas 

contra o nazi-facismo presenciaram “a falsidade da oposição entre uma “modernidade” 

européia humana e o “barbarismo” do mundo não branco” (CABAÇO Apud Appiah, 

2007, p.219), principalmente por que o racismo nazista contribuiu para enfraquecer a 

idéia da superioridade branca.  

                                                           
23 Segundo MULIRA e THIAM ( 2010.p 982) das mais interessantes dimensões da  cooperação entre URSS e países africanos dizia 

respeito ao ensino e a pesquisa:  Aproximadamente 30.000 africanos formaram-se se no sistema soviético de ensino superior. Além 

disso, houve um acentuado  envio de professores e pesquisadores soviéticos às universidades e centros de pesquisa africanos e 

estabelecimento de laços científicos entre instituições soviéticas e africanas.  

 

 



30 
 

Com o crescimento desses movimentos nas colônias, a administração 

portuguesa, em contrapartida, começou a mudar seu modelo administrativo. Nessa 

perspectiva, a partir de 1950, apelou para o campo ideológico. Primeiro deixando de 

denominar os “seus” territórios africanos de colônias e passando a chamá-los de 

províncias ultramarinas, dando a compreender que esses territórios era parte integrante 

do território português e, portanto, todos tinham os mesmos direitos civis e políticos; 

Segundo incorporando com maior intensidade o discurso luso-tropicalista, reforçando e 

idéia de que Portugal tinha uma vocação natural “para se ligar harmonicamente com 

outro povo, em particular os africanos, (...) por uma união de amor e não de interesse, 

baseada na compreensão e na adesão aos valores de cultura que encontra no 

ultramar”. (ALEXANDRE, 1993, p. 53) 

Todavia, a espoliação da população nativa, a marginalização, a hierarquia social 

e a discriminação racial não condiziam com o discurso propagado pelo luso-

tropicalismo. As contradições sociais eram refletidas nos movimentos estudantis e em 

alguns movimentos dentro das Igrejas católicas e protestantes, que criticavam o confisco 

de terra e a exploração que se impunha ao indígena. Além disso, havia uma forte 

influência do Partido Comunista da União Soviética, que foi de suma importância para 

exacerbar  as manifestações políticas em Moçambique.         

No ano de 1962  foi fundada a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, 

“que agrupava tanto socialistas revolucionários como grupos mais moderados, cujo 

objetivo da luta contra Portugal era um movimento nacionalista que levasse 

Moçambique a independência”.( HERNANDEZ,  2005, p. 606). Com o apoio logístico 

de vários países africanos, a Frelimo,em 1964, iniciou a luta armada contra Portugal, 

que cessou nove anos depois, quando os dois países  assinaram o acordo de Lusaka, em 

1974, no qual Portugal reconheceu a total independência de Moçambique.                 

   Com a independência política, Moçambique passa a ser dirigida pela Frelimo, 

formada por guerrilheiros que lutaram pela libertação do país do domínio colonial.  

FRELIMO pretendia iniciar uma revolução social, criando o Homem Novo e um país, 

sem autoridade administrativa colonial e sem os tradicionais régulos. Entretanto, as 

políticas modernizadoras implantadas pelos novos dirigentes do país tornaram-se 

ineficazes, isso por que o modelo de modernização proposto, repudiava não só os 

resquícios deixados pelo colonialismo português, mais também o tradicionalismo, o que 

implicava na “desestruturação das principais referências tradicionais (ritos, 
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símbolos,relação de parentesco, hierarquia, linhagem e etc.)”(CABAÇO, 2007, p. 

410).   

Essa postura do governo gerou descontentamento e discordâncias entre a 

população, principalmente entre os chefes de aldeias e a população rural, e fez com que 

muitos deles se alinhassem a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana), grupo 

formado alguns militares (ou ex-militares) portugueses e dissidentes da FRELIMO. 

Aproveitando-se da fragilidade das políticas implantadas pela Frelimo e do 

descontentamento interno, esses grupos  de oposição foram buscar apoio de  países 

como a Rodésia (atual Zimbábue)  e África do Sul, para patrocinarem operações da 

Renamo  tendentes a desestabilizar  e derrubar o governo da Frelimo, dando assim 

inicio a guerra civil que duraria 16 anos.   

1.3.  A política da Frelimo e  a Guerra “Civil”. 

Em 1974, por meio da assinatura do acordo de Lusaka, Portugal reconhece 

oficialmente a independência de Moçambique. A independência que foi conquistada 

pela luta armada e teve como protagonista a Frente de Libertação de Moçambique – 

Frelimo, que logo se firmou como partido único, elegendo como presidente do país 

Samora Machel. Com a Frelimo no poder, o Estado moçambicano adotou um regime 

político de inspiração marxista-leninista que, dentre vários aspectos, almejava a 

construção do “Homem Novo” e o rompimento com tudo que fosse considerando 

atrasado e feudal, o que incluía muitos costumes e práticas tradicionais
24

.  

O Homem Novo almejado pela Frelimo seria um indivíduo livre das influências 

da sociedade colonial e principalmente das suas referências tradicionais, para tanto era 

preciso “desmantelar o aparato colonial”, suas leis, suas ideologias e suas políticas, 

concomitantemente era preciso abolir costumes tradicionais que eram considerados 

corrompidos pela política colonial e “inibidores da libertação”. Segundo Cabaço (2007), 

o “Homem novo” perseguido pela Frelimo teve inicio nos centros de treinamentos do 

movimento de libertação.  

No centro de treinamento de Nashingwea na Tanzânia os militares aprendiam 

estratégias e táticas de guerra e, ao mesmo tempo, eram instruídos ideologicamente, no 

intuito de formar novos valores para a construção de um país independente e de uma 

                                                           
24

 O conceito de práticas tradicionais utilizados aqui é o mesmo adotado por Cabaço (2007, p.410), a saber “ ritos, 

símbolos,relação de parentesco, hierarquia, linhagem e etc” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/FRELIMO
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sociedade que, segundo a Frelimo seria “justa, solidária, altruísta, coesa [...] 

disciplinada, com uma visão econômica fundada no principio da auto-suficiência e 

dependente essencialmente das próprias forças e da imaginação criativa do homem” 

(Cabaço, 2007, p. 412). 

Em 1973, na II Conferência do Conferência do DEC (Departamento de 

Educação e Cultura), em discurso intitulado “Educar o homem para vencer a guerra, 

criar uma sociedade nova e desenvolver a pátria”, o então presidente Samora Machel 

advertiu que a construção de uma nova mentalidade dependia da educação, para ele 

tanto a educação tradicional quanto a colonial foram nocivas ao homem moçambicano. 

A educação tradicional por ser, segundo ele, supersticiosa e pautada em idéias “velhas”, 

o que impedia o desenvolvimento da ciência e do progresso nacional; é a educação 

colonial por ter servido para melhor explorar o homem, sendo dessa forma 

discriminatória, excludente e “reservada quase sempre aos filhos de colonos”. Diante 

desses argumentos, o presidente chamava a atenção do público para a necessidade de 

criar uma educação revolucionaria, e que resultasse na criação do “Homem Novo”, que 

seria o homem livre de todas a “superstições e tradições dogmáticas” solidário, capaz de 

desenvolver o trabalho coletivo e a ciências, de  eliminar o individualismo. Segundo ele 

para que isso acontecesse era preciso ter severidade contra tudo aquilo, que 

demonstrasse “subjetividade”, “individualismo”, “tribalismo”, “arrogância”, 

“superstição” e “ignorância”.  

Para a Frelimo a criação de uma sociedade prospera dependia da criação de  uma 

nova mentalidade, desse modo Samora Machel,  como representante do Partido, enfatiza 

que era preciso “Unir todos os moçambicanos, para além das  tradições e línguas 

diversas” para que   na  consciência morresse a tribo e nascesse   a  Nação.  Já 1977, no  

relatório do Comitê Central do  3º Congresso da FRELIMO,  o Homem Novo é definido 

como aquele “livre [...] da ignorância, do obscurantismo, da superstição, dos 

preconceitos, consciente dos deveres de solidariedade e de cooperação”.   

Nesse contexto, os chefes de aldeias e seus rituais de iniciação e costumes 

ancestrais como o lobolo, eram vistos com retrógados e prejudiciais ao ideal de uma 

nação moderna, introduziu-se dessa forma novos elementos discriminatórios. Além 

disso, o governo passou incentivar a coletivização das terras e a criação de aldeias 

comunais, o que causou muito descontentamento entre os camponeses, uma vez que 

rompia com antigas leis costumeiras, na qual cada núcleo familiar cultivava em suas 
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próprias terras, transmitindo o direito à propriedade no interior das relações de 

linhagem. 

Para muitos pesquisadores que se debruçaram sobre essa temática, o 

posicionamento da Frelimo diante das chefaturas tradicionais contribuiu para o 

desencadeamento da guerra civil (1975-1992)
25

. Segundo esses pesquisadores, a 

ineficácia das políticas modernizadoras implantadas pelos novos dirigentes do país,  

fomentaram a guerra
26

, isso porque o modelo de modernização proposto repudiava não 

só os resquícios deixados pelo colonialismo como também o os costumes e as 

tradições
27

 que permeavam a sociedade.  

Autores como Christian Geffray (1991), defendem a tese de que para 

compreender a eclosão da guerra civil é preciso compreender como se dava a relação 

entre o governo da Frelimo e as sociedades rurais. Segundo Geffray, o posicionamento 

do governo em relação às autoridades tradicionais representou para estas uma forma de 

marginalização e humilhação.  O autor ainda assevera que a estrategia marxista do 

Frelimo, baseada num governo “popular”, na socialização do campo, na coletivização 

dos meios de produção e na criação de aldeias comunais gerou um grande 

descontetamento entre a população rural, principalmente porque  a Frelimo ignorou as 

relações de parentesco
28

.  

Nas palavras de Geffray: 
 

 

os promotores das aldeias comunais concebiam tudo como se as 

populações rurais fossem uma enorme série de indivíduos, homens e 

mulheres, velhos e crianças sem qualquer vínculo social que 

subsistiam independentemente uns dos outros, como se, caídos do céu, 

tivessem esperado a FRELIMO para se organizarem, como se não 

estivessem já historicamente e delonga data “organizados”. Era a 

ideologia da “página em branco”. (CRUZ apud Geffray, 2008, p.23) 

 

Em comunhão com  perspectiva de Geffray,  Fernando Florencia adverte que   

 
É  o processo de aglomeração das populações rurais em aldeias 

comunais, que vai provocar uma forte desestruturação das condições 

de vida, e de reprodução social, econômica e política, destas 

populações. O processo de aldeamento provocou fricções e lutas entre 

                                                           
25

 Sobre esse assunto ver:  GEFFRAY ( 1991) 
26 Com a independência política em 1975, Moçambique passa a ser dirigida pela Frelimo( Frente de Libertação de 

Moçambique), formado por guerrilheiros que lutaram pela libertação de do pais do domínio colonial. 

27 Ao falar de tradições estamos nos referindo ao que  CABAÇO ( 2007, p, 410) denomina de   referencias 

tradicionais, que são os ritos, símbolos,relação de parentesco, hierarquia, linhagem e etc. 
28 Acerca dessas interpretações ver: FLORÊNCIO( 2002, v, 6. p.347-364) 
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sectores das próprias sociedades rurais, quer pela definição dos locais 

de edificação das aldeias, quer pelo controle das cooperativas de 

consumo, nos casos em que existiam. Por outro lado, o processo de 

aldeamento provocou uma ruptura no sistema de organização e 

reprodução econômica destas populações, baseado na produção 

familiar. Com o processo de aldeamento as populações eram 

obrigadas a abandonar as suas terras de cultivo. No novo habitat 

normalmente não encontravam terras disponíveis perto da aldeia 

comunal, uma vez que as melhores terras já estavam ocupadas pelos 

grupos familiares que já viviam na zona de implantação da aldeia. 

(FLORÊNCIO, 2002, p, 354). 

 

Sendo assim, teria sido nesse contexto que a Renamo entrou em ação oferecendo 

a população camponesa solução por meio da luta armada. Fernando Florêncio, adverte 

no entanto, que não foram todos os camponeses que aderiram a Renamo, muitos 

permaneceram leal ao governo,  para este autor:  

 
a Renamo capitalizou a seu favor um conjunto de conflitos e tensões 

entre grupos sociais, e entre estes e o Estado-Frelimo, atribuindo a 

estes conflitos o caráter de uma dissidência violenta entre partes da 

população rural e o Estado A Renamo manipulou estas dissidências 

para se “auto-alimentar” pois não possuía nenhum projeto político-

econômico próprio. (FLORÊNCIO, 2002, p, 355). 

 

Esse contexto de dissidência teria sido fruto da estratégia da Frelimo, que ao 

implantar seu projeto de cunho marxista-leninista, não considerou a heterogeneidade da 

sociedade, bem como as especificidades de cada grupo étnico e suas formas de 

organização social, política e econômica  seculares, que sobreviveram as pressões da 

presença européia e do regime colonial. A idéia de criação do “Homem Novo” nada 

mais era que formação de um homem socialista, engajado politicamente e livre das 

tradições seculares.  

Todavia, para além das interpretações que consideram os equívocos da política 

marxista da Frelimo como desencadeadora da guerra civil, existe também um debate 

que leva em conta os fatores externos. Nesse sentido, o apoio militar prestado pelo 

governo de Moçambique aos movimentos de luta anti-racista e anti-colonial da África 

do Sul e Rodésia do Sul ( atual Zimbabwe), que permitiu o uso do solo moçambicano, 

para a organização dos movimentos de libertação desses países,  criou uma justificativa 

para que os governos dos dois países oferececem aos opositores da Frelimo espaço e 

armamento para formarem um movimento de resistência.  

 Bridget O´Laughlin,(1991) ao fazer uma analise critica das  limitaçoes do 

trabalho de Geffray, afirma que livro de Geffray apresenta pouca evidência empírica 
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para apoiar seus argumentos, já que analisa apenas uma aldeia de Moçambique para 

embasar seus argumentos, nenhum referencia bibliográfica e não problematiza a 

“natureza da estrutura política, econômica e cultural criada pelo colonialismo”, que a 

Frelimo teve que enfrentar  na sua transição socialista, principalmente a no que diz 

respeito a participação de forças externas. Bridget O´Laughlin assevera que embora seja 

importante considerar a Renamo com uma força politica de opisição a Frelimo, dentro 

da sociedade moçambicana, é imporante enteder que a guerra continuava a depender de 

apoio externo. 

Dessa forma é importante também comprender as forças politicas que fora de 

África agiram no intuido de barrar o crescimeto do socialismo nos paises africanos, 

nesse caso mais especificamente, de Moçambique. Pois como bem acevera Bragança e 

Depelchin,  

 

as forças que queriam que a Frelimo não conseguisse os seus ideais 

manifestaram-se ao longo da sua história de várias maneiras, dentro e 

fora do Partido, dentro e fora do Estado, dentro e fora do pais. O 

surgimento dos bandidos armados pode ser considerado como a 

manifestação mais dura e mais destruidora destas forças.( Bragança e 

Depelchin, 1986, p, 47) 

 

 

Para tentar contextualizar essa assertiva iremos inserir a África em um contexto 

global, e analisá-la por meio do prisma de que “a descolonização política e a 

independência formal da África não implicaram o fim do imperialismo. Elas tão 

somente traduziram uma mudança facial do imperialismo”( CHINWEIZU, 2010, p.  

927). 

É sabido que com a conquista da independência os muitos dirigentes dos países 

africanos almejavam modernizar seus respectivos países e ganhar respeito da 

comunidade internacional. Para alguns, isso só viria com a descolonização política e 

econômica, e o fim das humilhações impostas pelo racismo. Segundo Chinweizu (2010) 

o modelo escolhido para ser seguindo por muitos foi o modelo das sociedades 

industriais capitalistas. Dessa forma “a maioria dos dirigentes africanos, a imagem dos 

seus homólogos ocidentais, rejeitava o modelo das sociedades industriais socialistas, 

arquétipo somente escolhido por uma minoria das elites africanas”. (CHINWEIZU, 

2010, p.928). Enquanto parte das elites africanas pretendia reconstruir uma África 

independente da economia dos países ocidentais de economia capitalista, esses países 

tinham outros planos em relação à África, que nada mais eram que manter a 
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dependência econômica dos países africanos e continuar explorando suas riquezas 

naturais.  

Por outro lado, alguns países africanos deram preferência ao modelo econômico 

de víeis socialista, isso devido ao apoio militar que o bloco socialista prestou aos 

movimentos de descolonização na década de 1960 e inicio da década de 1970. Segundo  

CHINWEIZU ( 2010, p, 934) “quando a Etiópia, Angola e Moçambique, auto-

proclamados Estados Socialistas ou marxistas pós-soviéticos”,  suscitaram  temor nos 

países  ocidentais de economia  capitalista, que logo uniram seus esforços para minar a 

influência socialista nos países africanos e, conseqüentemente, desestabilizar seus 

governos. Em diversos países africanos independentes, foram estabelecidos 

protetorados da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que além de  criar 

“campanhas de propaganda destinadas a promoverem o clima político e cultural pro-

ocidental e anti-soviético”, faziam intervenções militares  diretas no intuito de derrubar 

os regimes ditos pró-soviético. 

Segundo Chinweizu (2010, p. 935)    

 

estas atividades culminaram com as múltiplas intervenções militares 

“anticomunistas”, executadas na África por forças ocidentais ou 

subservientes. Entre estas intervenções, devemos citar: a operação da 

ONU na Republica Democrática do Congo (ex Zaire), entre 1960 e 

1964, cujo objetivo consistia em banir Patrice Lumumba, a oeste,  

considerado pró-soviético e comunista, instalando assim um regime 

ocidental; as intervenções britânicas no Quênia e na Tanganyika 

(1964), com o intuito de reprimir sublevações contra os regimes pró-

ocidentais; o golpe de Estado contra Nkrumah em Gana (1966), 

objetivando derrubar um chefe de Estado progressivamente anti-

ocidental; as operações do Shaba em 1977 e 1978-1979, com vistas a 

proteger o regime de Mobutu contra os inimigos congoleses; 

numerosas intervenções francesas visando apoiar os regimes pró-Paris 

(na Costa do Marfim em 1964 e 1968, por exemplo) ou para 

substituírem aqueles não mais aceitos pela Franca, como o Golpe de 

Estado contra o imperador Bokassa (1979); alem de múltiplas 

expedições de mercenários, cujo plano consistia em derrubar governos 

africanos. 
 

Muitos países africanos estabeleceram relações econômicas com instituições 

financeiras internacionais (FMI, do Banco Mundial), o que resultou no aumento de sua 

dependência econômica e muitas restrições para o desenvolvimento de vários setores da 

sociedade o resultado disso foi que:  
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os países africanos permaneceram membros da ONU, do Banco 

Mundial, do FMI, etc, e estas instituições não perderam o seu caráter 

como instrumentos da dominação ocidental [...] Assim sendo, no que 

diz respeito a composição e a direção do seu comércio, a África 

permaneceu o fornecedor dos produtos primários para o mundo 

ocidental e um mercado para os artigos manufaturados ocidentais( 

CHINWEIZU, 2010, p.  949)    

 

Os resultados da ambição do mundo capitalista pelos territórios africanos não poderiam 

ser piores, além de não concretizar o sonho da pós-independência de construir uma 

sociedade moderna, países africanos “perderam a sua tradicional capacidade em 

assegurar a sua própria subsistência”. A grande calamidade da fome que  atingiu quase 

todos os território, somada  as guerras civis e os vários campos de refugiados, 

contribuíram para criar uma nova representação do continente no mundo ocidental. 

Nesse sentido África deixa de ser vista pela perspectiva  selvagem da época colonial, 

para ser vista como uma África de miséria, pobreza e cenário de grandes desgraças 

humanas.  Enquanto os meios de comunicação veiculavam as mais perversas cenas de 

fome e miséria, “os dirigentes africanos lançavam ao mundo os seus pedidos de 

socorro e, enquanto os famintos morriam aos milhões, a África tornava- se um objeto 

de caridade, piedade e desdém mal-travestido” (CHINWEIZU, 2010, p. 953 ). 

 Segundo  Iba Der Thiam e James Mulira  

 

o mundo socialista em seu conjunto − o bloco soviético assim como a 

China − acordou a maioria dos Estados africanos, sob diferentes 

formas, com ajuda econômica, técnica e militar que, ao permitir- lhes 

evitar o recurso exclusivo aos créditos ocidentais, reduziu a sua 

dependência perante antigos colonizadores e possibilitou as 

sociedades africanas realizarem, com sucesso, numerosos projetos, 

quer se tratasse de desenvolvimento (educação, industria e agricultura) 

ou de assunto ligado a defesa militar( MULIRA e THIAM, 2010, 

p,992) 

 

Por outro lado, a ajuda prestada pelo mundo socialista contribuiu para atiçar a 

rivalidade entre o bloco capitalista e  bloco socialista, e entre os proprios  socialista.  

 

em conseqüência das suas divergências ideológicas com a URSS, a 

China, embora socialista como esta última, criticava alguns aspectos 

da política soviética relativa a África e pretendia, inclusive, atribuir a 

URSS não mais que um papel de dominação sobre o continente 

africano, próprio as potencias européias Por sua vez, a URSS acusava 

a China de invocar argumentos racistas para desacreditar a sua política 

referente a África. (MULIRA e THIAM, 2010, p.994) 
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Mas, a questão envolvendo Moçambique se inseriu no contexto da rivalidade 

entre os blocos socialista e capitalista, já que, como bem adverte Aquino Bragança, a 

Frelimo não se envolveu no conflito sino-soviético (China X URSS), devido, sobretudo, 

à sua pedagogia de definição correta de quem era o inimigo, que não podia ser a China 

ou a URSS
29

. Nesse sentido, a análise da estratégia global defendida, principalmente por 

intelectuais do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, é a de 

que a Guerra Civil em Moçambique se enquadra num contexto mais amplo.   

No contexto interno, Moçambique que já estava fragilizado devido a guerra de 

independência, passa a viver um dilema. Ao mesmo tempo que tenta implantar o projeto 

de formação do “ Homem Novo” tinha que lidar com o agravamento dos problemas 

sociais e economicos. E, no contexto externo, teve que lidar com a estrategia da Rodésia 

e ds África do Sul, que devido ao crescimento dos ideais  socialistas em seus territórios 

e ao apoio que a Frelimo oferecia aos grupos defensores desses ideais, prestava apoio 

econômico e militar a grupos armado como a Renamo no intuito de barrar a expansão 

comunista na África  Austral. Situação que se intensifica quando a partir de 1981, 

quando Ronald Reagan tomou posse como presidente dos EUA, e dá impulso ao  que  

os  sul-africanos  chamaram  de “Estratégia Total”, que consistia em utilizar táticas 

econômicas, militares, políticas  e  diplomáticas  contra  elementos socialistas  tanto  no  

âmbito interno  quanto  no  âmbito  externo 

Segundo Bridget O´Laughlin,(1991, p.126),  

 

a guerra em Moçambique é um entre uma série recente de conflitos 

em que se promoveram forças internas, financiadas, treinadas e 

apoiadas logisticamente [...] por regimes apoiados pelos Estados 

Unidos como a África do Sul, e por vários outros Estados capitalistas, 

para minar os governos socialistas através da guerra de guerrilha. [...] 

esquema que funciona melhor e com menos custos quando existem 

conflitos reais ou tensões a explorar entre os governos socialistas e o 

campesinato. 

 

Diante dos dois contextos (interno e externo) compreende-se que ambos 

convergiram  para a guerra “civil”. No que diz repeito aos aspectos internos, destacamos 

a importância do trabalho de Geffray, sobretudo, por ele conseguir  mostrar  como a 

                                                           
29

  BRAGANÇA, Aquino. Chegou o tempo de África Pensar em termos de grandes conjuntos. In Diário de Lisboa, 

30 de dezembro de 1982, p, 9-10. 
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política implementadas pela Frelimo foi recebida com algumas restrições por  alguns 

seguimentos da sociedade . Ou como bem assinala Fry (2003, p. 301)  a tese de Geffray  

“deve ser entendida como uma afirmação significativa da importância do poder das 

autoridades ancestrais no Moçambique do pós-guerra, e da “legitimidade” da 

“tradição” — “reificada”, “naturalizada” e “essencializada”.  

Além disso, é importante destacar que a guerra civil em Moçambique também 

foi uma disputa pelo poder nacional e pela hegemonia política de um partido único, no 

caso a Frelimo, que tinha entre suas estratégias políticas, dois pontos importantes. 

Primeiro definir aquele que era “inimigo” da nação, incluindo nesse patamar, não só 

aqueles que realizavam ataques contra a população civil, mas todos os que se opusessem 

ao governo, e  segundo abolir o poder das chefaturas tradicionais e assim manter um 

hegemonia política em todo território.   
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Capitulo II 

 

 Os tribunais populares em Moçambique ( 1978 a 1989)  

 

2.1.  A edificação dos Tribunais Populares   

 

Em Moçambique independente a criação dos Tribunais Populares foi um 

instrumento fundamental para a construção da sociedade socialista moçambicana 

almejada pela Frelimo. Esta sociedade deveria ser pautada no desenvolvimento da 

ciência do progresso, não havendo espaço para crenças e valores tradicionais e 

religiosos que, segundo a Frelimo, era um empecilho para o desenvolvimento da nação. 

Nesta perspectiva, os Tribunais Populares tinham como objetivo a resolução de 

conflitos sociais e a reeducação de “curandeiros”, “feiticeiros”, “reacionários” e 

“criminosos”. O governo orientava que, os conflitos sociais e as questões envolvendo 

rituais mágico-religiosos seriam resolvidos em meio a assembléias populares, onde cada 

pessoa podia expor sua opinião acerca de determinados fatos, daí a denominação 

“justiça popular”.  

Para o governo, os Tribunais Populares seriam  instrumentos de poder que 

tinham como objetivo principal contribuir para a criação do “Homem Novo”, e eliminar 

comportamentos “anti-sociais” e os costumes tradicionais.  Com este intuito eles foram 

divididos em Tribunais de Base, encarregados de julgar apenas questões de pequena 

gravidade, como por exemplo, adultério, divórcios, alcoolismo etc, e Tribunais 

Superiores que se encarregavam dos assuntos relacionados a grupos armados e 

atentados contra o estado. 

A função de cada um deles não era apenas julgar e punir, mas, sobretudo, 

“reeducar” o moçambicano de forma que ele adquirisse uma formação, política, 

ideologia e cientifica, com base em princípios que fossem fundamentais para construção 

de uma sociedade socialista. 

Em 1977, no seu 3º Congresso, a Frelimo se auto-proclama como partido 

marxista-leninista. No entanto, o marxismo da Frelimo tinha certa particularidade, ou 

como bem sugere Aquino Bragança, era um marxismo endógeno
30

. O que significa 

dizer que a direção da revolução deveria pertencer à classe operária,  e a base deveria 

ser constituída pela aliança operário-camponês, que   por sua vez deveria se basear nas 
                                                           
30   BRAGANÇA, Aquino. O marxismo de Samora.In. Três Continentes. Nº 3, p, 43-50, 1980. 
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experiências construídas nas zonas de libertação, “a fim de levar em frente a unidade do 

continente africanos”
31

. Para tanto, era preciso que o homem fosse reeducado e tivesse 

uma formação política, ideológica e científica. 

Nessa perspectiva, os tribunais populares exerceriam uma função primordial, 

pois além de ser o instrumento para desmantelar o sistema jurídico, a política e as 

ideologias coloniais, ainda impregnadas na sociedade, também iriam substituir o poder 

decisório das chefaturas tradicionais, que era uma dos principais obstáculos da Frelimo 

na sua empreitada de modernização.  

 

2.2. A Revista Justiça Popular e suas perspectivas em relação aos Tribunais 

Populares.   

 

Em 1980, o Ministério da Justiça de Moçambique, em parceria com acadêmicos 

da Universidade Eduardo Mondlane, lança o periódico “Justiça Popular” que tinha o 

objetivo de divulgar para a população informações e experiências acerca das práticas 

jurídicas nos Tribunais Populares no país. Os periódicos eram sempre divididos em 

nove sanções, nas quais eram abordadas temáticas relacionadas ao contexto social, 

soluções e possíveis soluções de diversos problemas, bem como temas, que incluía o 

histórico-judicial e re-exame de alguns casos famosos do passado colonial de 

Moçambique. Das nove seções, apenas duas tinham temática fixa. A primeira era a 

referente à denominada Jurisprudência, trazendo relatos de casos e  problemas sociais 

que foram resolvidos nos tribunais;  na segunda,  numa perspectiva do direito 

comparado, eram relatadas as medidas que alguns países tomaram em relação ao que se 

denominava “usos e costumes tribais”. Nesse sentido, foram publicadas as medidas 

tomadas pelo Afeganistão e pelo governo chinês para combater o “lobolo”. 

O periódico, em seu primeiro número, em 1980, chama a atenção de seus 

leitores para a necessidade de destruição “do aparelho de estado colonial-capitalista” e 

das “culturas obscurantista”. Acerca disso o articulista assevera que   

 

feitiçarias, crenças mágicas, fazem parte duma cultura obscurantista  e 

anti-científica ainda profundamente enraizada na (...) sociedade. 

Surgem numerosos casos de crimes cuja origem assenta em práticas e 

crenças obscurantistas; os nossos tribunais devem perseguir os autores  

desses crimes, não esquecendo que um dos papéis fundamentais é a 

                                                           
31 Idem, p,8. 
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educação e o esclarecimento dos cidadãos. Aqui o Tribunal situa-se no 

centro da questão cultural e desempenha um papel importante na 

ruptura com a mentalidade e os valores próprios da sociedade 

tradicional-feudal. Essa é uma luta que o tribunal deve travar.
32

       

 

É possível perceber que logo no seu primeiro número a revista apresenta um dos 

objetivos do governo Frelimo:  criar uma nova sociedade, na qual  fosse abolida todos 

as formas de manifestações ancestrais. Para ratificar suas afirmações e exemplificar 

como essas manifestações eram “nocivas”, o periódico relata o caso Migungachane 

Boissa. Segundo a publicação Migungachane Boissa era uma “velha só, desamparada, 

viúva, doente e fraca” que foi acusada de ser feiticeira e de matar “impiedosamente 

suas vítimas” e, conseqüentemente julgada sentenciada, de acordo com os costumes e a 

tradição local, o que significava  ser morta pelo fogo. 

De acordo com o periódico, quando a sentença começou a ser executada 

Migungachane Boissa confessou a prática de “feitiçaria”, e o crime de ter matado e 

comido várias pessoas, mas foi poupada devido a apelos da população. Sendo verídico 

ou não, esse relato parece ter o objetivo de ganhar a sensibilidade da população em 

relação ao contexto social vivenciado naquele momento, que era o da sobrevivência  de 

um conjunto de leis consuetudinário que, apesar de não fazer parte da política do 

governo, continuava fazendo parte do cotidiano da população moçambicana. Além de 

tentar chamar atenção para a “nocividade” das manifestações ancestrais. 

Como será analisado nos próximos parágrafos, esse tipo de acusações em 

relação às leis consuetudinárias e os costumes ancestrais foram frequentemente 

presentes nas edições desse periódico, até sua última edição em 1988. Provavelmente, 

com o intuito de criar perante a sociedade uma imagem negativa das relações 

tradicionais ainda influentes na sociedade.    

  

2.3. A construção do inimigo nacional e a “Edificação dos Tribunais populares”.   

 

Xiconhoca foi o nome dado a todos aqueles considerados como inimgos da 

revolução  e da nação, representando tudo que ia de encontro a contrução de uma 

sociedade “justa” e socialista.  Assim, o Xiconhoca era preguiçoso, beberrão, um 

seguidor de moda européia-burguesa, o racista, o anti-Frelimo etc . Em mensagem ao 

                                                           
32  Revista Justiça Popular, V.1, 1980, p, 5. Maputo. 
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povo de Moçambique, em 1974, por  Samora Machel didaticamente descreve os 

inimigos da nação :  

 

o fator de nosso sucesso é a unidade do nosso Povo de Rovuma ao 

Maputo. Contra essa unidade se ergueu e se erguerá sempre o 

inimigo:o colonialismo de ontem, os reaccionários e os imperialistas 

de hoje, os exploradores de todas as raças, os apelos abertos ou 

camuflados ao racismo, ao tribalismo e ao regionalismo intensificar-

se-ão. O mesmo fogo libertador que liquidou o colonialismo será por 

nós utilizados implacavelmente contra o racismo, contra o tribalismo e 

contra o regionalismo, por que são estes os comandantes em chefe das 

forças do inimigo, que atacam e destrõem a unidade do nosso povo, 

arma principal do nosso combate 
33

. 

 

Como se vê, o governo de transição da Frelimo, desde do inicio,  tinha seus 

inimigos bem definidos, a saber; o  colonialimo que deveria ser combatido em todas 

suas formas, desde de  suas ideologias politica e social até sua concepções economicas; 

os “reaciónarios”, todos aqueles que se pronunciacem contra o governo era considerado 

conivente com o colonialismo e por isso inimigo da governo; o imperalismo, 

considerado pelo governo Frelimo explorador e destruidor de todas as riquezas das 

nações, por isso deveria de afastado do ideal de sociedade a ser construida. 

Para combater os movimento de oposição o governo cria em 1979, pelo Decreto 

lei 3/79  de 29 de março, o Tribunal  Militar Revolucionário (TMR), que tinha como 

tarefa julgar casos de crimes contra a segurança do Estado, podendo sentenciar  a pena 

de morte por fuzilamento. Até 1989 a TMR foi o principal instrumento jurídico do 

Estado de Moçambique e da Frelimo na luta contra a rebelião armada da Renamo. 

Durante esse período, muitos “reacionários” foram capturados e condenados a morte ou 

a longos períodos na prisão.   

Em 31 de março de 1979, dois dias depois de ter instituído a Tribunal Militar 

Revolucionário, o governo Frelimo condenou a pena de morte dez homens acusados de 

alta traição e terrorismo contra o governo, segundo o tribunal, os homens foram 

treinados pela Rodésia e infiltrados no país
34

.  

 A pena de morte foi uma constate em Moçambique durante um período de dez 

anos, as justificativas para tais atos sempre eram as mesmas; traição à nação, terrorismo, 

                                                           
33 MACHEL, Samora.  Mensagem ao povo de Moçambique:  Por ocasião da tomada de posse do governo de 

transição. 1974, p. 11 

34
 Revista Tempo, nº 443, 1979, p.6. 
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assasinatos etc. Isso fez com que a o TMR passasse a  fazer   parte da experiência mais  

sombria da justiça moçambicana, não só por causa do tipo de sanções (penas) que podia 

aplicar, mas também porque negava  alguns do direitos mais elementares dos cidadãos, 

principalmente  o direito de defesa. 

A Lei  dos crimes contra a Segurança, asseverava que   e “pena de morte surge 

como uma medida punitiva  em relação os agentes do inimigo, autores de crimes 

bárbaros, e como medida preventiva  em  relação a todos aqueles que se deixariam 

aliciar pelo inimigo” 
35

 . 

 A  Lei 5/83 reintroduziu as  chicotadas, castigo corporal  que não ficou só 

restrito aos “reacionários”, mas tornou-se generalizado e foi  imposto  como sanção para 

delitos menores
36

. A chibatada era aplicada pelos Tribunais Populares e variava de três a 

trinta açoites, de acordo com a gravidade do delito, além de ser executado em público, 

provavelmente para servir de exemplo, o que faz lembrar os métodos do colonizador 

português em Moçambique, que vigorou até meados do século XX,  utilizando o chicote 

para forçar o trabalho e muitas vezes para punir crimes, como por exemplo, acusação de 

roubo
37

. 

A partir da década de 1980, os planos de combate do governo da Frelimo 

estavam voltados, especialmente, para os candongas, que eram na verdade pessoas 

que contrabandeavam produtos.  Em 1983, o presidente Samora Machel, em discurso 

na cidade de Chibuto, na província de Gaza, identifica os candongeiros como 

inimigos da revolução e que, portanto, deveriam receber punições severas como os 

“reacionários”
38

.  

Todavia a lei Nº 5/83 apenas legitimou o excessos de poder que se implantou no 

país na pós-independência. Já em 1979, no documento da 4º sessão da Assembléia 

Popular,
39

 o presidente Samora Machel elenca uma série de leis que tinham  três 

objetivos: construir uma sociedade socialista e livre de toda herança “feudal” e de todos 

os resquícios de imperialismo colonial; edificar a justiça social; e  combater o 

imperialimo. Além disso, crimes que constituíssem espionagem, sabotagem, e contra a 

independência seriam punidos com pena de morte.
40

 Nesse contexto, a população foi 

conclamada denunciar todos os atos que se revelassem como crime de acordo com a lei.  

                                                           
35 Lei dos Crimes Contra a Segurança do Povo e do Estado. Maputo, 1979. 
36  Noticias de Maputo, 2 de abril de 1983.  
37 Acerca do trabalho forçado e da chibatada no período colonial ver: ZAMPARONI (1998)   
38 Notícias de Maputo, 17 de Fevereiro de 1983.  
39 Lei dos Crimes Contra a Segurança do Povo e do Estado Popular. Maputo, 1979.Arquivo 
40Idem, p 7.  
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   A força da população e o poder que lhe foi instituído em diversos discursos da 

Frelimo parece ter tomado um sentido irrestrito para justificar os atos do governo. Foi 

sustentado nesta força/poder que, em 1982, aproximadamente  2000 pessoas reunidas 

em um comício popular, na província de Gaza, exigiram a pena de morte para quatro 

“bandidos” armados. A exigência popular foi satisfeita imediatamente pelas Forças 

Armadas de Moçambique, que executou os acusados por fuzilamento
41

. Acerca desse 

acontecimento, a população alegava que os bandidos tinham arrombado casas, 

espancado e assaltado muitas pessoas. Por outro lado, o ministro Joaquim Chissano, 

responsável pelos militares daquela província, ratificou a necessidade da denuncia 

popular para que os bandidos fossem neutralizados
42

.   

Acerca da ação dos bandos armados, no ano de 1981, a Revista tempo dedica 

três publicações para descrever a ação da África Livre, grupo considerado  reacionário, 

e que, em 1981, se juntou a Renamo como o objetivo de criar uma frente única de 

resistência. Baseados em entrevistas com pessoas consideradas vítimas do movimento, 

o artigo apresenta duas  formas de ação dos grupos; por meio da busca de apoio com os 

régulos, que não raro forneciam alimentos ao grupo armado em troca da promessa de 

restaurar a sua autoridade e privilégios antigos, além de utilizarem cerimônias com 

“feitiçaria”, como uma forma de proteger os grupos; e por meio de seqüestros, com o 

intuito de recrutar soldados pela força.   

A mesma matéria reproduz o depoimento de Bissarome Felipe, jovem de 19 

anos, raptado em sua residência pelos membros da África Livre. Segundo o jovem, 

durante seis meses ele e seus companheiros trabalharam com instrutores sul-africanos e 

portugueses que os ensinavam a manejar morteiros (tipo de canhão de porte médio 

usado para lançar granadas em tiro de curto alcance) e artilharia, além de serem 

submetidos a rituais, antes dos combates, sobre a justificativa de que era uma forma de 

proteção contra as balas do inimigo. O jovem ainda afirma que, soldados da África 

Livre diziam  que os espíritos estavam com eles, e que se algum fugisse,  seria comido 

por leões, porque os espíritos não mais os protegeriam
43

. Josefa Pande acusa os régulos 

de sua aldeia de serem colaboradores da “África Livre”. Essa afirmação de Josefa Pande 

corrobora a tese de Geffray (1991) de que muitos chefes tradicionais aderiram e 

colaboraram com a Renamo, por outro lado, esse relato pode ser interpretado como uma 

                                                           
41 Notícias  de Maputo, 15 de janeiro de 1983. 
42 Idem. 
43 Idem, p.24. 
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forma da Frelimo, veicular uma imagem negativa desses chefes, já que nesse estava em 

processo a solidificação do poder e a tentativa de construção da unidade nacional.    

Outra forma de ação da África Livre, citada pela revista, era por meio da 

violência física. Nesse sentido, cortavam orelhas de mulheres, homens, idosos e 

crianças no intuito de obrigá-los a denunciar membros do governo. Para elucidar como 

se davam essas ações vale apena transcrever uma dessas entrevistas na integra. 

Começaremos pela entrevista cedida pelo senhor Ngimo Mtumama a revista tempo, 

morador da aldeia Machaze. Assim ele narra: 

 
um dia eles entraram na minha casa. Traziam o nome do meu filho, 

escrito no papel  e foi por ele que perguntaram ( ele é membro da 

FPLM). Respondi-lhe que não sabia do seu paradeiro. Assim 

começaram a espancar-me e depois levaram a força todos os meus 

bens, incluindo vestuário e 2500 meticais em dinheiro. Depois, 

ordenaram que passasse a viver no mato, não em minha casa, caso 

contrário, seria  morto pelas Forças Populares – segundo ele. Eu sabia 

que apenas os bandidos assassinam pessoas; por isso, mal ouvir dizer 

que as nossas forças estão em Machaze a apoiar os trabalhos de 

reconstrução, peguei na família e vim instalar-me aqui
44

.   

 

   Na mesma seção é publicada a história de violência sofrida por três mulheres de 

nomes Manhasse Mukanda, Isabel Nhumunda e Nedi Maphossa, moradoras do distrito 

de Machaze.  A narração do acontecimento é feita por Manhasse Mukanda. Segundo ela 

depois de interrogar-lhes sobre o porquê não se juntava ao “bando” cortaram-lhe as 

orelhas e ordenaram que as levassem para os comunistas
45

. 

Os acontecimentos publicados, principalmente em relação a participação e 

colaboração  dos régulos no movimento de oposição ao governo Frelimo, sinalizam 

alguns aspectos da política  delineada pela Frelimo, principalmente no que  diz respeito  

a busca pela  centralização de poder e da  unificação das tomadas de decisões. Chichava 

(2007) ao analisar a relação entre a Frelimo e o poder tradicional, assevera que a 

tentativa de banimento do poder tradicional não foi devido a sua colaboração com a luta 

armada, mas devido a sua  incompatibilidade  com as propostas e valores de parte da  

elite da Frelimo e seu projeto de modernidade.  

O autor ainda chama atenção para o fato de que, durante a guerra de libertação, a 

Frelimo beneficiou-se do apoio de muitas autoridades locais, como chefes de grupos e 

de povoados, considerados de “escalões inferiores” Contudo, a visão negativa que a 

                                                           
44 Idem, p. 20, 
45

 Idem, p, 19. 
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Frelimo tinha das chefaturas, vendo-as como “foco de tribalismo e divisão”, e, portanto, 

incompatível com o ideal de nação moderna, contribuíram para a criação uma política 

de desvalorização e marginalização desses grupos sociais, o que também pode ter 

contribuído para a sua adesão ao movimento de oposição ao governo. 

Outro aspecto da política Frelimo extraído da publicação em análise, é seu silêncio 

em relação a guerra civil e a conseqüente destruição das aldeias. É notável como o 

termo “Guerra Civil é sempre substituído pelos os termos “Guerra contra o inimigo”, 

guerra de reconstrução”, “desestabilização política”, etc. Isso sugere uma posição 

política do governo para demonstrar que a guerra não era entre civis moçambicanos, 

mas estava inserida em um contexto externo no qual a África do Sul aparecia como 

protagonista da desestabilização governamental. 

Em vários textos podemos perceber, ainda, como há uma propaganda 

governamental voltada para o discurso do recrutamento forçada por parte da “África 

Livre”. O que nos faz indagar se haveria de fato um recrutamento forçado, ou as 

condições sub-humanas enfrentadas pela população, devido, sobretudo, ao descaso do 

governo em relação as aldeias, contribuiu para  que  alguns populares aderissem  ao 

movimento de oposição espontaneamente.  

Acerca disso, Chichava ( 2007) chama atenção  para a política elitista da 

Frelimo, que privilegiava a elite  letrada, dando-lhes emprego e cargos importantes, 

enquanto que a maior parte das autoridades tradicionais foi relegada o simples papel de 

expectador. O descaso do Estado e a situação de miséria vivida por essas autoridades e a 

política do governo, baseada na coletivização das terras, na exclusão das autoridades 

tradicionais do poder e no combate às leis consuetudinárias, contribuíram para que 

muitas pessoas das comunidades aldeias perdessem a simpatia pelo governo.   Por outro 

lado, é importante considerar que o fato de algumas pessoas aderirem a Renamo não 

nega o recrutamento forçado pelo qual “muitos jovens obrigados a se unir ao exército 

da RENAMO e forçados a cometer atrocidades contra seus parentes mais próximos.” 

(Fry, 2003.p.308) 
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2.4. Os Tribunais Populares: Instrumentos de Consolidação da política 

socialista.  

 

 A Constituição da República Popular de Moçambique, datada de 1975, ao 

instituir a organização jurídica do país, assevera que a função judicial seria exercida 

pelos tribunais, através do Tribunal Popular Supremo e dos demais tribunais 

denominados tribunais de base. Seu objetivo principal seria encontrar métodos 

adequados para reeducar os infratores, tendo em vista a sua reintegração na sociedade. 

Para o presidente Samora Machel a formação e organização desses tribunais era a 

expressão do poder democrático, e estava dentro de uma lógica de construção da 

sociedade socialista. Além disso, os tribunais seriam, para ele, instrumento de poder, ao 

lado da escola onde de completava a formação política, ideológica e científica
46

. Devido 

a isso em 1978, o governo promulgou a Lei da Organização Judiciária dos Tribunais, 

que passou a  estabelecer como deveria ser a organização os  tribunais em todos seus 

níveis( provinciais, distritais e supremo). 

 Inicialmente os tribunais eram restritos as províncias, mas logo em seguida, 

devido ao volume questões a serem resolvidas, criaram-se os tribunais no âmbito 

distrital e local, este último incluía aldeias comunais e bairros. Para orientar o processo 

de eleição dos juízes e explicar o funcionamento dos tribunais, a nível local, eram 

designadas brigadas para percorrer as localidades instruindo a população, uma vez que 

para os tribunais distritais eram necessários dirigentes com conhecimento jurídico, os 

chamados magistrados. Assim, em 1981, já existia um total de 288 tribunais populares 

distribuídos de acordo com a tabela abaixo. 

               Tribunais Populares 
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Maputo  1 1 7   - 9 

Gaza 1 2 7 14 2 

Inhambane 1 1 19 9 1 

                                                           
46 MACHEL, Samora. O partido e as classes trabalhadoras moçambicanas na edificação da democracia popular. 

Relatório do Comitê Central ao 3º Congresso, p 155, 1977. Maputo 
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 Sofala 1 1 14 1 7 

Zambézia 1 2 26 - - 

Manica 1 1 19 5 2 

Tete 1 1 17 - 3 

Nampula 1 9 30 25 4 

Niassa 1 1 8 - - 

Cabo Delgado 1 2 8 16 4 

Fonte: Revista Justiça Popular, nº 3, 1981. 
 

  Em 1985 chegaram a aproximadamente 600 tribunais de base e 58 tribunais 

distritais, estando envolvidos mais de 4.000 juízes eleitos. Os tribunais populares das 

localidades, dos bairros e das aldeias comunais, também denominados de tribunais de 

base, eram formados por pessoas da comunidade escolhidas pela população, 

normalmente eram compostos por camponeses, operários ou homens e mulheres 

considerados de caráter idôneo, na maioria das vezes eram analfabetos. Todavia a esses 

tribunais cabia julgar apenas questões de pequena gravidade, como por exemplo, 

adultério, divórcios, alcoolismo etc. Já os assuntos relacionados a grupos armados e 

atentado contra o estado, por exemplo, ficavam por conta dos tribunais superiores.  

O principio básico dos tribunais era o de que deveriam estar abertos a população, 

e todos deveriam participar dando sua opinião acerca do caso em questão, embora a 

decisão fosse exclusivamente do juiz leigo. Nessa perspectiva, a poligamia, o 

alcoolismo e “feitiçaria” eram considerados crimes e julgados de acordo com o bom 

senso, que se traduzia na experiência de vida de cada juiz, e no código de lei do país.  

Foi nesse sentido que se procedeu o  julgamento do caso da senhora Laurinda 

Timane, em 1980. Laurinda queixou-se ao Tribunal Popular da localidade de Ressano 

Garcia, que seu marido se tornou amante de outra mulher de nome Safina.  Safina 

namorou Ernesto na juventude, mas ele preferiu casar com Laurinda.  Desesperada 

Safina resolve deixar a aldeia e partir para Maputo. Lá casou-se com  um homem que 

logo veio a falecer em virtude de um acidente, para não ficar sozinha  amigou-se com 

outro homem de quem teve três filhos. Mas, há certo tempo, percebeu que ele 

embriagava-se e faltava ao trabalho. Foi então que Safina decidiu regressar a terra natal 

e viver com sua família.  

Ao reencontra - lá, Ernesto,  já casado com Laurinda, pede para reatar as antigas 

ligações, Safina mesmo sabendo que Ernesto estava casado, aceita o relacionamento, o 
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que acende a fúria de Laurinda que se recusa a divorciar-se do marido e  também não 

aceita seu novo relacionamento. Ernesto, por sua vez recusava deixar a amante, 

preferindo se separar da mulher. Tendo em vista a recorrência do caso que já tinha se 

apresentado no tribunal várias vezes, o tribunal, decide proibir o senhor Ernesto de tirar 

qualquer coisa de dentro de casa, enquanto não resolvesse o problema. Já Safina, passa 

a ser considerada destruidora de lares
47

.  

    Nos tribunais de base os casos de poligamia eram os mais freqüentes, 

normalmente as mulheres se queixavam da falta de compromisso dos maridos com a 

família e suas traições. Mesmo o adultério sendo descrito como crime no código penal, 

a questão tinha tratamento diverso dentro de uma mesma província. O esforço dos 

juízes era no sentido de reconciliar o casal e afastar as práticas das leis consuetudinárias. 

Dos 68 casos veiculados pela revista em suas edições, 35 faz referências a questões 

familiares e nove a rituais religiosos, questões que eram  resolvidos das mais diversas 

maneiras 

No caso de Laurinda, por exemplo, não foi imposta a Ernesto nenhuma sanção 

elencada no código penal.  O mesmo aconteceu com Elisa Halare, em 1986, quando foi 

acusada de adultério. Já o casal, de nomes não identificados, que compareceram no 

tribunal da localidade de Ressano Garcia, parece não ter tido a mesma sorte. A mulher 

não sofreu pena, mas o homem foi prestar serviço à comunidade durante o período de 

um mês, além de ser proibido de falar com a amante durante o período de um ano
48

.  

Para a jurisprudência, nessas situações os tribunais deveriam sempre que 

possível encontrar a situação mais conciliadora possível, já que, segundo o governo, no 

novo sistema de valores de uma sociedade socialista, a família forma-se e consolida-se 

no amor recíproco e a regra elementar seria a unidade, respeito e a fidelidade conjugal
49

. 

Na concepção do governo, o casamento deveria ser concebido como estímulo para a 

transformação da sociedade, para tanto seria necessário orientar, principalmente os 

jovens, acerca de uma nova concepção de amor.  

Mas como eram recebidas essas novas concepções no seio de uma sociedade na 

qual sobreviviam uma diversidade de organizações familiares e cinco grandes sistemas 

de casamento
50

? A resposta a essa pergunta pode ser dada, por meio dos relatos de 

                                                           
47 Revista Justiça Popular, nº 2, p, 19, 1981. 
48 Revista Justiça Popular, nº 11, p, 21, 1986. 
49 Revista Justiça Popular, nº 11, p, 23, 1986. 
50 De acordo a reportagem da revista Justiça Popular, nº 5 de 1982, era grande a diversidade da família moçambicana, 

assim numa só província  existia cinco grandes sistemas de casamento, todos coexistindo lado a lado, com um 

número infinito de interligações entre si: o sistema matrilinear, aquele em que a linhagem familiar, para efeito de 
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moradores, numa assembléia realizada pelo Ministério da Justiça em 1985 no Bairro de 

Xipamanine, na qual cerca de 500 pessoas se reuniram para discutir a questão familiar. 

O objetivo último da reunião era identificar como a população via as mudanças 

ocorridas na concepção de família, em virtude do Projeto de Lei da Família criado em 

1982, e que objetivava reconhecer as uniões não registradas como casamento, 

estabelecendo a partilha de bens em caso de separação e  da legitimidade dos tribunais 

populares para que julgassem os problemas conjugais, de acordo com a lei estatal e não 

de acordo com costumes tradicionais ou religiosos
51

. 

Inicialmente, salientou-se a importância do casamento registrando sua importância 

para solidificar a unidade nacional e do casamento único legalizado pelo Estado. Logo 

em seguida as pessoas começaram a se manifestar.  Um senhor idoso de nome não 

revelado resolve se manifestar da seguinte forma:  

 

Mas não podermos abandonar a nossa tradição, até por que para nós, é 

só a independência que traz essa coisa de registro. Antigamente, o 

colono nem nos deixava pisar nos seus palácios de registro do 

casamento. Como é que eu podia entrar para casar, sem sapato nem 

casaco? Então aqui nesta reunião muitos jovens; é a esses jovens que 

vocês devem falar de casamento civil. Esses é que vão seguir essa 

nova tradição, juntamente com a antiga, se quiserem. Mas uma coisa 

eu queria pedir ao governo, era para não deixar que esta especulação 

com os pagamentos de lobolo, continue. Assim está-se a estragar o 

significado do lobolo! Falem com os jovens!
52

 

 

Apesar de não ser proibido por lei, o lobolo foi combatido pelo governo, 

principalmente por meio de relatos veiculados por meio de periódicos, nos quais, de 

maneira pejorativa, se atribuía a essa práticas os problemas conjugais presentes na 

sociedade.  Segundo Jacimara Santos, o lobolo foi a prática cultural mais discutida nas 

páginas da Revista Tempo. Normalmente as pessoas enviavam cartas denunciando a 

continuidade daquela prática, muitos leitores eram da opinião que o lobolo “impedia a 

emancipação da mulher, o avanço do socialismo e a luta contra o desenvolvimento de 

país”. (Santos, 2006, p. 72-73). 

Na concepção da Frelimo, o lobolo era uma forma de exploração da mulher, e 

tinha suas raízes no sistema de propriedade privada dos meios de produção, no sistema 

                                                                                                                                                                          
direito vem da mãe e que o marido ao casar passa a viver junto a família da esposa; o sistema tradicional patrilinear 

(lobolo), em que a linhagem tradicional é traçada através do pai, nessa caso a mulher se desloca do seio da sua família 

para viver com o marido; o sistema tradicional islâmico, onde existe a poligamia de até 4 mulheres e é proibido o 

lobolo; Casamento cristão; o casamento civil; e a família que emerge de acordo com os novos valores, em que as 

pessoas simplesmente vão morar junto. 
51 Revista Justiça Popular, nº 5 , p, 7. 1986 
52 Revista Justiça Popular, nº 11, p, 2. 1986 
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de exploração do homem pelo homem
53

. Por outro lado, é importante considerar que a 

preocupação do senhor na reunião do Bairro de Xipamanine, traduz outra perspectiva do 

significado do lobolo, qual seja, a preservação da cultura, o fortalecimento dos laços 

familiares ou até mesmo as vantagens econômicas que os pais ganhavam como  

resultado do casamento de suas filhas, e que, por vezes, servia para a aquisição de outra 

mulher, ou para estabilizar o casamento, já que a mulher não podia abandonar o marido 

porque sabia que a família dela teria que devolver o lobolo.  

Já na perspectiva do governo, o lobolo era uma forma de o marido explorar a 

mulher, fazer dela sua propriedade, além de transformar a relação homem mulher num 

ato de procriação, uma vez que, se o marido não tivesse totalizado o pagamento do 

lobolo, o filho ficaria pertencendo ao clã materno, trabalhando para ele até que o pai 

pudesse sanar a dívida. 

Além disso, entre algumas famílias, o lobolo já tinha perdido seus verdadeiros 

significados, nos distritos de Homoíne, Marrumbene e Massinga, por exemplo, no seio 

de algumas famílias, a mulher já lobolada por um homem era forçada pelos seus pais a 

abandonar seu marido para se juntar a outro homem que pagasse um valor mais alto.  

Evidentemente isso era inaceitável para o poder tradicional, mas, de pleno acordo com 

interesses monetários
54

.  

Por outro lado, as pessoas mais velhas, e que ainda preservavam os valores 

tradicionais, se queixavam do comportamento dos jovens. Ainda na reunião do Bairro 

de Xipamanine,  senhoras se queixavam do comportamento dos filhos e  questionavam 

os novos valores impostos pelos sociedade, nesse sentido uma desconhecida começa a 

dizer: 

a propósito dos jovens... então,  meu filho que eu criei com todos os 

sacrifícios, chega um dia em casa e diz-me assim: Mamã, para a 

semana caso-me! E quando quero saber pelo menos com quem é ele se 

casa, ele diz-me é com uma miúda daí da Matola... Quer dizer, os 

nossos filhos já são independentes de nós? Nós os pais já não 

merecemos considerações ou é permitido pelo registro que a família 

não acompanhe o processo do casamento lá por que se casa por que o 

filho tem 21 anos? Assim não está certo! Este casamento sem 

envolver pais nem mãe e casamento, é casamento?
55

   

 

                                                           
53 MACHEL, Samora. Nossa luta, 1975, p. 80. Maputo. 
54 Revista Justiça Popular, nº 7, p, 9, 1983 
55 Revista Justiça Popular, nº 11, p, 2, 1986 



53 
 

Logo em seguida, foi a vez da senhora Rosalina Alberto Ubisse mostrar sua 

indignação perante o tribunal Para ela, a família em Maputo ia muito mal, os filhos já 

não obedeciam, dos relacionamentos entre os jovens surgiam mães solteiras. Além 

disso, tinha dificuldade de educar os filhos, devido, sobretudo, as novas idéias que eles 

traziam das escolas
56

. Isso traduz muito bem como era a recepção por parte de algumas 

camadas da sociedade em relação ao ideal de modernidade propalada pela Frelimo, 

principalmente a camada mais pobre da sociedade. 

Não aceitar os limites impostos pelo governo, por meio do questionamento ou do 

não cumprimento de algumas leis civis foi uma forma encontrada pela comunidade de 

colocar limites à administração estatal. Essa indiferença civil fez com que o governo 

encomendasse uma pesquisa à Universidade Eduardo Mondlane,  com o intuito de saber 

o nível de envolvimento das pessoas com os projetos do governo. 

Nesse sentido ao pesquisar o número de indivíduos que registravam seu 

casamento, constatou-se que, das 60 mil uniões matrimônios realizadas por ano apenas 

5400 casamentos eram registrados; a outra indagação era se as pessoas que registravam 

suas uniões queriam “mostrar sua adesão aos novos valores”. Esta indagação mostrou 

que muitas pessoas registravam seu casamento por questões ordem material, ou seja, 

para a maioria, o registro matrimonial  tinha um papel meramente jurídico, já os que não 

registravam viam o registro como entrave à sua liberdade
57

. 

Em 1986 as práticas ancestrais rotuladas pela Frelimo de obscurantistas e 

feudais, foram alvo do Tribunal Popular da cidade de Maputo. Segundo o noticiário de 

“Justiça Popular”, Mudongodongo era um curandeiro que, em virtude de ter provocado 

a morte da filha de Bene Manamuli, homem conhecido como profeta, foi assassinado. 

As motivações da morte foram debatidas nos tribunais, não partindo do princípio de 

provar a veracidade do crime, mas, a partir da perspectiva de que a origem do crime era 

social e cultural. Nesse sentido, o debate que circundou a edição da revista veiculou as 

práticas mágico-religiosas como perigosas, como um mal que deveria ser extirpado da 

sociedade, e fruto do imperialismo colonial, que usava-as como instrumento de divisão 

da população, no intuído de impedir o desenvolvimento de uma consciência nacional
58

. 

Já em 1980, em artigo intitulado “Adultério, Alcoolismo, Feiticismo: Atitudes 

dos Tribunais Perante esses Fenômenos”, os crimes de homicídio presentes na 

sociedade são atribuídos aos rituais religiosos e ao “curandeirismo”. O artigo ainda 
                                                           
56 Idem. 
57 Revista Justiça Popular, nº 11, p, 23-24, 1986 
58 Revista Justiça Popular, nº 12, p, 3, 1981 
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chama atenção para a necessidade de os tribunais agirem com mais vigor diante das 

denuncias de práticas dos rituais mágico-religiosos
59

.    

      Apesar de a constituição moçambicana declarar o Estado como laico e o 

direito de praticar uma religião, a propaganda e a  campanha do partido era voltada  para 

o fortalecimento da unidade nacional moçambicana, onde não haveria diversidade 

religiosa ou de concepções políticas, o que é reforçado na própria constituição ao 

afirmar que a República Popular de Moçambique deveria combater todas as formas de 

“obscurantismo”, e promover o desenvolvimento da cultura e personalidade nacionais
60

. 

 Nesse sentido o presidente Samora Machel em discurso assevera que   

 

[...] a Nação é patrimônio comum [...]. A Nação identifica-se pelos 

seus símbolos. Perante a história, perante a cultura, perante a Nação 

não há católicos, não há muçulmanos, não há protestantes, não há 

ateus – há moçambicanos patriotas ou antipatriotas  (1983, p. 20). 

 

As práticas religiosas foram referenciadas na revista “Justiça Popular, nos anos 

de 1980 e 1981, como um entrave ao desenvolvimento e a unidade nacional, e, ao 

mesmo tempo, salientava que apesar de não existirem leis contra as instituições 

religiosas, os valores revolucionários tinham como objetivo recusar juridicamente os 

sistemas consuetudinários e mágico-religiosos, tendo grande relevância a determinação 

da licitude ou ilicitude de um fato.  

Não é nosso intuito aqui julgar se era correta ou não a atitude do governo 

Frelimo de intervir juridicamente na licitude de determinadas atitudes advindas da 

tradição moçambicana, mas perceber o significado que tinha para o governo neutralizar 

os costumes e crenças tradicionais. Como bem assinala Jacimara Santos (2007, p.90), 

 

 o culto dos antepassados assumia na vida da maioria dos povos em 

Moçambique, uma importância fundamental. Era através da relação 

com os antepassados que se garantia o equilíbrio das forças espirituais 

responsáveis pela prosperidade, proteção em especial da feitiçaria, 

saúde, procriação, produção, prestígio social, enfim, o bem-estar dos 

indivíduos na sociedade. 

Por se acreditar que a vida era regida pela relação de dois mundos, o 

visível e o invisível, quaisquer acontecimento na vida, como 

dificuldades, fenômenos naturais que viessem a estrangular a 

produção agrícola, nascimentos e até mesmo a morte tinha uma 

relação com o sobrenatural e estava além do entendimento humano. 

Como os mais velhos e o curandeirismo eram a ponte de relação entre 

                                                           
59 Revista Justiça Popular, nº 02, p, 8, 1981 
60 Constituição Da República Popular de Moçambique, 1975. 
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esses dois mundos, seus conselhos e serviços ocupavam um lugar 

importante na vida das pessoas  

 

Todavia, esse pensamento tradicional constituía um empecilho para a  

construção da nova sociedade e da educação do homem novo. Logo o projeto político 

da Frelimo e seus ideais de modernidade passaram a divergir das cosmologias e crenças 

tradicionais que vieram a somar-se as divergências na concepção de poder, na 

organização política, social e militar, na emancipação das mulheres, etc.  

Condenados pela Frelimo como sendo os colaboradores dos portugueses no 

período colonial, muitos chefes tradicionais foram excluídos do poder, sendo 

substituídos pelo “poder popular” perpetrado pelos Tribunais Populares. A alternativa 

de muitos deles foi buscar apoio junto a Renamo, que se aproveitado do 

descontentamento desses populares, imprimia os discurso de que o apoio as milícias 

traria a  liberdades dos cultos tradicionais e o direito de cultivar em suas próprias terras 

já que as aldeias comunais criadas pela Frelimo, coletivizavam a terra retirando dos 

nativos a tradição de cultivá-las como legítimos donos.  

Nessa perspectiva, na sociedade nova não deveria haver divisão e o homem 

deveria se orientar por uma mentalidade nova, que seria criada nas escolas onde, 

prioritariamente, deveria se travar batalhas contra o “obscurantismo” e interiorizar os 

valores socialistas. Os novos valores também deveriam ser difundidos nos tribunais 

populares, já que na perspectiva do governo, eles eram o instrumento de poder, ao lado 

da escola, onde o povo completava a sua formação política, ideologia e cientifica
61

.   

     

3.5.  A ilegalidade nos Tribunais   

 

Em 1981 começam a aparecer as primeiras críticas em relação à atuação dos 

Tribunais Populares. Como era de responsabilidade deles aplicar medidas de 

“reeducação”, a interpretação crítica da lei tornou-se uma preocupação constante do 

governo. Segundo texto publicado na Revista Justiça Popular “durante as várias fases 

da ofensiva política e organizacional foram detectadas situações contrarias a 

legalidade e de abuso do poder e preponderância, dos atos que foram objeto de análise 

e decisão dos Tribunais Populares” 
62

. Devido a essa situação o presidente Samora 

                                                           
61MACHAL, Samora. O partido e as classes trabalhadoras moçambicanas na edificação da democracia popular. 

Relatório do Comitê Central ao 3º Congresso, p 158, 1977. Maputo  
62 Revista Justiça Popular, nº 4, p, 2, 1981 
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Machel denúncia flagrantes violações do que ele chamou de legalidade socialista, 

declarando “que as normas sobre quem deve prender e sobre os períodos de detenção 

dos cidadãos deve (riam) ser rigorosamente cumpridas”
63

.  

Por outro lado, leitores e articulistas da Revista Justiça Popular, chamavam a 

atenção para o fato de que a questão da ilegalidade dos tribunais estava relacionada à 

falta de conhecimento jurídico dos juízes eleitos (camponeses e operários etc) e 

magistrados, e ao baixo nível acadêmico de cada um deles. Além disso, a revista passa a 

receber milhões de cartas vindas de todo país nas quais se denunciavam injustiças e 

flagrantes violações dos direitos dos humanos. A partir de então, o presidente manda 

efetuar inquérito junto às cadeias e centros prisionais. O resultado do inquérito foi a 

denuncia de situações derivadas da ineficiência dos tribunais, houve casos de presos que 

aguardavam julgamento há mais de dez anos; pessoas presas por terem cometido 

pequenas falhas, portanto, situações que poderiam ser resolvidas rapidamente pelos 

tribunais; e até mesmo casos de pessoas que não sabiam por que foram presas.
64

 

O resultado dessa investida foi uma reunião em 1981, na sala do Tribunal 

Popular Provincial de Maputo, na qual estavam presentes magistrados, defensores, 

funcionários dos cartórios, juízes eleitos, o ministro da Justiça, inspetores de Estado e o 

assistente do Presidente da República. Das questões levantadas todas estavam 

relacionadas ao despreparo dos juízes eleitos e magistrados, e as leis que não 

correspondiam à realidade.  

Nesse contexto, os tribunais, que por sua função institucional deveriam resolver 

situações que promovessem a ordem e a convivência social, tornaram-se elementos de 

instabilidade social, criando nas cidades e no campo descontentamentos e desconfiança 

em relação ao Estado e sua organização. 

Para os Juízes magistrados e leigos, a razão de tal fato era a falta de 

conhecimento e de instrução em relação ao que se definia como crime, bem como a falta 

de formação profissional de muitos juízes. Além disso, houve queixas em relação aos 

resquícios do direito colonial e da sociedade tradicional presentes nos tribunais. No 

intuito de debater essa questão, em 1982, o governo fez uma reunião, na Cidade de 

Maputo, com todos os membros (juízes eleitos e magistrados) onde foram debatidas e 

analisadas as experiências e o funcionamento dos Tribunais. 
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Nessa reunião foram destacados quatro aspectos em relação ao funcionamento 

dos tribunais: primeiro, havia em vários tribunais a forte presença do direito costumeiro; 

segundo, em muitos tribunais a população não se interessava pelo julgamento; terceiro, 

nas resoluções de problemas relacionados ao lobolo, separação de casais, partilha de 

bens, uso da terra, agressões, embriagues, poder paternal, e fabricação de bebidas 

tradicionais, as medidas dos tribunais não levavam em conta “os princípios que 

presidiam à construção de uma sociedade socialista”; quatro, não havia articulação entre 

os tribunais de base e os superiores para a resolução de problemas. 

Em 1981 no Tribunal de base da cidade de Beira, foi julgado um caso que traduz 

muito bem as contradições presentes dentro dos tribunais. Francisco Ganha Matuse, foi 

levado ao tribunal acusando de praticar “curandeirismo”, após ser condenado a prestar 

trinta dias de serviço ao povo e pagamento de multa, o réu acusou todos os juízes 

presentes de também fazerem parte daquele mundo “mágico-religioso” e de muitas 

vezes serem coniventes com as práticas e rituais
65

.  

  As contradições da política Frelimo tiveram presença constante nas decisões 

tomadas dos tribunais, sobretudo, porque até mesmo os juízes parecem não ter se 

desvencilhado dos direitos costumeiros. Esse tipo de situação fica evidente, ainda, em 

duas decisões tomadas no tribunal de Beira em 1981. No primeiro caso a mulher 

“adúltera” é obrigada a indenizar o marido com um valor equivalente ao lobolo; no 

segundo, também de adultério, o caso foi revolvido de acordo com os princípios da 

política Frelimo, ou seja, após a fracassada  tentativa de reconciliação foi concedido o 

divórcio ao casal
66

.      

As divergências surgidas em relação ao funcionamento dos tribunais revelam, 

sobretudo, que apesar das rupturas radicais formalmente assumidas pelo governo 

Frelimo, não houve uma ruptura por parte da grande parte da população com os direitos 

consuetudinários e as tradições locais. Do contrário, os tribunais populares, que 

“deveriam substituir as autoridades tradicionais ao nível das funções judiciais”, muitas 

vezes acabaram sendo espaço de “cruzamento de diferentes ordens normativas” na 

resolução dos problemas, onde estava presente o a lei modernizadora e a lei 

consuetudinária. 
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Considerações finais. 

 

A criação dos Tribunais Populares em Moçambique representou um das ações 

do governo da Frelimo para a construção da sociedade socialista pautado no “Homem 

Novo” e em radicais transformações sociais e políticas. Todavia, diante do estudo feito 

podemos concluir que apesar de os Tribunais assumirem um papel preponderante no 

combate ao direito tradicional, consagrou-se como um sistema jurídico contraditório, 

onde coexistiam o sistema jurídico imposto pelo governo e, ao mesmo tempo, as leis 

consuetudinárias combatidas pelo mesmo. 

Nesse sentido, podermos afirmar que a grande importância dos Tribunais 

Populares foi, sobretudo, por revelar a complexidade jurídica enraizada na sociedade, e 

o mais importante, foi possível, através destes, ouvir a opinião popular, suas 

inquietações e negativas diante do novo sistema jurídico imposto pelo governo Frelimo. 

Não bastasse isso tudo, sua experiência foi de suma importância para a reorientação da 

política social da Frelimo.  Isso porque a reorientação política do governo, em 1988, 

mostra o desgaste do embate Moderno X Tradicional, explicitada na última edição da 

Revista “Justiça Popular”. Neste exemplar, o coordenador da Revista, naquele 

momento, citando o texto de Amadou Hampaté Ba, intitulado “Tradição e Modernidade 

na África Negra”, chama atenção para a necessidade das autoridades africanas 

recolherem os costumes e tradições para se construir uma África africana, não uma 

caricatura da Europa. 

Reconheço que esse trabalho apresenta lacunas em alguns aspectos, ao tratar, por 

exemplo, da forma como a população recepcionou os tribunais, não foi possível 

investigar como alguns grupos étnicos específicos, ou segmentos religiosos (cristão, 

mulçumanos, hindus, etc) se comportaram diante dos tribunais, se houve aceitação, 

resistência, ou críticas. Sobretudo, porque nos periódicos analisados os “casos” 

envolvendo pessoas, não cita suas origens, é tudo muito genérico.   Todavia reconheço a 

possibilidade de fazer essa analise por meio de outros tipos de fontes, que 

provavelmente exigiria uma investigação nos arquivos de Moçambique ou resgate de 

memórias que ainda sobrevivem. 

Outra lacuna deixada neste trabalho é acerca do funcionamento dos Tribunais 

Superiores, que normalmente julgavam os “crimes” cometidos contra o Estado. Apesar 

de buscar analisar o funcionamento desses tribunais, não foi possível fazê-lo, devido, 

sobretudo, as limitações impostas pelas fontes que só fazem referência aos tribunais de 
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base. Escolha que me faz pensar sobre uma estratégia política dos organizadores do 

período “Justiça Popular”, no intuído de mostrar para a sociedade as questões que mais 

desafiava o governo na sua empreitada de construção da “nova” sociedade, a saber, o 

poder dos chefes de aldeias que também significava interferência da vida familiar e no 

pensamento político. Nesse sentido, veicular notícias de modo a estigmatizar tudo que 

se relacionasse a tradição, era uma forma de mostrar para a população  a necessidade de 

banir certas práticas do seio da sociedade. 
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