
1 

 

Por: Raúl Chambote 
                raulchambote@hotmail.com 

 

50 Anos da Frelimo: Controlo da Mudança e Mudança Controlada em Moçambique (2) 

Marxismo-Leninismo: Partido de Vanguarda 

Se assumir-se que a Frelimo de 2012 é a mesma de ontem (1962), portanto, a que celebra os 50 anos de 

existência, não se figura controverso fazer as seguintes questões: (i) Será que o compromisso da Frelimo 

era com a ideologia Marxista-Leninista e o socialismo ou era com os operários e camponenes? (ii) Em 

quê assentava a “consciência” dos ideólogos da Frelimo ao apresentar o partido como “único e 

auténtico”? (iii) Volvidos 50 anos, a Frelimo ainda é aliado de operárioas e camponeses? Essas, são 

questões que ao invez de fornecer respostas, suscitam mais perguntas, entre as quais, se os membros que 

constituíam a direcção máxima da Frelimo ontem e hoje estavam convíctos da ideologia apregoada.  

 

Da revisão bibliográfica, entrevistas conduzidas pelo autor e depoimentos dos antigos combatentes, 

concluí-se que pairam imensas dúvidas que a maioria dos membros da Frelimo estavam convencidos que 

ter um governo socialista excluía a possibilidade de adoptar o multi-partidarismo, onde todas as forças 

políticas vivas da sociedade se engajariam no desenvolvimento político do Estado Moçambicano. Daqui, 

precisa-se reconhecer alguma distorção e falsificação da história política em Moçambique ao tentar-se 

ligar e conotar o socialismo ao Estado de Partido Único.  Governos de orientação socialista tomam poder 

e deixam-no na Grã-Bretanha, Alemanha (mesmo na então Alemanha Ocidental), França (última eleição 

de François Hollande, socialista) Itália, Países Baixos e Canadá. Ainda que sejam investigados e 

divulgados os alegados “males” do socialismo, parece que o grande problema de ter-se optado pelo 

modelo Soviético de governação é este estar relacionado com a tirania e dictadura do Estado do Partido 

Único e, Sithole (1991) vai longe dizendo “não sabemos disso porque académicos e políticos burgueses 

nos disseram mas porque os camaradas teriam nos dito as peripéciam por que teriam passado”. 

 

Mas, o que é esse modelo Soviético de governação? É o modelo de Estado de Partido Único e assenta na 

ideia de vanguarda – a torch bearer -, aquele que leva a chama para iluminar; que mostra objectivamente 

o caminho que a sociedade deve seguir. Se tal luz ilumina caminho certo e verdadeiro é assunto que não 

cabe discutir aqui. No entanto, ressalve-se que a ideia de vanguarda foi popularizada por Lenin e os 

Bolsheviks e, destes foi acolhida no mundo por todos aqueles que acreditavam nos ideais de Lenin 

sobretudo a relevância do vanguardimso na construção de Estado pós-independente forte em África. Tal 
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concepção teve oposição do público no Ocidente apesar de ter-se criado, na altura, uma base 

“consensual” forte no Ocidente sobre como uma África instável, tribal e ainda primitiva/sem 

desenvolvimento poderia ser melhor re-desenhada e governada através de centralização forte do Estado, 

preferencialmente demonstrando uma subscrição total ao modelo Ocidental de desenvolvimento, o 

modelo de Rostow. 

 

O vanguardismo devia ser personificado pelo Partido, que na concepção de Lenin significa uma 

organização de ideólogos socialistas disciplinados e comprometidos com o futuro da sociedade (chegar 

ao comunismo e mais nada). Lenin introduz no quadro da organização desse “Partido de Vanguarda” um 

conceito genial e original - o “centralismo democrático” – frase que se encontra em muitos escritos de 

autores,  Moçambicanos inclusive, e mimicamente usada sem que suas armadilhas e implicações tenham 

sido criticamente examinadas.  A genialdade do conceito reside mais nos seus efeitos que na sua 

complexidade. Tente-se perceber o significado subjacente ao conceito “centralismo democrático”.  

 

Centralismo Democrático 

Como funciona a máquina dum Partido da Vanguarda? O Partido de Vanguarda é estruturado 

hierarquicamente como uma pirâmide e no topo se situa seu Secretário Geral, seguido em ordem 

descendente pela Comissão Política, Comité Central, Conselhos Provinciais e Distritais, Delegações e 

Células na base. Dentro dessa estrutura hierárquica, assuntos do interesse e relevantes ao Partido são 

discutidos a medida que surgem a qualquer nível. O importante é que, passo-a-passo, canais formais 

devem ser seguidos, de forma disciplinar e comunicar tais assuntos do Partido quer a nível do topo ou 

abaixo da hierarquia. Sempre que a decisão é tomada por uma estrutura superior imediatamente acima, 

ela (decisão) é transmitida ao órgão imediatamente abaixo como directriz e deve ser cumprida. Esta é a 

parte do “centralismo”. 

 

A parte “democrática” como idealizada por Lénin se apresenta de seguinte forma. Durante a discussão de 

um assunto, os membros são “livres” de se expressarem, mesmo se opondo a certas ideias de quem quer 

que seja no Partido. Mas só e só o podem fazer dentro da estrutura hierárquica estabelecida no Partido. 

No contexto de Moçambique podemos elucidar isso com as notas explicativas das teses para as Células 

do Partido Frelimo publicadas antes do IX° Congresso da Frelimo realizada de 10 a 14 de Novembro de 

2006, em Quelimane, e pode-se ler: “críticas fazem-se dentro das estruturas do partido...não na rua ou ao 
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ar livre,...” (Hanlon e Smart, 2008). É nessa linha que precisamos de perceber a componente democrática 

do vanguardismo. Uma vez que a decisão é tomada e transmitida a estrutura descendente da linha de 

organização política, então deve ser implementada como política do partido ou directiva. Não haverá 

mais discussão sobre o assunto. Um exemplo mais ilustrativo do vanguardismo foi o acto da então 

Presidente da Autoridade Nacional da Função Pública, Victória Diogo, patente na Resolução n° 1/2007, 

artigo 1, e lê-se: “A correspondência oficial passa a terminar com a seguinte fórmula: Decisão Tomada, 

Decisão Cumprida”, aprovada em plenário de 14 de Fevereiro de 2007, confundido o que deveras 

poderia ter servido para comunicação oficial dentro do Partido Frelimo ou ilustrando que ainda se está(?) 

num Estado de Partido Único e de Vanguarda
1
 e não num Estado de Direito Democrático onde certas 

decisões carecem de uma consulta um pouco mais extensiva aos órgãos de soberania e cidadãos. 

Importante notar que os assuntos do Partido não são discutidos fora da estrutura relevante da hierarquia 

do partido. Na óptica de Lénin, qualquer desvio a esta linha de orientação é vista como conspiração 

contra o Partido ou o órgão superior e, daí, isso pode resultar numa suspensão ou mesmo expulsão do 

Partido. 

 

Da literatura revista, se torna óbvio que os que adoptaram o centralismo democrático como instrumento 

de governação enfatizaram mais a componente “centralismo” que a componente “democrática” da 

equação no exercício de poder. Isso era exactamente o que Lenin teria pretendido, quando procurou 

construir um instrumento que o ajudaria a conspirar em segredo e ditar seus comandos revolucionários 

para a classe proletária duma forma efectiva na luta contra o “Estado Opressor” do seu tempo. Lénin 

arquitecta a teoria do Estado de Partido Único por causa da sua paixão a “ditadura do proletariado” para 

conquistar o poder político. Para Lénin, uma vez derrubado o “Estado Opressor”, tal instrumento deixaria 

de ter utilidade. Por isso, não aparece evidente que Lenin tenha tido intenções de manter e querer que 

esse instrumento fosse usado para todos os tempos e ocasiões e, em todas as circunstâncias e instituições 

do Estado. Um instrumento inapropriado para circunstâncias inapropriadas tende a produzir efeitos e 

                                                
1 Pelo Decreto-Lei n° 37/75, de Abril, foi adoptada, como forma de terminar a correspondência official, a formula 

“Unidade, Trabalho, Vigilância”, situação que viria a ser mantida pelo Decreto n°. 36/89, de 27 de Novembro. Mas 

com a revogação deste Decreto n° 36/89, de 27 de Novembro, pelo Decreto n° 30/2001, de 15 de Outubro, 

acreditou-se que ficou um vazio quanto à formula para o fecho da correspondência official em Moçambique. 
Justificada nesses termos procurou-se encontrar outra justificação assente na “conjuntura sócio-política actual do 

país” que ao abrigo da alínea a), n°. 1 do artigo 8 do Decreto n° 40/2006, de Setembro, que a Autoridade Nacional 

da Função Pública determinou e aprovou a fórmula do fecho de correspondência official em Moçambique que viria 

a ser declarada ilegal pelo Conselho Constitucional através da Deliberação n°. 01/CC/2007, de 12 de Abril, na alínea 

a), parágrafo IV. 
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resultados errados, apesar desses resultados não puderem ser necessariamente negativos – o caso da 

Vitória Diogo. Relatos há que referem que antes da morte, Lenin (1923)
2
 advertiu Trotsky: “tenha 

cuidado com camarada Stalin...” e não foi sem boa causa. É que depois de Lenin é Stalin que arquecta 

todos os vícios e clamores do “centralismo” no Partido Comunista pondo de lado o devido lugar 

reconhecido para a parte “democrática”. O texto não julga nem Lénin por ter inventado o “centralismo 

democrático” e muito menos Stalin por ter-se aproveitado da ideia e distorcendo-a durante seu reinado, 

como Moyo (1999) argumenta. Interessa perceber as nuances do “centralismo democrático” para melhor 

perceber a ideologia que a Frelimo numa fase da sua historia apregoara ter adoptado. Desta reflexão fica-

se por investigar se o que a Frelimo implementou em Moçambique foi Marxismo-Leninismo ou 

Marxismo-Stalinismo. 

 

A ideia de que a concepção de Lenin sobre centralismo democratico é bastante diferente da do Stalin está 

proeminente no slogan “Liberdade na Discussão, Unidade na Acção
3
”, da qual Lenin seguira o exemplo 

da Primeira Internacional
4
, e organizara os Bolsheviks como um partido de vanguarda centralizado 

democraticamente, donde a liberdade de expressão política tinha legitimidade reconhecida até ao 

consenso alcançado para aprovação da política partidária. Depois disso, todos os membros do Partido 

devem apoiar a política oficial estabelecida no consenso. No panfleto, Lenin (1905) diz: 

“De facto, a aplicação deste princípio na prática poderá algumas vezes provocar disputas e 

desentendimentos; mas só na base deste princípio devem todas as disputas e desentendimentos serem 

resolvidas duma forma honrosa para o Partido....o princípio do centralismo democrático e autonomia 

para as organizações locais do Partido implica liberdade universal e plena para criticar, desde que isso 

não desturbe a unidade para uma acção definida; não reconhece todo criticismo que provoca desrupção 

ou torna difícil a unidade para uma acção decidida pelo Partido” 

Pleno debate democrático dentro do partido era prática do Partido Bolshevik sob liderança de Lenin, 

mesmo depois de banimento de facções partidárias em 1921. Apesar da sua influência orientadora nas 

políticas do Partido, Lenin não teve exercício absoluto de poder, e continuamente debateu e discutiu para 

ver seu ponto de vista aceite. Sob liderança de Stalin, a prática de livre e democrático debate dentro do 

Partido deixou de existir com a morte de Lenin 1924. 

                                                
2 Lenin, V.I. 1923-24 "Last Testament" Letters to the Congress, in Lenin Collected Works, Volume 36 pp. 593–611. 

Available online at: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/testamnt/congress.htm (accessed 30th 

November 2011). 
3 Tradução livre do slogan “Freedom in Discussion, Unity in Action” 
4 International Workingmen Association (IWA) 1864-1876 
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Levou 60 anos entre Lenin e Gorbachev
5
 para desenterrar os restos da democracia no sistema Soviético. 

Depoimentos existem de socialistas que foram quer forçados ou ajudados pela Perestroika e Glasnost de 

Gorbachev a descobrirem as virtudes do pluralismo político, agora juram que nunca houve uma conexão 

histórica entre o socialismo e o Estado de Partido Unico (Moyo, 1991) e, não cremos que os ideógolos 

Marxistas-Leninistas da Frelimo digam o contrário. Sithole (1991), avança mesmo dizendo que o 

centralismo democrático é um instrumento neutro e pode ser usado tanto para fins  revolucionários como 

reacionários. Mas na política africana, particularmente quando o antigo regime (colonialismo) 

desapareceu, este instrumento foi mais usado para fins reaccionários que revolucionários . Se se 

investigasse essa premissa, talvez, Moçambique teria de re-classificar os revolucionários e os 

reaccionários. Do que se depreende dessa reflexão, as políticas de Estado de Partido de Vanguarda foram 

e são inapropriadas para sociedades políticas pós IIª.GM, especialmente se prosseguem valores 

democráticos  para o acesso, manutenção e exercício legítimo de poder político.  

 

                                                
5 Secretário Geral do Partido Comunista da União Soviética de 11 de Março de 1985 a 24 de Agosto de 1991. 


