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Partido de Vanguarda: “único e autêntico” 

Socorrer-se da história situa melhor esta reflexão. A União Soviética e o bloco do Leste tornaram-

se na maior base ideológica que servira de iniciação e reforço de regimes do Estado de Partido 

Único no mundo. O fizeram quer apoiando aos partidos comunistas quer aos movimentos de 

libertação nacional assim que emergiam nos chamados países do Terceiro Mundo no decurso do 

Sec. XX. No início, tais partidos e movimentos deviam obter o reconhecimento da União 

Soviética para serem considerados “auténticos”. Mas por volta dos finais da decada de 1960, a 

crise Sino-Soviética deixara muitos desses partidos e movimentos quase divididos entre a União 

Soviética e China como seus principais mentores e apoiantes, particularmente, no que diz respeito 

ao apoio militar: treinamentos e abastecimento de armas. Essa foi, de facto, a situação na África 

Sub-Sahariana (ASS), com a União Soviética a baptizar seis dos movimentos de libertação 

nacional como “único e auténtico” movimentos entre vários grupos que estavam envolvidos na 

luta de libertação nacional, designadamente: o ANC, incluindo a sua organização concomitante 

Partido Comunista da África do Sul; ZAPU do Zimbabwe, SWAPO da Namíbia, o PAIGC de 

Guiné Bissau, MPLA de Angola e FRELIMO de Moçambique. Igualmente, China baptizou seus 

movimentos “auténticos”. Estes eram claramente aqueles que teriam sido rotulados de 

movimentos “rebeldes” pela União Soviética e seus aliados, e são: ZANU, PAC e UNITA, de 

Zimbabwe, Africa do Sul e Angola respectivamente.   

 

Quer a dinámica da luta de libertação nacional em si mesma, quer o declíneo do conflito Sino-

Soviético distorciriam uma bifurcação que até então reflectia mais a rivalidade dessas duas super-

potências que diferenças ideológicas entre os vários movimentos nos vários países da ASS. Para 

além disso, há até aqui pouca evidência que os movimentos de libertação nacional, alguns deles 

ainda no poder (ANC, Frelimo, MPLA, ZANU-PF), se realmente teriam internalizado, no sentido 

de acreditarem as persuasões ideológicas de ambos União Soviética ou China. No fim disso tudo, 

o que parecia ser alinhamento ideológico, era uma questão de qual dos dois poderia providenciar 

apoio material para a luta, o que era essencialmente nacionalista em termos de carácter. 

 

Não há dúvidas que a importação da teoria de Partido de Vanguarda sob a ditadura do 

proletariado contribuiu no processo que forja o Estado do Partido Único para que esse adquirisse 

posicionamento político favorável e procurasse legitimidade da esquerda e de regimes de 

orientação Marxista, quer na Europa e nos países que aspiravam a independência nacional no 

Terceiro Mundo. O que está implícito nessa teoria de Partido de Vanguarda e ditadura do 

proletariado é a noção de  partido “único e auténtico”, o infalível, portanto sinónimo com o 

Estado e as massas – o povo. Seguindo esse raciocínio, não é muito difícil perceber como a tal 

teoria foi convenientemente distorcida, na busca de alguma forma de justificação filosófica para 

sustentar as premissas do Estado de Partido Único que foi invariavelmente o resultado de 

processos social e político dos respectivos país proponentes dessa ideologia. Algo similar, nos 

círculos intelectual e académica, produziu-se um gênero de intelectuais que eram exageradamente 

intolerantes as opiniões de seus colegas, colocando de lado os ensinamentos de Lenin sobre a 

liberdade universal e plena de discutir e discordar com uma opinião alheia sobre a condução 

política das sociedades. Dado ao fraccionalismo mesmo no seio da esquerda em si produziu-se um 

novo vocabulário nas ciências sociais: “única linha correcta, única ideologia correcta”, expressões 

que alguns da minha geração se confrontaram com elas na universidade, mas ninguém nos 

oferecia elementos de análise com clareza sobre a profundidade do assunto. “Os doadores não 



querem ouvir falar de marxismo, socialismo e comunismo. Sabes, nem o povo quer saber disso. 

Sofreu demais”, dizia um docente meu. Curiosamente, em todas as celebrações da Frelimo canta-

se o hino da Frelimo cuja terminação é “socialismo triunfará” e os doadores ouvem bem isso. Era 

falso o argumento de meu docente. 

 

Analisado o quadro de adopção, interpretação e implementação do Marxismo-Leninismo em 

Moçambique ainda se pode questionar: desde quando e em que medida um Partido Marxista-

Leninista foi aliado de camponeses e precisou destes para realizar seu projecto socialista? Não 

será que o mundo teria testemunhado uma aliança oportunista dos que se auto-proclamaram de 

marxistas-leninistas para ludibriar os camponeses de forma a usar-se da ignorância daqueles para 

fins tirânicos do Estado do Partido Único? Mesmo que houvesse a imperatividade de estabelecer 

um Estado forte e, mesmo que fosse  usado o simbolismo “um galo, para cada capoeira”, não se 

estaria a abordar o assunto de galo e galinhas em capoeiras nas aldeias de Muedumbe, Marávia ou 

Massangena, norte, centro e sul de Moçambique respectivamente. Estaria-se, sim, a falar de 

excelentíssimos/as dignatários dum Estado Moderno desde a presidência, conselho de ministros, 

parlamentares, venerandos juízes e por ai fora.  

 

Em Moçambique, é oficial e continua a ser a tese de que a luta de libertação nacional pretendia e 

libertou “a terra e os homens”, portando operários e camponeses, estes últimos, em especial como 

aliados da luta. 37 anos depois (1975-2012) os camponeses e operários ainda reclamam não terem 

sido emancipados politicamente para o usufruto de seus direitos e exercício de suas obrigações – 

pessoas que vivem nas zonas rurais são muita das vezes apresentadas em público, pelos órgaõs de 

comunicação social, a agradecer pela fonte de água aberta, construção duma escola ou posto de 

saúde, actividades que são de obrigação do Estado e, essa obrigação do Estado para com os 

cidadãos, não deve ser, nem percebida pela população como favor; nem justificada na base de 

vícios de aproveitamento de supostos valores e tradições culturais  da “auto-estima” 

Moçambicana em gesto genuflexório de agradecimento. Volvidos os 37 anos de independência 

nacional, de quê se orgulha o Estado Moçambicano em ter agradecido aos camponeses? Dos 

operários, nem se pode falar. Esses foram abandonados num dos 1°s de Maio nos primeiros anos 

do Séc. XXI na Praça dos Trabalhadores em Maputo. 

 

Confrontando a literatura disponível e a prática, se apresenta contraditória aos postulados da 

ideologia Marxista-Leninista as pretenções dum Estado Marxista-Leninista, no caso de 

Moçambique, em relação a aliança deste com os camponeses. A aliança, no quadro dessa 

ideologia, seria com o proletariado que Lenin viu como segmento mais progressivo da sociedade 

que poderia ser usado para destruir o Estado opressor. Curiosamente, a Frelimo não deixa claro 

que significa aliança com os camponeses e quando terminou essa aliança? Se os financiamentos 

para agricultura e extensão rural continuam abaixo do sustentável social e economicamente para 

os camponeses (produção familiar ou comercial), ainda se pode orgulhar-se dessa aliança? Não se 

pretende aqui defender que a Frelimo seja aliada dos camponeses nos moldes experimentados 

durante a luta de libertação nacional; após a proclamação da independência (Aldeias Comunais) e 

muito menos alianças com camponeses nas chamadas Vilas de Milênio de Jeffrey Sachs em 

Chibuto, Lionde, Cahora Bassa e outros. Não é nada disso. A questão pode ser vista por um outro 

ângulo: será que Moçambique continuará um país de camponeses para sempre?  

 

Por causa de interesses crescente na indústria de mineração e prestão de serviços, vai-se registar 

movimento crescente de mobilidade sócio-económica: camponeses deixarão de ser camponeses 

para serem assalariados. A Frelimo está preparada para lidar com este “segmento progressista da 

sociedade” como Lenin dissera? Curiosamente, a liderança do Estado Moçambicano desaliou-se 

da classe operária no último mandato de Chissano e até 2012 continuou ausente na vida dos 



trabalhadores. Ontem aliados, mas hoje desavindos encubando conflitos. Não deve haver dúvidas 

que os camponeses de alguns distritos das províncias de Tete, Zambézia, Nampula e Cabo 

Delgado se tornarão assalariados, se juntarão aos sindicatos e exigirão seus direitos. Das duas 

uma, ou ironicamente, a opção decente e democrática por parte da Frelimo seria manter-se um 

Partido para entreter camponeses e concentrar-se em estratégias que os mantenha perpetuamente 

camponeses, não emancipados e sempre em agradecimentos genuflexórios. Dessa forma vai 

ganhando todas as eleições democráticas em competição com outros partidos políticos e obterá 

maioria parlamentar. Mas a estratégia corre o risco de outros partidos fazerem-se à caminho das 

aldeias e expôrem aos camponeses o que a massa laboral tem experimentado nas cidades. As 

manifestações nas cidades não tardam chegar as aldeias. É mais fácil refutar legitimidade de 

desempenho do governo para os que vivem nas cidades com argumentos de comparação tipo – 

tempo colonial não havia telefones celulares e hoje há variedades deles; ha muitas bicicletas em 

Quelimane logo probreza reduzir -, mas para os que vivem das agruras da vida nas zonas rurais 

onde falta tudo pode ter efeito imprevisível a Frelimo, o que denomino de ventos do norte. Ou a 

Frelimo deve re-visitar sua aliança com os operários, para se acautelar enquanto é tempo dos 

grandes tempestades à vista no mercado laboral interno. Eis a preocupação: se a Frelimo não quer 

prestar atenção as essas inquietações ideológicas, o mínimo deve ajustar-se a realidade da classe 

operária, sua aliada se tiver que coerentemente observar os ditames do Marxismo-Leninismo. Mas 

depois das manifestações dos trabalhadores no último mandado de Chissano, a Frelimo desaliou-

se aos operários. Re-visitar as alianças da Frelimo com os camponeses e operários seria exigir 

demais? Humildade duma organização política que completa 50 anos pode constituir ingrediente 

para o reforço de legitimidade em tempos de incertezas de identidade ideológica dos “aliados”.  

 

Diga-se em abono da verdade, que apesar as guerras, quer de libertação nacional, quer “pela 

democracia” em Moçambique, país habitado maioritariamente por camponeses, tenham sido 

conduzidas e ganhas militarmente no campo, o Governo de Moçambique liderado pela Frelimo é 

um governo moderno como qualquer outro governo moderno, cuja administração do Estado é 

feita e mantida a partir de cidades. Historicamente, e isso, é verdade, as guerras de libertação 

nacional foram inspiradas a partir de cidades por homens e mulheres que podiam e podem ler e 

escrever, isto é, aqueles que tinham uma visão cosmopolita e não de aldeia. Disso Lenin estava 

bastante consciente e procurou galvanizar a sua luta com a massa proletária e não com 

camponeses, mesmo que isso parecesse excluir esses últimos. A questão que pode ser analisada 

aqui foi a atitude de Lénin em evitar assunpção lógica e simplista da configuração dum Estado de 

Partido Único a despeito de que essa traria estabilidade e unidade nacional como foi evidente na 

equação algébrica do Partido de Kaunda
1
, a UNIP: One Zambia=One Nation; One Nation=One 

Leader; That Leader=....Esse tipo de simplicidade esconde a incapacidade ou arrogância dos 

líderes africanos em lidar com assuntos ideológicos e complexos de governação. Como 

consequência disso, líderes na ASS pós-independência declararam que teriam encontrado uma 

forma atípica da teoria de governação genuinamente Africana. 

 

Até aqui, fica-se com a ideia de que a principal força motriz e natureza da luta de libertação na 

ASS se configurara não tanto no Marxismo-Leninismo mas sim na ideia de um “único” e 

“auténtico” partido de vanguarda. Em Mocambique, a aplicação mais lógica dessa tese foi quando 

Machel
2
 declarou que Frelimo era um Partido de Vanguarda. Com, mas poucas modificações 

todos os movimentos de libertação que acederam ao poder estadual tentaram impor à suas 

respectivas sociedades as marcas de partido “único” e “auténtico”. Mais importante ainda, esta 

ênfase de “único e auténtico” movimento de libertação providenciou a rationale, e de facto, a 

                                                
1 Kenneth Kaunda, pai fundador da Republica da Zambia e governou Zambia de 1964-1991. 
2 Samora Moises Machel, primeiro presidente de Moçambique (República Popular de Moçambique) de 1975-

1986. 



licença da qual o Partido do período pós-independência poderia fazer tudo o que quisesse, no 

interesse das massas e sobre os interesses do povo que clamava servir. É o elemento militarista, a 

imagem mais predominante dos movimentos de libertação, a qual militara contra democracia, 

colocara limites de liberdades à sociedade civil no geral e finalmente providenciara uma 

justificação dúbia por tudo o que é feito em nome do “povo”, na “nobre tradição da heróica luta 

de libertação nacional”! É um problema muito notório, em termos de documentação,  nos 

movimentos de luta de libertação nacional, os quais, no caso de outros movimentos da África 

Austral, tiveram que operar no exílio, longe de suas terras (a diáspora), o que, talvez, poderia ter 

providenciado o elemento de prestação de contas. Talvez, foi na ausência daqueles que foram 

reportadas várias atrocidades e detenções nas mãos de certos elementos radicais dentro de 

movimentos de libertação em si mesmo. Percebe-se que a sociedade civil estava mutilada de ter 

uma pequena burguesia educada como elemento importante que poderia ajudar a domesticar os 

militares ou temperar o instinto político do lado de pequena burguesia emergente nos países 

libertados uma vez que aceder ao poder político nessa área pressupunha o domínio do capital 

internacional. Parece ser também o mesmo instinto político, assente em fortes tendências 

burguesas camufladas de camaradas araútos do socialismo-comunismo, o qual lançou o 

devensolvimento de Estado de Partido Único em Moçambique e na maioria dos países da Africa 

Austral. 

 


