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«Inquirido sobre a sua raça, respondeu: 
- A minha raça sou eu, João Passarinheiro. 

Convidado a explicar-se, acrescentou: 
- A minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma 

Humanidade individual. Cada homem é 
uma raça, senhor polícia». 

COUTO, M. (1990}, Cada Homem É Uma Raça, 
Lisboa, Editorial Caminho. 

«Pulsa-me o coração ao ritmo dolente 
desta luz e deste quebranto. 

Trago no sangue uma amplidão 
de coordenadas geográficas e mar Indico. 

Rosas não me dizem nada, 
caso-me mais à agrura das micaias 
e ao siléncio longo e roxo das tardes 

com gritos de aves estranhas». 
KNOPFLI, R. (1959), O País Dos Outros, 

Lourenço Marques, Edição do Autor. 
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PRÓLOGO 

Esta obra singular, concluída que foi a sua gestação, foi-me apresentada ritualmente 

pelo autor, num encontro programado no Museu Nacional de Etnologia de Lisboa. Ali, a 

sós, assumi a honrosa cumplicidade de elaborar o prólogo, desta tão arrojada investigação 

histórica de memórias sociais de Moçambique de ontem, obviamente com os seus dilemas 
políticos de hoje. 

O autor, Vítor Alexandre Lourenço, versa o tema, tomando para matriz o exemplo 

étnico, histórico e político de Mandlakazi, dos últimos cem anos (do período colonial à 

actualidade). O tema coloca em mesa redonda o Poder Tradicional, frente-a-frente, tanto 

com a FRELIMO como com a RENAMO, questionando: qual o papel da Autoridade Tra

dicional nas actuais «mudanças políticas»? Qual o seu enquadramento étnico, histórico e 

político em Mandlakazi? E que relações políticas se estabelecem (coexistência de distintas 

lógicas legitimadoras) entre o Estado e as Autoridades Tradicionais? 

Memórias sociais de ontem do Moçambique de hoje, são valiosas recordações que a 

tradição oral ainda pode testemunhar para a posteridade. São memórias verídicas que Ví

tor Alexandre Lourenço não presenciou, mas que em memória dos antepassados, descreve 

cientificamente, como fiel depositário, Mestre e protagonista historiador que é. 
Dilemas políticos de hoje? Obviamente que sim: contradições, situações embaraçosas, 

perplexidades resultantes de «mudanças políticas», porque Moçambique do pós-indepen

dência navega veloz, numa órbita política, económica, às vezes contraditória e irreversível, 

como foi a conquista da Liberdade e da Paz, rumo à plenitude da sua história, construída 

«pedra-a-pedra», desde 25 de Setembro de 1964, data do início da Luta Armada de Liber

tação Nacional. 

Esta importante obra historiográfica, para além de revelar as memórias sociais do pe

ríodo colonial, argumenta sobre as difíceis proposições contraditórias do «Poder da Fren

te ao Poder do Estado» e a situação da Autoridade Tradicional, tomando para exemplo 

Mandlakazi. 

O mérito desta obra reside no significado histórico e na dimensão do significado dos 

acontecimentos inventariados que se desenrolaram na história, no tempo colonial (1930 

- 1974), em que eram vigentes os dois poderes: o poder tradicional e o poder colonial. O 

sistema colonial, enxertado no sistema tradicional, asfixiava as chefaturas, a identidade 

e etnicidade moçambicanas. O poder redutor colonial sobrepunha-se à estrutura e le

gitimação tradicional, retirando-lhe a sua eficácia antropológica, social e religiosa. Em 

Mandlakazi, no então distrito de Gaza, o Poder Tradicional estava nas mãos do hosi que 

era a referência de união popular, entidade social legítima perante a lei do povo, no pla

no escatológico era o mediador dos Ancestrais. O poder colonial enxertando-se nesta 

cultura, criou o dilema da etnicidade, identidade e, foi capaz de mascarar e «assimilar» a 

identidade, através da cumplicidade com o regime colonial europeu, criando um ser novo, 

uma espécie de fantasma, o «negro-branco», denominado «assimilado». 

10 1 11 



Assim, além da óbvia contradição do Poder «Frente de Libertação» e Poder <<Tradi

cional», Moçambique lutou e continuará a lutar para reencontrar a sua verdadeira iden

tidade específica, baseada na Tradição. Compreende-se que não foi fácil reestruturar as 

relações políticas entre o Estado e as Autoridades Tradicionais. E, assim como acontece 

entre a Religião e a Tradição em qualquer contexto cultural, em Moçambique, em contex

to de <<mudanças políticas» continuará, por longo tempo, a viver-se dilemas de exclusão ou 

inclusão políticas com o Poder Tradicional, afectando todas as áreas que os termos Estado, 

Autoridade e Autoridades Tradicionais encerram. 

LISBOA, Abril de 2009 

Lívio de Morais 



PREFACIO 

As referências à descentralização e ao poder local dos diferentes sistemas politicos 

tornaram-se um lugar-comum em qualquer parte do mundo, no entanto, a natureza desses 

processos permanece um problema para os estudiosos da polftica. A abundância de legis

lação e reflexão sobre as autoridades autárquicas em Moçambique e noutros países de Áfri
ca não é, pois, uma excepção, no entanto não esgota a discussão sobre o lugar e as funções 

do poder local por relação à natureza e formação do Estado e da construção da democracia 

no Continente Africano. A importância do problema é, contudo, igualmente significativa 

para a compreensão dos processos políticos nos países europeus e ocidentais. 
O livro de Vítor Alexandre Lourenço oferece-nos, em boa hora, não só uma análise 

aprofundada de um estudo de caso sobre Mandlakazi no Sul de Moçambique, como tam

bém uma oportunidade para uma abordagem, com distância crítica, entre os processos e 

teorizações dos percursos, muito diferentes, seguidos pelos dois continentes. 

A Europa construiu o seu modelo de Estado-nação, de democracia e de capitalismo, 

com suas características específicas, através de um processo de modernização muito di

ferente daquele que decorreu em África. Na verdade, a profunda diferença entre as expe

riências da realidade e os contextos, obriga-nos a discutir a validade da utilização para 

África dos conceitos e hipóteses teóricas, que se tornaram relevantes para a compreensão 

da história e dos processos politicas e económicos decorridos na Europa. Na Europa a 
modernização transformou radicalmente o Antigo Regime Feudal. Com efeito, os Esta

dos feudais eram legitimados por soberanias divinas e enquadravam não só comunidades 
familiares e locais, como também instituições e associações intermédias, territoriais, pro

fissionais, sociais e religiosas, com hierarquização de suas respectivas autoridades. 

Os novos Estados nascidos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, em 

interacção com a nova economia de mercado, são Estados-nação, soberanos, racionais, 

secularizados, laicizados, centralizados e democratizados - baseados em individuos -, 

que ocuparam todos os espaços hierárquicos da sociedade, dissolvendo todos os níveis 
intermédios, desde a base comunitária. As novas legitimidades, construídas pelos filósofos 

das Luzes e pelo Liberalismo Utilitarista, encontram-se, desde então, sustentadas sobre 

interacções no interior das sociedades pelo Direito Natural, pela «vontade geral» dos indi
víduos e do povo, pelo «contrato social». As mudanças sociais introduzidas pela moderni

dade assumem uma nova expressão na urbanização, no trabalho assalariado - como prin

cipal fonte de rendimento -, e na monetarização geral da economia. Mais tarde, a partir 

do fim do século XIX, e principalmente desde a 2• Grande Guerra, o Estado Providência 

acentuou ainda mais as características centralizadas específicas daquele tipo de Estado. 
Em África os percursos de modernização seguidos foram, efectivamente, muito di

ferentes dos registados na Europa, tanto no tempo, como nos contextos e na natureza 
dos processos. Com efeito, a modernização africana, e de Moçambique em particular, 

aconteceu num contexto de «situação colonial» e num periodo bastante mais tardio. 
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Moçambique era uma colónia integrada no Estado imperial, centrado na metrópole, vi

vendo numa economia de exploração de mão-de-obra forçada, regulada por acordos de 

emigração e de culturas obrigatórias. A urbanização, a estabilidade do trabalho assalaria

do e a monetarização só muito tardiamente ganharam alguma expressão. Na prática só a 

partir dos anos 1960: poucos anos antes da independência. 

Como está bem descrito ao longo deste livro, nas administrações e circunscrições das 

zonas rurais a administração do Estado geria e controlava os impostos e o trabalho forçado 
das comunidades locais, tanto através da manutenção enquadrada de suas hierarquias, ora 

fundindo-as, ora fragmentando-as conforme sua utilidade integradora, como através da 

presença das missões. Ao longo da dominação colonial as comunidades familiares e locais, 

nas suas diferentes redes de parentesco e de vizinhança, permaneceram bastante vigorosas, 

porque só elas representavam a protecção social das populações, nomeadamente na segu
rança dos riscos de saúde e de alimentação face às irregularidades persistentes dos colapsos 
climáticos - secas, inundações, pragas - e sociais. As respectivas organizações, autoridades 

e suas legitimações mantiveram grande continuidade até ao fim do tempo colonial. 

Situação bem diferente aconteceu na vigência do governo pós-independência, que as

sumiu a linha socialista da economia planificada e da construção do Estado-nação. Desde 

o 3° Congresso da Frelimo, o novo programa do governo concedia prioridade à indús

tria, à agricultura estatal e à desestruturação da organização das comunidades locais e de 

suas economias domésticas. As medidas políticas desse período pretenderam substituir as 

unidades familiares de residência e de economia doméstica pela integração em aldeias co

munais e suas cooperativas, congregando, por vezes, milhares de rurais. As próprias redes 

de alianças e casamento, estruturadoras das famílias e da gestão estratégica de riscos das 
comunidades locais e regionais, foram severamente ameaçadas com a proibição do lobolo, 

considerado como compra de mulheres, e como tal, causa de sua exploração. No contexto 

da época era muito difícil ver o lobolo como um sistema de garantias matrimoniais que 

organizava os laços sociais de solidariedade no interior e na convergência de redes, em 

múltiplos encaixes. 

As proibições estendiam-se a todas as práticas rituais modernas -de igrejas universais 
- ou tradicionais, ligadas ao culto religioso dos antepassados, às magias associadas à pro

dução económica, às terapias dos curandeiros e às politicas das comunidades locais. Todas 
as autoridades dos diferentes níveis comunitários locais e de instituições intermédias foram 

substituídas por grupos dinamizadores. Os régulos ou foram expulsos ou lhes foram retira

dos os direitos políticos e de cidadania, ficando impedidos de votar nas eleições de 1977. 

Contudo, nos anos seguintes, a guerra civil expandiu-se do Centro do país para Norte 

e para Sul, com a Renamo a aproveitar-se da adesão de muitos desses hierarcas descon

tentes. As resistências das populações, a guerra civil, os contextos da África Austral e da 

globalização emergente anularam, em poucos anos, o programa socialista do governo mo

çambicano: desmantelamento das aldeias comunais, diluição das proibições das práticas 

rituais e do lobolo e liberalização dos produtos hortícolas. A partir de 1984, Moçambique 



requereu a adesão aó Banco Murtdial (BM) e ao Fundó Monetárió Internaciónal (FMI). 

Os Programas de Acção Económica (PAE), o Programa de Reabilitação Económica (PRE) 

e o Programa de Reabilitação Económica e Social (PRES) criaram as condições para uma 

mudança radical da linha política e económica do governo moçambicano e da sua adesão 

não só à democracia e à descentralização, como também à economia de mercado através 

da liberalização e privatização. 
O Acordo de Paz assinado em 1992 pela Frelimo e pela Renamo assegurou as condi

ções para o retorno formal das populações moçambicanas, principalmente rurais, à sua 

organização em comunidades de famílias alargadas e de comunidades e associações locais 

e regionais, lideradas pelas respectivas autoridades, em configurações hierárquicas. Desde 

1994 as autoridades tradicionais são actores políticos legitimados pelas leis da República 

(3/94), por eleições (1998 primeiras eleições autárquicas) e práticas políticas, mas também 

pelas crenças tradicionais. 

· Como fica referido, existe uma grande diferença entre a Europa e a África, pois en

quanto na primeira a modernização destruiu as dinâmicas comunitárias, em África, ape

sar das turbulências, as formas e dinâmicas de famílias alargadas, de comunidades e as

sociações locais, e suas respectivas autoridades, persistem tanto nos meios rurais, como 

também nos meios urbanos. E é nessas redes que a esmagadora maioria da população 

encontra a sua respectiva protecção social, quer seja associada à economia formal, ou na 
maior parte, à economia informal. A maioria dos indivíduos partilha uma pluralidade de 
pertenças a grupos, que se cruzam em múltiplos encaixes através de redes que mantêm 

laços afectivos, estreitos, profundos, duráveis e implicados, com grandes solidariedades e 

um grande respeito, confiança, reconhecimento e dependência das respectivas autorida

des, assegurando, dessa forma, uma enorme coerência de integração social, que assegura 

uma efectiva protecção, apesar dos riscos e colapsos sistemáticos. 

A persistência daquelas redes é ao mesmo tempo a garantia da continuidade das suas 

autoridades respectivas, exercidas de forma «autoritária» sobre todo o espaço comunitá

rio. Como autoridades legitimadas representam os interesses desses colectivos e, por essa 
razão, detêm, simbolicamente, não só a propriedade «eminente» da terra e das reservas de 

recursos colectivos, mas também o papel de gestão desses bens num espaço de enormes 

riscos e, ainda, o estatuto simbólico e jurídico que lhes dá a liberdade de apropriação pri

vada desses recursos. No entanto, esses poderes permanecem subordinados aos interesses 

colectivos através de mecanismos comunitários e instituições, de ligação ao mundo dos 

espíritos e da feitiçaria, que regulam a acumulação e a redistribuição. 

Aquela persistência permite identificar alguns problemas de grande relevo para o en

tendimento da modernização africana. A primeira questão centra-se na relação entre o 
modelo comunitário e o Estado. Na verdade, este modelo de autoridades comunitárias, 

extensível ao conjunto da sociedade e de Estado, embora com grandes incoerências, po

derá constituir uma base para a discussão do modelo das práticas de Estado e de gover

no, muitas vezes, encontrado no Continente Africano, embora com muitas variações. Na 
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verdade, se este modelo de autoridade se estende até ao nível do poder político do Estado 
como espaço de acumulação, os limites de sua redistribuição terminam nos contornos 

de suas comunidades familiares e de próximos, ou seja, no grupo da elite, uma vez que 

a níveis de sociedades muito alargadas as velhas instituições comunitárias de regulação 
não têm eficácia. O grupo do poder político poderá, desse modo, apropriar-se da maior 

parte dos recursos do Estado, uma vez que a sociedade se torna demasiado distante dos 

«tradicionais» limites comunitários do dever dos chefes, tanto mais que a acumulação dos 
Estados africanos se produz, em geral, a partir de recursos minerais e de terra. 

Uma segunda questão prende-se com os mecanismos de controlo do poder. Uma vez 
que a persistência da dinâmica comunitária no conjunto da sociedade e da estruturação 

de suas autoridades locais e intermediárias, se poderá traduzir numa maior coerência e in
tegração social e num maior controlo do poder da sociedade e do Estado, através de uma 
forte sustentabilidade que assegure um efectivo equilíbrio da economia, da política e do 

social naquelas sociedades. O combate e a pressão dos partidos, dos movimentos sociais, 
das associações da sociedade civil terão força bastante para a criação de novos direitos 
cívicos, políticos e sociais, de novos mecanismos e instituições de regulação da redistri

buição por parte de um poder político que não fique fechado nas elites? 

Uma terceira questão emerge ainda daquela persistência comunitária. Neste conjunto 

de globalização, poderá aquela continuidade contribuir para a discussão da existência de 

diferentes tipos de democracia, de «boa governação», de desenvolvimento e do próprio 
capitalismo? O problema parece relevante, uma vez que os indivíduos e os grupos vivem, 
pensam e agem de acordo com os seus interesses, recursos e possibilidades heterogéneas, 

em configurações simbólicas e culturais específicas. 
As mudanças estão sempre a gerar novas configurações não apenas na Europa, como 

em África e no mundo. Depois dos grandes constrangimentos da escravatura, da coloni
zação, da guerra civil e, neste novo contexto de globalização, Moçambique, como aliás ou
tros países africanos, tem revelado indicadores significativos de crescimento económico, 

de desenvolvimento e de «boa governação», bem expresso no recente prémio atribuído ao 

ex-Presidente Joaquim Chissano. 
A globalização não é para os países africanos apenas um problema, é também um 

campo de desafios, de possibilidades e de oportunidades para encontrar, num quadro de 
grandes incertezas, novas soluções de organização e institucionalização a partir das reser

vas de experiências prévias, de conhecimentos específicos, de recursos, crenças e estraté
gias. 

A leitura deste livro ajuda a repensar muitas dimensões destes problemas. 

LISBOA, Abril de 2009 

Prof. Doutor José Fialho Feliciano 
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«Actualmente, contudo, existe uma transformaçdo 
qualitativa do pensamento, surgida no decorrer dos 

últimos seis anos, que me leva a concluir que a FRELIMO 
actual é muito mais socialista, revolucionária e progressista 
do que nunca, e que a linha, a tendência, é agora cada vez 

mais em direcção ao socialismo do tipo marxista-leninista». 
MONDLANE, E. (1977), Lutar Por Moçambique, 

Lisboa, Sá da Costa. 

«Nós queremos voltar a assumir o nosso papel. Nós representamos 
todos os defuntos-reis, nossos antepassados. Só nós invocamos 

os antepassados-deuses nos rituais que previnem conflitos e 
garantem a paz e a prosperidade da população. Para nós é aqui que 

reside a legitimidade do poder». 
AGUANDUNDALUMBA, C. (Chefe Tradicional de 

Inhamizua), in MBILANA, G. (1996), Os Chefes Tradicionais e 
a Resolução de Conflitos, Maputo, MAE/Projecto Ford II. 
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Actualmente, nas suas várias dimensões, a globalização constitui uma chave essencial 

para explicar os diversos fenómenos e processos mundiais, característicos deste início de 

século e de milénio'. As mutações contemporâneas são totais, na medida em que, não só 

abrangem o domínio territorial, mas também, e em simultâneo, o religioso, o social, o ide

ológico, o tecnológico, o jurídico, o cultural, o diplomático, o geoestratégico, o financeiro, 

o micro e macroeconómico, e, naturalmente, o político2
• No entanto, as recentes e diversas 

(re)configurações globais que nos últimos anos se têm verificado nos sistemas económi

cos e políticos dos diferentes países do continente africano subsariano - que directa ou 

indirectamente, apresentam hoje, pelo menos pretensamente, extensão transnacional -, 

devem ser entendidas a partir da análise de uma dupla perspectiva3• 

Por um lado, a recente passagem à economia de mercado de tipo liberal, a instau

ração de regimes políticos civis e de sistemas multipartidários, à semelhança do que se 

(re)configura à escala de outros países africanos, o que se tem vindo a delinear em Moçam

bique, inscreve-se também, neste contexto histórico de entendimento mais alargado de âm

bito internacional. Quer isto dizer que, as complexas transformações ocorridas em África, 

no final da década de 80 e início da década de 90, no sentido da liberalização polftica4 - en

tenda-se discursos de politicai accountabílity e de good governance dos regimes autoritários, 

nas suas versões militares e de partido único- enquadram-se na (re)construção política 

de uma nova ordem global, a que alguns autores designaram por Modern World SystemS, e 

que, inequivocamente, é (re)invocada como consequência directa do desmoronamento do 

Muro de Berlim, e da dissolução do modelo bipolar derivado da Guerra Fria6• 

Por outro lado, esta vaga de transições democráticas, ou se quisermos, de liberalização 
política em curso, tem lugar dentro de quadros políticos particulares que constituem as 

trajectórias ideológicas e históricas dos diferentes Estados africanos7• Nesta medida, cada 

país da África subsariana, tal como Moçambique, conhece uma evolução particular no 

que se refere à disposição das instituições, das práticas, dos agentes, e das relações políticas 

a (r)estabelecer, em função das estratégias conjunturais e dos contextos históricos, econó

micos, sociais e políticos, que lhe são específicos8• 

Com efeito, motivos complexos de interacção social e política têm como resultado 

a ( co )existência de diferentes quadros institucionais no seio dos quais se proferem por 

vezes novas fórmulas políticas, renovados discursos, e a articulação de acções e relações 

políticas totalmente distintas9
• No interior deste conjunto dinâmico e interactivo, emer

giram novas instituições políticas, algumas outras, mais antigas, foram substancialmen

te transformadas, enquanto, outras ainda, simplesmente atrofiaram ou desapareceram10
• 

As Autoridades Tradicionais11 integram uma dessas instituições politicas que reivindica

ram (e reivindicam) publicamente e com sucesso a sua notável (e variável) capacidade 

de sobrevivência e de continua (re)adaptação política, recorrendo para tal condição, à 

(re)construção da(s) sua(s) memória(s) social(ais) ancestral(ais} 12• 

De facto, a compreensão do presente tem uma relação efectiva com o passado, pois <<O 

mundo do inteligível, definido em termos de experiência temporal, é um corpo organizado 
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de expectativas baseadas na recordação» 13
• Todavia, existe nesse processo social e cognitivo 

uma dimensão que transcende o agente autónomo, uma vez que os grupos sociais criam, 

integram e transmitem a informação e o discurso sobre o passado, bem como a relação 
do passado com o presente, criando relações explicativas, causais e identitárias com base 
nesses conteúdos- esta é a memória social e através dela as sociedades auto-interpretam
se e preservam as suas representações, dinâmicas e lógicas sociais14• 

É dentro desta perspectiva analítica que se insere a definição de James Fentress e de 
Chris Wickham, para quem a memória social é o acervo de conhecimentos que os gru

pos sociais lembram e falam de si e que estabelece uma identidade de si próprios com 
raízes no passado; ressalve-se ainda que, na opinião dos referidos autores, muitos desses 
conhecimentos não têm de ser obrigatoriamente verdadeiros ou lógicos, mas sim enten
didos como tais, pois a memória social é em múltiplos casos selectiva, distorcida e pouco 
rigorosa15

• 

Contudo, não se limita à identidade e à mera relação com o que foi ou se julga ter sido 
o passado. Enquanto conhecimento, a memória social é também decisiva no processo cog

nitivo que permite a adaptação às novas circunstâncias políticas (ou de outra natureza), 

através de processos de relação com o passado (re)conhecido e de análise das renovadas 
conjunturas, de forma a criar estratégias, ou respostas elaboradas, a partir da experiência 

e do saber acumulado pelos diversos grupos sociais16
• Da análise de algo já (re)conhecido, 

cria-se uma resposta que é mais do que uma repetição, actuando o mecanismo da memó
ria social como um processo criativo e de permanente (re)adaptação aos novos contextos 

históricos e políticos17
• Deste modo, tal como sustenta Paul Connerton, a memória social 

pode ser compreendida como a moldura histórica, política, social e cultural que define os 
parâmetros estruturais para a realização dos processos cognitivos, rituais e simbólicos da 

memória social particular de cada agente que dela participa18
• 

Neste sentido, as investigações científicas sobre estruturas politicas tradicionais em 

Moçambique, mostraram - e mostram - que esta instituição é capaz de dar um impul

so ao que descrevemos como óptica do dinamismo cultural, uma óptica que toma como 

ponto de partida o dinamismo, a adaptabilidade e a flexibilidade política característicos 
das sociedades ditas «tradicionais»19

• Estas sociedades não são de todo entidades políticas 
imóveis ou estáticas: evoluem constantemente e transformam-se sem cessar, em função de 
matizados estímulos, quer do interior, quer do exterior. 

É por isso que as atribuições sociais e a legitimidade política20 das Autoridades Tradi
cionais- um fenómeno característico das sociedades rurais moçambicanas, da sua autori
dade e do seu poder político21 

- se transformam, em múltiplas dimensões do seu carácter 

e do seu conteúdo ao longo dos tempos. É sobretudo o ritmo desta (re)adaptação social e 
transformação política que difere consideravelmente de uma época histórica para outra: 
dos tempos pré-coloniais para os tempos coloniais, destes últimos para os tempos pós

coloniais, e mais recentemente, para a actual conjuntura do(s) processo(s) de liberalização 
política, que se estão a operar, em Moçambique22

• 
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Efectivamente, é devido a estas reconhecidas faculdades de sobrevivência e 

(re)adaptação às exigências e às contingências dos complexos contextos políticos da his

tória de Moçambique, que salientamos que, quer as intervenções «internas» e «externas» 

pré-coloniais, quer a colonização portuguesa, bem como os eventos revolucionários da 

luta armada e pós-coloniais levados a cabo pela Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO), quer ainda, os efeitos desestabilizadores da «guerra civil» que opôs a FRE

LIMO à Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), tiveram um impacto profunda 

e genericamente <<reformador/alienadon> na organização formal e nas dínãmicas politicas 

das estruturas ditas <<tradicionais» de Moçambique. 

Com efeito, as formas de organização social que as diversas comunidades politicas23 

existentes em Moçambique no período pré-colonial desenvolveram, assentavam, regra 

geral, num modelo hierárquico de posições e funções político-administrativas, próximas 

do instituído pelo Estado colonial português, no qual as Autoridades Tradicionais eram 

efectivamente integradas e desempenhavam um válido e reconhecido papel social de <<Cor

reias de transmissão» politica, entre o(s) Estado(s) e a(s) sociedade(s)24
• De igual modo, 

e apesar de toda esta lógica de desestruturação social e consequente aproveitamento po

lítico, o Estado colonial português reconheceu similarmente a importância da acção e in

tervenção das Autoridades Tradicionais nas práticas fundamentais da vida política, ritual, 

económica, religiosa, judicial e social das populações rurais de Moçambique, destinando 

para o efeito, um enquadramento jurídico-administrativo de (inter)mediação, concernen

te ao conjunto de actividades administrativas que aquelas podiam integrar e desenvol

ver25. Deste modo, as Autoridades Tradicionais mantiveram, grosso modo, os fundamentos 

da sua autoridade política legítima, bem como os privilégios e responsabilidades sociais 

tradicionais, não como forças politicas autónomas, mas como elementos administrativos 

subsidiários ao Estado colonial português, com vínculo remuneratório26. 

Por seu lado, ao tomarem as rédeas do poder de Estado, em Junho de 1975, os dirigen

tes e combatentes da FRELIMO, fortes no seu prestigio social e na legitimidade política 

que lhes advinha da luta armada de libertação nacional contra o colonialismo português, 

e, sobretudo, motivados pela abrangência e pela inovação do novo conceito ideológico 

a instituir - <<poder popular» - estavam decididos a realizar um projecto político, que 

enunciavam em termos de «construção do socialismo», empreendendo para o efeito um 

<<Proces de destruction de l'ancien appareil d'État et de construction d'un nouveau, qui cor
responde à la nouvelle nature de l'État»27

• 

Acabada a guerra e conquistada a independência, emerge o funcionário adminis

trativo do novo órgão de poder, que substituiu o soldado-guerrilheiro nas novas tarefas 

políticas que se atribuíram à FRELIMO: a construção de uma «nação moderna e desen

volvida» e a formação do <<Homem Novo»28. Eram, neste contexto histórico, os tecnocra

tas do aparelho politico do Comité Central da FRELIMO - aqueles que manejavam com 

maior facilidade o discurso marxista e que, ao mesmo tempo, dispunham, pelo menos 

aparentemente, das competências técnicas necessárias para a gestão política do aparelho 
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de Estado - que definiam e impunham a orientação político-ideológica a nível nacio

nal, e, em consequência, a composição de facto do campo político a nívellocaF9
• Apesar 

de junto de algumas populações rurais não usufruírem de nenhuma autoridade política 

reconhecida, como sustenta Jocelyn Alexander: «0 seu enorme poder não deixava de ser 
uma realidade»30• 

A FRELIMO e os seus agentes políticos tornaram-se, assim, o pólo catalisador de todo 

o processo político moçambicano; isto é, o «núcleo duro» do aparelho político da FRE

LIMO, com os seus valores e práticas político-ideológicas tornou-se, ao mesmo tempo, o 

instrumento privilegiado e o lugar por excelência da reflexão, da realização da «unidade 
nacional», e da formulação dos grandes eixos das «estratégias de desenvolvimento»31 • Nes

ta perspectiva, todo o tipo de acção ou interacção política que escapava, ou se apresentava 

como fonte alternativa, ao poder e ao controlo dos agentes políticos do Comité Central 

da FRELIMO, era visto como uma ameaça à unidade ideológica do modelo de sociedade 

a instituir, ou como um obstáculo ao esforço de desenvolvimento social e económico a 

implementar. 

Contrariamente ao que se tinha passado durante a luta armada de libertação nacio

nal, numa conjuntura política em que a necessidade do apoio popular era incontornável 

e ditava os limites da acção <<modernista» da direcção da FRELIMO, no Moçambique 

independente, os agentes políticos da «Frente» engajaram-se numa via de controlo admi

nistrativo e repressivo. A «evolução» da posição da FRELIMO, no distrito de Mandlakazi, 

sobre a acção e a intermediação política dos agentes políticos tradicionais, ilustra de forma 

particularmente clara a mudança de orientação estratégica que se sucede à tomada do 

poder de Estado. 

Em Mandlakazi- apesar da negação ideológica da organização sociocultural especí

fica das sociedades rurais -, nas «zonas libertadas» a FRELIMO reconhecia, o prestígio 

social das Autoridades Tradicionais junto das suas populações rurais, aceitava de certa 

maneira os fundamentos da sua dominação política, bem como a sua reconhecida legi

timidade, admitindo, deste modo, a sua participação social na nova definição e organi

zação do campo político local. Ao contrário, depois da independência, e, sobretudo, após 

o Terceiro Congresso, que se realizou de 3 a 7 de Fevereiro de 1977, e onde a FRELIMO 

se definiu e constituiu como um «partido de vanguarda» adoptando para o efeito as re

ferências ideológicas do «marxismo-leninismo», as suas directivas políticas em relação à 

participação dos agentes políticos tradicionais, no jogo político do distrito de Mandlakazi, 

radicalizaram-se consideravelmente. 

Assim sendo, o Conselho de Ministros decidiu, na sua primeira sessão ordinária, a ex

tinção das regedorias administrativas coloniais32• Contudo, não era a divisão administrati

va que estava em causa nesta medida politica, mas sim a dominação dos agentes políticos 

tradicionais, que foram demitidos das suas funções sociais, independentemente de terem, 

ou não, servido fielmente o regime colonial português, e da sua aceitação política no seio 

da população rural do distrito de Mandlakazi. Em sua substituição, foram gradualmente 
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investidos nas estruturas político-administrativas, e, por inerência, introduzidos no cada 

vez mais homogeneizado campo polftico de Mandlakazi, os secretários dos Grupos Dina

mizadores (GD's)33• 

Deste modo, a institucionalizada tentativa dos agentes políticos estatais de uniformi

zarem e moldarem o sistema socíopolítico real, através do estranho exercido de tomar 

cotno única realidade o seu próprio discurso ideológico - que aliás, conjuntamente com 

outros factores exógenos e endógenos, levou ao eclodir de uma «guerra civil)), que opôs a 

FRELIMO à RENAMO - conduziu à obliteração dos canais de comunicação politica, por 

um lado, de uma parte significativa da população rural, e por outro, dos agentes políticos 

tradicionais de Mandlakazi, com o «partido-Estado)) FRELIM034
• 

Especificamente, esta crise politica, que corresponde a uma crise de legitimidade da 

FRELIMO, traduz o reconhecimento implicito de que a homogeneização do campo polf
tico de Mandlakazi, não tinha feito desaparecer, para a sua população, a posição social e 

a legitimidade política das Autoridades Tradicionais- enquanto portadoras de conheci

mentos sociais e rituais sobre as tradições locais e enquanto gestoras das relações políticas 
estabelecidas no seio dessas comunidades rurais - para disputarem a aquisição de impres

cindíveis bens raros (espécies de capital)35• 

Assim, pela objectiva e cada vez mais reconhecida sub-representação política estatal 

a nível local, e em virtude de inúmeras pressões políticas internas e externas, o «parti

do-Estado,, FRELIMO, no final da década de 80, não só em Mandlakazi mas um pou
co por todo o país, começou a esboçar uma (re)abertura do campo polftico à <<competi

ção''• e consequentemente, à sua (re)configuração. Com efeito, o primeiro esboço desta 

(re)configuração política tornou-se possível sobretudo depois das mudanças políticas e 

ideológicas do Quinto Congresso, realizado em 17 de Julho de 1989, após o qual a FRELI

MO autorizou uma nova Constituição NacionaP6• 

No entanto, e apesar das promissoras alterações jurídico-constitucionais, e do retrato 

fidedigno que a FRELIMO dispunha acerca da enraizada posição política e legitimidade 

social dos agentes políticos tradicionais em Mandlakazi, a (re)configuração do campo po
lítico neste distrito, ainda não passava daquilo que efectivamente era no início da década 
de 90: uma estratégia político-partidária em (re)definição. 

De facto, e não obstante, por um lado, a referência política explícita assumida no Sexto 

Congresso da FRELIMO, realizado de 9 a 12 de Agosto de 1991, no sentido da valorização 

da gestão sociocultural que as Autoridades Tradicionais exerciam junto das comunidades 

rurais, e por outro, a multiplicidade de diplomas político-jurídicos37 que o poder formal 

legislou nos anos seguintes, com o(s) objectivo(s) de uma institucionalizada abertura do 

jogo político aos vários agentes - tradicionais ou não -, o reconhecimento formal e cons

titucional, aconteceria anos mais tarde, no âmbito do processo de descentralização admi
nistrativa, com o quanto a nós, tácito Decreto-Lei n.0 15/2000, e com a (in)consequente 

revisão constitucional de 200438
• O referido Decreto-Lei remete a acção, intermediação, 

estatuto e funções sociopolíticas das Autoridades Tradicionais, para a difusa noção de 
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autoridades comunitárias, que do nosso ponto de vista analítico, nada mais é do que reme

ter a instituição política tradicional para uma quimérica construção jurídico-administra

tiva já efectivada pelo Estado colonial português: a regedoria administrativa39
• 

Em síntese, este livro, tendo necessariamente presente a(s) acção(ões) estruturante(s), 

quer da dimensão exógena, quer da dimensão doméstica da «mudança política», con

centra-se analiticamente em torno de duas questões centrais relacionadas entre si, e que 

dizem respeito ao futuro político das Autoridades Tradicionais de Moçambique, em geral, 

e das relações tecidas entre autoridades políticas estatais e autoridades políticas tradicio
nais em Mandlakazi, em particular: em primeiro lugar, visa decompor as consequências 

sociais para as instituições políticas tradicionais de Mandlakazi, do recurso da FRELIMO 

e da RENAMO, em tempo de «guerra civil», às Autoridades Tradicionais, a sua supressão 

de autoridades políticas «alternativas», e o desafio colocado pela existência de estruturas 

administrativas «independentes» em fase de consolidação da FRELIMO e da RENAMO 

nas áreas geográficas sob o seu controlo militar. Em segundo lugar, visa (re)questionar al

gumas das premissas surgidas no âmbito dos recentes debates académicos e governamen

tais, sobre que atribuições sociais e administrativas devem as Autoridades Tradicionais 

desempenhar, em Moçambique, na actual conjuntura de consolidação democrática, e as 

implicações das projectadas transformações jurídico-constitucionais nas práticas políticas 

locais, a respeito das relações tecidas entre o Estado e as Autoridades Tradicionais, em 

Mandlakazi. 

Com efeito, nos debates políticos e académicos desenvolvidos em Moçambique, so

bretudo a partir do início da década de 90, foi prestada muita atenção às instituições po

líticas «tradicionais»40
• Nos círculos governamentais, as discussões sobre o futuro social e, 

necessariamente, sobre o passado político das Autoridades Tradicionais tiveram lugar sob 

a égide do Ministério da Administração Estatal (MAE)/Núcleo de Desenvolvimento Ad

ministrativo (NDA). Irae Lundin tomou a «liderança intelectual» de alguns desses debates 

científicos, tendo produzido uma gama de trabalhos académicos e actuou, de 1991 a 199 5, 

como coordenadora do projecto intitulado Autoridade e Poder Tradicionat11
• 

A perspectiva científica de Irae Lundin (entre as de muitos outros investigadores 

nacionais e estrangeiros) era reformadora, na medida em que contrariava alguns funda

mentos estruturantes da propaganda e ideologia política da FRELIM042
• A autora, ar

gumentava que a «cultura rural» não era o obscurantismo reaccionário que figurava na 

doutrina política da FRELIMO, e que as Autoridades Tradicionais não foram simplesmen

te colaboradoras disfarçadas do colonialismo português e desacreditadas aos olhos das 

populações rurais. Pelo contrário, as Autoridades Tradicionais e instituições políticas com 

elas (inter)relacionadas foram (e são) um importante factor de coesão social e identidade 

cultural43
, legitimando a autoridade e regulando as relações das populações rurais entre 

si, com as outras populações, e ainda, com o meio ambiente. Outras análises académicas 

mencionaram alguns desses pressupostos sociais e culturais44
• Com efeito, autores como 

Christian Geffray, salientaram a força e a elasticidade das instituições e normas políticas, 
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sociais, culturais e simbólicas rurais45, constituídas sobretudo no quadro da linhagem e da 

chefatura46
• 

A pertinência dessas interpretações académicas residiu em grande parte na leitura 
segundo a qual as orientações políticas da FRELIMO relativamente às Autoridades Tradi

cionais e ao «obscurantismo» cultural, em paralelo com a política económica das aldeias 

comunais (entre outros factores}, facilitaram o alastramento militar e enraizamento po

litico da RENAMO. Irae Lundin asseverava que tais directivas políticas transformaram 
uma «aquiescência quase total à FRELIMO» num «clima de desconfiança»: quaísquer que 

tenham sido as suas origens sociais e/ou étnicas, a RENAMO «capitalizou a partir de um 
descontentamento interno»47• Christian Geffray considerou o Estádo moçambicano do pe

ríodo pós-independência como uma força politica <<autoritária», ((alienígena» (e profun
damente «alíenadora))) e incapaz de compreender os costumes sociais, rituais e culturais 

dos seus «constituintes» rurais48
• 

A «guerra civil)) induzida pela RENAMO, foi expressa como uma oportunidade polí

tica de recuperar «o direito básico ao livre exercício da vida social», aqui interpretado como 
um reassumir da cultura e instituições rurais <<tradicionais)) contra as políticas <<moderni

zadoras)) da FRELIM049
• De dentro do governo (e de alguns sectores da FRELIMO) foram 

surgindo ao longo dos últimos anos, apelos políticos para a (re)instalação das Autoridades 

Tradicionais com base em competências sociais, administrativas e jurídico-legais ances

trais, ainda hoje coarctadas, por uma ardilosa neblina legislativa. 

Neste sentido, Irae Lundin defendera que era legítimo <<O exercício de autoridade/po
der» por parte das Autoridades Tradicionais, aos olhos das suas populações rurais50

• As 

Autoridades Tradicionais <<estavam prontas a regressar para reassumir um papel que sempre 
foi seu»51

• Estes pontos de vista, em conjunto, por um lado, com o recurso por parte da 
RENAMO ao préstimo e/ou manipulação política das Autoridades Tradicionais durante o 
período de <<guerra civil», e por outro, com as injunções político-económicas endógenas e 

exógenas do actual quadro político de <<modernização política)), militaram recentemente 

a favor de uma conjecturável participação social, política, económica e jurídica das Au
toridades Tradicionais na representação, intermediação e administração das dinâmicas e 
lógicas sociais inerentes à população rural de Mandlakazi. 

A nossa indagação, embora tenha em conta esses e outros aspectos analíticos, difere 

na incidência e nas interpretações académicas e políticas. Em primeiro lugar, debruçamo

nos sobre a questão da autoridade política tradicional em si e na(s) memória(s) social( ais) 
por si convocadas e interpretadas, e não na <<cultura tradicional)) em termos latos, nota

velmente naquilo que ela é enquanto expressão analítica da relação política entre o Estado 

e as Autoridades Tradicionais. 

Alguns dos recentes debates políticos (e académicos) tendem a representar a(s) 
memória(s) social(ais) ancestral(ais) como um corpus conceptual imutável e axiomático, 

e as chefaturas tradicionais como a-históricas e estáticas, dedicadas romanticamente à 
manutenção cultural de um conjunto incontestado de normas políticas, rituais e sociais e, 
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em decorrência, fortemente opostas à intrusão de aspectos inerentes à modernidade52
• Tais 

debates propendem a diminuir a importância analítica dos conflitos políticos e transfor

mações sociais no interior da(s) sociedade(s) rural( ais) de Mandlakazi, e a inferir que a(s) 
memória(s) social(ais) e as instituições alicerçadas e representadas na tradição53 podem, 

de alguma forma, ser reconstituídas, revividas ou simplesmente reconhecidas enquanto 

apólogos de natureza exegética. 
Em segundo lugar, defendemos a necessidade de uma análise científica mais circuns

tanciada das relações tecidas na actualidade entre o Estado e as Autoridades Tradicionais, 
contrariamente à ênfase politica no Estado enquanto simples força «usurpadora» e «des
pótica». O sucesso (ou fracasso) político do Estado na mobilização de apoios populares 

para as suas directrizes políticas, a sua capacidade material para pôr essas orientações 
políticas em prática, e os obstáculos sociais colocados à sua necessidade de legitimação 
política, são factores que têm que ser cuidadosamente avaliados ao nível das práticas so
ciais. As relações sociais e políticas disputadas e negociadas entre chefaturas (ou grupos 
étnicos54

), outras autoridades políticas - ou de outra natureza, desde que reconhecidas 

pelas populações rurais - e o Estado central tendem a ser negligenciadas, embora tenham 
sido muitas vezes (o) factor de (re)estruturação das instituições políticas, dinâmicas so
ciais e práticas rituais tradicionais55

• 



Refr•se que a globaização. processo que constitui a dint
ITlca donina1te do! nossos dias, tende a i!\1)01' modelos 
econ6micos (a economia de mercado sob a sua faceta mais 
extrema e exploradora - o neoliberalismo), mas também po
liticos (a democta:is, expediente útil para opera- a abertura 
do! mercados), culturais (a cultura ocidenlal), entre outros. 
Refra-se também que, e corno saienta lgnacio Rarnonel, por 
detrás da apologia do progresso a das iberdadas democrá
ticas, a globalizaçio tenda indisfarçavalmente a Induzir uma 
evokJçOO politica reaccionária na 8C8IlÇio plena do termo, oorn 
o desrrlllltelamento progressivo de direitos adquiridos pelos 
traballadores, o abandono do contrato social e o regresso (em 
nome da oompetitividada econón1ca) a práticas típicas do ca
pitaismo do século XIX. Sobra esta perspectiva critica ver: RA
MONET, I. (1997). GilqJollique du chaos, Paris, Editions Gali
lée: MARTIN, H . .P. et ai. (1998), A annadilha da globaüação: o 
assalo à democracia 11 ao bem-estar social, Lisboa, Terramar. 
Sobre um outro prisma a1alilioo ver: HIRST, P. at ai. (1999), 
Globalizlllion in question: lhe intemational eoonomy and ltJe 
possibi/lies of gcMllllance, Cambridge, Polity Press; SPYBEY, 
T. (1996), Globalízlllion and world society, Cambridge, Poi ty 
Press. Acerca do ilr4l8Cio deste processo em África ver: AINA, 
T. at a/. (2004), Globalization and social policy in Africa, D• 
kar, Codesria: EDOHO. F. (1997), Globalízlllion and lhe new 
world order. promísas, problems and prospacts for Africa in lhe 
fwflnty-fiiSt cantury, Wastpoint, Praeger. 
O livro agora apresentado reproduz sob forma revista e au
mentada o texto de alguns capítulos do livro: LOURENÇO, V. 
(2006a), UFUW E (TQHOSI: Figuras do Político em Moçam
bique, Lisboa, AER/UNL. A pertinência cientifiCa do presente 
traballo. convencionou-se no aprofundamento descritivo e 
anatitioo dos processos e dinãiTlcas históricas, politicas, so
ciais e etnogrilficas das coiTlJnidadas politicas em estudo e, 
em deoorrência, numa reedifiCada apreciação malitica da pro
blemática já desenvolvida no livro acima referido: as relações 
estabelecidas entre o Estado e as Autoridades Tradicionais 
em Moçarrbique, em pa-ticular, no distrito de Uandlakazi. em 
contexto pós-oolonial. Em suma, para alêm dos pressupostos 
acima enunciados. este livro tem oorno objectivo cientifiCO pri
meiro, constituir-se enquanto acerco documental (primário), bi
bliográfico e figurativo cartográfiCO não só da problemática cen
llal em questão, oomo ainda, de todo o conjunto da temáticas 
e sub-temáticas oornplementares. que ao longo do texto são 
abordadas. Por último. as opções teóricas e metodológicas, 
a organização do texto, as dimensões analíticas e descritivas 
bem oorno as concilsões, de resto, todo o texto apresentado. 
são da excllsiva responsabilidade do autor. 

3 LOURENÇO, V. (200Gb), •O campo político em África: as rela
ções de (inter)dependência entre Estado e Autoridades Tradi
cionais•, Occasional Pap~~rs Serias, (16). 

4 Não sendo esta oonceito teórico-lnsllumental objecto central 
de análise, por um lado, e, dada a ambiguidade que o reveste, 
por outro, o presente texto não tem a pretensão de o empre
gar, senão no sentido ooloquial de senso ooiTllm do termo. 
No entanto. refira-se que Leonardo Vilalón, numa conferência 
proferida no ISCTE, em Setembro de 2000, sustentou que 
prefere falar de líberaNzaçáo política (realidade que oonside-
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ra indesmentival e que é atestada pela enorme expansão da 
iberdade associaliva e da politização da um número quase 
infindável de agrupamentos sociais), do que democralízaçáo 
politica ou modemizaçAo politica, processos em relação aos 
quais nutre profundo cepticismo na actual conjuntura politica, 
em darurso na África subsaariana. Ver: HYDEN, G., BRAT· 
TON, M. (1992), Governance and Pollícs in Africa, Boulder. 
Lynne Rienner: ver ainde: BRATION, M., WALLE, N. (1997), 
Democralic Exp6rimen1s ln Africa: Reg~ T ranslíons ln Com
parativa Perspectw, Cambridge, Carmridge Unlversity Prass: 
HUNTINGTON, S. (1991), Tlle Thro ~: Democrlllizstion Íll 

lhe Late Twentieth Century. Norman, Universily of Ottlahoma 
Press: LAFARGUE, J. (1996), Contestations Démocratiques 
sn Afrique: Sociologia de la Prd&Stlllion au Kenya et en Zam
bie, Paris, Kathala; ESOAVELOMANDROSO, M., FELTZ, G. 
(1995), Démoetlllie at Déwlopprnent MifBgfl ou espoi' raison
nable?, Paris, Karthala: MUNSLOW, B. (1993), •Oemocralisa
üon in Africa•, Parliarnentary Affairs, 46, (4). 

5 HOPKINS, T., WALLERSTEIN. I. (1996), Tlle Age of Trans~ 
tion - Trajectory of lhe Kbrkl System 1945-2025, London, 
Zed Books; ver ainda: WALLERSTEIN, I. (1974), Tlle Modem 
~ki-System, New Yorll, Academic Prass; ZOLBERG, A. 
(1981), •Originsofthe Modem Woril System: AMssing Link•, 
'Mx1d Poli/ícs, vol. 33, pp. 253-281. 

6 WISEMAN, J. (1995), Democracy and Politicai Chang~~ il Sub
Saharan Africa, London, Routledge; ver ainda: MURTEIRA, M. 
(1995). Economia Mundial- A Emergência duma Nova Ordem 
Global, Lisboa, Difusão Cul ural; DIAMOND, L. f1t ai. (1988). 
Democracy in Developilg Countrles. Boulder, Lynne Rienner. 

7 MBEMBE, A. (1999), cUne économie de p!édation. Las rap
ports entre la raraté matérielle etla dêrnocralie en Afrique•, cl 
Íll DIOP, M.-C., DIOUF, M. (eds.), Les figures du politique en 
Afrique • Des {JOCJIIOÍTS hérilés aux pouvoirs ells, Paris/Dakar. 
Éditions Karthala ai Codesria; ver ainda: CHOLE, E, IBRAHIM, 
J. (1995), Processus de clilmocratisstion en Afríque: Problilmes 
et Perspedws, Paris, Karthala. 

8 LOURENÇO, V. (2006a). op. cl. 
9 Seja qual for a opinião que se professe sobre a querela respei

tante ao peso relativo das pressões externas ou internas oorno 
motores do processo de democratização política de Moçam
bique, e da África subsaariana em geral, pensamos que, do 
ponto da vista a1alitioo e tendo em linha de conta os objectivos 
científicos deste trabalho. a questão essencial a referir reside 
no facto desse processo politico ser agora impei do por agen
tes e causaidades que se localizam quer no exterior quer no 
interior de Moçambique (e cuja interigação é tão estreita que 
nem ~ é fácil dislingur onde acabam os efeitos da uns a 
começam os afeitos do! outros). Em relação a esta temàtica 
em Moçambique ver: CABRITA, J. (2001), Mozambique: lhe 
torluous road to democracy, Basingstoke, Palgrave Macmlllan; 
MANNING, C. (2002), The pollícs ol peace ln Mozamblque: 
post-oonflict clemocrstisaion, 1992-2000, New Yorll, Praeger 
Publishers; OSTHEIMER, A., LALÀ, A. (2003), Hcwr to remOI/8 
lhe stains on Mozambique s dernoetlllic track reoorrJ: challenfr 
es for lhe demoetlllisation process behleen 1990 and 2003. 
Maputo, Konrad-Adenauer-Stillung. Em relação a esta temáti
ca na África subsaarima ver: BAYART, J.-F. (1989), L'Étlll en 
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Afrique: la pollique du ventre, Pais, Fayard; BRATION, M., 
WALLE, N. (1992), <T(MQ'd Govemance in AfTica: Popular 
Demands and Stale Responses>, i1 HYDEN, G., BRATION, 
M. (eds.), op. cff.; CHAZAN, N. (1992), •Africa's Democratic 
Challenge», ~ Policy Joumal, IX, (2): WISEMAN, J. (1996), 
The New Struggle for Democracy in Afrlca, Aldershot, Avebury; 
CLAPHAM, C. (1993), •Democraüsation in Aflica: Obstacles 
and Prospects», Third IMlrld Quarlely, 14, (3); WELCH, C. 
( 1991), • lhe Single Party Phenomenon in Africa», TransAfrica 
Forum, 8, (3). 

10 FISIY, C. (1995), «Chieftaincy in Modem State: an lnstitution ai 
lhe Crossroads of Democratic Chang e», Psideuma, 41. 

11 Refira-se, que neste texto, para além do conceito aqui delimita
do- Autoridades Tradicionais· recorre-se em alguns capitulas 
deste traballo, por uma questilo de probidade à leminologia 
hislórica e ao enquadramento politico-cultural em questão, à 
utilização das designações de hosi, régulos, chefes tradicio
nais, autoridades genlílcas, autoridades costumeiras, autori
dades cafreais, autoridades indígenas, que sAo, no entanto, 
revestidas, grosso modo, com o mesmo sentido politico, social, 
ritual, cultural e ideológico. Para examinar com maior acuidade 
analítica o conceito de Autoridades Tradicionais ver: FLOR~N
CIO, F. (2003), As Autoridades Tradicionais VsNdau, Estado e 
Política Local em Moçambique, Lisboa, ISCTE, Tese de Douto
ramento. 

12 ROlNEROY VAN NIEUWAAL, E., RAY, D. (1996), • The new 
relevance of traditional authorities in Africa• , Joumal of Legal 
P*Jralism, (37/38). 

13 CONNERTON, P. (1999). Como as Sociedades Recordam, Dei· 
ras, Celta. Ao mesmo tempo, a lembrança do passado informa 
o grupo sobre o seu presente, de forma que o passado e pre
sente constroem-se mutuamente · sAo socialmente percebidos 
por meio de informações e descodifiCaÇõeS que um projecta 
sobre o outro. Na sua função de expHcar o presente, a memória 
social (que às vezes se apresenta na forma de relatos míticos) 
equivale à herança de uma •lente cultural• que define a visilo e 
a interpretação que o grupo social pode ter sobre os factos que 
vivencia e projecta. Com efeito, como um retrato do passado, a 
memória social tem um papel importante na (re)construção da 
identidade social, politica e ritual do grupo. Os agentes apre
sentam-se aos outros e enxergam-se a si mesmos tendo como 
referencial básico as suas origens reais e/oo (re)construidas, 
desenhadas a partir de uma memóris social compartillada e 
transmitida através das gerações. Neste sentido, em particular, 
a memória social expressa os valores politicos, cu Rurais, rituais 
e sil0061icos do grupo, pois se a memóriB socisl é constnuída 
por uma selecção de feitos e marcos •memoráveis», ou seja. 
dignos de registo e lerrbrança, ela dennonstra em si os crilé· 
rios que o grupo social utiliza para fazer, por um lado, a sua 
selecção (identidade). e por outro, definir a sua cosmogonia. 
Ver: FLORES, C. (1972), La Mémoire. Pais, PUF; ver ainda: 
CANDAU, J. (1996), Anthropobgie dela Mémoire, Paris, PUF; 
PETIT, L (2006), La Mémoie, Paris, PUF; HALBWACHS, M. 
(1950), La mémoie collective, Paris, Albin Michel; HALBWA· 
CHS, M. (1925), Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin 
Michel. 

14 CONNERTON, P. (1999), op. cl. 
15 FENTRESS, J., WICKHAM, C. (1994), Memória social, Lisboa, 

Teorema. Um outro autor • David Thelen • defende, baseando
se em estudos de psicanalistas, que a memória social e um 

processo criativo de construção. Segundo este autor, a questão 
da verdade histórica não é o mais i"'4JOI1anle, mas a relação 
entre a memória social constru ída e os seus objectivos politi· 
cos, sociais e/ou rituais e o contexto histórico que a cria como 
verdadeira. Ver: THELEN, D. (1989), •Memory and American 
History•. The Joumal of American History, 75. 

16 A memória social está associada a merniria dos grupos so
ciais de que se compõe: neste sentido é múttipla. porque há 
tantas memórias sociais quanto os grupos sociais que as ge· 
ram e (re)activam. O carácter fundamental da memória social 
consiste na perpetuação da identidade dos sentimentos e das 
imagens do grupo, mesmo quando afec1ado por mutações e 
contradições: esta identidade é mantida pela selecção das re
cordações e das representações das transformações nas rela
ções do grupo com outros grupos sociais. Assume-se, de facto. 
a noção de memória colectiva como construção e processo so
cíal (consciencia~zada, verbalizada e incorporada) e não como 
mera recordação individual do vivido. Paul Connerton chama a 
atenção para a importância da memória social como faculdade 
cuttural de transmissilo de pràticas corporais nas e como trad~ 
ções. Defende que as imagens do passado e o conhecimento 
recordado do passado são convocados e sustentados por per
formances rilllais e que essa memória é corporal. A memória 
social incorporada é um aspecto essencial da memória social, 
embora seja um aspecto muno descurado, em favor das trans
missões escritas ou inscritas de memórias. Ver: CONNERTON, 
P. (1999), op. ct.; ver ainda: GONÇALVES, A. (1992), Questões 
de Antropobgia Social e Cultural, Porto, Edições Afrontamento; 
SCHONEN. S. (1974), La mémoire: connaissance adive du 
passé, Paris. Mounton; YATES, F. (1955), The atf of memory, 
london, Routledge and Kegan Paul; KILANI, M. (1992), La 
Construction de la Mémo.Ye, Genéve, Éditions Labor et Fides; 
GOFF, J. (2000), História e Memória, Usboa, Edições 70. 

17 James Fentress e Chris Wlckham afirmam que a memória so
cial «Não é um receptàcuto passivo. mas sim um processo de 
reestruturação actívs em que os 11fementos podem ser retKios, 
readenados ou suprimidos•. Ou ainda •( ... ) na medida em que 
a memória é conceptual, não faz a mais pequena diferença que 
os seus ooncelos sejam sequenciados de maneira a reflectir 
os vínculos r68is entre coísas reais ou apenas imaginárias•. 
Ver: FENTRESS, J., WICKHAM, C. (1994). op. cff.; ver ainda: 
ROUSSIAN, N. (2001), La mémoire sociale · Représenta· 
tions et idenllés, Rennes, Presses Universítaires Rennes 11 ; 
NAMER, G. (2000), Halbwlidls et la mémoire sociale, Paris, 
L'Harmaltal. 

18 CONNERTON, P. (1999), op. cff. 
19 ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E. (2000), L'État enAfrique face 

à Is Chefferie, Paris, Karthala. 
20 Importa aqui precisar o significado dos conceitos de legitimida

de e legitimação. As legitimações são as reivindicações que os 
grupos dominantes fazem acerca de si próprios e que, natural
mente, querem que todos os outros aceitem. A legitimidade, por 
outro lado, refere-se à situação em que essas reivindicações 
foram aceites e subscritas pelos grupos subordinados. Isto é, 
as bases pelas quais é pedda obediência silo consideradas 
váldas por quem é suposto obedecer. A leglimação procede 
do Iopo (processo), mas a legitimidade é concedida a partir 
da base (estado). Veja-se a este respeito: PARKIN, F. (1996), 
Msx ~ber. Lisboa, CeHa; FERNANDES, A. (1998), Os fe· 
nóm11nos polfficos: sociologis do poder. Porto. Afrontamento; 



MONTliBERT. C. (1997), La ~Jclnmlllion Politique, Strasbourg. 
Press Universitaires de Strasbourg; HABERMAS, J. (1978), 
Raison et Legitimlé, Paris, Payot; GRAWITZ, M., LEOZ, J. 
(1985), Tralé de Scisnce Pollique, Tome I, Paris, PUF. 

21 Para Max Weber, o poderio ou o poder csignfrca a probabilide
de de impor a pdlpriB IIOOtarie, dentro de uma 18/açllo social, 
ainda que contra a resistência, qualquer que seja o fundamento 
desse probabilidade•. Max Weber sustenta que c O ooncelo de 
poder é sociologicamente amorlo•. Por sua vez, c Por domine
çlo del/6 enlllnder-sa a probabiltJBde de encontrar ~ia 
a um mlltldo de delermiJario contecido 6/llre darias pessollS• . 

Deste modo, no enlender de Max Weber. o cconceio de dom~ 
naçlo tem. por isso, que ser mais preciso e só pode signifiCBf 
a probabilidade de um m8lldo que seja obecleckloo. É a dom~ 
naçlo que Interessa sociolcJgicamente. Ela irt1llica certamente 
uma relaçAo assimétrica, mas. ao mesmo tell1l0. exige uma 
certa reciprocidade. NAo existe, de facto domlnaçlo politica 
se a um mando nao corresponder a obediência. Max Weber, 
identifica assim, três formas distintas de dominaçlo: I) a tra
dicional, que se constrói sobre a ideia do carácter sagrado e 
imperecível dos costumes a11ceslrais e que considera como 
legitimos os governantes designados de acordo com esses 
costumes; 2) a racional-legal, que assenta no primado das 
normas juridicas instituldas. que regulam as condições da do
IIÍnaçlo e de cuja estrita obselvMcia depende a legitii!Ídade 
dos delentom do poder; 3) a carismática, que se fundamenta 
na aença da aptidão excepcional de um lider que se legitima 
a1ravés da(s) sua(s) capacidade(s) pessoal( ais). Ver: WEBER, 
M. (1995), Économie et Société, vol.l, Paris, Pockel; ver ainda: 
FOUCAULT, M. {1984), Surveiller et Punir, Paris, Gallmard; 
ARENOT, H. (1972), La Crise de la CuMure, Paris. Édilions 
Galimard; BERGER. P., LUCKMAN. T. (1983), A Construção 
SocialdaRea!Kiade, Petrópolis, Ed.Vozes: 808810, N. {1989), 
•Poder/Autoridade•. Enciclopédia Einaudi, vol. 14, Lisboa, 
l~ensa Nacioní!VCasa da Moeda; GIL, J. (1989), «Poder», 
Enciclopédia Einaudi, vol. 14. Lisboa. Imprensa NacionaVCasa 
da Moeda. 

22 Tal como em Moçanilique, noutros paises da África subsaaria
na, no seio das commidades politicas tradicionais diferenciam
se homens preerrinentes (cujos nomes servem para identifiCar 
os grupos linhageiros e as classes de idades), e homens •de 
prestigio• (em razão do seu êxilo político e da sua generosida
de material), que são designados por Paramount Chiefs. Neste 
sentido, os Paramount Chiefs, definem-se pela sua posição 
finhageira, pela sua furte personaidade, pelo seu dornilio dos 
rituais e da magia, e peta sua excelência no dornlnio das téc
nicas da feitiçaria, em suma, é o mais •visivel•, ao serviço do 
costuma e do bem !:Oinlm da comunidade politica que integra 
e adninistra. Ver. BERRY, S. (2000), Chiefs l<ncJN Their Bound
aries: Essays 011 Property, Power and lhe Past in Asanl!l, 1886-
1996, Oxb'd. James Currey; PHIRI, D. (1982), lnkosi Gomani 
11: Maseko-Ngoni Paramounl Chi8fi>Vlo Suffered ~ frx 
his PBOple and Country. Mai!Ni, longman Ma!B'M; VAUGHAN, 
O. {2000), Nigerian Chiefs: Tradlional Power in Modem Poli
tics, 1890s-1990s, Rochester, University of Rochester. 

23 Este conceito é aqui utilizado de acordo com o sentido enalitico 
que lhe é atribuido por Patrick Chabal, em referência às regras 
que presidem ao exercido do poder e/ou autoridade politica 
num contexlo social especifiCO: •A oommunily is defined as 
a po/ilica/ oommunity by lhe way in wich its members Clll8#!1, 
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18-Qf/lle, 8l'td sbíde by lhe •xifting prtK;fJ/fJs of po/ilctll ob/ige
tlon•. Este oonceilo tem ainda subjaoente uma Ideia fundamen
tal, a de qua toda a orvanizaçAo social tem um ca-ácter polllico, 
uma vez que é baseada em relações de poder que, por sua 
vez, obedecem a regras sociais especificai. Ver: CHABAL, P. 
( 1994), Power in A/rica: An IIS88Y in politícallnterpf8tation, New 
York, St. Maltins Press, pp. 39-54. 

24 Para sa sistematiurem, por um lado, as oommidades politicas 
existentes em Moçambique, no período ~lonial, e por ou
tro, para se anaisarem os sistemas de autoridade especificos 
a cada uma dessas !:Oinlnidades polilica& ver: P.te t, cap~ulo 
1 do presente lvro. Em relação à abordagem desta temillica na 
Áfrice subsaariana. ver entre outros: MAIR, L. (1962). Primlive 
Gowmment, Hamms~Qlh; MIDDLETON, J., TAJT, D. (1970), 
Tribes IWhout Rulers. Studies ln Alrlc6l Segmentary System, 
London; SOUTHALL, A. (1965), •A Critique of Typology of 
States and Politicai Systems», in BANTON, M. (ed.), Politicai 
Systems 8l'td lhe DistribcAion ol Power, london; MAOUET, J. 
(1971). Powor et société en A/rtpJe, Paris, Hachette; GLUCK
MAN, M. ( 1965). Pollical Systems and The Dlstribution of Pow
er,loodon; NAOEL, S. (1971), Byz&riCe Noite, Paris. Maspéro; 
SHAPERA, I. (1967), Gowmment anel Polilics ln Tribal Sacie
fies, New YOIII, Schoken Books. 

25 JORNAL MÉDIAFAX, {Entrevista de António Sopa), 2 de Outu
bro de 1995. Para aprofundar as dimenslles a11aliticas acima 
expicitadas 18ferentes ao contexlo particular de Moçambique, 
ver: Parta I, capítulos 4 e 5 do presente livro. Pera um conheci
mento mais aprofundado dos processos de partilla e conquis
ta, motivações. métodos, dinâi!ÍCBS e instituições dos vários 
Estados coloniais il11llantados em África, ver entre outros: 
YOUNG, C. (1994). TIIBAirican Coloniel Sta/e ii Comparativa 
Petspec#Ne, New Haven. Yale University Press; MAMOANI, M. 
(1996), Clizen anel Subject: Contemporary Alrica and lhe Le
flllCYofLBie Colonialism, Princeton, Princeton University Press; 
M'BOKOLO, E. (1992), Afrique Noite: Hisloi'e et Civilísalions, 
Tome 11, Paris, Hatier-Aupelf; BOAHEN, A. (1987), Histoire 
Généralfl de I'Ahique (1880-1935}, Tome VIl, Paris, UNESCO; 
GANN, L., DUIGNAN, P. (1970), Colonialism ii Alríca, 1870-
1960, Cambridge, Cambridge UnMnity Press; OLIVER, R .. 
ATMORE, A. {1972), Alrica since 1800, Cambridge, Cambridge 
University Press; OSTERHAMMEL, J. (1997), Colonia/ism: A 
Th«<teeical <MH\Iiew, Princeton, Martus Wiener; PAKENHAM, 
T. (1991), Tlle Saemble frx A/rica, New YO!Ic, Avon Books; 
WESSELING, H. (1996). Divide anel Rule: The Pllllition of Af
rica, 1880-1914, Westport. CT, Praeger; ILIFFE, J. (1999), Os 
Africanos, Lisboa, Terramar; UZOIGWE, G. (1987), «Partage 
Européen et Conquête de I'Afrique: Aperçu Général•. in BOA
HEN, A. (ed.), op. c/1.; OLIVIER, R., FAGE, J. (1980), Bre~~e 
História de Africa, Lisboa. S8 da Costa; GRIFFITHS, I. (1995), 
TheAfrican lnherilance, london, Routledge. 

26 ALFANE, R., NHANCALE, O. (1995), •Como a legislação 
Adi!Íníslrallva Colonial lnckltu na Auloridade Tradiclonat em 
'-tlçambique- Breve Comentérto Bibliográfico•. in LUNDIN, 1., 
MACHAVA, F. (eds.), Aulofidade e Poder Tradicional, vol. I, Ma
puto, MAEINDA; ver aklda: BRAGANÇA, A., WALLERSTEIN, I. 
(1982a), The Africen Liberetion Reader: The Anatomy of Colo
n/alism, vol. I, London, Zed Books. 

27 VERSCHUUR, C. 111/JI. (1986), Uozambique: dix ans dt1 soli
tude ... , Paris, L'Harmallen; ver ainda: BRITO, L. (1988), «Une 
retecture nécessaíre: la genese du partí-État FRELIMO>, 
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Po/Hique Africane, (29); CAHEN, M. (1987), Mozambique- La 
RéiiOiutioo lmplosée, Paris, l 'Harmattan. 

28 HALL, M., YOUNG. T. (1997), Confronting Levialhan- Mozam
bique since independence, Ohio, Ohio University Press. 

29 Acerca do conceito de campo politico, ver: BOURDIEU, P. 
(1981). 'la representation politique. Éléments pour une théo
rie de champ politique', in Actas de la recherché en sciences 
sociales, (36137); BOURDIEU, P. (2000), Propos sur le Champ 
Pol#ique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon. 

30 ALEXANDER, J. (1994), «Terra e Autoridade Politica no Pós
Guerra em Moçambique: O Caso da Província de Manica». 
Afrluillo, (16), p. 45. 

31 Especificamente, o eixo politico central destas estratégias de 
desenvoMmento p;n o mundo rural. assentava na edificação 
de um modelo de sociaização rural, experienciado primeiro 
nas •zonas libertadas• , para no período pós-independência 
se estender a todo o território nacional, e que se designava 
por aldeias comunais. Ver: CASAL, A.-Y. (1996), Antropologia 
e DllseniiOivímento- Aldeias Comunais de Moçambique, Lis
boa, IICT; CASAL, A.-Y. (1988). uCrise de produção famiUar e 
as aldeias comunais em Moçambique•. Revista Internacional 
de Estudos Africanos, (8/9), pp. 157-191; COELHO. J. (1998), 
rState resettlement in post~lonial rural Mozambique: lhe 
impact ci lhe comrnunal village prcgramme on Tete province•. 
Joumal d Southem African Studies, vol. 24, (1), pp. 61-91; 
BRAGANÇA. A., WALLERSTEIN, I. (1982b), The African Li
beratioo Reader: The Natiooal Uberatioo Movements. vol. 11, 
london. Zed Books. 

32 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (1977). Lei 1m. (art. 14."). 
33 EGERO, B. (1992). Moçambique: os primeiros dez anos de 

construção da democracia, Maputo. AHM; ver ainda: VERS
CHUUR, C. et ai. (1986), op. cit.; ABRAHAMSSON, H .. NILS
SON, A. (1994), Moçambique em Transição - Um astucio da 
história de deseni!Oivimento durante o perlodo 1974-1992, 
Maputo, PADRIGU/CEEI-ISRI. 

34 LOURENÇO. V. (2004), Estado e Autoridades Tradicionais no 
Moçambique Pós-Colonial. O Caso de Mandlakazi, Lisboa, 
CEA-ISCTE, Tese de Mestrado. 

35 LOURENÇO. V. (2004), op. cit. 
36 MARSHALL, J. (1989), •On lhe ropes: sociafism and Freimo's 

Fifth Coogress•, Sodhem A1rica Repott, pp. 4-9; ver ainda: 
BOWEN, U. (1991), rBeyond Relurm: Adjustment and Poiti
cal Power in Confen1xlr.wy Mozambique», Joomal d Modem 
Africsn Studies, vol. 30. (2). pp. 255-279; HANLON, J. (1991), 
Mozsmbique: IM!o caHs lt16 Shots?, London, James Currey. 

37 CHICAVA, J., MOIANE. E. (1998), Projacfo Moz/931501 - Sup
port to lt16 Formulation ot a Nstional decentrslisstioo Strstegy, 
Maputo, MAEIDNAL; ver ainda: GUAMBE, J. (1998), •Historical 
evolution of decentrsHsation in Mozambique», ln Decenlralisa
tion and ~nicipal Administratioll: desctf,7tlon and dewlopment 
of ideas on some African and European models, Moçambique, 
Fundação Friedrich Ebert; HANLON, J. (1997), Guia Básico 
Scble as Autarquias Locais, Maputo, MAEJAWEPA; MAZULA, 
B. (1996), Mozambique: Eledioos, Democrecy and Deve/op
ment, Maputo. lnter-Africa Group; ABRAHAMSSON. H., NILS
SON, A. (1997), 'The IM!shington Ccnsensus and Mozsmbique, 
Goteborg, Chalmers Repacentral; FRELIMO (1991a), Sexto 
Ccni'&SSO: Estatulos e Programa. Maputo; FRELIMO (1991b). 
Sexto Ccngresso: Retstório do Comté Centra/, Maputo; SOl RI, 
L. (1999), Moçambique; aprender a caminher com uma ben-

gala emprestada? Ligações entre desamlralização e anvio à 
pobteza, Maastricht, ECDPM. 

38 BOLETIM DA REPúBLICA (2000), I. • Série, Número 24, Terça
Feira, 20 de Junho de 2000: REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE/ 
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (2000). Regu
lamento do Decreto-Lei n• 1&2000 de 20 de Junho, Maputo. 
Imprensa Nacional de Moçambique; REPÚBLICA DE MOÇAM
BIQUE (2004), Constituição da República, Maputo, Imprensa 
Nacional de Moçambique. 

39 LOURENÇO, V. (2004), op. cit. 
40 O assunto tratado neste ivro, insere-se na problematica mais 

vasta das relações instituídas entre o Estado pós~lonial e as 
estruturas poiKicas ditas ctradicionais• na África subsaariana. 
Acerca do mesmo assunto ver: GESCHIERE, P. (1993). •Chiefs 
and Colonial Rule in Cameroon: lnventing Chieftaincy. French 
and British Style», Africa, (63); BIERSCHENK. T., OLIVIER DE 
SARDAN, J.-P. ( 1997), •local P<Mers and a Distant State in 
Rural Central Aflican Republic•, The Joumal ot Modem African 
Studies, 35. (3); ABBA, S. (1990), «La chefferie lraditionnelle 
en queslion•, Pollique Africaine, (38); TROTHA, T. (1996), 
•From Administrative to Civil Chieftaincy: Some Problems and 
Prospects ot Afi'ican Chieftaincy», Joumal of Legal Pluralism, 
(37/38): SKALNÍK, P. (1996), •Authority versus Pov.er: Democ
racy in A !rica Must include original African lnslitutions», Joumal 
ot Legal PluraHsm, (37138); ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E. 
(1987), •Chieis and African States: Some lntroductory Notes 
and an Extensiva Bibliography of African Chieftaincy•. Joumal 
ol Legal PluraHsm, (25126); ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E. 
(2005), ·~ llfrican chia/ti!Íicy- or 00.. became Mr. Chiefs• 
- -Mth reference to some documentary ftlms. Presentation ai lhe 
SEF lnternational Symposium, Bonn, Deutsche Wele; ROU
VEROY VAN NIEUWAAL, E. (1996), •Siates and Chieis: are 
chieis mere puppets?», Ja1mal of Legal Pluralism, (37/38); 
ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E., DIJK, R. (1999). • The do
mesticatlon of chieftaincy: lhe imposed and the imagined», 
in ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E., DIJK, R. (eds.), African 
Chieffaincy in a New Socio-Po/lical Landscape, Hambourg. UI 
Verlag; RAY, D. (1996), •Divided sovereignty: lraditional author
ity and lhe state in Ghanon. Joumal ot Legal Pliralism, (37138): 
MAPPA. S. (1998), Pouvoirs Traditionnels et Pouvoir d'Éiat 
en Alrique. L'ilusioo Universalista. Paris, Karthala: MAPPA, 
S. (1996), Puissance et lmpuissance de fÉtat: Les Pouvoirs 
en Ouestion au Nar/et au Sud, Paris, Karthala; PERROT, C.
H., FAUVELLE-AYMAR, F.-X. (2003), Le Retour des Rois. Les 
Autorités Traditioonellas et L'État en Afrique Contemporaine. 
Paris, Karthala; BUUR, L., KYED, H. (2007), State Recongni
tioo 8fld democratizetion in Sub-Saharan Africa: a new d8WII for 
traditiooal authorllas?, New York, Palgrave Macmillan: KYED, 
H., BUUR, L. (2006a), Recognlion and democratization- ·new 
roles' for traditiooalleaders in SutrSaharan A/rica. Copenha
gen, DIIS; RATHBONE, R. (2001), rReview: Rethinking Chief
taincy in Africa•, The Jouma/ d African History, 42, (1). 

41 LUNDIN, 1., MACHAVA. F. (1995), op. cl.; ver ainda: LUNDIN. 
1., MACHAVA, F. (1995), Autoridade e Poder Tradicional. vol. 11 , 
Mapulo. MAEINDA. 

42 As perspectivas de lrae Lundin foram em certa medida prefigu
radas por posições politicas de alguns funcionários superiores 
da FRELIMO. corno por exemplo, o antigo ministro da Cu~ura, 
Bernardo Honwana. Foram igualmente consideradas e molda
das pelas atitudes e práticas de vários funcionários distritais 



e provinciais do MAE. Ver: LUNOIN, I. (1992), «Relatório de 
traballo de C8f1110 nas províncias de Sofata e Malica. AAutori
dadelpoder tradicional e suas bases de legitimidade•, Maputo, 
MAE. 

43 Diga-se que, quando nos referimos a culura, temos em vis· 

ta a definíçAo sociokigica deste cooceito; isto é, um conjunto 
coerente e mais ou menos formalizado de modos de pensar, 
senw e agir que, sendo apreendidos e partillados por uma 
pluraldade de imlvlduos. servem. quer em termos objeétivos. 
quer em termos simbólicos, para organizar esses indivíduos 
numa comunidade politica particula' e distinta. A cullla assu
me, deste modo, três dimensões essenciais: 1) é integratíva, 
uma vez que assegura que os diferentes agentes interagem 
utilizando os mesmos o6digos de signif1C3Ção; 2) é normativa, 
porque in1Jõe determinadas regras orientadoras da acção so
cial: 3) é eslrtAuratte, dado que articula e integra a experiência 
social num esquema interpretéiivo que lhe confere coerência 
aos o110s da comunidade política. Ver: DENNI, B., LECOMTE, 
P. (1999), Sociologie du pollique, Tome I, Grenoble. Presses 
Universitaires de Grenoble. 

44 Veja-se, por &xefl1llo. o caso dos MaChanga~a que estão 
orga~izados em grupos de parentes que descendem por via 
patriUnear e são patrilocais, unindo-se em tomo de um mesmo 
antepessado-ileus, o qual veneram. O cíbongo (plt.ral: siboogo 
-nome da lnhagem) constitui uma referência obrigatória para 
a identidade social e cultural destes grupos. Estes vão-se en
caixando em unidades políticas sucessivamente mais vastas, 
através da(s) dinêmica(s) do p<Wentesco, apresentando-se os 
membros do muti (povoação famiiar), como membros de uma 
rede comunitàia mais vasta. Ver: FELICIANO, J. (1989), Anfrt>. 

pologia Económica dos Thonga do Sul de Moçambique, Lisboa, 
UTUISCTE, Tese de Doutoramento. 

45 As instituições e lógicas do poder politico inscrevem-se. regra 
geral. no registo do sirrbóico, razão por que convém abordar 
igualmente o papel deste no prooesso de legitimação dos 
agentes das estruturas politicas ditas •tradicionais• . Deste 
modo. a acção determinante dos •sistemas simbólicos• · 
enquanto instrumentos de conhecimento e de construção do 
mundo objectivo (isto é, estruturas estruturantes), por um lado, 
e enqua~to meios de comunicação (ou seja, estruturas estrutu
radas), por outro · na def11ição elou reforço dos fundamentos 
da autoridade politica legítima das Autoridades Tradicionais 
que integravam. no período pré-oolonial, as divet"SaS cornun~ 
dades políticas existentes em África, foi sendo sistematicamen· 
te confirmada em diversos estudos, entre muitos outros, por 
autores tão dispées como: BOUROIEU, P. (1989), O Poder 
Simbóliro, Lisboa, Ditei; AUGE, M. (2000), A Conshução do 
Mundo: Religião, Representações. Ideologia, Lisboa, Edições 
70; AOLER, A. (1980), «fazedores de Chuva, Fazedores de 
Ordem», in AOLER, A. et a/. (eds.), GueiTI, Religião, Poder, 
Lisboa. Edições 70; ADLER, A. (2000), L e iJOUV(W et l'ínterdit. 
Royauté et religion en Afrique n!We, Paris, Albin Michel; RIV· 
lERE, C. (1988). Les llurgies polliques, Paris, PUF; AUGE, M. 
(1995), La /oçon des ptophétes. Paris. Éditions du Seuil; GOS
SELIN, G. (1993), Les nouveaux enjeux de ranthropcW.>gie: 
Aufour de Gea-ges Ba!Mdier, Paris, L'Harmaltan: NIEHAUS, 
I. (2001 ), W~chctall. Power and Poltics: Explomg lhe 0ccu11 
in lhe South AfricwJ Lowveld, Cape ToiiKI, Pluto Press; COX, 
J. ( 1998). RationaJ Ancestors: Scientific Rationa/My 1111d African 
lndigenous Religions, Cardiff, Cardiff Academic Press; DOZON, 
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J . .P. (1995), La cause des prophétes: Politique 81 religíon en 
Afrlque contemporatre, PIWis, Édítions du SeuU; BEArtiE, J., 
MIDDLETON, J. (1969), Spilt Medilrnship and Society ir Af· 
rica, London, Routledge; GESCHIERE, P. (1995), Sorcelleri6 
et politique en Afrique: La vianda des lllllrN, Paris, Karthala; 
GELLNER, E. (1995), Anthropology and Pollics: Revolttions 
ir lhe S8CI8d Grow, Cambridge Maas., Blackell; HAYNES, 
J. ( 1996), Re/lgion and Pollics ir A/rica, london, Zed Boob; 
HOLAS, B. (1968), Les dieux d'Afrique Noíre, Paris, Paul Geu
thner SA: ROWI.ANOS, M., WARNIER, J.·P. (1988), cSorcery, 
Power and lhe Modem State io Carneroun•, Man. (s.n.), pp. 
118-132. 

46 GEFFRAY, C. (1990), La cause des 8mJ6S au Mozambique. 
A11tropologie d'une guerre civil, PIWis, CREDU-Karthala, p. 54. 

47 LUNOIN, I. (1992), op. ct., pp. 38, 44. 
48 GEFFRAY, C. (1990), op. cil. 
49 GEFFRAY. C. (1990), op. cit. 
50 LUNDIN, I. (1992), op. cl. , p. 43. 
51 LUNDIN. I. (1992), op. cit., p. 49. Outros partlciplrltas deconfe.. 

rências promovidas pelo MAE expressaram posições politicas 
idênticas de forma ainda mais categ6rica. Porém, exlstiam ain· 
da no seio do governo uma oposiçlo politica substancial ao 
reconhecimento de facto dos chefes tradicionais. Por exemplo, 
alguns funcionários estatais que participaram na Conferência 
do Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI) sobre 
•Moçambique no Pós-Guerra: Desafios e Realidades», realiza· 
da em Maputo de 14 a 18 de Oezenilro de 1992. argumenta
vam que o reconhecimento político das dlefaturas locais equi
valeria à •racoloniza9ão• das áreas rurais (argumentos esses, 
que ainda hoje, ecoam no seio de algumas eltes políticas). 

52 Utilizamos o termo modernidade como significando o conjunto 
de alterações introduzidas à escala planetária pelo sistema 
mundial capitalista e pelo sistema de valores determinado pelo 
prooesso de globaização. Para uma análise mais aprofundada 
desla temática ver: COMAROFF, J., COMAROFF, J. (1993), 
Modemly and Hs Matontents: Ritual and Power in Post<;oionial 
Africa, Chicago, The University of Chicago Press; GIDDENS, A. 
( 1998), As Consequências da Modernidade, Oeiras, GeMa. 

53 A par do conceito de modernidade, o conceito de lradiçAo é, 
tarrbém ele. ambíguo (estes dois conceitos não se relacionam 
de forma entinónica, mas antes, COf11Jiemenlar). Enilora a 
tradiçAo transmita, por vezes, a ideia de algo cristaizado e 
imulávet. tal não corresponde à realidade. De facto, a tradiçAo 
é constituíde por um acervo cullural que, como veremos, é 
marcadamente dinâmico, enriquecendo-se pelas conjunturas. 
Efectivamente, para Edward Shils, no seu sentido primeiro, a 
tradição designa tudo o que é transmitido do passado para o 
presente: os objectos, os monumentos. as lógicas, as dinâ
micas, as crenças. os valores, as práticas e as institulçOes. 
Todavia, nao se trata de uma si~les recorrência estatlstica; 
é o valor real e simbólico alribu ido pelas geraç6es J1181811les 
ao que é transmitido pelas gerações do passado que constitui 
a tradiçlo. Realçamos, neste sentido, que o valor alribu ido ao 
passado nem por lsao i!l1llica que as crenças e as práticas 
transmitidea permaneçam iRlltáveis. A tradiçlo n1o é uma sim
ples reprodução. Nenhuma sociedade poderia sobreviver sem 
adaptar as Clet'IÇ8S, os valores ou os modelos tnllsmitldos 
pelo passado. Esta balsmissão traz consigo a re-interpreta
ção, a re-traduçlo e a re-adaptação das tradiç{les por cada 
geraçAo aos contextos histórlco-j)Oiilicos em que se encontram 
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inseridos. A tradição. como refere Max Weber, não se prende, 
em rigor, com a existêntia de instituições imutáveis: é. acima de 
tudo, um modo de pensar e fundamentar a legitimidade das ins
tituições do presente através do recurso ao passado - tomando 
como instâncias legitimadoras os deuses, os ancestrais ou a 
força das práticas colectivas. Em suma. para Edward Shils, a 
informaçao procedente do passado. não é fruto de uma obser
vação ou experiência, mas de actos de comunicação múltiplos 
que incluem textos. tradição literária. lendas, mitos, muitos 
deles anteriores ao momento histórico em que o(s) agente(s) 
vive(m) e (re)constrói(em) a sua identidade e o seu larger se/f. 
Acerca desta questão ver: SHILS. E. (1992). Centro e Periferia. 
Usboa. Oifel: WEBER. M. (1995), op. cit.; ver ainda: APTER, 
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«Paliamos muitas vezes nas conquistas dos nossos antepassados. 
Mas é preciso dizer a verdade; a conquista está por fazen>. 

CORVO, J. (1884), 

Estudos sobre as Províncias Ultramarinas, 
vol. II, Moçambique, LISBOA. 

«0 preto não nos obedece, não nos respeita, nem sequer nos 
conhece na maior parte daquella província. Esta é a verdade 

em toda a sua crueza, e tantos e tão repetidos factos a 
demonstram, que não há protestos nem invocações 

de glórias passadas que a possam invalidan>. 
ALBUQUERQUE, J. (1893), 

«0 Exército nas Colónias Orientais>>, 
Revista do Exército e da Armada, 

Ano I, vol. I, (2). 
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ESfAOO(s) E AUTORIDADES TRADICIONAIS EM MOÇAMBIQUE NOS CONTEXTOS 

PRÉ-COLONIAL E COLONIAL: PAliA UMA VISÃO CRITiéA GLOBAL 

1. ComunW_.ea polítlcaa e condlclon.allmoa socloeconómlcoa 
• ecolópoa em Moç.mltlque no perfodo p"-cooonl .. 

I'ARTE I 

A história económica, etnográfica, social e política de Moçambique1 no período pré

colonial2 foi constituída por uma interacção complexa, mas coerente, de diversos factores 

intrínsecos e extrínsecos: as condições climáticas e agrícolas, o comércio e as influências 

sociais, religiosas e culturais recebidas além-mar, os conflitos armados entre as estruturas 

políticas tradicionais características da(s) sociedade(s) moçambicana(s), o banditismo 

endémico, as migrações, as invasões, e a dominação política de invasores «nacionais» e 

«estrangeiros». 
As condições climáticas ao longo da costa e em toda a savana das terras baixas deter

minavam que a economia básica da população naquelas áreas geográficas se baseasse na 

agricultura e não na criação de gado. A Norte do Zambeze, no século XIX, a comunidade 

«agrícola de aldeia» era dominada politicamente por clãs que seguiam sistemas sociais de 
descendência matrilinear (ver mapa 18)3. No século XIX, os rituais de iniciação, os santu

ários da chuva e os cultos dos espíritos da terra, eram também dominados pelos clãs ma

trilineares. Em geral, as chefaturas, ou regulados, eram pequenos e relativamente fracos. 

Embora algumas chefaturas Ajauas e Macuas tivessem adquirido um poder e um prestígio 

político consideráveis, a falta de fontes de riqueza facilmente acumulável, dificultava o 

aparecimento de Estados comparáveis às grandes chefaturas pecuárias da savana das ter

ras altas do planalto meridional. Para mais, havia no interior das sociedades matrilineares 

das terras baixas uma fonte contínua de conflitos sociais, pois os maridos, marginalizados 

nas estruturas políticas e económicas da aldeia onde residiam, procuravam estabelecer as 
suas próprias famílias independentes e encontrar fontes de riqueza que, em certa medida, 

pudessem libertá-los do domínio social e familiar dos clãs das suas mulheres4
• 

O comércio proporcionava um desses meios de aquisição e acumulação de rique

za5. Todavia, existiam também atractivos nas incursões de captura de escravos, pois as 

mulheres e os escravos aumentavam o poder e o prestígio político de um homem e não 

dependiam do domínio familiar e social dos clãs matrilineares. Esta procura de indepen

dência social e económica explica também por que muitos homens se sentiam atraídos a 

associar-se aos muçulmanos e portugueses, chegando até, a adoptar a sua religião e os seus 
padrões culturais6• 

O poder dos clãs matrilineares no domínio do acesso à terra, da produção agrícola 
e dos cultos religiosos era, assim, permanentemente contestado pela autoridade rival dos 

homens que adquiriam riquezas e prestígio político por meio do comércio, do banditismo, 

da escravatura e da associação militar a estrangeiros. Esta dialéctica familiar era causado

ra de fragmentação social e de conflitos políticos e, até ao aparecimento no século XIX 

das grandes chefaturas Ajauas, prolongou no tempo ténues «confederações» de clãs ou 

de pequenos <<Estados» de bandidos, em contraposição às chefaturas de grande escala e 
centralizadas (ver mapa 25). 
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HOÇAHBIQUE: HEHÓRIAS SOCIAIS DE ONTEH, DILEHAS POLITICOS DE HOJE 

Se bem que não existisse a mesma tensão social entre formações matrilineares e patri

lineares nas populações da planície a Sul do Zambeze, a predominância da «agricultura de 
aldeia» na economia e a falta de gado produziam ali algumas das mesmas consequências 
sociais e políticas. A natureza precária da «agricultura de aldeia» era tal que não existia, 

pura e simplesmente, base económica para a criação de grandes chefaturas. As linhagens, 

dependentes da agricultura nas incertas condições climáticas da planície baixa e com ex
periência dos efeitos das rigorosas e prolongadas secas periódicas, procuravam melhorar 
a sua situação social, os seus bens e a sua segurança económica, quer com incursões des

tinadas a adquirir mulheres e «clientes» escravos, quer associando-se a portugueses e/ou 
a muçulmanos7

• 

Estas comunidades politicas da planície, arreigadas à terra e protegidas pelos espí
ritos dos antepassados, eram muitas vezes seriamente abaladas pelas secas e pelas in

clemências do tempo, que as forçavam a adoptar um estilo de vida predatório. Durante 

esses períodos de seca, o banditismo tornava-se endémico: organizavam-se pequenos 
grupos que tentavam sobreviver espoliando os vizinhos, interceptando as caravanas de 

comércio ou capturando escravos para vender. Uma das consequências estruturais foi 
o debilitamento e a perda de bases da autoridade política das chefias tradicionais: essas 
comunidades políticas ficavam sujeitas à conquista militar e ao domínio político de es

tranhos invasores. 

As populações da planície do Sul de Moçambique eram particularmente vulneráveis 
ao ataque e conquista pelas chefaturas, patrilineares e pecuárias, da savana do planalto. 

A posse de gado permitia a acumulação de riquezas transferíveis, e estas, por sua vez, 

forneciam a base de um poder político em escala, que as comunidades da planície não 
podiam igualar. Entre os séculos XV e XIX, a savana da planície esteve submetida a três 

fases distintas de dominação política por chefaturas e Estados de possuidores de gado - os 
Shona-Karangas8 nos séculos XV e XVI, os VaTsonga no século XVIII e os VaNguni no 
século XIX. 

A Norte do Zambeze, a população matrilinear pertencia a quatro grandes famílias lin
guísticas. Os Makonde viviam na região da fronteira Moçambique-Tanzânia e no planalto 
Mavia.9 Os de língua Macua encontravam-se em toda a planície, do Rovuma ao Zambeze, 

e no interior meridional até ao rio Chire. A Oeste deste rio viviam os do grupo linguístico 
Marave, com os seus notáveis subgrupos Manganja e Cheua e, a Leste do lago Malawi 

(Niassa), ocupando o triângulo formado por este lago e pelos rios Lugenda e Rovuma, 
viviam os Ajauas10

• Estes grupos étnico-linguísticos não só não constituíam unidades so
ciais e culturais coerentes, como ainda se caracterizavam, por uma extrema fragmentação 
política. 

As sociedades matrilineares de Moçambique não puderam criar fortes instituições de 

chefia e o poder político estava nelas dividido e disperso. A fragmentação política dos Ma

cuas, já notada por comentadores portugueses no século XVI, produzira um padrão em 

que certos indivíduos com bastante poder social na comunidade política podiam instalar 



I!STADO(s) E AUTORIDADEs TRADICIONAIS EH MOÇAMBIQUE Nos CONTExTos I PAue r 

PRt-COLONIAL E COLONIAL: PARA UMA VISÃO Cll.ltiCA GLOBAL 

«Estados)) de tipo banditesco mediante o acaudilhamento de uma clientela pessoal ou em 

que os invasores, vindos do exterior, podiam impor uma dominação assente na colecta de 

impostos11
• 

Em finais do século XVI, grande parte da região compreendida entre a Ilha de Mo

çambique e o Chire fora dominada militarmente por chefes guerreiros Maraves, sendo 

que, no século seguinte, a região de Quelimane a Norte do Licungo ficou sob o domínio 

político dos portugueses (ver mapa 24)12• Ao longo da costa, tinham-se criado, desde o 

século XV, pequenas cidades comerciais islâmicas: duas delas, Sáncul e Angoche, ganha

ram uma espécie de predominância política e económica sobre as demais (ver mapa 26)13
• 

Estes povoamentos sobreviveram em grande proximidade dos portos comerciais portu

gueses de Quelimane, Moçambique e Querimba, de modo que grande parte da população 

da costa fora mais ou menos <<assimilada)) pela cultura muçulmana ou pela cultura dos 

mestiços portugueses (ver mapa 11). Contudo, a influência cultural da costa ainda em 

1820 não parecia ter penetrado muito no interior. Organizavam-se caravanas de comércio 
para feiras situadas apenas a um ou dois dias de marcha a partir da costa, e poucos indiví

duos das cidades costeiras iam ao interior pelas rotas comerciais (ver mapa 21)14
• 

O rápido crescimento do comércio de marfim e de escravos no século XVIII não deu 

directamente origem ao aparecimento de grandes chefaturas centralizadas nos Macuas ou 

nos Ajauas, porém, reforçou o processo político pelo qual os homens fortes locais pude
ram criar exércitos privados e instalar pequenos «Estados)) banditescos a fim de extorquir 

tributos económicos ou escravos aos seus vizinhos15
• 

Cerca de 1820, elementos da população Ajaua a Leste do lago Malawi (Niassa) tinham 
já transformado o comércio de marfim numa actividade económica especializada. O co

mércio de marfim destinado a Quíloa e à Ilha de Moçambique tinha-se desenvolvido no 

século XVI, simultaneamente com o declínio da produção de ouro no planalto do Zimba

bwe. No século XVII, as caravanas Ajauas eram os principais fornecedores deste tráfico, e, 
no século XVIII, já se encontravam comerciantes Ajauas em todo o território compreen

dido entre o Zumbo, o Zambeze médio, e Quíloa, na actual Tanzânia. 

A profusão do comércio de marfim parece ter originado a gradual ascensão política 

de um grupo de condutores de caravanas e chefes políticos locais com acesso a fontes de 

riqueza e de mão-de-obra que em parte os libertava da tradicional autoridade económica 

e ritual das «cabeças)) dos clãs matrilineares. No entanto, em 1820 a migração para Sul das 

chefaturas Ajauas não havia ainda começado como tão-pouco a islamização extensiva dos 

Ajauas, que se seguiu à instalação de chefaturas centralizadas de mercadores de escravos, 

em finais do século XIX16
• 

As comunidades políticas do grupo de línguas Marave, que habitavam, de um modo 
geral, a região compreendida entre o Luângua e o Chire, eram também, de filiação matri

linear. No final do século XVI, tinham sido conquistados por bandos guerreiros oriundos 

do interior Norte e que durante o século XVII haviam instalado três grandes chefaturas: 
Lundu, Undi e Kalonga (ver mapa 17). 
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Embora na geração seguinte à da sua instalação se tivessem revelado formidáveis no 
plano militar, estas chefaturas tornaram-se cada vez mais umas «simples» supremacias 

rituais dotadas, na realidade, de pouco poder político. As condições do clima não favore

ciam a acumulação de gado e os lucros proporcionados pelo domínio do comércio, mos

traram não constituir uma base económica adequada para a manutenção da chefatura 

centralizada na escala que os conquistadores originais haviam estabelecido. As comunida
des agrícolas, dominadas por clãs matrilineares e pelos cultos dos espíritos locais, conti

nuaram a produzir as instituições políticas mais duradoiras. 

A situação desta região em princípios do século XIX é conhecida com algum porme

nor graças aos diários de viagem de duas expedições portuguesas que por ela passaram 

- a de Francisco de Lacerda, em 1797, e a de António Gamito, em 1831. Durante o século 
XVIII, os prospectores portugueses de ouro tinham-se instalado a Norte do rio e alguns 

deles tinham imposto às pequenas chefaturas Cheuas e Nsengas da margem Norte um 

tipo de dominação política característica do Zambeze17• A região era também regular

mente visitada por caravanas dos Ajauas e, com uma frequência cada vez maior, dos Bisas 

(ver mapa 20); mas não existia uma organização política coerente e a produção não era 

em grande escala e, portanto, o comércio do ouro nas feiras e acampamentos mineiros 
perderam importância económica quando se esgotaram as jazidas de ouro aluvial e se 

encontrava já muito pouco material produtivo para exploração18
• 

A Sul do Zambeze estendia-se um vasto trecho da planície, do vale deste rio até à baía 

de Lourenço Marques, cortado pelos vales do Pungué, do Save e do Limpopo. Os portu

gueses deram o nome de Tonga à população que ali encontraram no século XVI, descre

vendo-a como organizada em pequenas chefaturas e dependentes da agricultura, com
plementada, quando possível, pelo comércio com mareantes islâmicos ou portugueses. A 

partir, pelo menos, do século XV, as regiões dos Tongas, no Norte, tinham sofrido invasões 

dos Shona-Karangas das terras altas do planalto, criadores de gado e patrilineares. 

A expansão territorial dos Shona-Karangas levou à criação dos importantes Estados 
de Gamba (situado a Sul do Save), do Monomotapa, do Sedanda, do Manica, do Quiteve 

e do Barué, a Norte, todos eles Estados que viriam a ficar incluídos no território do actual 

Moçambique (ver mapa 23) 19• Todos estes seis Estados continuavam a existir em 1820, 

embora nessa época histórica estivessem já consideravelmente debilitados e, o seu terri

tório se houvesse retraido. As suas economias dependiam do comércio e da «agricultura 

de aldeia» em pequena escala, pois as terras de criação de gado da savana do planalto 

tinham caído sob o domínio político dos poderosos chefes militares Rozvis no fim do 

século XVII. 

O Estado Rozvi de Changamira - um grande Estado influente e estável - dominava 
as terras altas, entre as escarpas do Zambeze e o Limpopo, desde 1690. A classe políti

ca dominante desses criadores de gado construíra complexas cidades de pedra e as suas 

relações com o mundo exterior limitavam-se ao comércio com as duas feiras portugue
sas do Zumbo e de Manica. A impressionante estrutura administrativa do Estado Rozvi 
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proporcionara pouco menos de um século de relativa estabilidade politica à região a Sul 

do Zambeze. As secas dos anos de 1790-1791 tinham, porém, provocado crescentes que

relas políticas no interior do Estado Rozvi: já não podia ser dada protecção ao Zumbo e a 
Manica e, por volta de 1820, o poderio económico e politico de Changamira era já nitida

mente uma sombra do anterior. 
Os Tongas que não haviam sido conquistados e absorvidos pelos Karangas tinham 

caido sob o domínio político dos portugueses no Zambeze. As suas pequenas chefatu
ras territoriais (co)existiam precariamente dentro ou à beira dos prazos- o nome dado 

aos territórios dominados pelos portugueses (terras arrendadas pela Coroa; espécie de 
foro) e pelos seus «clientes)) achikunda (escravos-guerreiros)20

• No século XVU, alguns 

desses cabos-de-guerra portugueses tinham realizado vastas conquistas nas terras altas 

e nas planícies mais a Leste, subordinadas ao Quiteve. Se bem que a maior parte dessas 
conquistas militares se tivesse perdido durante as guerras dos anos de 1690-1692 com os 
Rozvis, as terras que iam da foz do Zambeze ao forte de Sofala continuavam em mãos 

portuguesas21
• 

Durante o século XVII houve uma segunda invasão de comunidades políticas de cria
dores de gado, patrilineares. A partir, pelo menos, do começo do século, a planície a Sul 

do Pungué sentira já a firme expansão demográfica dos Hilengues, de língua XiTsonga. 

As comunidades políticas Tsonga estavam directamente relacionadas com os VaNguni e 
com as comunidades políticas da baía de Lourenço Marques. Não está totalmente escla
recido o motivo por que começaram as suas migrações. No início do século XVIII, con
tudo, alastravam já por toda a região a Sul do Save, instalando novas chefaturas e Estados 

e, destruindo as pequenas e fragmentadas comunidades políticas dos Tongas, algumas 
das quais procuraram a protecção militar do recém-instalado estabelecimento comercial 
português de Inhambane. As invasões dos VaTsonga, que prosseguiram durante toda a 

primeira metade do século XVIII, fazem lembrar as migrações e invasões Nguni do século 
XIX- em ambos os casos a organização política e militar dos criadores de gado patrili
neares mostrou-se capaz de esmagar e absorver aos poucos as comunidades políticas de 
pequena escala dos Tongas. 

A região que circunda a baía de Lourenço Marques (Delagoa Bay) é uma região dis

tinta na história política de Moçambique. Os cursos terminais dos rios que desaguam 
nessa baía sempre serviram de suporte ecológico a uma população relativamente densa 
que, desde o século XVI, complementava a sua economia mista comerciando com barcos 

ingleses, holandeses e portugueses, e com os baleeiros americanos. A riqueza agrícola e 

comercial da região da baía, permitiu a formação de grandes e vigorosos reinos, que se 
podiam comparar, em população e em território, com os maiores Estados pastoris da sa

vana do planalto. 

Dois deles, o Nyaka e o Tembe, fruíam de uma continuada história politica que se 
pode reconstituir mediante a consulta de documentos portugueses e holandeses a partir, 
pelo menos, do século XVI. Embora o equilíbrio do poder político flutuasse entre ambos, 
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é importante notar que nunca nenhum reino dominou sozinho todas as margens da baía. 
Os comerciantes europeus conseguiam sempre negociar com chefes políticos rivais, evi
tando assim, que o(s) mercado(s) e a(s) economia(s) viessem a ser dominados por uma 

única comunidade política <<moçambicana». 
A baía de Lourenço Marques e o seu hinterland próximo, exerciam uma grande atrac

ção política e económica, cativando o comércio de grande curso das regiões do Natal e do 

Transval e servindo de substrução territorial a uma população comparativamente adensa. 
Todavia, a sua grande importância política residiu em ter tornado extremamente vulnerá

veis as unidades políticas que viviam no seu interior, quando os acontecimentos do século 

XIX fizeram da sua posse, objecto de intensa competição económica entre chefaturas e 
Estados rivais <<moçambicanos» e, entre estes, e as potências coloniais europeias. 

l.Atrlbutos e tund~~mentos soclopolíticos de leJitlmt~Çio das 
Autoridades Tradicionais em Moç~~mblque no periodo pré-colonial 

Após a expansão Bantu22 e antes do impacto político, social, cultural, religioso e eco

nómico do Estado colonial português, o qual principiou no século XVI, a autoridade polí
tica legitima de cada chefe tradicional das comunidades politicas moçambicanas, resultava 
da sua capacidade de gestão de quatro factores principais: o geográfico, o político-militar, 

o económico e o mágico-religioso (ver mapa 6)23• 

O factor que designamos por geográfico, era crucial na ocupação de um território 
distinto, com limites suficientemente conhecidos, cuja fruição era reservada aos membros 
da comunidade política, que reagiam colectivamente em sua defesa contra tentativas de 
ocupação militar ou de violação de soberania política por parte de estranhos. Apenas com 

prévia autorização formal do chefe tradicional podiam outros atravessar o território da 
comunidade política, ou mesmo, recolher peças de caça feridas em comunidades políticas 
alheias. 

O factor de carácter politico-militar tornava o chefe tradicional e os outros dirigentes 
políticos, em símbolos de unidade e soberania e representantes da comunidade políti
ca perante outras comunidades orgânicas fossem elas de tipo ciânico, tribal ou estadual. 

Com elas concluíam alianças politicas e diplomáticas ou entravam em conflito armado24 • 

Decidiam, ainda, as migrações colectivas para outras regiões. Ponderavam a divisão admi
nistrativa mais conveniente e as delegações de poderes políticos atribuídos aos dirigentes 

distritais. Mediante consenso geral, podiam conceder autorização formal aos ramos junio
res da casa reinante para fundarem comunidades políticas independentes. 

O chefe tradicional, responsável pela lei e pela ordem, detinha tão importantes fun

ções judiciais, que alguns autores consideram primacial na definição de chefatura a livre 
concordância dos respectivos membros em submeterem os seus litígios à resolução do 
mesmo tribunal «Costumeiro», acatando as suas sentenças jurídico-legais25• 
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Apesar desta grande concentração de poderes politicos, juridicos e sociais, os chefes 
tradicionais não eram, por regra, autocratas que governavam arbitrária e/ou despotica

mente. Estes, deviam cingir-se às normas e valores sociais e jurídicos do direito consue

tudinário em vigor, e empregar os seus privilégios e riquezas com ponderação e discer

nimento, tendo sempre em consideração o bem-estar geral da(s) sua(s) comunidade(s) 

politica(s). A autoridade legítima de que dispunham, era contrabalançada pelos conse

lheiros e pelos membros da familia dirigente. Os próprios agentes de execução politica não 
lhes deviam obediência cega. Se exorbitassem as suas funções sociais e politicas podiam 

ser depostos ou mesmos executados por rebeliões populares, como aconteceu em 1791 ao 
chefe tradicional Capela, da margem Sul da baía de Lourenço Marques que, durante uma 
grande fome, tentou extorquir mantimentos aos seus súbditos26• A própria raridade de 

movimentos de lutas politicas internas contra opressões tirânicas explica-se, largamente, 

pela moderação e sentido de equidade social da esmagadora maioria dos chefes tradicio
nais. 

Ligados à pessoa do chefe tradicional estavam determinados privilégios sociais e mo

dos de tributação económica que o transformavam mais em fiel depositário da riqueza 

acumulada pela comunidade política, do que em oligarca que dispusesse a seu bel-prazer 
dos bens materiais que lhe eram confiados27

• Cumpria-lhe dar guarida a viajantes, susten
tar enviados de outras comunidades políticas, socorrer súbditos atingidos por calamidades 
naturais, receber chefes tradicionais subalternos em visitas de serviço, hospedar litigantes 

aguardando justiça, etc. A generosidade social e económica era considerada a mais excel

sa das virtudes políticas, a que causava suprema satisfação pessoal, e a que atraía maior 

número de aderentes políticos. A remuneração dos guerreiros que mais se distinguissem 
nos conflitos armados consumia parte considerável dos recursos económicos disponíveis 
na comunidade política28• 

Por seu lado, os factores económicos, que cimentavam a colectividade, revelavam
se, sobretudo, nas actividades e intercâmbios indispensáveis à comunidade política como 

um agregado autónomo que podia sobreviver em regime largamente auto-suficiente, gra
ças à exploração racional dos recursos ecológicos, conhecidos ou em potencial. A terra 
pertencia à comunidade política como um todo e não ao chefe tradicional como alguns 

autores erroneamente têm afirmado29• O chefe tradicional era meramente o responsável 
pelo controlo e gestão desse precioso património comum, regulando os direitos, resolven
do os conflitos sociais de utilização, e (re)distribuindo certas áreas de terra a linhagens e 

subdivisões distritais30• 

Não lhe era reconhecida autoridade ou competência formal para alienar o território 
comunitário sem obter o prévio assentimento dos restantes membros da comunidade po

lítica. Estes últimos, gozavam de direitos de domicílio, cultivo e exploração. Só depois de 
cada família iniciar o aproveitamento produtivo da porção de terra que lhe era atribuída 
e de dar conveniente sequência aos seus direitos de domicílio e cultivo, se considerava 

plenamente integrada na comunidade política e no gozo normal de outros direitos sociais 
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complementares como os relativos à utilização e exploração de águas, pastagens, jazigos 
minerais, recursos faunísticos, piscícolas e vegetais, etc. 

Quanto aos factores mágico-religiosos, assumia especial relevância social a distinção, 
dos antepassados-deuses em duas categorias: os da chefatura e os da família consanguí
nea31

• Só o chefe tradicional da comunidade política podia actuar como oficiante e supli
cante perante os primeiros, em casos de calamidade pública. No Sul do Save, devido a nu

merosos movimentos migratórios, e à sobreposição social e cultural de diversas camadas 

de invasores ou, pelo menos, de imigrantes transformados em aristocracias dominantes, 

as preces pela chuva e outras propiciações cerimoniais, eram, frequentemente, reservados 

aos «donos do país»: vanhani va ditiko; isto é, aos submissos descendentes do clã que, pela 
primeira vez, desbravara e ocupara a região32• 

O chefe tradicional possuía, contudo, outros privilégios sociais extraordinários. Ape

nas ele se encontrava isento das terríveis acusações de feitiçaria anti-social que tão pro
fundas dissensões políticas e perturbações sociais causaram até épocas históricas recentes. 

Pelo contrário, o chefe tradicional podia recorrer ao auxílio dessa suposta potência sobre

humana quando julgasse a comunidade política ameaçada. O termo feiticeiro (insulto 
gravíssimo quando dirigido a qualquer elemento «comum» da comunidade política), re

vestia-se de conotações sociais honorificas quando, em superlativo, era aplicado aos chefes 

tradicionais33
• 

Estes, por vezes, eram detentores de insígnias rituais, tais como a bracelete dos tinguluvi 
(antepassados), ou o célebre mphulo (fogo da realeza), que tornava a chefatura invencível, 
ou os relicários sacralizados compostos por minúsculos restos extraídos dos corpos mori

bundos de antepassados-deuses, ou ainda, os potentes e secretos medicamentos mágicos, 

que transformavam toda a sua pessoa em perigoso tabu social e que lhes conferiam poderes 

sobrenaturais34
• O seu nome possuía um carácter místico-sagrado. Eram os chefes tradi

cionais que realizavam os complexos rituais que garantiam o sucesso político das grandes 
migrações e que vigiavam o cumprimento dos numerosos tabus e observâncias culturais 
que regulavam e dinamizavam a vida social e política da comunidade que superintendiam. 

3. M~blque na disputa, p.-tlha e conquista de Áfrlc• do Tratado 
de Lourenço Marques ao Tratado AnJio-Portupês 

A lenta penetração europeia em África no século XIX originou uma escalada de lutas 
diplomáticas e militares pela posse do território no final da década de 1870, por razões 
históricas e políticas diversas (ver mapas 7, 8, 9, e 10). Com efeito, a sequência dos aconte

cimentos históricos que iria levar à disputa, partilha e conquista de facto da África Austral, 
em geral, e de Moçambique, em particular, remonta a 1878 (ver mapa 15)35

• 

Neste sentido, o fracasso diplomático do Tratado de Lourenço Marques não pôs fim, 

nem às pretensões políticas coloniais portuguesas, nem à cooperação económica com a 
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Inglaterra no domínio colonial, iniciada por Andrade Corvo: ela foi retomada explici

tamente, de novo, em Novembro de 1882, por um governo regenerador que propôs em 

Londres a abertura de negociações diplomáticas, com o fim de garantir a soberania portu
guesa na área geográfica do Zaire. 

A questão política - que como sabemos, se arrastava havia várias décadas, correspon

dendo a uma velha aspiração da política colonial portuguesa e dá diplomada de Lisboa 
-fora também já levantada por Andrade Corvo, em começos de 1876, sem encontrar 

então eco favorável no Foreign Otfice. Contudo, a conjuntura política era agora distinta: 
no dobrar da década, a pressão politica internacional na região congolesa acentuara-se, 

por efeito das expedições de Henry Stanley, ao serviço do rei Leopoldo II da Bélgica, e 

do francês Pierre Brazza. Em Setembro de 1880, tal pressão, havia culminado no tratado 
(ratificado solenemente pelo parlamento gaulês, dois anos mais tarde) pelo qual Makoko, 
chefe tradicional dos Batéké, cedia o seu território à França. Estava lançada a corrida po

lítica à região, de cuja importância estratégica, se tomava dia-a-dia maior consciência na 
Europa. A Inglaterra já não bastava a tradicional linha de contenção das pretensões ter

ritoriais portuguesas, procurando manter a região livre da soberania formal de qualquer 
potência europeia. Dai que o governo inglês se mostrasse pela primeira vez disposto a 
reconhecer os direitos históricos e políticos de Portugal naquela região. No entanto, como 

seria previsível, não sem contrapartidas políticas (ou de outra natureza). 
Na nota britânica de resposta, de 15 de Dezembro de 1882, a aceitação da ocupa

ção portuguesa na costa ocidental de África aparecia ligada a um conjunto de condições 

económicas e territoriais36
• Nas negociações políticas subsequentes, o debate centrou-se 

em duas questões principais: a delimitação territorial das possessões portuguesas, tanto 
na região do Congo como na do Chire (entre o Zambeze e o Niassa), e a extensão das 
franquias comerciais a conceder à Inglaterra, não só no Congo, mas também em Angola e 
Moçambique, e nas outras colónias portuguesas de África. 

Não obstante todas as pressões diplomáticas e resistências políticas em ambos os pa
íses, os dois governos acabarão por firmar a 26 de Fevereiro de 1884, um tratado político 
pelo qual a Inglaterra reconhecia a soberania portuguesa no litoral africano a Norte do 
Zaire e, na margem esquerda, até ao porto fluvial de Noqui, em troca de concessões e 
garantias económicas no âmbito das pautas coloniais e ainda da limitação da jurisdição de 

Portugal no Chire (dela excluindo a região do Niassa)l7
• 

Aceitando o acordo político, o governo português afastava-se do sector mercantil, 
tradicionalmente influente na questão colonial, seguindo uma linha de expansionismo 

económico moderado, em cooperação com a Inglaterra, próxima da adoptada por An

drade Corvo. Ao fazê-lo, Portugal ficava entre dois fogos político-económicos: por um 
lado, o dos interesses económicos ligados aos tráficos coloniais, de que se fazia eco a 

Associação Comercial de Lisboa, e, por outro, o dos defensores de uma perspectiva po
lítica maximalista que se havia difundindo desde meados de setenta, para a qual toda a 
região do Congo, e ainda outras vastas terras de África, estavam naturalmente votadas ao 
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domínio português, por direito de descoberta e pela influência política historicamente aí 

exercida. 

Partindo deste pressuposto político, fora já possível em 1875 ver na intervenção mi
litar inglesa contra as comunidades políticas das margens do Zaire, uma autêntica «inva

são», ou mesmo «Um flagrante ataque à nossa soberania, e à integridade da monarquia»38
• 

Assim, em 1884, a mesma corrente política considerava o tratado como «desgraçadíssi
mo», entre outras razões porque, tendo Portugal direito, não só à costa, mas também a 
todo o sertão, ficara reduzido a uma simples tira no litoral, ao mesmo passo que lhe era 

retirado o lago Niassa «Que era português»39• O mito da espoliação económica e territorial 

começava a ganhar fundamento político. 
Contudo, não foram as resistências políticas internas que impediram a ratificação do 

texto acordado: o obstáculo decisivo veio desta vez da pressão política exercida pelas ou
tras potências coloniais europeias, num processo diplomático que, como se sabe, condu
ziu à Conferência de Berlim, reunida de Novembro de 1884 a Fevereiro do ano seguinte 

- marco simbólico da partilha de África - assinalando, por um lado, definitivamente a 
emergência de um sistema multipolar nos assuntos da política colonial africana, e, por ou
tro, no dizer de Elikia M'Bokolo «La rencontre de l'Afrique avec l'impérialisme colonial»40

, 

que consequentemente incorpora a África no Sistema-Mundo41
• No essencial, o jogo di

plomático na Conferência de Berlim centrava-se em torno de três países- Alemanha (que 

fazia a sua entrada no palco colonial), França e Inglaterra - que tanto Portugal, como o rei 
Leopoldo II da Bélgica e a sua Associação Internacional Africana, tentavam cativar para a 
respectiva causa política42

• 

Os resultados políticos são (re)conhecidos. Em primeiro lugar, o mais evidente: a for
mação de facto, paralelamente às reuniões formais do congresso, do Estado Livre do Con
go do rei Leopoldo II, que iria abranger uma enorme área geográfica da África Central. 
Em segundo lugar, entre outros pontos de menor alcance político: a aplicação dos princí

pios económicos da liberdade de navegação e do comércio às bacias do Níger e do Zaire. 

Contrariamente ao muitas vezes constatado, a Conferência de Berlim não consagrava com 
carácter ortodoxo o principio político da «ocupação efectiva» para o reconhecimento da 
soberania de qualquer potência colonial europeia no continente africano (exigindo-a ape

nas, em alguns casos, para o litoral). 
Quanto a Portugal, ia gorar-se a sua pretensão política ao domínio territorial de todo 

o baixo Congo, uma vez que a margem direita do rio era concedida ao Estado Livre do 
Congo. Todavia, ficava-lhe a margem esquerda (até ao porto de Noqui) e, a Norte do 
Zaire, os territórios de Cabinda e Molembo. Frustravam-se, assim, definitivamente as as

pirações económicas do comércio luso-africano de apropriar-se da região do Congo infe

rior, fechando-a às trocas mercantis internacionais. Frustrada, ficava também, a corrente 
expansionista radical, cada vez com maior peso político, que sonhava com um avanço 

português para o interior, sem limites definidos, na região do médio e alto Zaire, com 
base nos direitos históricos e numa vaga influência política na África Central. Em geral, 



o sentimento na(s) elite(s) política(s) e económica(s) portuguesa(s), foi de humilhação 

internacional, sobretudo porque viam o território em causa ser atribuído a um recém
chegado, o Estado Livre do Congo, do rei Leopoldo II, sem tradições históricas, herdeiro 
da Associação Internacional Africana, que desde a sua criação, em 1876, mantivera más 

relações diplomáticas e comerciais com Portugal. 
Neste contexto político, voltou a fazer-se sentir a tentação isolacionista: vozes houve 

- como a de Luciano Cordeiro - que recusaram como simples alusão a ideia de uma coo

peração económica com a Europa para a exploração de África, defendendo uma política 
voltada para as realidades sociais do continente africano e fundada na relação histórica 

especial que os portugueses supostamente mantinham com o indígena, considerando-o 

«0 nosso melhor, o nosso verdadeiro aliado»43 • Era mais uma vez um mito político, uma 
falsa representação da realidade social, em resposta às pressões políticas que o pais so
fria no campo internacional: das próprias noticias publicadas na época pelos jornais da 
metrópole, pode-se inferir que os contactos políticos e económicos entre portugueses e 

africanos não seguiam um padrão uniforme nem se distinguiam dos que envolviam os 

outros colonizadores europeus - tudo dependia do lugar e do tempo, das circunstâncias e 
das relações políticas e de força em disputa. 

Para mais, a própria pressão política externa e a aceleração dos acontecimentos em 

África davam cada vez mais peso aos que preconizavam a conquista através de «Uma 
guerra de terror e de extermínio cuja memória se conserve por muitas dezenas de anos como 
tradição de pais parafilhos»44

• As operações militares passaram a estar na ordem do dia, 
sobretudo no Sul de Angola, na Zambézia e Manica, em Moçambique. A mesma pressão 
política levou também a intensificar os outros meios de ocupação administrativa e militar 

já reclamados pela Sociedade de Geografia de Lisboa, em representação de Portugal desde 
1880 (ver mapas 12, 13 e 14). 

No cômputo geral, todas as iniciativas políticas traduziram sem dúvida uma estratégia 

de acção militar mais agressiva, impulsionada pelo nacionalismo expansionista que domi

nava na metrópole. Os resultados políticos foram débeis, de carácter meramente pontual, 
prejudicados pela falta de recursos económicos e logísticos do Estado: estava-se muito 
longe da «ocupação efectiva», para além do estrito círculo das áreas geográficas até então 
avassaladas. No entanto, embora fugaz, a simples presença militar portuguesa em regiões 

como a Lunda ou Manica, era relevante nas lutas políticas e diplomáticas que se avizinha

vam pela posse dos territórios do interior da África Central. 
Neste sentido, em diversos contextos históricos, a partilha política e territorial resol

via-se no campo diplomático. Neste anfiteatro, a política portuguesa conheceu inflexões 

importantes, na sequência da Conferência de Berlim. Destas, a principal foi de ordem 

geoestratégica, correspondendo à passagem do eixo central da expansão da região zai

rense (atribuída, nesta conjuntura, ao Estado Livre do Congo), para a área geográfica 
compreendida entre Angola e Moçambique. Reclamada pela imprensa, sobretudo a da 
oposição progressista, essa viragem política iniciou-se logo após a Conferência de Berlim, 
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nas negociações de fronteiras com a França e com a Alemanha, concluída por acordos 

firmados em Maio e Dezembro de 1886, respectivamente, ambos incluindo uma cláusula 

pela qual tanto Paris como Berlim reconheciam como região de influência histórica por
tuguesa (contudo, ressalvados os eventuais direitos de terceiras potências), os territórios 

entre Angola e Moçambique, tal como os delimitava um mapa apenso: o Mapa Cor-de
Rosa (ver mapa 16)45• 

Estes tratados não continham em si um conteúdo político anti-britânico: ao assiná
los, o governo de Lisboa limitava-se a tirar as devidas ilações políticas do malogrado acor

do sobre o Congo, procurando agora afastar previamente as possíveis objecções francesas 

ou alemãs a uma futura negociação com a Inglaterra. Todavia, com o Partido Progressista 

no poder (desde Fevereiro de 1886), a política portuguesa para a África colonial adquiriu 

rapidamente um teor mais autónomo e mais agressivo, entrando em conflito com os inte

resses político-territoriais ingleses na África Austral. 

A tensão nas relações diplomáticas anglo-portuguesas, no domínio colonial, não re

presentava obviamente, um facto político novo: essa fora em geral, a situação mais coeren

te, antes de iniciada a política de cooperação nesse domínio por Andrade Corvo, na década 

de setenta. Contudo, neste período histórico, as dinâmicas conjunturais eram distintas: era 

maior a atenção dedicada ao continente africano pelas potências europeias, e, em decor

rência, mais efectivas as possibilidades de um explícito conflito armado. Para mais, Barros 

Gomes deu ainda um passo complementar nesta estratégia de tensão política e diplomá

tica, ao negociar secretamente com a Alemanha, a partir de Abril de 1888, solicitando o 

seu apoio na África Austral, contra as pressões territoriais e comerciais inglesas. Não rom

pendo a aliança política com a Inglaterra - que continuava a ser o principal interlocutor 
- o governo português procurava escapar à sua influência diplomática exclusiva e ganhar 

autonomia política, servindo-se de uma terceira potência como contrapeso negocial. 

A sequência dos factos históricos é conhecida: após várias tentativas falhadas de che

garem a um acordo político sobre os respectivos limites da África Central, os dois países 

entraram numa linha de confronto diplomático, mais sublinhada desde fins de I888, que 

culminaria a II de Janeiro de 1890, no célebre Ultimatum inglês - uma nota política onde 

se exigia a retirada das forças militares portuguesas das áreas geográficas em conflito ( Chire 

e Mashona), sob a ameaça explícita de ruptura das relações diplomáticas, e com o implícito 
intento do recurso à força bélica, a que o governo de Lisboa cedeu, ainda que contrariado46

• 

Deste modo, a crise do Ultimatum permitiu fixar os limites do território de Moçam

bique pelo Tratado Anglo-Português de 11 de Junho de 1891. Definidas também, sensi

velmente pelo mesmo período histórico (a 25 de Maio de 1891), as fronteiras entre An

gola e o Estado Livre do Congo, as duas maiores colónias portuguesas ganhavam a sua 

configuração territorial definitiva. Restava agora proceder à ocupação política, militar, 

económica e administrativa dos vastos espaços físicos e culturais de Moçambique, sobre 

os quais Portugal passava a deter «formalmente» a soberania - uma tarefa para as três 
décadas seguintes. 
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._AaAutorW ... •Tradlclolláls e o lrhp.eto polítlco,.ocl .. • económico 
ela el'tíUtançlo elo ltt.lo colonial poreuaua. em H~ltlque 

A extensão administrativa e a consolidação e<:onómica do sistema colonial português 

em território moçambicano, foram duas das preocupações politicas centrais da adminis

tração colonial à medida que ia efectuando a chamada <<ocupação efectiva» da colónia 

portuguesa Assim, inspirando-se nos pressupostos sociais racistas, para uns, assimilacio

nistas, para outros, o Estado colonial português implantou, na colónia, um sistema políti

co-territorial expresso num aparelho administrativo complexo, o qual interferiu política, 

social e economicamente, na sociedade moçambicana, em geral, e na «tradicional''• em 

particular-47
• 

Politicamente, o impacto da implantação do sistema colonial português significou 

a reestruturação das comunidades políticas então existentes por via da sua integração 

progressiva na estrutura administrativa formal agora definida e imposta. Paulatinamen

te, instalaram-se circunscrições político-administrativas nas terras que se iam ocupando, 

colocando-se nelas administradores portugueses, ao mesmo tempo que se escolhiam, en

tre os antigos chefes tradicionais, indivíduos submissos para a governação das regedo

rias então criadas (ver documento 7). Esses individuos (então designados por regedores), 
juntamente com os seus auxiliares administrativos (chefes de povoação, chefes de terras}, 

desempenharam, entre outras funções48, um papel económico preponderante e activo na 

persuasão das populações rurais para o chibalo (trabalho público obrigatório não remune

rado), serviços públicos e outros, e até mesmo, para o pagamento do mussoco49 (renda em 

trabalho, em espécies e em dinheiro) ou ainda, do imposto da palhota. 

Neste processo histórico, o envolvimento das estruturas políticas tradicionais foi con

siderado de capital importância para o sucesso da implementação dos planos económi

cos e políticos coloniais. Com efeito, a política colonial indígena foi sempre definida em 
função dos interesses económicos, administrativos, políticos e sociais do poder colonial 

português. Para a defesa desses múltiplos interesses, a administração colonial'portuguesa 

desde sempre sentfu a necessidade de recorrer à influência social dos chefes ttádicionais. 

A compreensão desta necessidade política baseav~-se, em parte, no contingeÓte conheci

mento que os colonizadores portugueses tinham adquirido sobre o funcionamento da(s) 

sociedade(s) tradicional( ais) moçambicana(s) 'e da coesão social que se verificava à volta 

do seu chefe político. 

Por outro lado, o Estado colonial português desde cedo compreendeu a impossibili

dade logística de governar sem ter a seu lado colaboradores administrativos, em quem se 

pudesse apoiar no cumprimento das suas determinações económicas, pretensões sociais 

e na imposição da sua soberania política (ver documento 9)50• Teve-se, no entanto, em 

alguns casos, de os substituir por familiares mais dóceis, que não estavam, muitas das 

vezes, na linha directa de sucessão, e de se reformular as áreas administrativas onde a sua 

efectiva importância política lhes era retirada, diminuindo-lhes o poder, restringindo-lhes 
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algumas das sua funções sociais, e limitando-lhes a competência administrativa, sem o 

que, não poderiam a vir a pôr em causa a institucionalização e estabilidade política do 
poder colonial português. 

Com efeito, a utilização politica dos chefes tradicionais foi antecedida por um estudo 

das regiões-alvo (ver documentos 2, 3 e 4)51 • Na província de Gaza, por exemplo, desta

cou-se o administrador José Guimarães. O referido administrador, numa das suas direc

tivas políticas promulgadas, defendia explicitamente a manipulação social da autoridade 
política dos chefes tradicionais, adiantando, contudo, que estes deviam ser remunerados, 
de acordo com a sua área de jurisdição: ((Entendo que os régulos devem ter apenas a força 
que nós quisermos que elles tenham, por forma a poderem ser bons cooperadores e nunca 
elementos dissolventes. Entendo também que é tempo de se pensar em remunerar os régulos 
e seus indunas, ( ... )a remuneração a dar a cada régulo não podia ser igual, mas sim relativa 
à maior ou menor extensão do seu regulado» 52• 

Assim, uma das características políticas do período de implementação administrativa 
do Estado colonial português foi a destruição da autoridade legítima de algumas linhagens 
proeminentes, integrando-as noutras, e passando-as à situação de subordinadas. Com este 

procedimento político, a administração colonial portuguesa tinha em vista o banimento 

das linhagens temidas, consideradas possíveis protagonistas de focos de resistência militar 

e, a formação de grupos políticos dóceis ou mesmo aliados53
• Este aspecto político aparece 

também bastante claro no relatório de Alberto Graça, particularmente onde se refere à 

introdução do sistema administrativo de circunscrições indígenas, em Gaza: ((Com a dis
tribuição (de terras) pelos administradores das propostas circumscripções administrativas, 
pois os manejos de insurreições, cuidadosamente occultados, para de surpreza produzirem 
os seus efeitos, só podem ser facilmente e satisfatoriamente reprimidos, com a presença de 
uma autoridade local»54

• 

Nesta medida, foi reconhecida a necessidade de instrumentalização das instituições 

tradicionais como a forma mais profícua de assegurar o sucesso administrativo da política 
territorial preconizada pelo Estado colonial português. Todavia, aquela orientação exigia 

uma acção intervencionista directa, onde deveriam ser fixadas, de forma circunspecta, as 

regras administrativas e a orientação político-territorial a seguir pela( s) administração( ões) 

das colónias portuguesas. Foi inserida nesta incongruente acção política colonial, de natu

reza utilitarista junto das instituições e lógicas políticas tradicionais, que se situou a am
bígua, e, por vezes, alienante posição de charneira dos chefes tradicionais entre o Estado 

colonial português e as suas respectivas populações rurais. 
Porquanto, tal como Allen Isaacman refere: ((O Estado colonial precisava de chefes 

fortes para os quais pudesse transferir grande parte da responsabilidade pelo controlo social e 
pela supervisão da produção comercial. Chefes fortes, no entanto, podiam constituir uma sé
ria ameaça para o poder de Estado. Em razão disso, muitas vezes o regime colonial ignorava 
autoridades tradicionais poderosas em favor de membros da família real mais dóceis, ou de 
sipaios e outros funcionários do Estado de comprovada lealdade» 55• Com efeito, na definição 
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da nova estrutura político-administrativa, o sistema colonial português procurou, grosso 
modo, evitar o efectivo rompimento do tecido social das comunidades rurais moçambica

nas (ver documento 8). Para tal demanda, colocou, em algumas áreas geográficas, chefes 
tradicionais moçambicanos - com maior ou menor legitimidade política - a dirigirem 

directamente as suas comunidades rurais56
• Esta presunção política fora veementemente 

defendida na proposta de Alberto Graça ao então governador de Moçambique, tendo su

blinhado que «Pelo que diz respeito à administração indfgena, entendo que deve haver uma 
direcção superior dos indígenas, um chefe de terras, como em tempos se designava ... a fim de 
dar unidade à politica indígena» 57• 

Nesta conjuntura, o aproveitamento político dos chefes tradicionais continuava a re
flectir a inabilidade económica e a astenia militar da administração colonial portuguesa 

para fazer face às pressões diplomáticas internacionais sobre a pacificação dos chamados 
territórios «históricos», defendidos na Conferência de Berlim (1884-1885). Este fenóme
no «integracionista» ou de aproveitamento polltico, pode ser igualmente explicado pelo 
facto de, aos olhos dos portugueses, serem os chefes tradicionais os melhores conhece

dores das suas comunidades políticas, do que resultaria a facilidade de implementação 

das práticas económicas e preceitos políticos das autoridades coloniais portuguesas, junto 
daquelas. Relativamente a esta matéria, António Negreiros fez o seguinte alerta: «0 negro 
nunca poderá ser empregue em grande número nas colónias, a não ser por influência ou 
sob ordem directa do seu chefe, seja o jaga, o soba ou régulo. Sem considerar o negro como 
escravo, exerce sobre a gente da sua tribo uma influência absoluta, da qual é necessário 
aproveitarmo-nos» 58• 

Surgiu, efectivamente, uma nova estrutura político-administrativa que reduzia signi
ficativamente a autoridade política dos chefes tradicionais. Não deveriam, por exemplo, 

continuar a cobrar impostos em seu benefício e a sua mobilidade passou a depender da 

autorização dos administradores coloniais portugueses, entre outras limitações sociais. 
Em 1925, António Cabral afirmou que o poder social e político das autoridades gentílicas 

tinha sido grandemente modificado. O mesmo autor referia que «Hoje, ( ... )as suas funções 
são limitadfssimas. Desta orientação resultou o enfraquecimento do prestígio dos chefes indí
genas, já bastante abalado pela deposição ou morte dos mais importantes e pela divisão das 
suas terras, por chefes mais pequenos( ... ) que se podem classificar como simples auxiliares 
das autoridades administrativas»59• 

Deste modo, a introdução de um novo conjunto de diplomas jurfdicos não significava 

de nenhuma forma a valorização social e a incorporação política destes chefes tradicio
nais. Pelo contrário, estes eram reduzidos a simples instrumentos operativos do governo 
colonial português, a delegados e auxiliares da estrutura administrativa colonial, confor

me testemunha Daniel da Cruz: «Por conveniências administrativas conservam-se os an
tigos régulados, mas de autoridade muito limitada e antes em proveito da metrópole, que 
delles próprios. São pequenos estados sujeitos immediatamente às autoridades de cada dis
trito ou commando>>ro. A redução efectiva do poder politico e social dos chefes tradicionais 
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pode também ser analisada na seguinte proposta de José Guimarães, ao governo colonial 

português: «0 régulo é preciso, ou outra coisa semelhante. O carácter, os poderes e privilégios 
que tem é que eram dispensáveis, se o Estado quizesse pagar-lhes, como devia, em vez de lhe 
consentir o privilégio de administrar justiça à cafre e o de receber impostos»61

• 

Por seu lado, social e economicamente, o impacto da implantação político-adminis
trativa do sistema colonial português significou, na maioria das vezes, a apropriação, pela 

coerção, das principais bases produtivas da sociedade moçambicana <<tradicional>> - a 

terra62 e o próprio homem63 - implantando-se nelas relações económicas baseadas na 

exploração da força de trabalho «campesina», o que originou uma certa alteração das 

relações sociais até aí existentes. Este fenómeno mercantil que se registou com mais ou 

menos incidência em todo o país, caracterizou-se, particularmente no Sul de Moçambi

que, pela obrigatoriedade do pagamento do imposto de palhota em libras, aproveitando

se, deste modo, do trabalho nos países vizinhos para se ganharem divisas, em prejuízo 
dos chefes tradicionais que as recebiam anteriormente como gratificação social ou tributo 

económico. 

Um dos efeitos sociais imediatos dessa prática económica foi o de reforçar o recruta
mento em massa de jovens para as minas sul-africanas, o qual contribuiu para a redução 
da produção rural em bens de consumo e respectiva comercialização (aliada à destruição 

das redes comerciais pré-coloniais), e, simultaneamente, à transformação dos jovens mi

neiros em trabalhadores migrantes que se alimentavam da produção agrícola da sua célula 

familiar após o seu regresso a casa. 

No seguimento dos seus interesses políticos e económicos, o Estado colonial portu
guês procurou reestruturar as formações sociais existentes, iniciando, a partir da década 

de noventa, a publicação dum conjunto de leis - regulamentos policiais e laborais, tais 

como o Código Penal, o Código do Trabalho dos Indígenas {1899), e o Regulamento Para 
o Engajamento de Indígenas para a República Sul-Africana (1897) -que visavam não só, 

a construção de diversificadas infra-estruturas, como ainda, e principalmente, o enraiza

mento da sua filosofia governativa que se fundamentava no falso pressuposto ideológico 

da inferioridade racial do indígena moçambicano. 

Com efeito, o problema da mão-de-obra na colónia de Moçambique, apareceu, assim, 

estando intimamente ligado ao estatuto do indígena, cuja prova evidente foi o acima refe

rido Regulamento de 1897, que fora perspectivado numa óptica ideológica, que assentava 

as suas premissas normativas na regulamentação da emigração daquele, para o Transval. 
Na realidade, este Regulamento foi o primeiro do género sobre o engajamento de traba

lhadores na colónia de Moçambique para o trabalho na República da África do Sul. Com 
ele, o Estado colonial português dava o primeiro passo no processo político de controlo 

directo da força de trabalho na colónia, podendo deste modo «coibir» a competição no 

recrutamento, quer com as autoridades gentílicas locais, quer com os demais recrutadores 

não-oficiais, que anteriormente actuavam em prol dos interesses económicos dos proprie

tários mineiros64• 
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Depois da «ocupação efectiva» pela potência colonial portuguesa, as dinâmicas e es

truturas polfticas existentes em Moçambique no periodo pré-colonial, bem como os seus 

chefes políticos tradicionais, não só assistem, como são, sobretudo, os principais implica

dos nas rupturas e nos efeitos de desestruturação dos novos modos de produção econó

mica e organização política e social, resultantes da empresa e das (múltiplas) pretensões 

coloniais. Com efeito, antes da penetração colonial portuguesa, os chefes tradicionais de 

Moçambique faziam parte de uma estrutura política funcional e dinâmica, com mecanis

mos próprios de (re)produção económica, social e ritual. 

O sistema colonial português procurou integrá-la no seu aparelho político-adminis

trativo, cujo objectivo principal era dominar política e economicamente as populações 
rurais do território moçambicano. Neste contexto histórico, os sistemas políticos tradicio

nais de Moçambique passaram a ser (quando se conseguiu que o fossem) uma <<máquina 

de reprodução» dos interesses coloniais portugueses em vários domínios (tais como o 

comércio, o trabalho migratório e a cobrança de impostos), face às insuficiências econó

micas, políticas, militares e tecnológicas, (in)congruentemente dissimuladas pela admi

nistração colonial portuguesa65• 

S. As Autoridades Tradicionais na <<llft'l'ladurm, política 
e administrativa elo Estado colonl .. portupis 

Superadas as dificuldades relativas à delimitação territorial de fronteiras com o Trans

val, em 1869; conseguida a arbitragem dos conflitos políticos surgidos em torno da baía de 
Lourenço Marques, em 1875; alcançado o acordo político com os alemães sobre a fronteira 
Norte, relativo à região do rio Rovuma, em 1886; ultrapassada a crise diplomática provo

cada pelo Ultimatum Inglês de 1890 com a assinatura do Tratado Anglo-Português de 11 

de Junho de 1891, relativo à delimitação territorial de fronteiras dos dois países na África 

Oriental, Portugal procurou afirmar a sua soberania politica, administrativa e económica 
na região Sul do país, empreendendo «campanhas de pacificação» que culminaram com 

a captura de Ngungunyane, em 1895, e com a submissão dos últimos focos de resistência 
militar na região, em 1897. 

Foi a partir de então que o Estado colonial português começou a tomar forma e a afir
mar-se política e economicamente em Moçambique. Em vários pontos territoriais foram 
instaladas quadrículas territoriais onde se colocaram administradores portugueses, como 

garante da presença política e militar portuguesa na área geográfica, ao mesmo tempo que 

as regiões Centro e Norte do país, eram concessionadas a grandes Companhias Majestáti
cas inteiramente soberanas, como a Companhia do Niassa, a Companhia de Moçambique 

(entre outras não majestáticas66
). Simultaneamente, a antiga organização social e política 

tradicional foi reestruturada e integrada na nova estrutura político-administrativa colo

nial portuguesa67• 
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Esta nova organização político-administrativa tomaria uma forma mais sólida com 
a Reforma Administrativa de Moçambique de 1907 (Decreto de 23 de Maio de 1907), de 
que foi autor o ministro Ayres d'Ornellas, baseada em grande parte no estudo sobre a Ad

ministração Civil Ultramarina, feita anos antes, por Eduardo Costa68
• Com esta reforma 

política, o território de Moçambique ficou dividido em circunscrições, unidades adminis
trativas rurais predominantemente habitadas pelos indígenas, e em concelhos, que corres

pondiam às áreas geográficas onde habitavam maioritariamente as populações brancas e 
(<civilizadas». Deste modo, no âmbito da Reforma Administrativa de Moçambique de 1907, 

foi criada a Secretaria dos Negócios Indígenas da Província de Moçambique69• 

Entretanto, pela Portaria n.0 671-A, de 12 de Setembro de 1908, era promulgado pelo 
governo de Freire de Andrade, o Regulamento das Circunscrições Civis dos Distritos de 
Lourenço Marques e lnhambane, posteriormente extensivo aos distritos de Tete, Quelima
ne e Comandos Militares do distrito de Moçambique. Neste regulamento, foram definidas 

as atribuições, direitos e deveres sociais e administrativos das autoridades gentílicas. Es

tas dispunham de um conjunto de atribuições socioadministrativas, sendo consideradas 
delegadas do governo colonial português, directamente subordinadas ao Administrador, 
e desempenhavam as suas funções sociais enquanto servissem a contento do governo, 
sendo ainda classificadas no seu art. 56°, em: régulos, indunas (secretários/ministros dos 

chefes tradicionais) e chefes de povoação. 

Depois da implantação da República em Portugal, em 1910, passaram a adoptar-se 
princípios políticos tendentes ao enquadramento jurídico da população indígena e das 
suas instituições políticas tradicionais, que culminaram com a publicação da Lei n.o 277. 

Com efeito, a Lei n.o 277, que correspondia à Orgânica da Administração Civil das Provín
cias Ultramarinas, continha alguns princípios jurídico-legais que deviam nortear as rela

ções sociais e políticas das autoridades gentílicas, bem como, as suas atribuições, direitos 

e deveres administrativos. 
A Base 18 da citada Lei prescrevia: «Sempre, porém, que nos usos ou tradições da raça, 

tribo ou outro agrupamento indígena, subsistir a noção ou a prática de instituições próprias, 
embora rudimentares, tendentes a deliberar, em comum, ou a fazer intervir, por outra ma
neira, a opinião e a vontade de maioria dos indivíduos no governo do agrupamento ou na 
administração dos interesses colectivos, procurar-se-á manter e aperfeiçoar tais instituições, 
orientando-as a bem do desenvolvimento do território, e da administração geral da coló
nia»70. Por seu lado, a Base 16 do mesmo diploma legal estabelecia que, competia ao gover

nador, entre outras funções formais «Dirigir as relações polfticas com os chefes indfgenas e 
agrupamentos sob a sua dependéncia de maneira a conseguir manter, tanto quanto possível, 
por meios pacíficos, a submissão deles e a sua integração na vida geral da colónia»71 . 

Neste período histórico, isto é, depois da implantação da República em Portugal, fo

ram criadas as Secretarias dos Negócios Indígenas, às quais competia, por um lado, a 

regulamentação dos deveres e direitos sociais dos régulos e outras autoridades gentilicas, 

por outro, a elaboração de minuciosos estudos etnográficos, e por último, a compilação 
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dos diferenciados usos e costumes culturais tradicionais72. Em Moçambique, a matéria 

relacionada com as autoridades gentflicas, estava também regulada «internamente» em 

vários distritos, de entre os quais destacamos o regime do distrito de Tete, que ent 1924 

publicava Direitos e Deveres das Autoridades Indígenas no Distríto de Tete, que as classi

ficava em mambos (rei/chefe grande), inhacuácas, fumos, chuangas (chefes pequenos e 

auxiliares/conselheiros do rei) e chefes de povoação73
• 

António Cabral refere em 1925 que «0 príndpio da autoridade reside no régulo que 
delega voluntariamente noutros chefes subalternos uma parte das suas atribuições. Antes da 
ocupação, os régulos, eram os senhores absolutos dos seus vassalos e dos seus haveres, tendo 
sobre eles direito de vida ou de morte. Hoje, porém, a sua acção está muito restringida e a 
nada se parece com o que fora antes. A função principal do régulo presentemente consiste 
em transmitir ordens e instruções aos indígenas do seu regulado, que recebe da autorida
de colonial. O nosso domínio, pela 'ocupação efectiva' de toda a prov{ncia modificou por 
completo o exercício da autoridade dos chefes indígenas»74• O autor referia, como deveres 

sociais dos régulos legalmente fixados naquela época histórica, o exercício de funções 

que se podem classificar como de simples «auxiliares» administrativos das autoridades 
políticas coloniais a quem estavam directamente subordinados: aos chefes de posto e aos 

administradores de circunscrição75. 

Preceitos jurídicos semelhantes aos consignados na Lei n.0 277 e quase textuais, en

contravam-se referidos nas Bases da Administração Colonial, de 1926 e 1928, nos Esta
tutos Políticos, Civis e Criminais dos Indígenas, de 1926 e 1929, e nas Cartas Orgdnicas de 
Moçambique, de 1926 e 1928, o mesmo sucedendo na Carta Orgânica do Império Colo
nial Português, de 1933, e na Reforma Administrativa Ultramarina (RAU), do mesmo ano, 

através do Decreto-Lei n.o 23:229 de 15 de Novembro de 1933 (ver documento 10)76• 

Anteriormente à RAU, o Código Administrativo de Moçambique, de 1930, no desen
volvimento jurídico do Decreto n.o 16:941, de 24 de Março de 1929- Bases Orgdnicas da 
Administração Colonial - também procedeu à regulamentação das atribuições, direitos e 

deveres sociais e administrativos das autoridades gentflicas, classificando-as em chefes de 

divisão indígena, chefes de subdivisão indígena, e chefes de povoação77• O Código Admi
nistrativo de Moçambique considerou-se revogado pela publicação da RAU. 

Na sequência dos preceitos jurídicos orientadores atrás referidos, foi a organização 

legal das autoridades gentílicas regulamentada pela RAU, que as considerou «auxiliares» 

efectivos da administração civil e fixou as respectivas atribuições, direitos e deveres so

ciais78. Todavia, as disposições normativas inscritas na RAU não conduziram a mudanças 

inteligíveis em relação às funções sociais e administrativas das autoridades gentflicas no 

sistema político colonial. Do ponto de vista formal, o mais importante preceito jurídico

legal introduzido, foi a criação das regedorias administrativas. Com efeito, o art. 91° da 

RAU declarava que «Para efeitos de administração e de polfcia nas circunscrições e na parte 
não urbana dos concelhos deve a população indígena ser agrupada em regedorias. As rege
darias podem ser divididas em grupos de povoações e em povoações»79• 
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No seguimento da publicação da Lei Orgânica do Ultramar de 1933, foi, no ano se
guinte, promulgado o Estatuto dos Indígenas Portugueses, que na secção I. • do capítulo II, 

tratava da organização política nas colónias portuguesas, fixando no seu art. 7° a «transito

riedade» das instituições de natureza política tradicional e seguindo de perto, com ligeiros 

aditamentos ou alterações legais, o regime da RAU no que se refere às atribuições, direitos 

e deveres administrativos das autoridades gentílicas80• 

O Regulamento da Repartição Central dos Negócios Indígenas, aprovado pela Portaria 
n.o 5:127, de lO de Maio de 1944, designava que a esta, competiam nos termos legais, os 

assuntos relativos aos deveres e direitos socioadministrativos das autoridades gentílicas 

de Moçambique e o estudo dos caracteres somáticos e étnicos da população indígena da 

colónia portuguesa, para a elaboração dos respectivos Códigos. 

Pelo Regulamento dos Auxiliares da Administração Civil, aprovado pela Portaria n.o 

5:639, de 29 de Julho de 1944, são pormenorizadas em Moçambique as regras e princípios 
jurídico-administrativos consignados na RAU. Neste sentido, o art. 126° declarava que se 

constituíam como direitos dos regedores e dos chefes de povoações « 1. o os salários e grati
ficações ou outros abonos fixados por lei; 2. o a alimentação e habitação gratuitas quando em 
serviço nas sedes dos concelhos, circunscrições ou postos administrativos; ( ... ), 5. o a isenção 
do pagamento do imposto indígena e da contribuição braçal, nos precisos termos dos respec
tivos regulamentos ( ... )»81

• 

O Regulamento da Inspecção dos Serviços Administrativos e dos Negócios Indígenas, 
aprovado pela Portaria n.0 5:461, de 25 de Agosto de 1944, fixava que competia aos ins

pectores coloniais transmitir às autoridades administrativas superiores as principais aspi

rações sociais e queixas jurídicas das populações indígenas, para o que interrogariam as 

autoridades gentílicas em reunião formal, previamente convocada82
• 

O Decreto-Lei n.0 35:962 de 20 de Novembro de 1946, comprometia a Inspecção Supe

rior dos Negócios Indígenas que formalmente instituía, ao estudo de problemas de política 

indígena, relativos quer à organização socioadrninistrativa das regedorias, grupos de povo

ações e povoações (sua concentração ou divisão}, quer ainda, à definição da natureza das 

relações a estabelecer entre chefes tradicionais e autoridades administrativas coloniais; as 
competências políticas atestadas no supracitado diploma estavam, até esse momento histó

rico, confiadas à antiga Repartição dos Negócios Políticos e de Administração do Ministério 

das Colónias, e posteriormente, estiveram ainda, sob a tutela do Ministério do Ultramar83
• 

O Decreto n.o 36:885, de 25 de Maio de 1948, determinava a criação de escolas para 
a preparação das autoridades gentilicas, e que em Moçambique foi regulamentado pela 

Portaria n.o 8:581, de 9 de Dezembro de 1950, sob a superintendência da Repartição dos 

Negócios Indígenas, que regulava o seu funcionamento administrativo e estabelecia os 

programas oficiais de ensino84
• O Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da 

Guiné, Angola e Moçambique, regulado pelo Decreto-Lei n.0 39:666, de 20 de Maio de 

1954, na secção I.• do capítulo II, delimitava as questões relativas às autoridades gentí

licas de um modo mais sistemático e elaborado que os dispositivos legais anteriores, em 
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particular dos promulgados em 1926 e 1929. Intensificava, de igual modo, todo um côn

junto de restrições e interdições relaci<>nadas com as funções sociais e administrativas das 

áutorídades gentilicas. A esté propósito, no seu art. i7°, sublinhavá que «É interdito aos 
chefes gentílicos, sob pena de prisão ou de trabalhos públicos de dez a quinze meses ( ... ) 1 o de 
cobrar impostos em seu próprio proveito; ( ... ) 5° de se op~r ao cumprimento das ordens das 
autoridades administrativas; 6° de proteger ou de não reprimir a fabricação ou a venda ilegal 
de bebidas alcoólicas ou tóxicas ou de outros actos imorais e criminosos»85

• 

Em subsequência da revogação do Estatuto dos Indígenas Portugueses, e na prossecu

ção dos objectivos administrativos projectados, não só por seu imperativo legal, mas tam

bém pelas conjunturais imposições políticas de uma «administração dinâmica» - como 

ambicionava o Estado colonial português-, é publicado em 1961, o Decreto n.o 43:896, 

que tratava da «Organização das Regedorias nas Provindas Ultramarinas» e das compe

tentes autoridades gentílicas, o qual centrava a sua atenção jurídica na problemática da 

integração destas num sistema político-administrativo comum86• 

Por último, em Moçambique foi a matéria objecto da Portaria n.o 18:631, de 24 de 

Abril de 1965, que aprovou o Regulamento do Corpo de Milfcias de Moçambique, em cum
primento do art. 16°, do Diploma Legislativo Ministerial n.0 17 de 1961, no qual as auto

ridades gentilicas constituíam um corpo militar de 2. • classe, com a missão de cooperar 

na defesa da provinda ultramarina portuguesa e na protecção das suas populações rurais 

contra as ameaças da FRELIMO, que começava a esboçar no terreno as suas acções milita

res de libertação do jugo colonial português87
• O Regulamento dos Auxiliares da Adminis

tração Civil. Uniformes dos Regedores, Chefes de Grupos de Povoações e Chefes de Povoação, 
aprovado pelas Portarias n.0 22:935 e n.0 23:281 respectivamente de 7 de Março e 8 de 

Julho de 1970, à semelhança dos diplomas legais anteriormente publicados, enquadrava 

juridicamente a sucessão, os direitos, deveres e as questões disciplinares das autoridades 

gentilicas em exercício efectivo das suas funções, introduzindo, todavia, a novidade de 
exclusão do termo salário do preceito jurídico. Assim, no art. 142° declarava-se que «Os 

regedores e chefes de grupos de povoações têm direito: 1 o aos abonos e gratificações fixados 
por lei; 2° a assistência hospitalar. cirúrgica e medicamentosa, como estiver definida em regu
lamento; 3° a habitação construída, no todo ou em parte, pela administração ( ... )1188• 

Deste modo, podemos concluir que, em contexto colonial, a função social das au

toridades gentilicas era, sobretudo, a de obedecerem, pronta e fielmente, às autoridades 

portuguesas como seus <<auxiliares'' administrativos, fazendo com que os indigenas da 

sua jurisdição lhes obedecessem no cumprimento das determinações politicas do governo 

colonial português. Contudo, e não obstante algumas regalias sociais que detinham, o seu 

estatuto relativamente «privilegiado'' enquanto «auxiliares», era simultaneamente precá

rio e dubitativo: porque sujeitos aos caprichos e arrogância dos administradores coloniais 

e constrangidos a toda uma sequência de penalizações de natureza diversa, muitas vezes 

aplicadas publicamente, no caso do não cumprimento das directivas administrativas con
sideradas como suas obrigações polfticas89

• 
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Notas 

A histôria de Moçambique é muito anterior à chegada dos 
portugueses em tinais do século YN. O nome de Moçambique 
pareoe ter provindo de Mlssa-bin-Mbiki. filho do Sultão Bin
Mbiki, que era senhor da Ilha, a que os Portugueses, quan
do ali apartaram, deram o nome de Moçambique. Na época 
existiam no Norte de Moçambique. duas comunidades políticas 
relativamente bem organizadas: o Reino do Monomotapa e os 
Centros Swahii. Os primeiros haviam entrado numa fase de 
desintegração politica, devido a constantes guerras internas. 
Os segundos, lgados ao comércio marítimo, tinham locahnente 
uma presença reduzida. Foi Pêro da CovlJlã o primeiro portu
guês a contactar com as comunidades politicas desta região, 
quando em 1489 procedia à recolha de infonnações sobre o 
tráfico e a navegação para a Índia. conforme havia mandado 
D. JoAo 11. No século YNI os portugueses estabelecem-se nes
ta região, que foi ~reconsiderada estratégica na rota do 
caminho marítimo para a Índia. A sua presença confinou-se à 
faixa do itoral, em especial a dois pontos estratégicos: Sofala 
e a llla de Moçambique, tendo em ambos criado feitorias e 
fortalezas. Ao longo do século YNI foram construídas outras 
feitorias-fortalezas de menores dimensões, como a de Sena 
(1531), Tete, Queimane e lnhambale. Mas entre todas, a da 
IRia de Moçambique, criada por Vasco da Gama na sua segun
da viagem à Índia, foi sem dúvida a mais iR1)01'1ante. Nesta llla 
surgiu uma verdadeira cidade cosmopolita. A administração po
lítica das possessões portuguesas em Moçarrbique esteve até 
meados do século YNIII sob a administração do Governador 
da Índia. A exploração do interior de Moçambique pelos por
tugueses foi muito lenta. e imitou-se quase sempre à procura 
de ouro, no reino do Monomotapa. Os principais produtos do 
comén:io eram o marfim. o cobre e os escravos. Em finais do 
século YNI e princípios do século YNII foram para este efeito 
fundadas novas feitorias. Ver: http://www.mec.gov.moz (Escola 
Secundária Francisco Manyanga - Cidade de Maputo/Ministé
rio da Educação e Culura). 

2 Neste capitulo, o período histórico examinado pode definir-se 
como pré-(X)ionial: isto é, reporta-se à época que antecedeu a 
efectivs ocupação militar, politica e administrativa pela potêocia 
europeia - neste caso Por1ugal. Ocupação essa que envolveu, 
entre outras medidas: a) a introdução da quadricula politico
administraliva: b) a abolição da autonomia politica dos chefes 
tradicionais; c) a integração deliberada na economia monetária 
e nos meneados internacionais; d) a iJ11)05Íçãa de cuhuras de 
rendimento e de traballo assalariado; e) a imitação dos mo
vimentos migratórios llrlto indivíduais como colectivos: ij a 
cobrança sistemàtica de i1r905tos e mais contribuições regula
mentares, etc. Entre a época colonial e a pré-colonial há, como 
é óbvio, uma fase intermediária, de maior ou menor duração, 
consoante o tempo necessário aos novos governantes para 
i111!1anlaem, em cada local, as suas modaidades de controlo 
politico e enquadramento administrativo, e para regulamenta
rem os poderes que atribuíam aos seus representantes políti
cos legítimos. O período pré-colonial pode, por conseguinte, 
prolongar-se, em alguns casos até ao início do século XX, de 
modo a incluir na sua esfera de interesses o estudo da dinâ
mica interna dos derradeiros movimentos de resistência, que 
Terenca Ranger considerou de tipo primàrio, e que eclodiram 
contra a •ocupação efectiva• europeia. Pela mesma ordem 

de razões pode retroceder no tempo e considerar excluídos 
do seu campo de investigação determinados acontecimentos, 
como os ocorridos nas • Terras da Coroa•, circunvizinhas de 
lnhambane e Lourenço Marques. onde os representantes lo
cais da soberania portuguesa, agindo por ordens superiores ou 
por seu próprio arbítrio. exerciam um controlo politico mais ou 
menos efiCaz sobre os chefes d~os «gentilicos». e respectivos 
súbditos. Ver: RANGER, T. (1968), •Connexions between 'pri
mary resistance' movements and rrodem mass nationalism in 
East and CentraiAfrica•. Joumal oiAfrican Studies, 9, (4). Para 
uma anàise detalhada do período pré-colonial en1 Moçambi
que ver: DEPARTAMENTO DE HISTóRIA (1982), História de 
Moçambiqu6: Prime/Jas Sodedades Sedentárias e Impacto 
dos Mercadores (200000-1886), Maputo, T~ráfiC8. 

3 Na pratica, a sucessão matriinear significa que: a) a terra e 
os demais recursos económicos e ecológicos são dominados 
por famílias em que os filhos são considerados pertencentes 
à linhagem da mãe; b) os sobrinhos são herdeiros directos: 
c) ao nível da aldeia as mulheres dominam frequentemente o 
acesso à terra e à organização da agricuhura: d) é de regra o 
casamento uxorilocal. Ver: PEREIRA, E. (1964), Aspectos da 
vida Macua: consideraç6es elnosociais, socioeconómicas e 
sociopolíticas sobre a vtfa dos povos do norte de Moçambique. 
Lisboa, ISCSP\J, Tese de Licenciatura. 

4 ALPERS, E. (1969), « Trade. State and Society among Yao in 
lhe Nineteenth Century•, JoomBI ol African History, 10, pp. 405-
420: ver ainda: PHIRI , K. (1984), •Voo intrusion into Soutllern 
Malawi, Nyanja resistance and colonial conquest, 1830-1900•. 
Transafric81l Jooma/ of Hisfory, vol. 13, pp. 157-176: ABDAL
I.AH, Y. (1983), Os Yao, Maputo, AHM; AMARAL. M. (1990), Os 
povos Yao: subsldíos para o estudo de um povo no nordeste 
de Moçambique, Lisboa, IICT; NORTHRUP, N. (1986), • lhe 
migrations of Yao and Kololo in Southern Mala\\i: aspects of 
migrations in nineteenlh century Africa», lntematiooal Joumal 
of AfriciMI Hislorical Sttldies, vol. 19, (1), pp. 59-76: ALPERS, 
E. (1972a), • The Yoo in Mala\\i: lhe impor1ance of local im
portance•. ín PACHAI, 8. (ed.), The early history of Malawi, 
London, Longman. 

5 Antes do século YNI, o comércio do Oceano Índico era con
trolado pelos muçulmanos. No sub-<XJntinente indiano as suas 
actividades eram dominantes ao longo da costa do Malabar 
até ao baixo Calicut. A indicação mais antiga acerca de Sofala 
encontra-se em AI-Masudi, viajante àrabe, do século X que re
fere •os marilheiros de Omã, da tribo de Alazd, viajavam nos 
mares de Zang a/é Kambala e Sufalah de Wakwaq» [citado em 
VILHENA, E. (1905)]. As principais mercadorias de comércio 
eram o ouro e o marfim. No século X (ano de 930) instalam
se na costa africana refugiados árabes, criando as cidades 
mercantis de Bravo e Mogadoxo. Apoderam-se do comércio 
de Sofala que os enriquece, e de outros locais, que tinham 
como fulcro de permuta o ouro africano por tecidos de algodão 
indianos e, segundo Ernesto Vilhena, cerca do 81Jo 1000 da 
era cristã, c um certo .41)1 filho de Assam l8i Xiraz da Pérsia 
vai fundar QuiloBrt. Em meados do século XII, comerciantes da 
Indonésia juntaram-se aos árabes comerciando com as comu
nidades políticas do litoral, trocando os seus produtos orientais 
por ouro, marfim, peles de leopardo, carcaças de tartaruga, 
âmbar cinzento e alguns escravos. De acordo com Al-ldris, 
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viajante árabe, ilcianos e chineses também tequentavam a 
cosia orienlal afiica'la, comerciando com as lllas Comeres 
e rao longe quanlo Siouna, o lugar do Governador de SOfala 
(citado em VILHENA, E. (1005)). Carlos Serra refere que o 
grande cenlro de irradiação Swahil, a partir do século XII, foi 
Kilwa que, assenhoreando-se do comércio marítimo, levou a 
que os seus habitantss se fossem espellando, ocupando illas 
como as de Querimba, Moçanilique, Angoche e Sofaia. Não 
era. contudo, o domlnio lerritorial que prelendiam, mas sim, o 
desenvolvimento do comércio. Tomou-se, por Isso, importante 
para eles, o controlo dos pontos da costa mais ricos ou que 
serviam para o esooamento dos produtos do interior. O tráfico 
intensifica-se no século XIII, época em que os comeráantes 
muçulnmos de Guzarate, Coromondel, Malabar e Bengala. 
passaram a dominar grande parte das rotas comerciais do 
Oceano Indico que atilgiu o seu apogeu no século XV, nas 
vésperas da chegada dos portugueses. Os lnbes possulam 
entrepostos em Quelimane, Angoche e Ilha de Moçambique e 
os comerciMtes muçulmanos tinham estabelecido numerosas 
feiras no interior, que vão servir mais tarde de padrão para o 
comércio português. Pode-se pois aferir que, a Costa Oriental 
de África, era visitada (pelo menos desde os primeiros séculos 
da nossa era) por navegadores indonésios, que mantinham já 
no primeiro milénio, relações económicas regulares com a Arllr 
bia do Sul, Pérsia, lndia e Malaca; contactos estes, favorecidos 
pelo regime das monções no Oceano indico. Ver: VILHENA, 
E. (1005), •A influência islâmica na costa Oriental d'África•, in 
Companhia do Nyassa: relatórios e memórias sobre os terrló
rios, Usboa, A Editora; SERRA, C. (1986), Como a penetraçilo 
estrangeira tr811Sfonnou o modo de produçlo dos campone
ses maçambicllfiOS: o exemplo da Zambézia (1200'1964). 
Maputo; ver ainda: SOUTO, A. (1996), Guia BibliofTálico para 
o esludente de História de Moçambique, Mapulo, UEt.NCEA; 
NEUEM; ELKISS, T. (1979), The qi.IIISt for an African eldorado: 
Safa/a, Soulhem Zambézia, and lhe Poltuguese, 1500-1865, 
Ann Arbor, Tese de Doutoramento: NEWITT. M. (1978), • The 
Soulhem Sv.Blili coast in lhe first cenbJry of European expan
sion•, Azania, vol. XIII, pp. 111-126; KAGABO, J. (1988), •Les 
réseaux marchands Arabes et S'tNIIhili en Afrique Orientaie>, 
in LOMBARD. D .. AUBIN, J. (eds.), Mafchands et hommes 
d'affairs Asiáiques dans I'Ocean lndien et la Mer de Chine 
13e-20e sitlcles, Paris. EHESS; CHITTICK, H., ROTBERG, R. 
(1975), East Africa and lhe Orient: cultural synthesis in pre-co
lonial times, New Yorll, African Publshing Company. 

6 Como os ribJais de iniciação dosAjauas e dos Macua eram rigo
rosamente dominados pelos elAs matriiineares, e como os cul
tos dos espiritos tendiam a associar-se à terra- sendo portanlo 
iguahnente dominados por quem efectivamente «possuia• a 
lerra ·alguns homens eram atraidos por •euRos• como o lslí!o 
e o Cristianismo. que davam aos homens um papel social pri
macial e cujos ribJais e influência eles podiam esperar dominar, 
pois as •sociedades• cristã e muçulmana são essencialmente 
patrilineares. São «sociedades• que concedem posiçAo social 
predominMte aos homens, cujo comércio permite a acumula
çAo de riquezas não agricolas e cujas religiões são, na verda
de, cultos dominados pelos homens. Ver: ALPERS, E. (1975a), 
~ and cullure in pre-colonia/ Mozambique: lhe Makua of 
Macuana, Los Angeles. University ot Caüfornia; GEFFRAY, C. 
( 1987), Travai/ et symbole dans la societe des Makhuwa. Paris, 
EHESC, Tese de Doutoramento; BAPTISTA, A. (1952), Mono-

!fBfia I'IJOI'I0{1áflca sobre OS Macua: bfeve ensaio etnográfico 
sobre a naçllo Macua dos dí&trfos de Cabo Delgsdo, Nampula 
e Que/Imane. Lisboa, Agência Geral do Ultramar; LOBATO, A. 
(1949), •Monografia etnográfica original sobre o povo Ajaua•. 
Boletim da Sociedade de Estudos de Colónia de Moçambique, 
vol. XIX. (63), pp. 7-87; PEIRONE, F. (1967), AttlxlAjaua do 
Alo Niassa (Moçambique) e alguns 86peCtos da sua problemá
tica neo-ísêmica, Lisboa, JICU. 

7 A peneiração lslân'ica em Moçarmlque data praticamente des
de os primeiros contactos estabelecidos no século Vil na cosia 
oriental de África e onde, o desenvolvimento do comércio, per
mitiu a posse de pontos da costa por onde se efectuava o es
coamenlo dos produtos do interior. Esta influência permaneceu 
como a mais i~te até à chegada dos portugueses nos 
finais do século XV. que conduziu a um decréscimo daquela 
Influência. No entanto, nos finais do século XVII, principias 
do XVIII, deu-se um renascimento da influência islarlica, de
vido sobrabJdo à tomada por parte de algumas commidades 
políticas muçulmanas de diversas cidades costeiras que se 
encontravam nas mAos dos portugueses, como por exemplo 
Mombaça. Para esta renascimenlo conbibulu também o espi
rito liberal europeu que surge em 1789 (Revoluçlo Frencesa) 
e que determinou. como consequência, um espirito de tolerên· 
ela religiosa e de maior liberdade. O crescimento da influência 
islâmica foi também faciiHada pela decadência e abandono, 
quase absoluto, de Moçambique pelos missionllrios católicos. 
Esta situação é reconhecida em 1771 pela Inquisição de Goa 
que publca o Edital cootra práticas pag4s dos cristltos de Mo
çambique, portugueses, canarins e cafres. É reconhecida a 
importância da Influência islâmica no Norte de Moçambique, 
sobretudo entre os Macua e os Yao, niio tendo, conbJdo, atin
gido os Makonde. Vários eulores são unânimes em afirmar 
que a intklência do Islão ní!o só, conseguiu transformar alguns 
cosbJmes, como também, conseguiu subsistir em paralelo com 
algumas aenças e ritos tradicionais. E~ Alpers refere que 
o aspecto mais importante da relgião muçulmana, que faciilou 
grandemente o seu apelo e impacto, foi o seu reconhecimento 
da multipicidade de poderes mislicos •consequentemente, 
enquanto as crenças tradicionais pudessem ser ajllsladas de 
forma a que se enquadrassem no esquema muçulmano, no 
qual a primazia de AJ/ah permanecesse inquastíoná1181, o lslilo 
niio exigiria aos seus novos aderentes que abandonassem a 
sua confiança nas suas fotças mlsticas•. Além disso, a crença 
num deus supremo (mulungo, mu/ulw, nnungu) existente nas 
religiOes africenas, podia ser facilmente identificado com Allah. 
Ver: ALPERS, E. (1972b), c Towards a history ot lhe expansion 
of lslam ln Easl Africa: lhe matrilineal peoples of lhe Southem 
interior•. in RANGER, T., KIMAMBO, I. (eds.), The histories/ 
study d African re/lgíon, London, Heinemann; ver ainda: BES
SA, C. (1965), •Incidência do islamismo no Ultramar portu
guês•. Ulramar, voi.IV, (20), pp. 5-34; CARVALHO, A. (1988), 
•Notas para a história das confrarias lslêmicas na llla de Mo
çantliqua•. ArquNo, (4), pp. 59-66; GONÇALVES, J. (1962). O 
mundo áfabo.isl4m/co e o ultramar portuguê$, Lisboa, JICU; 
PEIRONE, F. (1963), •Correntes islâmicas moçambicanas•, 
Ultramar, voi.IV, (13114), pp. 43-53: MANDIVENGA, E. (1991), 
« The role of lslam in Soulhem Africat, ln HALLENCREUTZ, C., 
PALMBERG, M. (eds.), Relígion and po/il/cs ln Soulhem Africa, 
Uppsala, Scandlnavian lnstitute of African SbJdies; SOUTO, A. 
(1996), Cfl cil. 
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8 Para uma introdução à história das comunidades politicas 
Shona, ver: BEACH, D. (1980), The Shooa and Zimbabwe, 
900-1850: An Outline IA Shona Híslory, Londres, Weinemann; 
BOURDILLON, M. (1987), The Shona PIICy)les: An Efflnogra
phy IA tlle Confemporary Shona, with Special Refllf8fiCfl to 
theirRe/igion, Gweru, Mambo Press; LATHAM, C. (1974), •lhe 
Social Organization of lhe Mashona•. Native Affails Depatl
mentAnnual, XI, (1), pp. 96-108; KILEFF, C., KILEFF, P. (1992), 
Shona Customs, Gweru, Mambo Press; MUTSWAIRO, S. et a/. 
(1997), lntroduction to Shona Cu/fure, Eiffel Fiais, Juta Zirroa
bwe Ltd. 

9 Sobre os Makonde ver: ADAM, Y. (1993). •Mueda, 1917-1990: 
resislilncia, coloniaismo, ibertação e desenvolvimento•, Ar
qui!IO, (14), pp. 9-101; DIAS. J. (1964), Os Maconde de Mo
çambilue 1- Aspectos históricos e económicos, Lisboa, JICU: 
DIAS, J., DIAS, M. (1964), Os Macondflsde Moçambique 11-A 
culura material, Lisboa. JICU; DIAS, J., DIAS, M. (1970), Os 
Maconcle de Moçambique III- vida social e rlual, Lisboa, JICU: 
OLIVEIRA, A. (1987), Anll/ise das relações sociais de produ
ç.io na soci8dade Macoode (perlodo 1850-1984), Lisboa, UNL, 
Tese de Licenciatura. 

10 NEWITI. M. (1982), • The Early History of lhe Maravi• , Joumal 
riAfrican History, 23, pp. 145-162; ver ainda: NTARA, S. (1973). 
The history IA tlle Chewa (Mbiri ya achewa), Wiesbaden, Franz 
Steiner Verlag; LINDEN, I. (1974), Cstholics, peasants, and 
Chewa resislence iJ Nyassaland, 1889-1939, London. Hein
emann; WIESE, C. (1983), Expedlion ín East-Central A/rica, 
1888-1891: a reporl, Nornm, University of Oklahoma Press: 
LANGWORTHY, H. (1969), A history IA Undi's Kingdom to 
1890: aspects ri Chewa history in East Central Africa, Boston, 
Boston University Graduate School, Tese de Doutoramento. 

11 Sobre os Macuas ver: MEDEIROS, E. (1985), O sistem Nnha
geiro Macus-Lómwé, Maputo, UEM: GEFFRAY, C. (1985), 
•Condition serville en pays Makhuwa•, Cahier d'Éh1des Africai
nes, vol. XXV, (100), pp. 505-535; REIS, D. (1962), «Os Macua 
de Mogovolas•, Bolelim da Sociedade de Estudos de Mo
çambilue, vol. XXXI, (131), pp. 5-37; ALPERS, E. (s.d.), War 
and sociely ín pr&.colonial nof1hem Uozamb(tue: tne Makua 
ci Macuana, Los Angeles, Univnty of caifomia: O'NEILL. 
H. (1882), cA three month's joumey in lhe Makua and Lomwe 
oountries•, Proceedíngs ri Royal Geogr~ Soci81y and 
~ Recotd IA Geography, (4), pp. 193-213. 

12 A actividade econónica por1uguesa na África Oriental iniciou
se nos princípios do século XVI, porque a Coroa Portuguesa 
desejava apreender pn si o comélcio de especiarias do 
Oceano indico e con1rolar o comércio do ouro do planalto Zim
babwe!llo, que se efectuava entre a África Central e a Ásia. 
através de Sofala. Para atingir o seu objectivo económico vão 
llpOdera' -re primeiro do porto de Sofala em 1505 (que era o 
principal porto de saída do ouro), e depois de Kllwa e llla de 
Moçarmique (1507), o que vai levar à destruição das redes 
comerciais eslabelecídas 111teriormente. Na segunda e tercei
ra década do século XVI deu-se inicio às grandes viagens de 
penetração para o interior da Zambézia devido â quebra da 
afluência do ouro a Sofala, porque os mercadores lvabes e 
Sv.ahi~. o desviaram por Tete e Sena, para a costa de Angoche. 
Como a ocupaç.io de Sofala não garantia o monopóio da com
pra do ouro, klmava-se necessârio ocupar o interior, controlan
do assim, as zonas de produção. A partir de 1530, iniciou-se a 
penetraç.io para o interior e a ocupação da região do Zanileze, 

estabelecendo-se em 1530-31 duas feiras em Sena e Tete. e 
em 1540-44 uma feitaia comercial em Oueimane para super
visionar a entreda de navios nas varias embocaduras do rio 
Zambeze. A Coroa portuguesa tentou periodicamente, a partir 
de finais do século XVI e ao longo do século XVII, conquistar 
as minas de ouro da África Central. Em 1572, uma expedição 
miitar dirigida por Francisco Barreto, tentou conquistar as ter
ras do ouro no Reino de Monomotapa, expedição esta que fra
cassou. Tinham também como objectivo económico subsmuir 
os mercadores Árabes muçulmanos no comércio do ouro e do 
marfim na região da Zanilézia. Este conflito, que surgiu com 
os comerciantes muçulnmos. conduziu a ruptura do comércio 
e ao declinio da prosperidade económica de Kilwa e de Sofala. 
Durante o século XVII o marfim permanecia a exportação do
minante da África Oriental apesar do ouro continuar a chegar 
proveniente da Zarrbézia. O comércio na Macuana era uma 
das principais fontes de subsistência dos comerciantes priva
dos, pelo que o comércio ai era seu privilégio. O governo local 
tentou por várias vezes dominar esse comércio. No comércio 
com os chefes Macua. os muçulmanos indianos e os comer
ciantes banianes raramente penetravam no interior, sendo feito 
através de agentes africanos, conhecidos como mussamba
zes, no Vale do Zarroeze. Estes comerciavam os tecidos com 
os chefes tradicionais em troca de marfim, e no seu regresso, 
deixavam aos seus credores indianos, o valor equivalente em 
marltm, das mercadorias levadas para o comércio. No entan
to, a prática mais comum era o de contratar agentes africanos 
(os patam/ll'es) que conduziam as caravanas para a costa. Em 
meados do século XVIII surge uma alteração na direcção do 
comércio controlado pelos Yao, de Kilwa para Moçarrbique. 
Neste período. o comércio Yao de marfim para Moçarroique 
encontrava-se no seu apogeu, constituindo o fulcro da econo
mia na llla de Moçarroique e dos povoamentos na terra firme. 
dela dependentes. Segundo Edward Alpers, em meados do 
século XVIII, o comércio do marfim levado a cabo pelos Yao 
representava cerca de 60-70% de todo o comércio incluindo o 
que vinha dos rios de Sena, Sofala e lnhambane. Em 1766, o 
Governador Balaser do Lago procurou organizar o comércio 
com os Yao de forma efiCiente. Para Isso, estabeleceu em Mar
ço de 1766, a Companhia dos Mujaos e Macuas, para deste 
modo, evitar a subida dos preços na compra de marfim aos 
africanos e garan~r uma margem de iuGTO aos colonos nela 
envolvidos. Assim, foi dado à Companhia o poder de exercer 
o completo monopólio sobre o comércio do marfim, dos escra
vos, e do como de rinoceronte, com os Yao e os Macua. Em 
1768169 o Governador aboliu a Companhia. No Sul de Moçam
bique, a baía de Lourenço Marques só entrou no giro comercial 
em 1544, passando a ser visitada, irregularmente, no século 
XVI e XVII, por um navio português da Ilha de Moçarrbique, na 
mira do resgate (comércio) do marfim e do âmbar. lnhambane 
começou a ter um comércio regular nos meados do século XVI , 
onde também era visitada anualmente por um navio português. 
Em 1721 a Cori1Janhia Holandesa da Índa Oriental construiu 
uma feitoria comercial na baia de Lourenço Marques, permane
cendo na regilo até 1730. O principal objectivo da Cornpanhia 
era o de tirar proveito do comércio dos produtos que a região 
produzia e encontrar uma rota para as !erres do Monomotapa. 
No entanto, os holandeses vão acabar por abandonar a feitoria 
devido à oposiçlo comercial que encontraram entre os Ronga. 
Em 1777 a bala volta a ser ocupada agora pela C~anhia 
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Austrlaca de Trieste, que permaneceu entre 1m-1781. Em 
1781 os portugueses ocuparam a baía de Lourenço Marques. 
A pattir de 1785 o comércio de mwf1111 começou a dinlnulr ou 
a ser provavelmente desviado para Kilwa e Zanzibar. Ver: ALP
ERS, E. (1975b), /olotyand slaws: changíngpattemsofintema
tional trade in East C6111ra1Africa to the /ater nineleenlh century. 
Berkeley, Univel$ily of Caifómía Press; ver ainda: AXELSON, 
E. (1973), Porluguese ln South-East Africa, 1488-1600, Johan
nesburg, C. Slruik; SHERIF, A (1987), Staves, spices and ivory 
in Zanzibar. integration of East Akiclrl commercial empíre into 
the world econom~t 1 n0-1873, London, James Currey; GREY, 
R., BIRMINGHAM, D. (1970). Pre<olonial african lrade: essays 
on frade ln Central and Eastem Alrica befote 1900, London, 
Oxford University Press; DICKJNSON, R. (1971), Sola/a snd 
the Rivers of Cuama: crusade and commeroe ln S.E. Alrica, 
1505-1595, Cape TOWI, Universily of Cape TOWI, Tese de Dou
toramento; COSTA, A (1982). Psnelração e impaclo do caplal 
mercantil porlu~s em Moçambique nos séculos XVI e XVII: o 
caso do Muenemutapa. Maputo, Cadernos Tempo; SOUTO, A 
(1996). op ci. 

13 NEWITI. M. (19728), cAngoche,lhe Slave Trade <11d lhe Por
tuguesa, c.1844-1910•, Joumal ci African History, 4; ver ainda: 
HAFKIN. N. (1971). Sheiks, slaws and sovereignty. pollics 
ln nínel&enth century Norlhern A.bzambique, Boston. Boston 
Stae College; HORTON, M., MIJDIDA, N. (1993), «Exploitation 
of marine resources; evidence for lhe origin of lhe S'Mihili com
rrunities of EastAfrica», m SHAW. T. (dir.), The archaeology of 
Africa: food, metais anel towns, London, Routledge; JOÃO, B. 
( 1989), Abdul Kamal (1892-1966) et fhístoire du Chire aus XIX e 
et XXe siecles: 8Siude sur la chefferie lradilionnelle, 1es réseaux 
islamiques et la colonisation porlugaise, Paris, EHESS; NEW
ITI. M. (1972b). • The early history of lhe Sult<llate of Ango
che», Joumal of Alrican Hístory, vol. XIII, (3), pp. 397-406; 
LUPI, E. (1906), A região de A11goche, Lisboa, Typographia 
Universal. 

14 HAFKIN, N. (1973), Trade, Society <11d Politics in Ncxthern Mo
zambique, Universily of Boston, Tese de Doutoramento. 

15 Em Moçambique, o comércio de escravos nunca foi signifiCa
tivo até aos finais do século XVIII. Eduardo Medeiros refere 
que o tráfico de escravos português era rruijo reduzido e «ins
crevia-se nos circuitos esclavagístas pré-existentes no Oceano 
Indico•, e ao <11alisar as diversas etapas da escravatura, reco
loca o «fenómeno do tráfico numa continuidade cuja origem se 
situa mulo antes do século XV». Em 1720, os franceses a par
tir dos seus estabelecimentos do Oceano Indico começaram a 
aumentar a procura de escravos na Costa Oriental de Africa. 
para as suas colónias de plantações. porque os seus •mer
cados tradicionais• de escravos de Madagáscar e Comeres, 
jà não eram adequados às suas necessidades económicas. A 
viragem francesa p!Vll a Africa Oriental deveu-se assim à sua 
insatisfação com os escravos provenientes de Madagáscar, 
vistos como insolentes e de pouca confiança, e por se ter tor
nado cada vez mais dificil obter ai escravos. Foi durante 1730's 
que o tráfiCO de escravos entre Moçambique e as Mascarenhas 
se org<11izou de forma metódica. O governo central de Lisboa 
proiliu sistematicamente o negócio com os fr<11ceses porque, 
ao pn!lenderem sobretudo escravos, impediam o objectivo 
económico de Lisboa que os tentava canaizar principalmente 
para o Brasil. e em pa1icular. pn Minas Gerais. Mas, apesar 
desta posição de Lisboa, as autoridades portuguesas em Mo-

çambique, não concordavam com esta decisão politica, porque 
o tráfiCO com os franceses lhes trazlam bastantes lucros. Se o 
tráfico francês era ilegal e principalmente clandestino, a partir 
de 1814 tornou-se mais incontrolâvel com a abertura do porto 
de Queilllll'le aos negreiros brasileiros. O comércio francês de 
escravos em Moçambique e Ilhas Querimba era controlado por 
ofiCiais portugueses que desejavem monopolizar este comér
cio para si próprios, evitando que os franceses comerciassem 
directamente com os Macua ou os SwahiH da costa. Mas a im
portância do comércio de escravos g<11hou grande ampl~ude 
no inicio do século XIX qu<lldo negreiros brasileiros, cub<11os 
e americanos se juntaram aos franceses por vola de 1830's. 
Além destes, os mujojos (corrunidades políticas arabizadas 
das Comoras e Madagáscar e de outras Ilhas do Indico), os 
árabes de Zanzibar, Kilwa e Mombaça começaram a invadir 
as costas de Moçambique com os seus pangaios, onde dasen
volveram um intenso tráfico de escravos. No úlimo quartel do 
século XIX o tráfiCO de escravos pelos mujqoe generaizou-se 
na costa de Moçambique, ao Norte de Quelimane - Cabo Del
gado, Moçambique e Angoche. Gerhard Uesegq afirma que 
desde cerca de 1760 até 1860's o comércio de escravos em 
Moçambique constituiu a base econórrica de uma burguesia 
local, a maior parte de ascendência euro-asiática com rTistura 
de africarlos, onde alguns membros deste grupo social pros
seguiram carreiras rTilitares e adrTinislrativas, mantendo liga
ç6es com Portugal metropolitano e Brasil. Todavia, foi a partir 
de meados do século XVIII, que se começou a desenhar um 
conjunto de factores favoráveis ao estabelecimento da exporta
ção regular de escravos de Moçambique para o Brasil. O mais 
importante destes factores foi a politica colonial do Marquês 
de Pombal. Gerhard Liesegang refere que no século XVIII, o 
ponto mais ako do comércio de escravos foi atingido em 1788, 
quando 11 000 escravos foram exportados. De 1790 a 1794 as 
importações francesas para as Mascarenhas estavam no seu 
auge. atingindo cerca de 4500 a 5000 escravos por <110. No pe
ríodo de 1831 a 1835. quase não foram exportados escravos. 
Em 1835 a exportação de escravos recomeçou e, em 1637, o 
Governador -Geral, pressionado pelas necessidades fiscais e 
pelos colonos. decidiu desrespeitar a legislação de Lisboa que 
bania o tráfiCO. O comércio de escravos ao Sul do Zambeze 
nunca assumiu a importância e as proporções econ6rTicas que 
teve no Norte, apesar de alguns escravos terem sido exporta
dos por Sofala e lnhambane. Em 1854, dá-se inicio ao sistema 
francês de dbrês engagés• para a Reunião. que conduziu a 
fortes pressões políticas por parte dos franceses p!Vll a aceita
ção de Portugal deste sistema de •recrutamento•, apesar de 
este se ir desenvolvendo com a cumplicidade das autoridades 
politicas locais. As diversas tantativas de abolição do comércio 
de escravos encontraram sempre forte resistência, porque este 
se encontrava tão enraizado em Moçambique, que todas as 
medidas políticas que se tomavam nAo tinham qualquer im
plementação, dando origem apenas ao crescimento do tráfico 
clandestino. Ver: MEDEIROS, E. (1988), As etapas da escra
vatura no NOite de Moçambique, Maputo, AHM; UESEGANG, 
G. (1965), •A first look at lhe import <l1d expor! trade ol Mozam
bique•, in LIESEGANG, G. et ai. (eds.), FigurilgAfrican frade: 
proceedíngs of a Symposlum of the qulll'lfificatlon snd shvcture 
ci the import and exporl <11d 1onQ distsnce frade ol Africa in 
the 19thcsntury(c. 1800-1913), Berlim, Dlelrich ReimerVerlag; 
ver ainda: CAPELA. J. (1985) . .t.Aenlaidade esclavagista em 
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Moçambique, 1837-1900», Cadernos de História, (2). pp. 25-
35; CAPELA, J., M::DEIROS, E. (1987), O tráfico de escr8110s 
de~ para as /lias do Índico, 1720-1902, Maputo, 
UEM; OUFFY, J. (1967). A quas/ion of slawry. lsbour policies 
i1 pottuguaseAfrica andthe British protest, 1850-1920. Oxford, 
Claredon Press: ALPERS, E. (1970a), • lhe French slave trade 
in EasiAfrica•, Cahier d'ÉtudasAfricailes, vol. X, (37), pp. 80-
124; SOUTO, A. (1996), op cit. 

16 ALPERS, E. (1975b), op. cl. 

17 LACERDA, F. (1936), Travessia de África, Lisboa, Ed. de Ma
nuel Múrias; ver ainda: GAMITO, A. (1854), O Muata Cazembe 
e os pClii06 MaTavas, Cl~evas, Muizas, Muembas, Lundas e 
outros da África Austral. Díkio da expedÇão portuguesa com
mandBda pelo major UontBiro, Lisboa, Imprensa Nacional. 

18 Após a aboiçilo do tráfico de escravos e o decréscimo do co
mércio de ouro, foi reconhecido que a obtenção de novas fon
tes de receitas, só poderiam vi" da agricultura, tomancb-se, por 
isso, necessário incentivá-la. Várias medidas politicas vão ser 
tomadas pela Coroa portuguesa na tentativa de controlar a fase 
de transição entre o comélcio •illcito• e o comércio •lícito». 
Segundo Valentim Alexandre, entre essas medidas encontram
se: a) reformas nas pautas coloniais procurando prevalecer os 
intuitos proleccionistas sobre os meramente fiscais; b) tentati
vas pa-a o estabelecimento de caTeiras marítimas regulares 
com a costa oriental (e ocidental); c) leis sobre a concessão de 
terrenos e sobre pesquisa e exploração de minas; d) primeiras 
disposições sobre mã<Kie-obra escrava, estipulando-se em 
1858 um prazo de vinte anos para a abolição do estatuto de 
escravo nas colónias; e) reforma monetária decretada para Mo
çambique; f) ensaios de reformas do sistema miltar colonial. 
Segundo Mindo Chilundo, a fase das oleaginosas, iniciada 
após 1860 representou de facto o último estádio do período 
mercantil estrito e constituiu, uma espécie de transição para o 
período irl1lerialista, ou seja, de •colonização efectiva•. A abo
~ção da escravatura foi acompanhada pela expansao e diver
sif1C8Çào do comércio legítimo entre África e o mundo exterior, 
de'lido à mudança de exig«lcias das economias ocidentais que 
agora prOCUfliVam o amendoim, o sésamo, o óleo de paima, 
a copra, a borracha. ele., para os seus objectivos industriais. 
Esta tendência, conduziu nos finais do século XIX, a um fortale
cimento geral da econooia camponesa em produtos agrícolas, 
dando origem à exportação destes produtos. Conforma este 
comércio se desenvolveu, os intianos iam penetrando para o 
interior. abrindo uma série de lojas nas ilreas mais povoadas, 
onde transaccionavam estes produtos. Em meados de 1850's 
o Qet1!elm começou a ~urar entre os produtos de exporta
ção. A partir de 1860's, o amendoim foi, de forma progressiva, 
transformando-se num dos principais produtos de exportação. 
Estes dois produtos foram quase na totaidade uti6zados para a 
extracção de óleo, destinados a diferentes fins, como aimenta
çlo, higiene da pele, unguentos, ele. A partir de 1850's assistiu
se ao estabelecimento de sucursais de tnnas europeias procu
rando oleaginosas para satisfazerem, em matérias-primas, a 
indústria europeia. Estas firmas europeias começaram por se 
instalar no itorat (Ilha de ~ll'bique, lbo, Parapato -Angoche 
- e Queimane), e para estes postos comerciais começaram a 
afluir •Cé1111100eses• aticanos com os seus produtos. Em 1855 
a casa francesa Marsella RégisAiné estabetec;eu a sua primei
ra feitDria na Ilha de Moçambique para o comércio do marfim 
e produtos necessários às indústrias francesas, como é o caso 

das oleaginosas. Pouco tempo depois, a Augustin F abré et Fils 
também de Marselha, estabelecia feitorias comerciais em lbo, 
Ouelmane, Chiloane, lnhan1lane e Lourenço Marques. Entre 
os principais produtos comerciados encontravam-se o caril, ur
zela, cocos, copra, gergelim, e cera, entre ootros. Estes eram 
comerciados com o interior através de intermediários, princi
palmente banianes. Na realidade, foram estas casas francesas 
que promoveram o comércio das oleaginosas e incentivaram a 
sua produc;lo e comerciaizaçAo. A abertura do Canal de Suez 
em 1869, permitiu a ligação de Moçambique através de uma 
rota directa por mar com a Europa. Isto terminou com o seu 
isolamento na àrea comercial do Oceano Indico, e permitiu o 
estabelecimento de relações comerciais mais permanentes 
com a Europa, tomando-se uma alternativa atraente, à costa 
ocidental, como fonte de fornecimento de oleaginosas. Em con
trapartida, a economia do Sul de Moçambique, após 1850's. vai 
sendo atraída pela África do Sul onde as plantações de açúcar 
no Natal começavam a absolver grande número de traballa· 
dores migrantes. A partir de 1890 e mais acentuadamente a 
partir de 1892, a comercialização de oleaginosas principiou a 
declinar rapidamente. Carlos Serra refere que uma das causas 
deste declínio se deveu à legislação promulgada por António 
Enes, que criou condições para que as Collll8nhias pudessem 
instalar o sistema de plantações e, através da venda da força 
de trabalho, fiZessem cultivar pelos africanos outros produtos 
da •agricultura de rendimento• . Ver: ALEXANDRE, V. (1979), 
Origens do colonialismo português moderno (1822-1891), Lis
boa, Sà da Cosia; CHILUNDO, A. (1988), •Quando começou 
o comércio de oleaginosas em Moçarmique? levantamento 
estatístico da produção e exportação no período entre 1850 
e 1875», Cadernos de História, (7), pp. 107-123; SERRA, C. 
( 1979), Nelas para uma periodização da penetração capi/alista 
em Moçambique (1505-1974), Maputo, UEM; ver ainda: ISHE
MO, S. (1986), EconomyandsocietyoftheLower ZambeziBa
sin, ca. 1850-ca. 1914, Manchester, University of Manchester, 
Tese de Doutoramento; VIEIRA, M. (1937), •O comércio das 
oleaginosas em Moçambique», Moçambique Documentário 
Trimastral, (10), pp. 85-112; PÉLISSIER, R. (1988a), •Os tan
ceses em ~mbique (1850-1914)•. in Moçambique: CuNura 
e História de um Pais, Actas da V Semana de CuNura Africana, 
Coill'bra, CENUC; SOUTO, A. (1996), op cl. 

19 MUDENGE, S. (1986), A Po/Nical History of Munhumutapa, 
Harare, Zimbabwe Pubishing Corporation; ver ainda: RAN
DLES, W. (1975). L'empire diJ Monomotapa d!t XV' au XIX' 
si6c/e, Paris, Mouton; MONCLARO, F. (1975), «Relação feita 
pelo Padre Francisco de Monclaro da Companhia de Jesus, 
da expedição ao Monomotapa, comandada por Francisco Bar
reto», in Documentos Sobre os Porlugueses em Moçambique 
e na Alrica Centra/1497-1840, vol. VIII, Usboa, NARJCEHU
JICU, pp. 324-429: BEACH, O. (1977a), The Mutapa S1ate, 
Salsbury, University ai Rhodesia; ALPERS, E. (1970b), «Dy
nasties ai ~tapa-Roswi compleu, Joumal of African History, 
vol. XI, (2), pp. 203-220. 

20 Sobre os achikunda Allen lsaacman tem um interessante artigo 
sobre a origem, formação e a história inicial deste «grupo so
cial>. Analisa com detalhe quem eram, como eram recrutados, 
a sua organização politica, a sua pklraidade étnica e a soa 
resistência miltar ao longo do século XIX, e como emergiram 
na segunda metade deste século como a maior torça pol~ica 
da região do Zambeze. Concluiu serem oriundos dos escravos-
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-guerrei'os pertencentes aos Senhores dos Prazos da Coroa. 
que se est.endiam do ZUmbo ao Oceano Indico. O nome seria 
derivado do vetbo Shona-Karanga Ku-Kundll vanoer. Ter-se
ia difundido entre 1650 e 1750. O seu recrutamento foi feito 
entre díspns grupos étlicos: Cheuas, Nsengas, Manganjas, 
Senas. Zezuros, BáruM, etc. Os schiiMda gozavam de ób
vios privilégios: a) dislribuição de le!ras, armas, 1111amentos, 
tecidos. gado e Jllllleres; b) dirailos de caça e saque. Muitos, 
oriundoe de commidades politicas matrilkleeres e uxorilocais, 
abraçavam com agrado a nova eldstência de predomlnio va
ronY. Oentro de cada prazo, agrupavam-se em COfl1lllllhias 
(butaca), de locaizaçlo bem definida, as quais formavam as 
unidades básicas e dispunham de uma hierarquia adl!inistrati
va e llilitar. No topo situava-se o capiiAo (mucazllfiJbo), esoo
lhido nAo apenas pela sua lealdade e pelos seMços prestados 
ao senhor. mas igualmente pela sua aptidlo para manter os 
subordi!ados em I1ISj)8ilo e obediência politica. Ver: ISAAC
MAN. A (1972a), • The origin, bmation and early history ol lhe 
chilwnda of South Central Africa• , Joumal of Afri;an Hi8!01y, 
XIII, (3), pp. 443-461; ver ainde: MATTHEWS, T. (1981), cPor
tuguese, Chikunda, and paoples of lhe Gwenile valley: lhe 
impact of lhe Lower Zambezi ~x on Soulhern lambia». 
Jouma/ofAfrican Histoty. 22, (1), pp. 23-41 . 

21 NEWITI, M. (1973), Potlugu6se Selflemenl on lhe Zambezi, 
H~Longman. 

22 OLIVER, R. (1966), cThe probtem ol bentu expansion•, Jour
nal of African Hislory. vol. Vil. (3), pp. 361-376; ver ainda: MO
RAIS, J. (1988), The ear/y féming communlíes of Southem 
Mozambique: an assessement of a new and extend evidence, 
Oxford, Wollson College; SHAPERA, I. (1956), The Bantu
spaalcilg trbes d Soulh Africa: an etnogr,.Niical suvey, Cape 
TOOMI, Masltew Mller; SANTOS, J. (1941). cOn lhe prehiSiory 
ol Mozambique>, Uoçambiqw: Docum6nfilrio Trimestral, (28). 
pp. 23-75: OBENGA, T. (1989), Les p6Uples Baniu, migrations, 
expa11siot1 et identlé cu/turelle: acres du Co/loque lntematianal, 
Lilxeville, 1-6AIIril1985, Paris, L'Hannattan. 

23 Nas comunidades politicas Copi e Changana, por exemplo. a 
actividade política é exercida pelos vankoma (singular: nko
ma) e tiros/ (singular: hosl), respectivamente. Em Cicopl e em 
XiChangana es1as palavras significam chefes, aqueles que 
detêm o poder. Significa. também, irmão mais velho. Para os 
dois casos, existe um denominador comum, nomeadamente, a 
idade. Na verdade, o nkoma/hosi, oomo chefe. é. normalmen
te, um anciao e. como irmão, é o irmão mais velho do ego. 
Nota-se que no primeiro caso nl«>ma/hosi defin&-se segundo a 
sua posição social de nascimento, enquanto no segundo pela 
anterioridade de nascimento (esla distinção é I1'IJito simpiste, 
pois. mesmo entre os irmãos, a poslçao social conta para a 
atribuição do eslaluto de nkOIIIéihosi. Clll1 efeito, os fihos 
do sexo mascutno da primeira muher de um homem polígl
no, independanlemente da sua idade, são vankoma/flrosi 
em relação aos des outres muheres). Neste sentido, nestas 
comunidades politicas, são as estruturas genealógicas que 
definem os ailérios de transmissêo de direitos e deveres entre 
os indivíduos no grupo ou nos grupos sociais, e é a partir deste 
princípio de estnJtura geneelógica, aliado à noção de teniloria
lidade, que se definem as relaçÕeS de poder e as relações de 
subordinação dentro destas C011'111lidades politicas. As eSirulu
ras genealógicas ligam-se entre os Vaoopi e os MaChangana à 
noçio de territorialidade. através do cibongo. Esta é uma forma 

funct.nental de conlrolo e lmitaçlo do axerclcio do poder den
tro destas 0011'11nidades polltk:as. As 0011'11nidades polltk:as ao 
Sul do brlileze do patrillneares e, por conseguinte, os seus 
esquemas de sucesslo e herança politica, são baseados neste 
principio da patriNna.ldade. Assim, o poder pode passar de 
pai para filho ou de irmlo meis vello para o imecialamente a 
seguir. Na oomunidade politica Changana o critério de suces
são é o que advém de pai para fiho, na comunidade politica 
Copl hâ a ooeráat6ncia dos dois critérios. Este aspem pode ser 
expNcado, segundo nos perece, pelo fado de esla área geogli
fica ser um cruzamento de duas realdades socloculurala. Por 
um lado, a culure Tsanga (onde, por sua vez, já encontramos 
elementos da culura Nguni e VaNdau), onde a sucessão é de 
pai pera filio e, por outro, a cultura Copi, onde a sucessão é 
do irmlo mais vello pare o imediatamente a seguir (no caso 
em que na geração dos potenciais 111111koma nAo haja ninguém 
pare elllll'cer o ca-go, por morte ou incapacidade física, entre 
o filio priloogénllo do primeiro nkllfl18 da geração em causa). 
Só os vankomslthJ6i ~na base deste critílrlo. sucessao 
entre irmãos ou entre pai e filio - são considerados legítimos. 
Ver: RITA-FERREIRA, A (1975), f'cM)s de~: His
tóriB e Culurs, Porto, Akontamento; ver ainda: NHANCALE, O. 
(1994), Pape/ das mtluil;iles do poder local na manutenção e 
~de ordem sociat um estudo de caso das 00/'Nnida
des Copi do Sudeste de Mand/al<azl, Maputo, FL-UEM, Tese de 
Licenciatura. 

24 Os chefes tradicionais estabeleciam as relaçOes entre as i nha
gens e, em particular, detinham o controlo des alianças matri
moniais, por~. pelo lobo/o (bens de troca matrimonial; 
~saçio matrimonial; dote), no Sul de t.trçambique. Ver: 
RITA-FERREIRA, A. (1975), op. cl. ; ver ainda: FELICIANO, J. 
(1989). op. cil. 

25 RITA-FERREIRA, A. {1975). op. cil. 
26 RITA-FERREIRA, A. (1975), op. cil. 
27 RITA-FERREIRA, A. (1975), op. cl. 
28 FELICIANO. J. (1989), op. cit. 
29 A !erra era palrim6nlo (e nAo propriedade) das l nhagens, 

cabendo ao chefe tradicional a função de assegura-, periodi
camente, a distribuição des machambas (terras de cuKura, de 
cultivo; horta; quinta) pelos diversos membros da comunidade 
politica. A terra podia ser usada, mas nAo aienade. Ver: RITA
FERREIRA, A (1975), op. cl. 

30 FELICIANO, J. (1989), op. cil. 
31 Uma caracterislica geral da religiio das commidades politicas 

de Moçatmque, referida por todos os autores que sobre ela 
reflectiram, reside no cuKo aos antepassados, que perman&
ce uma parte integrante do sistema de parentesco, e que se 
baseia no principio de que, Iodes as pesaoas adultas (oom 
um estatuto especial o hosi/nkoma), se tomam «lllllepasaa· 

dos-ileuses• pare os seus descendentes, e um espírito hos· 
til no que se refere aos seus inimigos. A morte é assim, uma 
passagem, uma mudança de kJger e de oondiçio. Como diz 
Ernesto Pereira ao referir-se aos MIIChangana do Sul de Mo
çambique «O Vg8r dos anfep8S$8do8 nas rejgitles africanes 
representam, ~te o sentkJo de oonti'luldade, que 
astá profundamente enraízerlo no pensamento africano ( ... ) 
onde o papel mais Importante dos antepassados é o de agir; 
cano mediadores, entre os seus descendentes e os deuses 
( .. . }•. e adianta que eles são os guardiões da moraldade e 
os protectores dos rnert'bros da famlia ou do cll. O cu•o dos 
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antepassados, é assim um meio de conciliar os mortos. obter 
deles o benHlstar, de os possuir como alados e mediadores. 
Donald Abnilam, ao anaisar o espírito médium mhondoro en
tre os Shona defende, que esle cu•o. tomado corporativamen
te, pode ser assunido como !ando sido importante para manter 
e perpetuar a monarquia, regular a sucessão. decidir direitos 
de herança ou de propriedade da terra ou do gado. Stanley 
Mudenge, tarrbém se refere à i~êllcia da sua função na 
articulaçAo do consenso da sociedade. Ele diz que o poder do 
mhondoro baseava-se, não só nos seus poderes sobrenatu
ràs de castigar quem o desafiava, mas tarrbém, porque ele 
(de )linha a caraclerislica de estar de acordo com a posição da 
maioria poiticamente relevante na sociedade, incluindo o pró
prio ~tapa. Ver: PEREIRA, E. (1971), Croyances du peuple 
Shangllfl6 III christianisme, Louvain, Université CaUloique de 
Louvain; ABRAHAM, O. (1966). «lhe role ol 'chaninuka' and 
lhe rmondoi!H:uls in Shona politicai hisloly•, ín STOI<ES, E., 
BROWN, R. (eds.), The lambezian past: studies in Central 
African His!Dty, Manchester, Manchester University Press; MU
OENGE, S. (1986), ~· cil; ver ainda: RANGER, T. (1973). •Ter
ritorial culs in lhe history of Central Africa•, Joumat ri African 
Hisrory, vol. XW, (4), pp. 581-597; DIAS, A. (1961), •O rrondo 
sobrenatural dos indígenas da África Portuguesa•, Estudos 
Ubmlmos, (1), pp. 29-42; SOUTO, A. (1996), ~· cl. 

32 JUNOO, H.-A. (1974), Usos e Costumes dos Baniu. A vida 
duma tribo do sul de África, Lourenço Marques, Imprensa Na
cional de Moçambique. Acerca da natureza e distinção entre 
chefaluras de fundação e chefaturas de conquista, ver: LOM
BARD. J. (1967), Auforités Tradlíonnelles 11t Pouvors Euro
péens enAfri1ue Note, Paris, PFNSP; RANGER, T. (1973). op. 
cl; SCHOFFELEERS, J. (1968), Simbolic anel social aspects 
ri spi:it worship among lhe Mang'anja, Oxford, University of 
Oxford, Tese de Doutoramento. 

33 RITA-FERREIRA, A. (1975), op. cit. 
34 RITA-fERREIRA, A. (1975), ~·eH. 

35 O período que vai de 1875 (e prilcipalmente após 1885) a 
1920 foi um período de expedições niitares de •pacificação• 
e ocupação do tenikirio. José Botello divide o período da ocu
pação portuguesa em três partes: 1) o território de Lourenço 
Marques até ao Pungué, realizada nos sertões de Lourenço 
Marques, lnhambane e Sofala; 2) o tenilório formado pelo vale 
do Zanileze e terras imitrofes; 3) desta região aos confins do 
Rowrna (finite da colónia). René Péfissier larTtém divide o 
seu estudo em grandes areas: o Norte (reinos Afro-lsfàrlicos 
da Cosia e os Macua), a Zambézia e o Sul. René Péfissier re
fere que antes do período de 1885, a preponderência niitar 
era africana (salvo na Zambézia entre 1884-1888), encontran
do-se os Governadores-Gerais bloqueados nas suas acções 
politicas e niitares. No Norte de Moçambique, os portugueses 
enhntavam a forte resistência niitar dos quatro Estados is
IAmioos da costa: Sancul, Sangage, Quintalgonha e Angoche 
(e tarmém a oposição dos reinos Macua). Em vão tentaram 
submeter toda esta região. No vale do Zambeze, a rroltipicida
de de etnias, sistemas politicas, regimes econónicos, fez com 
que o seu estudo envolvesse grande complexidade, pois era 
passivei encontrar nesta região: a) Estados africanos mais ou 
menos independentes ou mesmo conquistados (Bàruê, Mani
ca, Monolrdapa, etc.); b) os {Jr8ZOS e as feitorias-fortalezas 
portuguesas (Quelimane, Sena e Tete). ~ravando toda esta 
COf11llexidade. surge ainda a invasão Nguni na Zambézia, após 

1820's, que teve grandes implicações politicas na região e, nos 
anos 1850's, o surgimento dos pl'azos da Macanga. Massingir, 
Maganja da Costa e Gorongosa. Perante todos eles. Portugal 
vai ter de e~eender numerosos combates. sem contudo con
seguir submeter a Zambézia. Campanhas niitares são inicia
das contra Massingir nos anos de 1850's e vão conduzir à sua 
maior revolta em 1884. No Sul de Moçambique, a ameaça não 
seria grande enquanto o centro do Estado de Gaza (que pas
sara para a Zambézia) não voltasse ao Sul. Uma carscteristica 
deste período foi a de que, entre 1870's e 1880's, os portugue
ses tornaram-se crescentemente dependentes da cooperação 
de dois grandes muzungos da Zambézia: Manuel António de 

Sousa elgnácio de Jesus Xavier. Onde, por exemplo o exército 
do primeiro foi usado para a conquista do Barué em 1880, na 
supressao do levantamento de Massingir no Chire em 1884 e 
de Massangano em 1887-1888, e também tentaram usá-lo na 
conquista de Manica e das planícies alas da Rodésia. A sua 
captura pelos homens de Ceci! Rhodes na capital de Umtasa 
em Seterrbro de 1890 e a sua morte, fizeram ruir todo o seu 
império. No Norte, os Estados Afro-lslânicos da Costa seriam 
esmagados em QuintMgonha (1904), Angoche (1910-1912), 
Sangage (1912). Em 1896 iniciou-se a grande ofensiva contra 
os Macua, e em 1886 desenvolveu-se a grende campanha con
tra os Estados Yao(queteveo apoio, entre outro, dos PfBZOSda 

Maganja da Costa, Massingir. Boror, CompMhia da Zambézia, 
etc.), onde ambos, apresentaram uma prolongada resistência 
militar às tentativas de ocupação, sendo submetidos totalmente 
apenas entre 1910-1912. Quanto aos Namarrais (cujas primei
ras campanhas contra eles foram lançadas em 1887), apesar 
da 9rar1de ofensiva lançada por Joaquim Mouzinho de Albu
querque em 1896, estes só seriam «submetidos• em 1913. Na 
Zambézia, levantados no decurso da guerra. os grandes pra
zeiros seriam progressivamente uneutraizados» em Massingir 
(1897), Gorongosa (1897), Maganja da Costa (1898). Macanga 
(1902). A Angónla seria ocupada em 1899-1900, e o Estado 
independente do Bárué em 1902, apesar deste último tentar 
reaver a sua independência em 1917. No Su~ como adiMie 
veremos, o poder de Gaza foi destruido irremediavelmente en
tre 1895 e 1897. A reocupaçlo do planalto dos Makonde depois 
da 1.• Guerra ~ndial, pela Companhia do Niassa resuttou na 
prisão de alguns chefes tradicionais. Ver: BOTELHO. J. (1934), 
História mRilar e política dos portugueses em Moçambique: da 
descoberla a 1833, Usboa, Centro Tipografia Colonial; PÉLIS
SIER, R. (1988b), HistóriB de Moçambique: formação e oposi
ção. 1854-1918, Usboa, Editorial Estampa; ver ainda: MOTA. 
S. (1992). cAs cafr4)811has niütares em Moçarrbiquee os seus 
reflexos na imprensa diária portuense (1884-96)•. Africana, 
(11), pp. 9-33; RANGER, T. (1963), cRevoH in Portuguesa East 
Africa: lhe Makonde rising of 1917•, African Affairs, (2), pp. 
~; MADUREIRA, A. (1988), A colonização~ em 
África, 1890-1910: relrospecliva e dÍIIf,'fiÓSiico, Usboa. Livros 
Horizonte; RODRIGUES, O. (1910), A orupação de Moçam
bique, 1869-1909, Usboa. Revista de Infantaria; SOUTO, A. 
(1996), op cit. 

38 MOTA. C. (1989), Porluga/ em Africa Face à Eur~a (1875-
1916), Lovaina. Polcopiado. 

37 A assinatura, a 26 de Fevereiro de 1884. do Tratado do Zai
re dizia respeito, em especial, a Angola; mas o tratado previa 
também a iberdade de comércio e navegação no larrbeze e 
concedia ii Marinha inglesa autorização para intervir em toda 
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a ooela de Moçantlique. h. cláusulas respeitantes a Angola, 
que reoonheciam os direitos de Porlugal de um e outro lado 
da foz do Zaire. afastaram do mar a Associação lntemacional 
Atrlcélla.linitaram a acção da F131Ç8 e entreg1111111 a Bacia do 
laire ao comércio Inglês. Estas condições eslabelecldas er1111 
intofllniveís para as outras polêncies europeias, e Bísman:k ob
,_da Inglaterra a denúncia desse tratado de 1884. Sabe-M 
que es1a remexida diplomática veio a resultar na Conferência 
deBerim. 

38 JORNAL DIARIO DE NOTICIAS, de 9 de Outubro de 1875. Ver 
ainda: JORNAL DIÁRIO DE NO Tic/AS, de 4 de Novembro de 
1875; JORNAL O PNZ, de 5 de Novetrbro de 1875. 

39 JORNAL DIAR/0 POPULAR. de 9 de Fevereiro de 1884. Ver 
ainda: JORNAL DIÁRIO POPULAR. de 5 de U.ço de 1884: 
JORNAL DIÁRIO POPULAR, de 14 de Março de 1884. 

40 MBOKOLO, E. (1992), op. cl. 
41 WAU.ERSTEIN, I. (1985), • The Three Stages of Afrlcan ln

volvement in the Worti-Economy•. irl GUTKINO. P., WALLER
STEIN. I. (eds.), Politica/ Economy ín Contflmpor"Y Africa, 
Beverty Hills, Sage; ver ainda: MII~GE, J.-l. (1973), Expansion 
européenne et dkolonisetion de 1870 a nous jours, Paris, 
PUF; STENGERS. J. (1962), •L1mpérialísm colonial de la f111 

du XIX siécle: IITflhe ou réalilé•, Joumal of Amc.wl Histary, III, 
(3), pp. 469-491 . 

42 Para além destas, outras nações europeias foram representa
das na Conferência de Berlim, quer pelos seus rrinistros. quer 
pekls seus delegados: Austri&-Hungria, Esplllha, Dinamarca, 
llâta, Palses Baixos, Rússia, Suécia, Noruega, Estados Unidos 
e Turquia. Nessa tarefa, os mellores trunfos cabiam ao monar
ca belga, sobretudo peta maior iberdade de nmobnl politica. 
A Portugal prejudicavam-no, por um lado, a imagem de nação 
pouco aberta ao comércio internacional, e, por outro, como na
ção protectora do tráfico negreiro. Também a tradicional aliança 
com a Inglaterra o desfavorecia, em princípio. face à Alema
nha e à França, sem he dar as vantagens correspondentes, 
uma vez que a diplomacia brilanica se recusou a defender as 
pretensões polffico.tenitoriais portuguesas na Conferência de 
Benm. 

43 CORDEIRO, L. (s.d.), Questões Coloniaes, Usboa, Vega, p. 
207: ver ainda: JORNAL JORNAL DO COMÉRCIO, de 5 de 
SetenUo de 1884 (e<itorial). 

44 OFiciO pubicado in Angolana (1971). vol.ll (1883-1887), Lu
anda e Lisboa,IICA/CEHU. p. 731. 

45 NOWELL, C. (1982), The Rose-Coloured Map: Porlugal's at
tempt to bui/d an african empite from lhe Atlantic to lhe lndian 
Ocaan, Usboa, JICU; ver ainda: COSTA, M. (1984), O mapa 
oor-<l~Hose, Lisboa, Publicações Dom Quixote; AZEVEDO, A. 
(1907), •Cecil Rhodes e o mapa cor-de-rosa•, Cadernos Colo
niais, (38). 

46 A questão das fronteiras vai ser apenas resolvida em 1891 com 
a assinatura do Tratado entre POI1ugal e a Inglaterra, que se
gundo Gerllard Uesegang, foi •a peça mais importante num 
con;mto de tratados que detin8m as fronteiras de Moçarnb~ 
que., apesar de terem existido anteriormente a ele, outros Ira
lados que definiram partes de fronteiras e outros, posteriores, 
que modificaram alguns aspectos de detalhe a ele inerentes. 
A àrea de grande litígio entre 1800-1891, foi a que se situava 
entre o rio Uf1lKlPO e o Norte de Tete, onde ingleses e portu
gueses possu iam interesses econórricos. Este litígio foi sendo 
agravado a partir de 1888 quando Portugal organizou diversas 

eJCI)e(ições para aa treas em conllilo (Elipedlçlo de Vilor Cor
don à Machonalândia - Agosto de 1888 a Fevereiro de 1889 
e nova ellj)lldlçlo em Junho-Outubro de 1889; expedição de 
Paiva de Andrada a Gaza- Oufubro.Oezembro de 1888; e nova 
expedição a Manica e Rodésia- Fevereíro-Noven1.lro de 1889; 
expeciçlo de António Mlria C8'doeo - Novenilro de 1888 a 
Março de 1889; eJII*Içio de Serpa Pinto ao Chlre e Niassa 
-Agosto de 1889, e que foi continuada por Joio de Azevedo 
CoutinhO). ~- dos protestos Ingleses sobre estas expe
dições, foi, a realizada por Serpa Pinto, que conduziu â mais 
bte reacção britAnica • o Ullmatum - apresentado a 11 de 
Janeiro de 1890, onda intimava pere~menle o governo 
Poftuguês a chamar de imediato todas aa suas forças niitares 
que se encontravam no Chlre, na regiio dos Makololo e na 
Mlshona. E. ou f'lrtlgal recuava para Sul do rio Ruo, ou se 
dava a ruptura ~ e eslalava o conllito IWmado entre 
os dois aliados. Poftugal foi obrigado a ceder. O Ultimatum 
abalou tbrlemente Portugal e as suas instituiçiles, e levou o 
governo português a iniciar converseçOes diplomáticas com 
a Inglaterra para a elaboração de um acordo de fronteiras na 
regiio do Niassa e Manica. As propostas a confnl1lropostas 
apresentadas quer por Portugal, quer pela Inglaterra, iam 
criando diversas tensões politicas que eram agravadas pelas 
fortes pressões exercidas por Cecil Rhodes, que através da 
sua British South A61can Cc!rpaly (BSAC), pretendia gran
des fatias do teni6rio de Mank:a. A 211 de AQosto de 1890 foi 
assinado um acordo. Nele, as cad6ndas poltuguesas eram 
grandes, porque além da dellrTi1açlo das fronleiras, Portugal 
fazia concess6es a nlvel de COIT1llela lberdade de comércio, 
ivre navegação nos lagos, rios e portos, isenção de i111105tos 
alfandegários nas éreas de ivre comércio, isençilo de taxas de 
trânsito, etc. Mel os termos deste acordo foram divulgados, a 
imprensa progressista reage proclamando que Portugal tinha 
sido ainda mais hurrihado com este acordo do que com o 
Ultimstum. Alguns chegaram mesmo a afirmar que teria sido 
melhor Portugal ter vencido Moçarrtique inteiro a conservá-lo 
sob tio vergonhosas condições. h. Cortes recusaram ratifiCar 
o Tratado. Esta situação conduziu de novo a uma forte crise 
polb nas relaç6es entre os dois aliados. A não ratificação do 
Tratado ibertava a Inglaterra de qualquer compronisso, e per
mitia às forças de Ceci! Rhodes o prosseguimento da invasao a 
Manica. Portugal propôs que se assinasse um mociJs llillendí, 
para vigorar du1111te as discussões pare um novo Tratado. Este 
modus IIMK!difa assinado a 14 de Novenilro de 1890 e reco
nhecia, provisoriamente, as fronteiras estabelecidas no Tratado 
de 20 de Agosto. Vtgoorla durante 6 meses. h. negociações 
para um novo tratado foram longas e diftcais. A 28 de Maio 
de 1891 , foi assinado o projecto de Convençilo, que cadeu a 
Portugal mais território a Norte do Zambeze do que fora pedido, 
mas a Sul do Zambeze, a lnha corria ao longo da parte supe
rior do decive oriental do pfanalo de Manica em direcçio ao 
Sul até ao Save (retirando assim, mais tenitório a Moçambique 
que o Tratado de 1890). h. Cortes v6o ratificar o Tratado que 
foi assinado pelo Rei a 11 de Junho de 1891. Para o estudo das 
causas que estiveram na origem do UMimBium e as suas con
sequência, ver: LIESEGANG. G. (1993), História do Niassa ca. 
1600-1900: estado, politica e economia no perlodo pté-colonia/ 
e a conquista co/onísl, Maputo, (s.e.); AXELSON, E. (1967), 
Portugal and t#Je saamble for Africa 1875-1891, Johannes
burg, Witwatersrand Universi1y Press; WARHURST, P. (1962), 
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Anglo-PDifuguese rel .. ixls in South Central Africa, 1890-1900, 
London, Longman; GUIMARÃES, A. (1989), •O ultimato inglês 
e o mapa cor-de-rosa•, n ALBUQUERQUE, L. (dir.), Portugal 
no Mundo, Lisboa, Publicações Alfa; TEIXEIRA, N. (1990), O 
uNim~m inglês: política externa e politica interna no POitugal 
de 1890, Lisboa, Publicações Alfa; HAMMOND, R. (1966), Por
tugal andA/rica, 1815-1910: a sludy n economic imperialism, 
Stanford, Stanford University Press; MELO, C. (1890), A ques
tão ilglesa. O tratado. Subsídios para a sua história, aitica do 
seu vakx, Lisboa, Livraria Bertrand: SOUTO, A. (1996). op cff. 

47 ROCHA, A. et a/. (1983), História de Moçambique: A Agressão 
Imperialista (1886-1930), vol. 11, Maputo, Te~ráfica. 

48 ALMEIDA. A. (1940). «Esboço histórico das organizações tra
diciomis dos regulados de Angola e Moçambique, os grandes 
régulos, os chefes indigenas», in Coogr&sso do Mundo Por
tugu&: pub/ic8çlles: XV IIOOme: memórias e comunicações 
apresentades ao Coogresso Colonial (IX Congresso), Tomo 11, 
11 secção, Lisboa; ver ainda: ROCHA, A. III ai. (1983), op. cl. 

49 O mussocclmutsonko nas sociedades prê-alloniais da Zam
bézia tinha sido um bibuto costumeiro pago pelo produtor 
•ca~és• à aristocracia ou chefes linhageiros. A apropriação 
deste excedente das unidades de produção faniliares «cam
ponesas• era reproduzida através da hegemonia ideológica, 
religiosa e política da .-istocracia. Os antigos senhores dos 
prazos adoptaram o mussoco. Shubi lsherno, defendeu que 
o desenvolvimento do mussoco, foi o principal mecanismo de 
acumulaçao capitaista colonial, a principal causa das inumerá
veis mortes entre os cca~eses· da Bacia do Zarrbeze, e a 
principal deteminante da migraçêo da força de llabalho. Canos 
Sena considera que o mecanismo da introdução do modo de 
produção capitalista em Moçambique foi o mussoco, e não o 
imposto de palhota. Ver: SHUBI, I. (1978). Prazos, capital and 
paltems of Zambezian sociallbrmatixl, c.1850-c.1890: a ten
tative analysis, Manchester, University of Manchester: SERRA, 
C. (1978a), A introdução do modo de produção capitalista em 
Moçsmbique atra!lés do 'mussoco': uma hipótfiSfl de pesquisa, 
Maputo,AHM 

50 OSÓRIO, J .. RODRIGUES, J. (1940), clntegração dos actuais 
régulos na obra adnínistrativa das colónias de Angola e Mo
çambique•, in Coo~ do Mundo F'oltugu6s: publícações: 
XV wilmll: memórias e comunicações Bpr8Sflntadas ao Con
~ Colonial (fX Calgesso), Tomo 11, 11 secção. Usboa. . 

51 TOSCANO, F. (1941a), •Os Grandes Chefes da África Austral 
e Alguns Usos e Costumes dos Indígenas do Sul do Save», 
Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique, (44). 

52 GUIMARÃES, J. (1909), •Bilene», n FERRÃO, F. (ed.) Cir
cunscrÇões de Lourenço Marques, Resposta aos Ouesffos 
fetos pelo saaetllrio dos Negócios Indígenas, Lourenço Mar
ques. l~sa Nacional, pp. 159-173. 

53 Ver, por exemplo, a análise que faz o Governador Eugénio 
Ferreira de Aineida na parle especifiCa relativas às Autorida
de Tradicionais. Apesar do retatooo ser de 1957, ele faz uma 
análse sobre o processo seguido pela adninistração colonial 
por1uguesa em relação às autoridades gentiicas, em períodos 
anteriores. Vfr. ALMEIDA. E. (1956), G<wemo do Distrito de 
Moçllmbique: reltiório: Nampu/a, 1956, Lisboa, Agência Geral 
do Ulramar. 

54 GRAÇA, A. (1907), cl ii ANDRADE, A. (ed.), Relatórios Sobre 
Moçambique, 1.• vot. Lourenço Marques, Imprensa Nacional 
de Moçanilique, p. 260. 

55 ISACMAAN, A. (1985), •Chieis, Rural Ditlerentiation and Peas
ants Prolest: The Mozambican Forced Cotton Regime. 1938-
1961 •. African Economy Histoly, 14, p. 66. 

56 Por exemplo, os usos, costumes e tradições foram pernitidos 
desde que sujeitos às •disposições legais em vigor» e desde 
que não fossem contra a moral e a ética do colonizador, e de
terninadas práticas religiosas foram proibidas. As autoridades 
genti~cas podiam ser castigadas e mesmo suspensas pela não 
obediência e cumprimento dos seus deveres, outras foram 
estrategicamente (re)nomeadas pela própria adninistração 
colonial portuguesa. Por exemplo, o art. 96• da Reforma Ad
ninistrativa Ultram.-ina (RAU} referia que • ( ... ) O Governo tem 
dÍf!Jito de escolha ( ... ) quando O herdeiro nBo COIJI'l!nha à ad
ministração• . Ver: REPÚBLICA PORTUGUESNMINISTÉRIO 
DAS COLÓNIAS (1933), Reforma Administrativa UNramarina 
aprovada pelo Decreto-Lei n.• 23:229, de 15 de Novembro de 
1933, Lourenço Marques, Imprensa Nacional, pp. 52-53. 

57 GRAÇA, A. (1907), ci iJANDRADE,A. (ed.), op. cl., p. 261. 
58 NEGREIROS, A. (1980), cit in PAPAGNO, G. (ed.), Colonialis

mo e Feudalismo: a questão dos prazos da coroa em Moçam
bique nos finais dosécl.tloXIX, Lisboa, A Regra, p. 41 . 

59 CABRAL, A. (1910), Raças. Usos e Costumes dos Indígenas 
do Distrito de lnhambane, Lourenço Marques, Imprensa Nacio
nal, p. 27. 

60 CRUZ, D. (1910), Em Te"as de Gaza, Porto, Gazeta das Al
deias, pp. 109-110. 

61 GUIMARÃES, J. (1909), op cl., p. 107. 
62 A questao do regime das terras, isto é, o exercício de direitos 

sobre aterra em Moçalrilique, foi sempre uma questão sensí
vel que preocupou o Estado colooial português, tendo sido, por 
isso, alvo de diversas medidas polüicas e legislativas. Alexan
dre Lobato refere que só com a Carta Régia de 12 de Março 
de 1618 para D. Nuno Alvares Pereira, o Rei criou o regime 
de concessAo de terras aos colonos para povoamento. Além 
das terras adquiridas pelos portugueses, das terras doadas à 
Coroa e das concessões feitas pela Coroa aos seus súbditos, 
vigorava tarrbém, a instituição dos prazos da coroa. No inicio, 
a posse destas terras era apenas uma situação de facto que 
mais tarde se converteu em juridica. A Carta de Lei de 21 de 
Agosto de 1856, da iniciativa de Sâ da Bandeira, promulgou 
o primeiro deaeto da concessão dos terrenos baldios perten
centes ao Estado. expressamente para o Ulramar, pem1tindo 
a todos os siJbdijos portugueses, a sua aquisição, quer por 
compra, quer por aforamento, a fim de os arrotear e cultivar, 
ou por outras formas os aproveitar no prazo de cinco anos; se 
esse aproveitamento não fosse feito seriam revertidos para o 
Estado e a concessão era cancelada. Na reforma do regime 
dos prazos, apresentada em 1889, a ideia dominante que sur
giu, era a de dividir a província em duas partes consoante a 
efectividade do exercicio da soberania portuguesa. Na parte 
pacifiCada os terrenos seriam divididos em fazendas agrícolas 
arrendadas aos colonos capazes de as cultivar. A área nAo pa
cificada deveria ser retaliada em prazos, como danles, e vive
ria do mussoco, Interessando apenas regulamentar a cobrança 
deste. António Enes em decreto de 18 de Novembro de 1890, 
faz reviver os prazos com o objectivo de promover o desenvol
vimento da agricuHura industrial nas suas terras (diferenciando 
os prazos em dois grupos: feudais e fazendas egricolas). Foi 
a 20 de Maio de 1892 que se pubicou o Regulamento para 
a Coocesslo de Te"enos por aforamento na Província de 
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Moçalrilique, e sobre a ocupaçio provisória dos mesmos, para 
o resto da provlncia. Por esle diploma, os tllm!llos pellencentes 
ao Eslado que niio eram prazos, foram divididos em 3 categ<> 
rias: a) destinados a povoações; b) destinados à agricultura e 
indúsbie; c) inaJ•os destinados ao mesmo ftm, mas habitados 
por povoações Indígenas. Para este último grupo estipulou-se 
que, quando o concessionârio requeresse a concessão, devia 
mencionar se desejava ou nAo que as palhotas indígenas per
manecessam nos klgares onde se encontravam, ou se as de
sejavam removidas do local. Neste úlimo caso. o concesaloná
rio teria de paga' a cada indígena uma lndermizaçiio que seria 
fixada pelo Governador do disbito, e reseNar-$1!-la uma ârea 
de 1 ha por pal1ota pn o cultivo indígena. Assim, em finais 
do século XIX, os padrões de direito a terras em Moçambique 
era de certo modo c:or1111exo, com uma grande diversidade de 
regimes. Havia: a) direios indMduais adquiridos por ocupaçAo, 
compra ou oferta de chefes lradicionais; b) prazos de 2 carago
rias; c) doações de terras feitas pelo governo: d) concess6es de 
terras às companhias majestáticas; e) tenit6rios sob jurisdição 
de chefes tradicionais; I) terra ocupada por africanos e terras 
pertencentes ao domínio público do Estado. Foi, na Carta de 
L~ide9 de Maio de 19()1, que surgiu a primeiratenlaliva de sis
tematização de todas as questões sobre propriedade de terras 
no Ultrama'. Ela declarou domlnio do Estado todos os terrenos, 
que à data da pubicação da Lei, não conslitulssem proprieda
de particular nos termos da legislação portuguesa. A Lei dividiu 
as terras em sete categorias e estabeleceu o destino de cada 
uma delas. Esta Lei dedicou um capitulo inteiro ao direito de 
posse dos africanos que era reconhecido ao fim de vinte anos 
de culivo ou de continua residéncia. O Regime Provisório para 
a Concessão de Terrenos do Estado na PrcNincía de Moçam
bique, de 9 de Julio de 1909, remodelou, de novo, o sistema 
de propriedade e concessão. Mas este regulamento fui anulado 
em 1918 com a publcaçAo do Regulamento pata a Conces
são de Terrenos do Estado na Província de Moçambique. Na 
classificação de terrenos incluiu-se uma classe reservada para 
uso exclusivo da populaçAo indígena - isto é, lallm criadas as 
•reservas indígenas•, onde os terrenos podiam ser ocupados 
e usados conjuntamente, sendo apicada nelas apenas a lei 
consuetudinária sem qualquer direito de posse. Os africanos 
podiam, no entanto, povoar outras àreas fora das reservas em 
qualquer terreno inculto ou devoluto. Com a legislação discrimi
natória que passa a ser promulgada especificamente em rela
ção ao indígena, após 1926, o regime de propriedade passa a 
ser regulado segundo os seus usos e costumes privativos, não 
contemplando nesta época qualquer hipótese de opção pela 
lei comum. VfT. LOBATO, A. (1953), Aspedos de Moçambique 
no antigo regime colonial, Lisboa, Livraria Portugal; ver ainda: 
COISSRÓ, N. (s.d.), •O regime de terras em Moçambique•. in 
l.foçarnb«ju11: curso de extensão Unil!erslátio, ano lectivo de 

1964-1965, Lisboa, ISCSPU; SANTOS, E. (1989), cRegimes 
de Terras», iJ ALBUQUERQUE. L. (dir.), Porlugal no mundo, 
Lisboa, Pubicações Alfa; MOREIRA, A. (1961), A propriedade 
no Ultramar, Lisboa, Edições Panorama; MATOS, L. (1965). 
Notas sobre o dtelo de propriedade de ltHra dos povos An
goni, k:h6ua e Ajaua da Província de Moçambique, Maputo, 
IICM; W.TOS, M. (1969), Pottu~ law and admiJistrstion 
in Mozambique and th6 effed on th6 custornary /anel laws ol 
lhree tribes ci lhe Lake Nyasa Region, Londres, Unlversity of 
London, Tese de Doutoramento; SOUTO, A. (1996). op cit. 

63 O traballo dos indígenas moçambicanos foi visto como um dos 
maiores recursos que as colónias possu Iam e um recurso cujo 
valor podia ser facitmllnte realzado. Tomou-se, por isao, num 
sub$tikJto para o Investimento de capital e um meio pn a sua 
acumulação. Este aspecto pode ser visto, de facto. ao longo de 
Ioda a política laboral seguida que, desde o pr6prio processo 
de abolição da escravatura. tentou sempre controlar a força de 
traballo moçambicana. A aboliçAo da escravatura devia ser 
feita sem que se sofresse a perda do traballo nl0Ç811'bicano, 
necessário para a exploraçAo económica de Moçambique. 
Nesta madida, os diversos preceitos legislativos, vlo tentar 
controlar a força de trabalho sem um sistema de escravatura 
aberto, pretendendo dar tempo aos proprielllios de escravos 
para se adaptarem és novas circun~cias polític»-laborais. 
O Relatório de Anlónio Enes publicado em 1893, ofereceu à 
monarquia portuguesa um Instrumento para novas orientações 
politicas. Pllfll António Enes. era n~ obrigar o moçam
bicano a traballar, porque ele nunca o fa1a voluntariamente, 
dada a sua •Inferioridade natural>. O Código de Trabalho de 
António Enes de 1899, defendeu a justeza legal do traballo for
çado, conhecido por chibalo, onde todos os Indígenas tinham 
a obrigação, moral e legal, de procurar e adquirir pelo trabalho, 
os meios que he falavem panl subsistirem e mellorarem a 
sua própria condlçlo social. Estabelecia a plena liberdade de 
esco11er a meneira de cumprir essa obrigaçAo, mas se o nAo 
fiZessem. a autoridade colonial poder-lhes-la impor esse cum
primento. Segundo Adelino Tones, a Corrisslo redactora do 
Código afirmava •niio hll que ter escrúpulos em obrigar, forçar 
esses llldes negros de Alrics ( ... )a trab8lhar, a cMizarem-se a 
si mesmos atr811és do trabalho•. Com ele, e segundo o mesmo 
au1Dr, abandonou-se detinitlvamenlll a •ideia de 'assimilação 
imediata e 111iformiz8dora' e encar9-S8 a ideia de um enqua-
dramento que( ... ) dê inteira satisfação aos nteresses da bur-
guesia colonial( ... ) e seus associados na Mafrópole•. A 27 de 
Maio de 1911, a República promulgou o primeiro regulamento 
do traballo indígena imitando-se a repetir, quase integralmen-
18, o decreto de 1899. Uma das poucas diferenças residiu no 
tempo do contrato que só podia ser feito por um perlodo niio 
superior a 2 anos e foram previstas penalidades para os pa
trOas que brutalizassem os seus trabalhadores, apesar de lhes 
atribuírem direitos sobre eles. Continuou a prever-se o trabalho 
COfl1l8lido e corraccional, devendo, os que precisassem de uti
izar estes traballadores compelidos, a requisitá-lo às autorida
des adninislrativas. Foram dadas às Autoridades Tradicionais 
responsabilidades de averiguação; isto é, verificar se lodos os 
indígenas cumpriam ou niio a sua obrigaçAo de traballar. Um 
outro aspecto Introduzido, fui a criaçAo de um passaporte in
terno para controlo das migrações de uma região para outra. 
Com a chegada ao poder do Estado Novo, foi promulgado o 
deaelo de 6 de Oezenilro de 1928 que constituiria o Código 
do Traballo lndlgena. Eslll códlgo 1M1teve o •dever moral• 
de procurar trabalho e proibiu o Waballo obrigatório para fins 
privados. Colocou Vês limitaçl!es principais à lberdade da 
escolla de trabalho: a) b'aballo obrigatório para fins públicos 
como a construçAo de estradas; b) trabalho obrigatório para 
benefiCio dos moçarrticanos; c) traballo forçado por sentença 
judicial. Para o sector privado existiam regras delalladas sobre 
o contraio, o salMo e as condiçl!es de lrabatlo. No entanto, o 
trabatlo forçado para empreendimentos privados permaneceu. 
Ver: TORRES, A. (1991), O império portugu's entre o real e o 
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imaginátio, Lisboa, Esdlar; ver ainda: OUFFY, J. (1967), op. 
cl.; ISMCMAN, A., ISAACMAN, B. (1983), Mozsmbique; from 
colonialism to reiiOlltion, 1900-1982, Boulder CO, Westview 
Press; HENRIKSEN, T. (1978), Mozsmbique: 8 history, Lon
don, Rex Colings; PENVENNE, J. (1982), A histOI)' of african 
labour ii Lourenço Marques: Mozambique, 1877 to 1950, Bos
ton, Universíty of Boston, Tese de Doutoramento; ZEGEYE, A .. 
ISHEMO, S. (1989), Forced lsbour and migration: pllttems of 
m0118menl wilhil Africa, London, Hans ZeU Publishers; SOU
TO, A. (1996), op cit. 

64 As zonas de Maputo, Gaza e lnhalli>ane transfonnaram-se em 
zonas de influência quase limitada dos interesses econón'icos 
sui-Biricanos a partir de meados do século XIX. Sobretudo, o 
desenvolvimeniD da cidade de Lourenço Marques como sa
ienta Luis Covane •está orpanic~Jtnenm ligBdB é pr!)Sp6l'dacle 
IICOIIÓIIIics d8 vizinhll província sul-africana do Trans111181•. Pa
bidc Hanies. refere mesmo, que exislem bastantes evidências 
de que, as lentativas de anexação do Sul de Delagoa Bay e da 
Ilha da Inhaca ao Natal. pelos ingleses nos inicias de 1860's, foi 
grandemente motivado pelo desejo de assegurar uma estação 
segura para o embarque de forças de trabalho migrante quer 
para as plantações de açúcar do Natal, quer para as minas de 
Kínterley. A implantação do sistema de produção cap~aista na 
Africa do Sul, com as plantações de cana-de-açúcar a partir de 
1850, e mas tarde com a descoberta e expklração de diaman
tes em 1867, contribuiu decisivamente para a estruturação de 
bases para a interacçao permanente com o Sul de Moçanili
que, na qual a etrígração de traballadores T songas concorreu 
para a crescente dependência de Moçambique dos salários 
que aqueles traziam. A transformação da econonia do Natal 
numa economia de plantações, exigiu o fornecimento seguro 
de mão-de-OOra barata e abundante. Grande parte dos africa
nos das formações sociais vizinhas das plantações, encontra
vam-se envolvidos na produção de cereais para os principais 
centros de concentração populacional, pelo que era dificil a sua 
conlratação como traballadores assalariados. Assim, a solu
ção vai residir na contratação de ~ra fora das suas 
fronteiras. Em 1875, o acordo entre os governos coloniais do 
Natal e de t.tlçantique, sobre a etrígração de trabalhadores 
rnoçanDcanos, pernitiu a criação de um •depósito• left1l0râ
rio de indígenas que embarcariam para o Transval, passando 
o governo colonial pollugués a beneficiar da cobrança de um 
imposto para despesas de fiscallzaçlo. Em 1876, a pedido da 
Colónia do Cabo. Portugal autoriza o recrutameniD nas mes
mas condições acordadas com o NaiBI. Neste período, a pre
sença portuguesa na baia de Lourenço Marques era extrema
mente limitada. Lourenço Marques nAo passava de um porto 
de trAnsito de mercadorias para o chinterland• controlado por 
autoridades africanas independentes da Coroa Portuguesa. A 
sua posiçAo militar era também bastante fi-ágil reconhecendo 
Portugal nesta época (1876) a independência de Uoamba a 
leste, Gaza a Norte, Maputo e Matola a Sul. Eram estes reinos 
os verdadeiros fornecedores de trabafladores. Apesar da força 
de traballo Tsonga/Tonga ser entarcada para a África do Sul 
em 1877, só a partir de 1879 os Tsonga/Tonga foram conside
rados como os principais fornecedores de força de trabalho, 
começando nesta data, a serem recrutados de forma mais sis
temática. As minas do Transval depen<iam destes emigrantes, 
que constituíam a maioria da força de trabalho. Após a abertura 
das minas do Rand, os migrantes Tsonga começaram a preferir 

estas últimas pelos salários mais akos que lles eram pagos. 
Por decreto de 18 de Novembro de 1897, O Comissário Régio 
de Moçambique, Joaquim Mouzinho de Albuquerque, esta
beleceu regras para o recrutamento de força de traballo em 
Moçambique - Regulamento pwa o Engajamento de Indígenas 
para 11 República Sul Africsna (existe, porém, uma referência 
que diz que a data de 13 Junho de 1888 foi a data em que. pela 
primeira vez, se adoptaram medidas repressivas tendentes a 
impedir a emigração clandestina dos trabalhadores negros, 
com a publicação do Regulamento do SeM;o de Emigração 
Voluntária de M:Jçambique e lnhambane para a Colónia Fran
cesa d8 Ilha da Reunião). As regras contidas no de<:relo e as 
aplicadas pela camara de Minas serviriam de base para a ela
boração de um modus llivendi em 1901, que iria conduzir, por 
sua vez, a Coo~ de 1909 entre o Transval e Moçanbque. 
A migração de força de trabalho para a África do Sul introduziu 
a Hbra eslerina, proveniente dos salários dos trabalhadores mi
grantes. na baía de Lourenço Ma-ques e no seu •hinterland», 
o que permi~u a monetarização da economia, alterando, com 
isso, certos padrões culturais tradicionais e símbolos do poder 
tradicional, quer económicos, quer de prestigio social. A mone
tarização da economia levou também à akeração no sistema 
de tributação (que anteriormente era em rendas, trabalho e em 
produtos agricolas e de caça), começando a ser introduzida a 
libra. Além dessas consequências, os chefes tradicionais, na 
perspectiva de aumentarem os seus rendimentos passaram a 
combinar as suas actividades económicas com o recrutamento 
de traballadores para o Natal e o Cabo, dando-se assim, uma 
rápida expansão da rede comercial no Sul de Moçambique, e a 
emigração serviu de via de penetração da língua inglesa, ves
tuário e de oulros elementos europeus. Ver: Decreto n.•!09, de 
18 de Novent>ro de 1897 (B.O. n.• 50, de 11 de Dezembro de 
1897); Preâmbulo da PP. n."5:127, de 10de Maio de 1943 (8.0. 
n.• 19, t.• Série). Ver: COVANE, L. (1987), •Lourenço Marques 
e o Tranvaal, 1852-1928», Arquivo, (2), pp. 76-84; HARRIES, 
P. (1983). Labour mpion from Mozsmbique to South Africa: 
wlh spedal reference to lhe Delagoa Bay hinterl«<d, c. 1862 to 
1897, Londres, SOAS, Tese de Doutoramento; ver ainda: CO
VANE, L (1988), •Considerações sobre o impacto da penetra
ção capitaista no sul de Moçambique, 1850-1876>, Cadernos 
de Histótill, (7). pp. 91-106; HARRIES, P. (1994), Worlr, cuhure 
and identiy: mígrant laborars ín Mozambíque and South Afrta 
c.IB00-1910, Portsmouth, Heinernann; RITA-FERREIRA, A. 
(1963), o movimento mvatório de lrBbal!adores entre Mo
çambique e a Atrica do Sul, Lisboa, JICU/CEPS; 'NEBSTER. 
D. (s.d.), Colonialísm, W!derdeveklpment and migrant labour Úl 

Southem Mozsmbíque, Johannesburg, University ofWitwaters
rand; NEVES, J. (1990), O trabalho migratório de Moçambique 
para a Rodésia do Sul, 1913-1958160, Maputo. ISP/DH, Tese 
de licenciatura; SOUTO, A. (1996), op cit. 

65 NHANCALE, 0., ALFANE, R. (1995), op. cil. 
66 A Companhia da Zambézia foi formada em 1892. sem direi

tos majestáticos, e assumiu até 1894 cerca de 10.000 hecta
res de terra, OIJilinalmente concedidos a Paiva de Andrada. 
Tomou posse de vários ptazos da Coroa, quer em Tete, quer 
em Queimane. O seu território ficava a Norte da Companhia 
de Moçambique, ocupando as terras entre o Chire, a fronteira 
com a Niassalàndia e a Rodésia do Norte (Zânilia), às quais 
se juntava o rasto da margem direita, entre o Zumbo e o Lue
nha (actual província de Tete). O sistema de prazos legislado 
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em 1890, deu à C0fl1l81lhia extenso controlo sobre a força de 
~o e os recursos naturais no seu tenitório e o monopólio 
de mercado sobre a produçlo caq:mesa. Em 1897 a Com
panhia da Zarmézia vai obter mais prazos como os de Mas
singir, Mtange, Lugela. lórooé, tendo sido ocupados a partir 
de 1889. Outras Companhias sem direitos majestáticos iriam 
surgir: Companhia Boror (1898); Corr1>anhia do Assucar de 
Moçanüque (1890) que se lnllsforma em Sa1a Sugar Factory 
em 1910 e depois em Sa1a Sugar Eslales em 1920; Socfété du 
Madal (1904); E~ Agrlcola do lugela (1906), Companhia 
do Búzi (sub-oonoessionári da Companhia de Moçambique), 
entre outras. Como Sociedades ém!lldalàrias de terras, vllo 
surgir a lncomati Sugar Estales (1914 em Mapu1o) e a Com
panhia de f>4JCtJ1 da ~(em lnhambane). A tentativa de 
criação de uma Coo1>enhia t.lajestálica em lnhiiiTbene (1893) 
lracasaou. Depois deste fracasso, as conceSSOes inicialmente 
atribuídas a esta eorr,.,hia bam dstribuldas por três firmas 
que eram conhecidas como Concessões do lif11lOPO. Ver: PÉ
USSIER. R. (1988b). op. cl.; ARRIAGA, G. (1928), A situação 
da Companhia Colon/81 do Búzi em 1828, Lisboa. Tipografia do 
Comércio; HEAD, J. (1978), •Sa1a Sugar Estales and migrant 
laboun, in MoziW!Iblque: proceedilgs da semilar h6ld in lhe 
Centre of Al'ricM Sludies, 1 si and 2nd Decembar, Centre of 
African Studies, University of Edinburgh; DURÃO. A. (1903), 
Consideraçlles sobre a Zambézia, Lisboa, A Liberal-Officina: 
HEAO, J. (1981). O desenvolvimento duma força de traba
lho nas pi11118ÇÓ8S da Zambézia. Maputo, UEM; SOUTO, A. 
(1996), op. cl. 

67 A África Oriental POituguesa esteve desde 1505 na dependên
cia do Estado Português da lndia. recebendo ordens do Vire
Rei e a ele prestando contas. A organização administrativa era 
formada pela Capitania de Moçambique, a Capitania de Rios 
de Sena que ~reendia a Capitania das Terras de Queima
na, Sena e de Tete, as Capitanias das Feiras, e as Capitanias 
dos Bares. A Capitania de Moçambique era governada por um 
Capitão-Governador ou Castelão (que, por vezes, era designa
do por Capit.»Generaa, com assento em Moçambique), e um 
Tenente-General dos Rios. Segundo José Botello, as primei
ras regras que nortearam a administração colonial foram dadas 
através da Provisllo de 25 de Março de 1589, organizadas em 
23 capítulos apicadas a todas as fortalezas indistintamente e, 
mais um númaro. especialmente destinadas a Moçambique 
e Sofala. Alexandre Lobato e Frilz Hoppe reconhecem que o 
Uemaandum do Desermargador Du..te de Mendonça, de 
Dezetmro de 1751, foi fundamental para a sepéi'8Ção da ad
ministração de Moçambique de Goa. A 19 de Abril de 1752, O. 
José, Rei de Portugal (1750-1777), decretou a separaçllo de 
Moçambique da india, tendo sido justificada tal decisão pelo 
estado miserável e de decadência em que se encontrava o go
verno de Moçambique, com o seu coméltio arruinado, as for
lificaç6es desmanteladas, a cosia aberta e sujeü a invas6es, 
e a india nllo ~uindo fazer nada para se ultrapassar esta 
siluaçllo. Francisco de Melo e Castro, que havia governado 
anteriormente Sena por cinco anos, foi nomeado primeiro Go
vernador-Geral. Uma provisllo posterior, de 7 de Abril de 1760, 
criou o cargo de Secretário do governo de Moçambique, cuja 
primeira nomeaçio recaàl soble Inácio XIMer. Para Fritz Ho
ppe, as instruções de 7 de Maio de 1761, dadas a Caisto Pe
reira da Sà, constituem os fundamentos da administração aro 
Moçambique por algumas décadas versando sobre administra-

ç11o financeira, defesa. politica comercial e politica religiosa. A 
RevOOçao l.ileral de 1820 inaugurou, no plano legislativo, uma 
nova época para as ool6nias p<Riguesas. A Junla Proviaória 
llllllifes!OU O desacordo perante O !llrmo ooiOnia (allenlldo-o 
para Provlncías Ultramarinas) e sublnhou a Igualdade de todos 
os cidadãos. A ConstituíçAo de 1822. nlo possuirá qualquer 
disposiçllo especial para as colónias, porque ela plllssupunha 
a aplicabilidade das dlsposlçõas constiludonais •totalidade do 
território nacional, sem distinç/lo entre o Reino e o Ubmar, e 
a Carta Con8111ucíonll de 1826 seguri os mesmos princlpios. 
Mas, na Constituiçllo de 1838, 11111111Mtau-se j8 a tendência de 
reconhecimento da especificidade dos asauntos ultramarinos, 
procurando-se es~ uma certa dislinçllo entre o Reino e 
as COlónias. A primeira refOrma administrativa veio de António 
Enes que, em 1891. foiiiiWiado como Conísúrio Régio para 
Moçarrilique. e que derendeu a necesaldade de mudanças 
no slslema de administraçlo, insialindo com a proposta de 
descentralzaçlo. O primeiro passo para a unificaçio adminis
trativa colonial foi a reorganização administrativa de 1907 de 
Aires d'Omellas que apresentou pela primeira vez uma estru
tura colonial coerante. Foi sucessor de Aires d'Omellas como 
ministro da Marinha e Ultramar. Augusto Castltlo que, em 1908 
publcou um deaelo aro que restaurou o controlo finlllceiro e 
orçamental sobre as colónias. A queda da Monarquia Constitu
cional portuguesa em 1910, seguiu-se-fie um regime repubi
cano. A nova constituiçlo de 1911 recomendou a descentrali
zação para as Provindas Ukramarinas e o estabelecimento de 
leis especiais que servissem ao estado de civilização de cada 
uma delas. O posto de Altos-Comissários, com vastos poderes, 
foi es1abelecido em 1920 (Lei n. • 1005) apmentando de novo 
um regime grandemente descenhizado. Em 1926, Joio Belo, 
ministro das Colónias do governo mililar instalado após o golpe 
de Estado, pi'Oillllgou as Basas Otglnt;as da AdmilislriiÇAo 
Co/on/81 e os Eslalutos Políticos, Civis e Crimilsi8 dos lndig&
nas (e, posterionnente, os de 1929). Com a chegada ao poder 
do ESiado Novo, o posto de Alo-Comissáio foi abolido e o Go
vernador-Geral passou a responder perante o ministro do Ultra
mar, que possuía o controlo administrativo, politico e financeiro 
sobre as colónias. Com o Acto Colonial (1930, ver adiante), o 
Estado Novo acabou com o conceito de autonomia provincial 
e toda a legislaçAo prorrulgada a partir deste periodo ir!lllicou 
~um regime altamente centralizado. Var: BOTELHO, J. 
(1934/36), op. cit.: LOBATO, A (1957), Evollçlo administrati
va e eccnómlcs de Moçambique, 1752-1763, Usboa, Agência 
Geral do UNramar; HOPPE, F. ( 1970), A Afrlcs Oriental portu
guesa no tempo do MarqtHJs de Pombal, 1750-17n, Lisboa, 
Agência Geral do Ultramar; ver ainda: SERAPIÃO, L (1975), 
Analysis of lhe portuguese administralion in Mozamblque in 
lhe twentieth cenfl.vy. Washington, The Amerk:an Unlvarsity, 
Tese de Doutorarnenlo; RIBEIRO, F. (1972), Al{juls aspeaos 
da oc:upaçlo e dMslto admilislrstftla de Moçambique a tu/ do 
Zambeze, 1885-1910, Lisboa. ISCSPIJ; BASILIO, F. (1965), 
Antecedantes hist6rlcos da relbnna admlnistnr#Na da Provlncls 
de MoçatOOique de 1907, Lisboa, ISCSPIJ, Tese de licenciatu
ra; ANDRADE, J. (1908), A descerrlr8fzaçllo admlnistratftla na 
Província de Moçambique: carta aberta ao Ex. mo. Sr. Millstro 
da Marinha e Ulramar, Lisboa, Typographia Favorila; SOUTO, 
A. (1996), op cil. 

68 Decreto de 23 de Maio de 1907 (B.O. n.• 26, Supl. de 1 de Jullo 
de 1907). 

nln 
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69 Assim, à Secretaria foi designada a tarefa de veta- por toda a 
politica relativa ao indígena. nomeadamente: a) organização 
da cjustiça indígena>; b) regulamentação dos deveres dos ré
gulas e outras autoridades gentüícas; c) codirlcaçào dos •usos 
e costumes cafreais•; d) organização do Registo Civil dos mes
mos indígenas; e) determinação e fixação de •reservas indige
nas•; I) tutela e organização do fornecimento de trabalhadores 
moçanilicanos, quer pa'8 o governo, quer para o serviço de 
particulares. Ver: Decreto de 23 de Maio de 1907 (B.O. n.• 26, 
Supl. de 1 de Jutlo de 1907, art. 37", pp. 1-15). 

70 B.O. de 14 de Março de 1914, p. 735. 
71 B.O. de 14 de Março de 1914, p. 734. 
72 De entre os regulamentos publicados em 1915, veja-se. por 
~. a Por1aria n.• s:Hl. de 21 de Janeiro de 1915. Ver o 
traballo de Joaquim Cunha, que referencia vários documentos 
como o Código CafrealdoDislrito de lnhBmbane (1852). oRe
gulamento para o capitlicHnor d8 vil/a de QueHmane, o Ques
tionário dos usos e costumes dos povos indígenas da Província 
de Moçambique, e apresenta uma relaçilo dos régulos e cabos 
tributários da Coroa Portuguesa no distrito de lnhaiTÍlane. Ver: 
CUNHA. J. (1885), Estudo acerca dos usos e costumes dos 
banianes, bathiás, ouros, gentios e indígenas, MoçaiTÍlique, 
lf11lrellsa Nacional; ver ainda: CABRAL, A. (1910), op. cit. 

73 MONTEIRO, A. (1924), Direlos e Deveres das autrxidadss 
i!digenas do Distrito de Tete. Lourenço Marques, Imprensa 
Nacional; ver ainda: CASTRO, A. (1978), O sistema colonial 
porlugu& em ÁfrK:a, Usboa, Edijorial Caminho. 

74 CABRAL, A. (1910), op. cil., p. 29. 
75 CABRAL, A. (1910), op. cil. 
76 Neste contexto histórico, são ainda de salientar, os seguintes 

diplomas legislativos: REPúBLICA PORTUGUESA (1933a). 
Acto Colonial. Decreto-Lei 22:465, de 11 de Abril de 1933, Lis
boa. lf11lrellsa Nacional (sendo esta a data da sua repubica
ção. A primeira promulgação teve lugar em 8 de Julho de 1930, 
através do Decreto-Lei n."18: 570); REPÚBLICA PORTUGUE
SA (1933b), Constluição da República Porlugtl6sa, Lisboa, Im
prensa Nacional; REPÚBLICA PORTUGUESA (1936), Código 
do Trabalro dos Indígenas, nas Colónias Porluguesas de Mi
ca, ap«Nadope/o Decreto-Lei n.0 16: 199, de 6 de Dezembro 
dtJ 1928, Luanda, Imprensa Nacional de Nlgola. 

77 Pelo referido Código, os •Chefes de Divisão Indígena• eram 
considerados delegados do governo, diredamente subordina
dos aoAdninlslrada da Circunscrição. 

78 Na RAU eslatuem-se regras respeiantes às autoridades gen
tilicas e ilstiluições em que estão integradas, relacionadas 
com: a) classificaçAo dos agregados em que sa agrupam as 
populaQ!ies indígenas em regedorias, grupos de povoações e 
povoações; b) classilicaçAo legal das autoridades gentilcas a 
quem C0111l81e a autoridade nos agregados referidos em: 1) 
regedores, chefes de povoações e chefes de povoação; 2) res
peito petas instituições tradicionais, apenas com as initações 
i~ pelos preceitos constituOOnais e lnhas orientadoras 
da acçio ultramarina; 3) imijes das regedorias, fiXados pelo 
Administrador de cilcunscrição; 4) regime de sucess/lo, ele~ 
çAo, nomeaçio e investidura; 5) deveres e direijos das autori
dades gentíicas; 6) constituição de um Consello de Notáveis 
para aconsellwem e auxiinm os regedores; 7) orientação 
das autoridades gentíicas pela autoridade administrativa: 8) 
regime discipinar, etc. Ver: REPÚBLICA PORTUGUESNMI
NISTÉRIO DAS COLÓNIAS (1933), op. eH. 

79 REPÚBLICA PORTUGUESNMINISTÉRIO DAS COLÓNIAS 
(1933), op. cl. 

80 ConteJ11)1a, no entanto. pela primeira vez, a situação dos •des
tribalizados•, que passam à jurisdição pol~ica e judicial direc
ta da autoridade administrativa. Pelo Estatuto dos Indígenas 
Porlugueses as instituições de natureza politica tradicional dos 
indígenas eram trans~oriamente mantidas e conjugavam-se 
com as instituições adninistrativas do Estado colonial portu
guês pela forma declarada na lei. No regime do Estliuto dos 
Indígenas PortuguesBs as autoridades gentiicas são funda
mentalmente um instrumento de comunicação da autoridade 
encarregada da •nissão civilizadora•. sendo aquelas apela
mentos da adninistração. Ver: REPúBLICA PORTUGUESA 
(1934), Estatuto dos Indígenas Pottugueses. Lisboa. Imprensa 
Nacional. 

81 COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE (1944), Regulamento dos Au
xiliares da Administração Civil, /lprovado pela Por18ria n. • 5: 
639, de 29 de Julho de 1944, Lourenço Marques, Imprensa 
Nacional de MoçaiTÍlique. Foi no período do Governador -Geral 
José Tristão de Bettencourt (1940-1942), que tiveram lugar as 
primeiras e mais sistematizadas tentativas no que concerne ao 
reforço do controlo e subnissão das autoridades gentiicas ao 
serviço da adninistração colonial portuguesa. Com eleito, da
tam desse período, a intensifiCaÇão da institucionalização do 
cukivo forçado do algodão e do arroz no quadro da produção 
faniiar. Para materializar esta politica, José Tristão de Betten
coort mandou várias circulares e ordens de serviço para as 
diversas regiões do pais. a lim de regular a actividade das au
toridades gentilicas. Dentre tantas, podemos destacar a Circu
lar 81/VDT de 1941. Segundo esta circular, todos os chefes de 
povoaçOes e regedores deviam dar todas as informações sobre 
as pessoas sob sau controlo que não estivessem envoMdas 
em actividades produtivas. Todas as pessoas deviam provar 
que trabalhavam para outrem ou por conta própria. No segun
do caso, os visados deviam possuir uma quantidade mínima, 
previamente estabelecida, ou de gado, ou de extensão de ter
ra onde produzissam culturas com valor no mercado interno 
e externo. COilll se pode 'lerificar, as autoridades gentificas 
eram chamadas a desampenhar um papel de auxi~ ar funda
mental paa a adninistração colonial portuguesa. Assim. atra
vés da Portaria Provincial n.• 5:639, de 29 de Julho de 1944, 
foi atribuído o estatuto de •auxiliares da adninlstração• aos 
chefes tradicionais. Contudo, o próprio José Tristão de Betten
court reconheceu que os privilégios das autoridades gentilicas 
haviam declinado. Em grande medida, este facto deveu-se à 
destruição dos grandes regulados. Por outro lado, estes chefes 
tradicionais, em caso de incumprimento das suas obrigações 
para com a administração colonial, eram castigados perante os 
saus súbditos, o que contribu ia para o declínio do seu prestigio 
social. Como «auxiliares• da adninistração colonial, as autori
dades gentiicas eram meros transmissores e responsàveis por 
fazer curl1lrir as diferentes ordens das autoridades adninistra
tivas. Ver: BETTENCOURT, J. (1945), Relatório do Gowma· 
dor-Geral de Moçembique, Usboa, ACC; ver ainda: HEDGES, 
D. (1993), História de Moçambique: Moçambique no Auge do 
Colonialismo (1930-1961), vol. lll , Maputo, Tempográfeca. 

82 Na regulamentaçêo do funcionamento das secretarias dos 
serviços adninistrativos distritais e locais, foram estabelecidos 
Hvros de registo das autoridades gentílicas, de que consta
vam, além dos elementos biográficos, elementos históricos e 
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etnol6gicos da regedoria ou povoaçAo. 
83 Com a Reforma do t.tnistério do Ultramar, pelo Decreto-Lei 

n.• 41 :159, de 29 de Junho de 1957, tal co~ passou 
para a Inspecção Superior da Administração Ultramarina, e em 
1959, para o Gabinete dos Negócios Políticos (Decreto-lei n. • 
42:671, de 23 de Novembro de 1959). 

84 O regutarnanto aprovado dizia no seu inicio que as escolas 
tinham por fim receber e educar. no regime de internato, os 
índigenas referidos nos artigos 7" e seu parágrafo único e a· 
do Decreto n.• 36:885 • herdeiros dos regedores indígenas 
em idade escolar. dois indígenas do seu clã por cada um dos 
herdeiros adrrilidos, e nas escolas para o sexo ferriníno, as 
rapaigas em idade escolar, 111C1Utadas no meio onde. segundo 
os usos e costumes locais, os herdeiros das autoridades gent~ 
lícas constituíam famíia • mini~es o ensino rudimentar 
e noçOes gerais de pr8tica administrativa, agricultura, pecuária, 
conslrução, higiene e tratamento da doenças lropicais, educa
ção moral e religiosa e culura fiSica 

85 REPÚBLICA PORTUGUESA (1957), Estltuto dos l11digenas 
Pcxtu~s das Províncias da Guklé, Angola e Moçambique. 
Deaeto-Lei n.• 39: 666, de 20 ele Maio de 1954. Lisboa, Im
prensa Nacional. 

86 A 6 de Setenlbro deste mesmo ano, o Estado colonial portu
guês aboiu, quer o regime de «indigenato», quer o regime de 
traballo forçado. Ver: MINISTÉRIO DO ULTRAMAR, (1961). 

Revogaçlo do Decreto-Lei n. • 39: 666, que Promulga o Estetu
lo dos Indígenas Porlugueses das Províncias da Gui1é, Angola 
e Moçambique. Decteto-Lei n. • 43: 893, de 6 de Setembro de 
1961, lisboe. ~ência Geral do Ultramar. 

87 A maior parte da documentação oficial do período seguinte, 
atribui como uma das principais tarefas das autoridades gentilí· 
cas, a denúncia e neutralização dos grupos considerados sub
versivos. Face a este problema. o Estado colonial português 
recomendava aoe Serviços de Centralizaçlo e Coordenação 
de Informações (SCCI), a elaboraçio de estudos sobre as 
autoridades gentíUcas, para poderem. posteriormente, prever 
as suas acçlles. Dentre esses estudos deslacemos: BRAN
QUINHO, J. (1966), Prospecçlo das Forças Tr/Jdicíonais nas 
Provlncias da Manica e Sofllls, Lourenço Marques, SCCI. 

88 PROVINCIA DE MOÇAMBIQUE (1970), Regulsmenlo dos Au
xilíeres da Admínlstraçlo Civil. UnlfrJnnes dos Regador&s, Che
fes de Grupos de Potlosç6es e Chefes de~. Lourenço 
Marques. l~ensa Nacional de Moçambique. 

89 Estas penalilél96es iam desde a repreenslo, à suspensão das 
suas funções por detarminado período, passando pela prisêo 
correccional. trabalhos púbicos obrigatórios, até, no imite, à 
sua daposiçlo. Ver: ISAACMAN, A. (1985), op. cit.; ALVES, A. 
(1995), •Anlllse da Politica Colonial em Relaçlo à Autoridade 
Tradicional• . in LUNDIN.I., MACHAVA, F. (eds.), op. ci. vol. l. 
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«Só os chefes tradicionais que aderem à FRELIMO, 
o que significa que se tornam presidentes ou 

secretários de células, drculos, distritos ou 
província das nossas estruturas, podem-se 

manter enquanto tais. Então, eles tornam-se 
perfeitamente iguais a qualquer um de nós». 

MONDLANE, E. {1977}, op. cit. 

<<Esta reflexão [sobre as Autoridades Tradicionais] 

não visa responder somente a situações políticas 
pontuais [eleições de 1999], mas, e sobretudo, também 

enriquecer as qualidades do partido FRELIMO, de 
instituição com capacidade de se adaptar aos fenómenos 

de modernidade e democracia». 
FRELIMO (1999}, Documento final da l.a Sessão 
Extraordinária do Comité Central da FRELIMO, 

Maputo, Comité Central da FRELIMO. 
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I.A Gén ... ela FNIIte ele L ... ~ ele M~lt ... •contexto 
histórico e cone~ estntépaa da<<mUtl~ polftica), 

O final dos anos 50 e o inicio da década de 60 foram marcados pela independência 

política da grande maioria dos actuais Estados africanos1
• Em ligação com esta profun

da mutação do mapa geopolítico de África surgiram, formados por naturais das então 

ex -colónias, movimentos cívicos, sociais e políticos que procuravam lutar pelo acesso à 
independência nacional. 

No caso particular de Moçambique, a forma politica específica como foi exercido o 

colonialismo português- nomeadamente ausência quase absoluta de formas de livre ex

pressão das opiniões políticas e interesses sociais das populações indígenas, e a (re}pressão 

policial existente - levou a que os primeiros movimentos políticos de moçambicanos sur

gissem organizados por trabalhadores e refugiados que residiam nos países limítrofes. 

Características comuns a todas estas organizações políticas, eram, por um lado, o fac

to de terem uma reduzida implantação política no interior de Moçambique e, por outro, o 

de os membros de cada uma delas serem expatriados originários predominantemente de 

uma só área geográfica e étnica da colónia portuguesa2
• 

O desencadear da luta armada pela independência nacional em Angola, em 1961, e o 

reforço da (re}pressão policial em todas as colónias portuguesas que se lhe seguiu, levou 

ao exílio alguns moçambicanos até então afastados daquelas organizações, mas que no 

interior da colónia já manifestavam alguma forma de oposição ao regime colonial portu

guês3. A pressão política destes e a que foi exercida pelos dirigentes de outros países africa

nos já então independentes (por exemplo, Julius Nyerere, então presidente da Tanzânia), 

estiveram na base do processo formal que levou à unificação dos três movimentos então 

criados- União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO}, União Nacional 

Mricana para Moçambique Independente (UNAMI) e Mozambique Mrican National 

Union (MANU} -,numa só organização política: a FRELIM04
• 

Constituída em 25 de Junho de 1962, a FRELIMO reuniu não só os membros dos 

anteriores movimentos cívicos, sociais e políticos, como também, um núcleo de moçam

bicanos exilados que não tinham estado integrados naquelas organizações5
• 

O objectivo político central da nova organização fixado pelo seu Primeiro Congres

so6, era o da obtenção da independência de Moçambique. Este era, aliás, de facto, o pri

meiro e único factor de união entre os membros da nova organização política, onde apesar 

da unidade conseguida, eram já patentes divergências ideológicas internas, e até alguns 

conflitos políticos e organizacionais7
• 

Nos primeiros tempos não se fazia qualquer referência ideológica ao tipo de socieda

de a erigir uma vez alcançada a independência nacional. No entanto, a nível individual ou 

de um ou outro grupo de militantes, haviam já concepções políticas próprias, ainda que 

difusas, sobre esta matéria específica8• Com efeito, enquanto organização política, a FRE

LIMO não tinha ainda propostas concretas neste domínio particular, já que o objectivo 

ao 1 a• 
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primeiro era congregar num espírito «frentista» todos os que quisessem lutar pela inde
pendência, quaisquer que fossem os seus interesses e concepções quanto à organização 
social, política, económica e ideológica futura9

• 

Uma vez definida a independência como objectivo central a prosseguir, havia que de

finir qual a estratégia política para a alcançar. Parte importante dos membros provenien
tes das antigas organizações expatriadas manifestavam tendência a definirem formas de 

protesto assentes na luta política segundo moldes semelhantes aos que conheciam da sua 
vivência social nos países africanos em que residiam, e que tinham sido prosseguidos na 
maioria dos outros países africanos - greves, campanhas de desobediência popular, etc. 10 

Estas formas de luta política encontravam a sua justificação operativa no quadro co
lonial que era próprio daquelas ex-colónias e que incluía, nomeadamente, a existência de 
organizações sindicais dos trabalhadores negros com forte implantação social, e gerado

ra de dirigentes e de hábitos de luta organizada, um sistema educativo que tinha levado 
ao aparecimento de um núcleo relativamente importante de habilitados com um grau 

académico em vários casos de nível superior e, (re)cobrindo toda esta realidade social, à 

contingente existência de um mínimo de liberdades democráticas para a população negra 
que permitia a manifestação clara das lutas cívicas, políticas e sociais11

• 

Outros membros da FRELIMO, nomeadamente os possuidores de mais instrução es

colar, militar e política, e com alguma experiência de luta clandestina em Moçambique, 

desejavam abrir desde logo a possibilidade de se recorrer à luta armada como forma de 

obter a independência nacional12
• O argumento político principal deste grupo social, era 

o facto de que, para eles, a resposta do poder colonial à luta por meios pacíficos já tinha 
sido dada: o massacre de Mueda, a guerra em Angola, e a acrescida vigilância e repressão 
policiais que se lhes seguiram em Moçambique, bem como a forma negativa como Por

tugal reagira aos apelos diplomáticos nas Nações Unidas, para reconhecer o direito à au

todeterminação das comunidades políticas das suas colónias, eram para eles indicadores 

que demonstravam que o poder colonial português era irredutível, e que impossibilitava 
aquelas formas pacíficas de luta, tornando-as inconsequentes. De qualquer forma, a ine

xistência em Moçambique de liberdade de acção politica e sindical, que tinha tornado 
possível as formas de luta essencialmente política que caracterizaram a luta armada pela 
independência nacional nos outros países africanos, era um obstáculo fundamental a que 

elas pudessem ser utilizadas com êxito no país13
• 

Para este grupo social, a existência de luta armada de libertação nacional em Angola e 
na Guiné-Bissau, e a pressão política que os movimentos de libertação destes países exer

ciam através da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas 
(CONCP), para o desencadear da luta em Moçambique, abriam novas perspectivas polí
ticas e militares para o iniciar da luta armada, já que se esperava que a existência de três 

frentes de guerra, limitaria a capacidade de resistência militar de Portugal, condicionando 
o país a negociar a independência das suas colónias com os respectivos movimentos de 

libertação nacional14• 
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As condições políticas internas em que se formou a FRELIMO e a sua composição 

social inkial, mostrar-se-ãd determinantes nas opções estratégicas e ideológicas que vão 

ser tomadas nestes primeiros momentos da sua existência política formal. Com efeito, 

na correlação de forças internas à FRELIMO neste periodo inidal era importante o peso 

social dos membros provenientes das antigas organizações de emigrados moçambicanos. 

Esse facto, e a preocupação de manter a unidade politica conseguida, levou a FREUMO a 

nos seus momentos iniciais e face à ausência de condições objectivas para o início imedia

to da luta armada de libertação nacional, privilegiar a procura da independência através 

dos canais político-diplomáticos15. 

A inexistência, nesta fase histórica, de opções ideológicas claras por parte da FRELI

MO e as grandes linhas de evolução politica verificadas na maioria dos países africanos 

que naquela época acederam à independência, permitem afirmar que, se a independência 

tivesse surgido nos anos seguintes, o perfil do novo país se caracterizaria, com toda a 

probabilidade, por pouco mais do que uma mais ou menos profunda «africanização)) da 

vida económica, política e social, com eliminação dos aspectos mais chocantes da explo

ração colonial portuguesa: manifestações várias de racismo e de subalternização social 

do negro, uso intenso da coerção administrativa e/ou económica para integrar a força 

de trabalho africana no(s) mercado(s) intemo(s) e externo(s), etc!6 Porém, não seriam 

postos verdadeiramente em causa os traços fundamentais do sistema económico-social 

capitalista vigente, naquilo que seria uma forma comummente designada por «neo-colo
nialismo))17. 

Esta seria, aliás, a evolução ideológica mais provável qualquer que fosse o momento 

da independência até ao início da década de 70, quando a linha política mais radical no 

seio da FRELIMO cimentou o seu poder político18. Isto mesmo foi reconhecido explici

tamente por Samora Machel, quando salienta que «Se Marcelo Caetano, quando as nossas 
lutas começaram a ganhar a forma de revolução no ano de 1969/70 aceita o diálogo connos
co, reconhecer o direito à autodeterminação e independência e entra em conversações ... não 
estávamos maduros ainda. Não havia solidez ideológica, clareza ideológica nos movimentos 
de libertação. Tanto no MPLA, PAIGC como na FRELIMO, não havia. Era fácil então fazer 
neocolonialismo através dos seus quadros. Porque o aparelho de Estado continuaria intacto, 
não tínhamos instrumentos para destruir o aparelho colonial)) 19

• 

A concepção estratégica de que era necessário privilegiar a luta política pela inde

pendência nacional teve, porém, a primazia durante os primeiros anos da FRELIMO e 

esteve na origem da tentativa de reforçar a sua estrutura organizacional clandestina em 

Moçambique, particularmente nas cidades (na então Lourenço Marques e na Beira). Pa

péis políticos importantes neste reforço organizacional tiveram alguns grupos oriundos 

das camadas mais instruídas da população local, nomeadamente um grupo social ligado 

ao Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de Moçambique (NESAM) e outros re

presentantes da «intelectualidade)) africana. Também um grupo de «assimilados))20 negros 

e mulatos desempenhou um papel politico importante neste processo histórico. 
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Embora não tenha sido a responsável pelo seu início, esta organização reforçada da 

FRELIMO contribuiu para apoiar e enquadrar a greve das docas desencadeada em 1963 
em Lourenço Marques, Beira e Nacala. Esta greve, todavia, constituiu um rotundo fra
casso político e no seu rescaldo foram presos vários dos seus mentores e participantes, 
incluindo alguns dos que se encontravam ligados à «Frente))21 • A mesma sorte tiveram, já 

em 1964, muitos daqueles que, ligados ou não ao NESAM, constituíam a cada vez mais 

alargada, mas ainda incipiente estrutura política da FRELIMO em Lourenço Marques. 
Outros, porém, conseguiram fugir e juntar-se à «Frente)) em Dar-es-Salaam, onde esta 

tinha a sua sede política. 

A estes desaires da estratégia que privilegiava a luta política juntavam-se a intransi

gência negocial de que o poder colonial português continuou a dar provas e as pressões 
externas, nomeadamente da CONCP, para o início da luta armada em Moçambique. Tor

nava-se cada vez mais evidente que a solução política por que se lutara era inviável, quer 

devido à posição negocial inflexível do poder colonial português, quer devido à fraqueza 

da capacidade social de gerar focos de luta pacífica no interior do país22
• 

Estes elementos empurraram a FRELIMO para a necessidade de prosseguir o seu ob
jectivo político central pelo recurso à luta armada apoiada do exterior tal como já sucedia 

em Angola desde 1961, e na Guiné-Bissau, mais intensamente a partir de 1963. 

A passagem à concretização desta forma de luta e, o modo de a efectivar constituíram, 

no entanto, outras formas de discórdia e de luta política no seio da FRELIMO que resultou 

no afastamento de vários dos seus militantes dos primeiros tempos23
• 

Com efeito, a primeira decisão política mais radical que houve necessidade de tomar 

- a passagem à luta armada de libertação nacional- esteve na origem de uma primei

ra «purificação)) política (termo mencionado pela FRELIMO) de alguns elementos im

portantes das suas fileiras. Esta radicalização estratégica veio a desempenhar um papel 

fundamental no evoluir das concepções da FRELIMO no domínio ideológico, político, 

económico e social24
• 

:LA FRELIMO e as Autoridades Tradicionais na luta annada de llbe ... 
taçio nacionalalnfluinclu políticas extemu e estn~tura social 
ln tema 

A luta armada pela independência nacional vai, por fim, ser desencadeada pela FRE

LIMO, em 25 de Setembro de 196425
• Planeada para ter início simultaneamente em vá

rias frentes geográficas de modo a dispersar as forças militares portuguesas e a reduzir 
a sua capacidade militar de resposta, só em Cabo Delgado foi possível começar a acção 
armada naquela data. Cedo, porém, ela se vai estender a outras províncias: Niassa, Tete e 

Zambézia. Com excepção da Zambézia, estas eram as províncias de mais fraca densidade 

populacional, e aquelas onde a presença económica, política e administrativa portuguesa 

era menos intensa26
• 
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A opção politica de iniciar a luta armada simultaneamente em várias frentes e assente 

numa - ainda que limitada - prévia mobilização política inicial dos <<camponeses» foi, ela 

própria, o resultado do confronto entre diferentes concepções políticas que se manifesta
vam no seio da FRELIMO quanto à forma como a luta armada deveria ser encetada27

• 

A falta de apoio logístico e social por parte dos «camponeses» - resultado da fraca 

mobilização politica previamente efectuada - e a impossibilidade de utilizar o Malawi 

como base militar de retaguarda para o abastecímento dos guerrilheiros em Tete e na 

Zambézia, levou a que se decidisse de imediato abandonar as frentes de combate nestas 

duas provindas. O esforço militar passou então a centrar-se sobretudo em Cabo Delga

do e no Niassa, províncias mais perto da base militar de retaguarda que passou a ser a 

Tanzãnia e onde tinha sido possível, até com a ajuda de algumas hierarquias da estrutura 
política tradicional, organizar melhor os combatentes e o apoio social da população à sua 

luta armada pela independência nacional28
• 

O desenrolar da luta armada levou ao consequente retroceder da já de si fraca pre

sença económica portuguesa na maior parte daquelas províncias, e a um tipo de presença 

político-administrativa que passou a depender bastante do esforço militar. 
Esta situação militar permitiu o gradual aparecimento, principalmente a partir de 

finais de 1965, de áreas geográficas onde foi possível à FRELIMO, ainda que permanente
mente confrontada com a simultânea presença do poder colonial português, exercer uma 

importante e incessante influência politica sobre as populações rurais: constituíram-se, 

assim, as designadas «zonas libertadas»29
• 

Nestas áreas geográficas, a FRELIMO não defrontava apenas o poder colonial portu

guês. A «Frente» teve igualmente que se «defrontar» com as estruturas sociais, jurídicas, 

rituais e politicas do poder tradicional. No seio destas, destacavam-se os denominados 
régulos ou chefes tradicionais. Estes, na generalidade dos casos, faziam igualmente parte 

da estrutura administrativa do poder colonial português. Consoante a reacção política 

daqueles à presença da FRELIMO, assim esta procurou absorvê-los- integrando-os nas 

suas estruturas administrativas e procurando beneficiar do seu ascendente social sobre a 

população rural - ou sinml~smente eliminá-los, como adiante veremos. 
O aparecimento da

1
s <;zpl)as libertadas» colocou a

1
,FRELIMO perante a necessidade 

política de participar na organização social das populações rurais, o que levantou no

vas questões para além das de carácter estritamente militar. Isto levou Samora Machel a 

considerar que as questões políticas fundamentais eram então as de «Como organizar a 
produção, como administrar as populações, que tipo de relações sociais de produção devem 
existir nas nossas zonas, quais as relações a estabelecer entre a população e as estruturas de 
direcção da FRELIMO, entre o exército e as populações»30• 

Estas questões políticas eram tanto mais reais e prementes quanto era cada vez mais 
evidente que, por um lado, a luta armada de libertação nacional ia assumindo uma feição de 

guerra prolongada de guerrilha, por outro, que começavam a surgir nas «zonas libertadas» 

os primeiros indícios de que alguns membros da FRELIMO se preparavam para se subs

tituírem ao poder económico colonial, e por último, que as estruturas sociais tradicionais 

84 1 as 
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continuavam a exercer sobre as populações rurais uma forte influência política31
• 

As soluções políticas a encontrar teriam, pois, não só que ter em conta as necessida

des militares imediatas da luta armada, mas também a de ir desde logo constituindo o 

embrião da organização de sociedade a erigir uma vez alcançada a independência. Por 

isso, aquelas soluções exigiam da FRELIMO a clarificação das suas opções ideológicas no 

domínio sociaP2• 

É na sequência desta necessidade de clarificação de opções ideológicas face à nova 

situação política criada com o aparecimento de ((zonas libertadas» que surge a segunda e 

verdadeira grande prova à unidade da FRELIM033 • O período que decorreu de 1966 até 

1970 foi de lutas políticas agudas no seu seio com duas linhas de orientação ideológica a 

disputarem o controlo do processo político34
: uma mais ((reformista», correspondendo, 

grosso modo, ao ((simples» nacionalismo na linha do que levara à independência a maioria 

dos demais países africanos, e outra, que se autoproclamava como ((revolucionária», em 

que a luta armada pela independência nacional se confundia, pelo menos parcialmente, 

com a luta por uma transformação social em que o grupo social beneficiado seria o ((povo 
trabalhador» - sem uma definição exacta de quem o constituía e, principalmente, das suas 

características sociais35
• 

O resultado final destas lutas políticas, é o fruto do entrecruzar de várias influências 

ideológicas, umas com raízes mais arreigadas no meio em que decorria a luta política da 

FRELIMO, e outras, com origem principalmente na sua composição social e na sua praxis, 
ou, por outras palavras, da sua característica de grupo (heterogéneo) inserido na socie

dade, e por isso, sujeito ao entrecruzar de tensões sociais que nela se manifestavam. Nas 

primeiras influências ideológicas, incluímos a natureza anticolonial e anti-imperialista 

que a luta ideológica assumiu no quadro geoestratégico da época, a simultânea ocorrên

cia de fenómenos políticos de repercussão mundial e a ligação privilegiada da FRELIMO 

com os países que na conjuntura histórica em questão, se reivindicavam do ((socialismo 

democrático». 

A natureza anticolonial traduziu-se no próprio objectivo político central da luta ar

mada e veio a transformar-se na consciência de que esta, devido às ligações políticas e di

plomáticas internacionais da potência colonial que permitiam o prolongar da resistência 

à luta de libertação, deveria ser também anti-imperialista. Neste sentido, o âmago desta 

luta era contra o sistema político-económico dominante a nível mundial que possibilitava 

a continuação da ocupação colonial: o sistema capitalista (mundial)36
• 

Importante é notar que esta feição anti-imperialista da luta política se enquadrou no 

ambiente geral de refluxo a nível mundial em que, nomeadamente em África, se encontra

va então a influência económica daquele sistema capitalista e que se traduzia na procura 

por parte dos vários países recém-independentes de um (mão-alinhamento» entre as po

tências mundiais e na crescente influência política das concepções socialistas no delinear 

das estratégias de desenvolvimento de vários países- Ghana com Kwame Nkrumah, Gui

né com Sekou Touré, Egipto com Gamai Nasser, Argélia com Ben Bella, etc.37 
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Paralelamente, as concepções políticas da FRELIMO dificilmente podiam deixar de 

ser influenciadas por fenómenos politicos naquela conjuntura histórica tão importantes 

a nfvel mundial, como foram a experiência de desenvolvimento da República Popular 
da China, a luta de libertação da Argélia, a guerra do Vietname38

, o processo que levou 

à independência do então Tanganica (que em conjunto com Zanzibar, formam a actu

al Tanzânia)l9 e, mais tarde, à estratégia de desenvolvimento social e económico ujamaa 
(economia cooperativa) neste pafs40• Influência politica sobre ela, terão exercido ainda as 

lutas sociais dos finais dos anos 60 nos pafses capitalistas mais desenvolvidos que trouxe
ram para primeiro plano a opção por uma organização social mais assente na participação 

activa da generalidade das populações no controlo do processo social, quer ao nfvel das 

unidades de produção, quer ao nfvel macrosocial41
• 

Refira-se, por fim, e ainda no quadro do ambiente politico externo à FRELIMO, a 

ligação privilegiada desta com os pafses do designado <<Bloco de Leste» e que se traduziu, 

quer na ajuda militar destes, quer no seu apoio politico e à formação de quadros técnicos 

e administrativos, ambas, para possibilitarem a prossecução da própria luta armada e a 

obtenção da independência. Neste contexto histórico, o traço de união entre aqueles tipos 

de influências políticas externas - e que veio também a influenciar a evolução ideológica 

da FRELIMO- é o <<marxismo-leninismo», e a confrontação entre os grandes sistemas 

económicos e as grandes potências militares que então se verificava, e em que os pafses 

capitalistas mais desenvolvidos apareciam como aliados, pelo menos estrategicamente, da 
potência colonial portuguesa42• 

Notemos, porém, que a natureza de qualquer processo ideológico bem como a da luta 

militar levada a cabo pela FRELIMO - luta de guerrilha - e a consequente organização 

político-administrativa desta, dificultam a determinação exacta da importância politica 

relativa de cada um destes múltiplos elementos43
• 

Também a determinação da estrutura social da FRELIMO de então é tarefa difícil, 

mas que teria muito interesse levar a cabo para poder aferir, ainda que por aproximação, 

qual a influência de cada estrato social que a ela aderiu na definição das linhas mestras da 

sua evolução politico-ideológica. Porém, a característica <<frentista» da organização atin

gia também a sua composição social: nela se reuniam operários e <<camponeses», repre
sentantes do grupo dos <<assimilados», intelectuais, e até alguns chefes tradicionais44• 

A importância relativa de cada um destes sectores sociais na orientação política efec

tiva da actividade da FRELIMO não correspondia, no entanto, ao seu peso numérico na 

estrutura social dos militantes (e militares). De facto, inicialmente era nítida a forte influ

ência política nas estruturas dirigentes dos grupos sociais de menor expressão quantitati

va: <<assimilados», intelectuais e chefes tradicionais e/ou indivíduos com grande ascenden
te social no seio da sociedade «tradicional»45• 

Os interesses políticos dos vários grupos sociais em presença eram diferentes, por 

vezes mesmo tendencialmente conflituais, mas todos convergentes no objectivo politi

co comum da luta armada pela independência nacional, o que faz dela, neste momento 
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particular, uma luta mais nacionalista, no sentido de combate à dominação estrangeira, do 
que verdadeiramente nacional, mesmo que esta seja entendida apenas no sentido relativa

mente elementar de ser levada a cabo por uma massa significativa da população moçam
bicana consciente de uma identidade nacional assente na existência, por exemplo, de um 

património histórico e cultural comum a toda a população do território moçambicano46
• 

Deste modo, a generalidade dos «camponeses», particularmente os mais pobres, via 

na luta armada uma forma de pôr fim a um poder colonial que actuava com grande arbi
trariedade política e exercia um forte controlo económico, quer sobre os recursos tradicio

nalmente ao dispor das populações (as terras de melhor qualidade), quer sobre a sua força 
de trabalho (culturas forçadas, trabalho assalariado obrigatório e muito mal pago, etc.). 
Mas a par destes, havia outros sectores sociais que projectavam na luta armada da FRELI

MO, o instrumento fundamental de libertação dos controlos coloniais que os impedia de 

desenvolverem (ou recuperarem) a sua base económica, política e social47
• 

Os representantes do grupo social dos mais integrados na sociedade colonial portu
guesa lutavam em primeiro lugar contra uma situação que, devido às fortes condicionan

tes à sua valorização pessoal, e à discriminação salarial e de estatuto social a que estavam 

sujeitos em relação à comunidade branca, lhes dificultava fortemente a subida na escala 

social. Quanto aos chefes tradicionais e outros elementos com uma posição social privi

legiada no seio da comunidade rural moçambicana, a luta armada pela independência 

nacional enquadrava-se numa estratégia de defesa e, até, de reforço da sua posição e auto

ridade política. Esta (re)valorização social, procuravam-na eles, no início da luta armada, 

através do controlo da(s) actividade(s) política(s) da FRELIMO nas áreas geográficas sob 

sua influência social e pela subordinação da componente militar da luta ao seu controlo48
• 

Eram eles, por exemplo, que asseguravam muitos dos lugares de responsáveis políticos49
, e 

que tentaram infrutiferamente, impor a criação de um «Conselho de Velhos», como órgão 

superior da FRELIMO, acima do Comité Central desta50• 

Esta tentativa de controlo da actividade política da FRELIMO, através de estruturas 

que eram emanação das relações sociais e de poder da sociedade «tradicional», encontra 

correspondência na prática política de outros países africanos51 e em alguns aspectos da 

dinâmica social inicial da organização. 

De facto, na sua tarefa de mobilização das populações rurais no início da luta armada, 
a FRELIMO procurou assegurar o apoio das estruturas sociais e de poder da sociedade 

((tradicional» através dos anciãos e dos chefes políticos que não estavam nitidamente com

prometidos com o poder colonial português ou que lhe eram manifestamente hostis52
• 

Aqueles, desempenharam um expressivo e indispensável papel social na mobilização po
lítica dos «camponeses» 53• 

Neste sentido, se exceptuarmos alguns casos isolados de adesão individual, sobretu

do na província de Cabo Delgado, onde a influência política do processo tanzaniano era 

importante e tinha de certa forma preparado o terreno para a FRELIMO, a acção politica 

dos seus activistas consistia em primeiro lugar em contactar as Autoridades Tradicionais 
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legítimas, os chefes políticos com prestigio social e outros notáveis locais. Só depois de 
terem obtido o assentimento político desses elementos preeminentes da sociedade local 

- e com a sua ajuda- é que os membros da FRELIMO faziam reuniões com as suas popu

lações. A decisão politica de aderir à luta armada e eventualmente de abandonar as terras 

«tradicionais» para se instalarem na floresta à volta das bases da guerrilha - se as houvesse 
nas proximidades- ou a decisão política de aceitar a instalação de uma base num determi

nado território, era tomada pelos chefes tradicionais legítimos e não pelos «camponeses». 

Tratavam-se pois, de chefaturas inteiras, ou de segmentos delas, que aderiam colectiva

mente à FRELIM054• 

Assim, a adesão social das populações rurais e a sua eventual deslocação para regi
ões afastadas, colocando-se sob a protecção das armas da FRELIMO, não significava de 

maneira alguma o desaparecimento da organização sociopolftica tradicional. Na realida

de, a instalação num novo espaço de habitação e de produção não alterava basicamente 

a organização social e política das comunidades, embora as novas condições relacionais 
levassem por vezes a uma subalternização de certas práticas tradicionais, e à introdução 
de novas formas de organização e de comportamento político. Isto permite-nos compre

ender que nas antigas <<zonas libertadas» da província de Cabo Delgado, alguns grupos 

sociais da população rural tenham depois resistido a uma decisão politica da FRELIMO, 

que obrigava a população de cada localidade durante a luta armada a instalar-se numa 

única «aldeia comunal». O problema era que, durante a luta armada, a organização social 

das diferentes comunidades rurais tinha sido transposta e reproduzida territorialmente ao 

nível do círculo e não da localidade e que, com a independência, cada grupo social queria 

voltar a instalar-se no seu antigo território. 

A partir do momento em que se tornou necessário organizar estruturas de enquadra

mento social e territorial da população nas «zonas libertadas» em vias de constituição, o 

problema das Autoridades Tradicionais colocou-se à direcção da FRELIMO. Naturalmen
te, os intelectuais da FRELIMO, imbuídos na sua ideologia «nacionalista», «modernista» 
e «marxista-leninista», não pretendiam uma organização política assente nas valências 

sociais dos chefes tradicionais. Aceitaram, no entanto, e pela força das circunstâncias his

tóricas, que aqueles desempenhassem responsabilidades de natureza administrativa e or

ganizacional, e, não raros casos, política. 

Na realidade, a FRELIMO não podia dispensar a colaboração política dos chefes tra

dicionais enquanto seus intermediários junto das populações rurais, pois atacar ou hosti

lizar os chefes tradicionais nesta fase da luta armada, poderia resultar na perda da adesão 

«camponesa». Exceptuavam-se, naturalmente, os que não eram legítimos, ou que tendo 
perdido a legitimidade política junto da população rural, eram facilmente identificados 

como colaboradores do colonialismo português. Não obstante, todo este destaque dos 

chefes tradicionais, atraiu a atenção de alguns responsáveis políticos da FRELIMO, que 

anteviam na manutenção dos chefes tradicionais, por um lado, uma ameaça ao seu pro

jecto político de construção da «nação» moçambicana, e, por outro, um elemento cultural 
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que favorecia o «tribalismo», o «feudalismo» e o «obscurantismo». Todavia, não podendo 
dispensá-los, é sobretudo ao nível do discurso ideológico, e especialmente depois de 1970, 

que os elementos mais ortodoxos da FRELIMO negam a importância do papel político e 
social dos chefes tradicionais. Ainda assim, na maior parte dos casos, estes conservam o 

seu prestígio social e a sua autoridade política junto das populações rurais, mesmo quan
do não ocupam postos de responsabilidade administrativa nas estruturas políticas da 
FRELIM055

• 

Eduardo Mondlane apresentava assim a questão em 1969: <<0 que acontece nas regiões 
onde estamos envolvidos em combate é que qualquer chefe tradicional que seja contra a luta 
de libertação é excluído antes que a acção militar se inicie. Mas a partir do momento em 
que a acção militar está em curso, ou ele passa para o lado do inimigo, ou é eliminado. Só 
os chefes tradicionais que aderem à FRELIMO, o que significa que se tornam presidentes ou 
secretários de células, círculos, distritos ou província das nossas estruturas, podem-se manter 
enquanto tais. Então, eles tornam-se perfeitamente iguais a qualquer um de nós. Portanto, as 
funções que exerciam antes tiveram influência na sua escolha só na medida em que tinham 
prestígio... mas uma vez começada a luta, ela diz respeito ao povo de Moçambique na sua 
totalidade» 56. 

Neste quadro histórico, o mais ou menos velado reconhecimento do papel social dos 

chefes tradicionais- mesmo que aquele fosse concebido pelos dirigentes políticos em ter

mos que representassem a gradual denegação da organização social e política dos «cam

poneses» -, implicava que a «aliança» da população rural com a direcção da FRELIMO 
não fosse, do ponto de vista estrutural, posta em causa. Por outro lado, a organização 
doméstica da produção económica manteve-se, e não era a contribuição em produtos que 

os «camponeses» entregavam aos militares, nem a sua participação rotativa no trabalho 
da machamba colectiva (área agrícola/terra de cultivo), que apresentavam problemas. Pelo 
contrário, estes esforços materiais eram consentidos, e, em geral, bem aceites no quadro 
dos imperativos políticos e militares da luta armada contra o Estado colonial português. 

Portanto, o que os dirigentes políticos evocavam como «poder popular», era bem 

aceite pela população rural, na medida em que não entrava realmente em contradição 

com a sua própria organização social pré-existente57
• Todavia, quando essa contradição 

política se tornava demasiado perturbadora ou insuprível, a população rural partia com 

os seus chefes tradicionais para se refugiar nos países vizinhos, ou nas regiões sob controlo 

militar português, como foi, por exemplo, o caso de Mataca em 1967, e de muitos outros 
chefes tradicionais politicamente menos importantes, ao longo de todo o período da luta 

armada de libertação nacional. 
Com efeito, não obstante algumas situações sociais como esta que referimos, as popu

lações rurais das «wnas libertadas», cuja motivação política principal era de pôr termo à 

dominação colonial portuguesa, aceitavam assim, esse novo Estado «embrionário» que a 
FRELIMO ia (re)construindo. De facto, estas mesmas populações rurais, conjecturavam 

neste esboço polftico de Estado a concretização das suas aspirações sociais, encontravam 
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no seu seio a dignidade pessoal e colectiva, a consciência da sua força cultural e o orgulho 

de acabar pela força das armas as inúmeras humilhações infligidas pelo colonialismo por
tuguês. De certa maneira, elas eram já independentes e, tendo voltado a ser <<camponeses» 

africanos e não indígenas portugueses, aceitavam de bom grado serem «moçambicanos». 

Por seu lado, o grupo politico dirigente da FRELIMO, a partir de 1970, não vê nesta 

adesão política o seu real fundamento anticolonial58• Os responsáveis politicos denegam 

a persistência das ancestrais formas de organização social e politica, e sobrestimam os 

aspectos que vão no sentido de uma transformação social que existe muito mais na sua 

<dmaginação ideológica>> que na realidade, como é o caso, por exemplo, da incoerente 

noção de «produção colectiva». O seu projecto politico de <<construção do socialismo» no 
futuro pais independente afirma-se então com base no desconhecimento do sentido real 

da participação popular na luta armada pela independência nacional59• 

Deste modo, na crise interna de 1967-1970, quando a luta ideológica no interior da 

FRELIMO se intensificou e os representantes das estruturas tradicionais se viram defini

tivamente relegados para segundo plano e mesmo identificados como um dos inimigos 

políticos a abater - sendo o outro, naturalmente, o poder colonial português - a posição 

política e social de muitos destes representantes no seio e em relação à FRELIMO, modifi

cou-se substancialmente, tendo esta, no quadro daquilo que considerava ser a luta contra 

as estruturas tradicionais do poder, procedido à eliminação física de alguns dos que se 

mostraram mais avessos à penetração militar da FRELIMO e dos seus ideais políticos nas 
suas respectivas regiões60• 

Assim, influências políticas externas e estrutura social (inicial) da FRELIMO foram 

factores muito importantes na evolução do seu processo de formação ideológica. Mais 
importante para esta vai ser, porém, a praxis política da própria FRELIMO durante a luta 

armada de libertação nacional nas áreas geográficas que vão caindo sob o seu controlo 

político-militar, mais ou menos efectivo e permanente61• 

J.A FRELIMO e aAutoridadesTradiclonais naconstruçio 
do <<projecto n~~elon .. revoluclonilrlo))a plldrõea icleolóeicos 
e tendência política 

O golpe militar de 25 de Abril de 1974, em Portugal, produziu uma alteração politica 

radical nas condições de desenvolvimento das lutas independentistas das colónias portu

guesas62. As medidas de ordem geral visando a instauração de um sistema político demo

crático em Portugal, o programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) acrescentava 

que, a orientação ideológica do governo provisório em matéria de politica ultramarina, 

devia respeitar um conjunto de importantes principias politicos63• 

Esta abertura politica do novo poder militar de Lisboa colocou, na ordem do dia, 

a questão da descolonização, e desde logo, a de Moçambique. A necessidade politica de 
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iniciar negociações diplomáticas com a FRELIMO, bem como com os outros movimentos 

de libertação que nas várias colónias lutavam pela independência, era evidente. Todavia, 

apesar da resistência política e social de alguns sectores da sociedade colonial, e de alguns 
moçambicanos opositores da FRELIM064 que se opunham ao papel exclusivo desta nas 

discussões sobre o futuro de Moçambique, a FRELIMO conseguiu fazer-se reconhecer 
como ((Representante único e legítimo do povo moçambicano», e definir as modalidades 

do acesso politico do pais à independência; isto é, as condições do seu próprio e imediato 

acesso ao poder de Estado65• 

No quadro dos Acordos de Lusaka (7 de Setembro), o governo de transição política foi 

nomeado a 20 de Setembro de 1974. Pode-se considerar que era um governo da FRELI
MO, tendo como sua tarefa principal assegurar a gestão política do país e prepará-lo para 
a proclamação da independência (25 de Junho de 1975)66

• A FRELIMO deixava então de 
ser um «movimento de libertação», dirigindo uma guerrilha em regiões rurais distantes 
dos centros urbanos, para se tornar um partido·de poder, que se preparava para tomar sem 
partilha e formalmente o controlo político, jurídico, económico, administrativo e burocrá
tico de um Estado ((modern011 e soberano67• 

A inegável legitimidade política de que desfrutava a FRELIMO nesta conjuntura po

litica, o prestígio militar e político dos guerrilheiros junto da população, tanto rural como 

urbana, faziam com que a FRELIMO dispusesse do apoio social firme da imensa maioria 

dos colonizados. Esta adesão politica, confortava e reforçava o seu projecto de instituir um 

regime político de partido único. Por outro lado, a denúncia da natureza oportunista dos 
partidos politicos criados em Moçambique depois do 25 de Abril de 197 4, e sobretudo, a 
condenação da sua aliança politica com os colonos golpistas por ocasião do movimento 
rebelde de 7 de Setembro de 1974, reforçavam ainda mais o apoio popular que lhe era con

ferido. Este contexto político de apoio social generalizado não podia deixar de aparecer aos 
olhos dos dirigentes políticos da FRELIMO como uma caução social da sua decisão política 

de se instalarem no poder de Estado, num quadro de concentração hegemónica do poder. 
A confusão política que tinham consumado desde o tempo da luta armada sobre a 

natureza anticolonial da participação das populações rurais no combate armado por eles 
conduzido, tomando-a como um engajamento no projecto nacional e revolucionário de 
acordo com o seu discurso ideológico, não só se renovou, como ainda se reforçou, com 
a adesão política generalizada e entusiástica da população rural e urbana, imediatamente 

antes da promulgação da independência. A independência não podia, pois, significar para 
eles, nada diferente da apropriação do aparelho político e institucional do Estado colonial 

português, para transformá-lo num Estado nacional, pretensamente constituído enquanto 
Estado-Nação ((modern011 e ((desenvolvido»68• 

Por conseguinte, a FRELIMO, engajou-se então, num processo político esboçado 
apenas nas «zonas libertadas», de (macionização» da sociedade moçambicana, ou, por 

outras palavras, no processo político de construção da nação através da subordinação 

do conjunto da população ao seu modelo ideológico de Estado e de sociedade69
• Os seus 
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agentes políticos vão dedicar-se a este projecto politico estrutural com grande empenho 

administrativo e voluntariosa determinação ideológica. 
Assim, ao tomarem as rédeas do poder de Estado em 20 de Setembro de 1974, os di

rigentes e guerrilheiros da FRELIMO, cientes do seu prestígio social e da sua legitimidade 

política, e, sobretudo, motivados pela abrangência e inovação do novo conceito a instituir 

-••poder popular» - estavam decididos a realizar o seu projecto ideológico, que enuncia

vam em termos de <<construção do socialismo»70• Porém, contrariamente às aparências, 

eles não eram os únicos senhores do país, apesar de estarem em condições de imporem o 
seu discurso político como o único, e sobretudo, como o legitimo. 

Com efeito, o controlo do exército que tinha estado na origem do seu poder durante 

a luta armada já não era suficiente para lhes assegurar o controlo da gestão do país inde
pendente, vendo-se por consequência obrigados a estabelecer novas alianças politicas: foi 

na burocracia estatal que os agentes da FRELIMO acabaram por se apoiar, tornando-se 

o aparelho de Estado no verdadeiro lugar do novo poder político independente. Acabada 
a guerra e conquistada a independência, o funcionário administrativo do novo órgão de 

poder alternativo substitui o soldado-guerrilheiro nas novas tarefas politicas que se atri
buem à FRELIMO: a construção de uma nação ((moderna» e ((desenvolvida» e a formação 

do ••Homem Novo»71
• 

A passagem da base política dos dirigentes da FRELIMO do exército para o aparelho 
de Estado é um dos aspectos principais da estruturação do novo poder ((legítimo». Ime

diatamente após a independência, a FRELIMO tinha falta de quadros com formação su

perior e com competência técnica para assegurarem, quer o (bom) funcionamento duma 
burocracia complexa, quer para dinamizarem os serviços administrativos e as estruturas 

económicas do país. Os •movos quadros» nunca ocuparam posições politicas importantes 

no aparelho do partido, dispunham, contudo, de um poder efectivo, baseado nas suas po

sições técnicas de charneira no aparelho de Estado. 

Na realidade, as estruturas do partido (incluindo o Comité Central) não tinham se

não um poder político contingente, limitando-se à servir de ••correias transmissoras» das 

decisões tomadas pet'o Bureau Político, cujos membros estavam no governo e tra'l)alhavam 

com os seus assessores ( •movos quadros»), os qu1ais ocupavam posições polítiCas 'intermé

dias nos ministérios. Era no seio da máquina estatal que os agentes da FRELIMO encon

travam o apoio ideológico estável para o seu projecto ••modernista», <<desenvolvimentista» 
e ••socialista», a implementar72 • 

Nesta medida, eram os tecnocratas do aparelho político central do ••partido-Estado» 

FRELIMO, aqueles que manejavam com maior facilidade o discurso marxista e que ao 

mesmo tempo dispunham, pelo menos aparentemente, das competências administrati

vas necessárias para a gestão política do aparelho de Estado, que impunham a orientação 

estratégica de execução do governo. Apesar de junto de alguma população não terem ne

nhuma autoridade legítima reconhecida, como sustenta Jocelyn Alexander <<0 seu enorme 
poder não deixava de ser uma realidade»73

• 
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O Estado tornou-se assim, o centro do processo político moçambicano, e a lógica que 

lhe é própria - uma lógica de imposição e de administração - substitui a lógica de mobi

lização e de representação polftica que era, ainda que só parcialmente, a da organização 

partidária. O Estado tornou-se ao mesmo tempo o instrumento político privilegiado e 
o lugar por excelência da realização da «unidade nacional», bem como da formulação 

das «estratégias de desenvolvimento». Nesta perspectiva polftica, tudo o que escapava ao 

poder e ao controlo estatal era visto como uma ameaça à unidade do povo, ou como um 

obstáculo ao esforço do desenvolvimento social, politico e económico. 

Contrariamente ao que se tinha passado durante a luta armada, numa conjuntura 

histórica em que a necessidade de apoio social era incontornável e ditava os limites da ac
ção <<modernista» da direcção da FRELIMO, no Moçambique independente, os dirigentes 

engajaram-se numa via administrativa e repressiva. A (re)configuração da posição ideo

lógica da FRELIMO sobre a participação das Autoridades Tradicionais na prossecução 

do <<projecto nacional revolucionário» a instituir, ilustra de forma particularmente clara a 

mudança de orientação política que sucede à tomada do poder de Estado74
• 

Num documento da FRELIMO que data dos últimos anos da luta armada, pode-se ler 

<<Ü Presidente Mondlane (disse-nos) qual é a orientação a seguir no que diz respeito aos gru
pos étnicos de Moçambique: i\ FRELIMO é uma organização política nacionalista composta 
por membros de todas as partes de Moçambique. A nação moçambicana, como a maior par
te das nações do mundo, é composta por pessoas que têm diferentes tradições e culturas, mas 
unidas pela mesma existência histórica e tendo os mesmos objectivos políticos, económicos e 
sociais, engajadas na mesma tarefa sagrada, a de lutar pela sua libertação. Isto explica-nos 
que a tribo e o grupo étnico, apesar de terem uma existência real, já não são entidades políti
cas, económicas ou sociais. A história já uniu os seus interesses nestes domínios»75

• 

Como anteriormente expusemos, era nesta linha de orientação ideológica, que a 

FRELIMO assentava a sua relação política com os chefes tradicionais e notáveis locais, 

que ocupavam postos de responsabilidade social e/ou administrativa nas estruturas cons

tituídas nas «zonas libertadas». Antes da independência, e apesar da negação política 

implícita da organização específica das sociedades rurais, a FRELIMO reconhecia, o pres

tigio social dos chefes tradicionais junto das suas populações, aceitava de certa maneira 

a sua legitimidade, admitindo a sua participação activa na nova organização do poder a 

nível local. 

Depois da independência, a sua (re)acção política em relação às Autoridades Tradi

cionais radicalizou-se consideravelmente. Com efeito, o Conselho de Ministros decidiu na 

sua primeira sessão formal a extinção das regedorias. Contudo, não era a divisão admi
nistrativa que estava em causa nesta medida, mas sim, o poder dos chefes tradicionais que 

foram demitidos das suas funções sociopolíticas, independentemente de terem servido 

fielmente ou não o regime colonial português e da sua aceitação social junto das popu

lações rurais. Entretanto, em sua substituição, foram gradualmente investidos - nas no

vas estruturas politico-administrativas - os secretários do partido, jovens medianamente 
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escolarizados, às vezes da família do chefe tradicional, mas frequentemente pertencentes 

a outras famílias, muitas vezes arrogantes e desrespeitadores das <<tradições» culturais e 

rituais, que aliás, eram incumbidos de combater76
• 

Efectivamente, a estratégia político-ideológica da FRELIMO para uma transformação 
total da sociedade moçambicana implicava, entre outras coisas, a abolição das institui

ções burocráticas do Estado colonial português, e a transformação da divisão adminis

trativa do país. A primeira medida política tomada foi a destituição dos administradores 
distritais portugueses. Entretanto, a FRELIMO considerava de uma importância central 
ser representada a esse nlvel por pessoas que fossem da sua confiança política. Tal como 

anteriormente afirmámos, a luta armada de libertação nacional só atingiu partes muito 

limitadas do território moçambicano e da população rural («zonas libertadas»), e a rede 
de contactos políticos da direcção central do partido com os apoiantes locais era muito 

frágil. Como consequência imediata, os novos administradores vieram a ser recrutados 
principalmente entre os quadros médios da luta armada de libertação nacional, que eram 

caracterizados por um desequilíbrio regional; isto é, muitos dos recém-nomeados admi

nistradores foram para distritos onde não tinham base política local, e onde não se po
diam fazer entender por não falarem a língua local. Aos olhos da população local, a sua 

legitimidade baseava-se exclusivamente, na legitimidade geral da FRELIMO, enquanto 

libertadora de Moçambique. Entretanto, esta foi diminuindo à medida que os novos ad
ministradores não conseguiam mostrar flexibilidade e entendimento na sua (inter)relação 
com a realidade sociopolítíca local. Por seu lado, ainda a nivel local, abaixo do distrito, 

foram também despedidos os moçambicanos que, tendo raízes na estrutura politica tra

dicional, desempenhavam funções sociais e administrativas, tidas como repressivas no 

sistema colonial português77
• 

A FRELIMO, ao destronar toda a administração colonial, eliminou uma das fontes 
de legitimidade das Autoridades Tradicionais78• A partir de 1977, a condenação polltica 
da(s) prática(s) religiosa(s) e ritual( ais) tradicional( ais) à categoria de superstição, tornou, 

na prática, as cerimónias tradicionais ilegais, o que inexoravelmente parecia quebrar as 

ligações sociais também com outro importante fundamento da segunda fonte de legiti
midade das Autoridades Tradicionais. Todavia, para a população local, não desapareceu a 

legitimidade do papel político do chefe tradicional enquanto portador de conhecimentos 

sociais e rituais sobre as tradições locais. Essa legitimidade continuou a existir como uma 

forte «corrente social» em todas as camadas populacionais rurais. O facto de a FRELI
MO ter ignorado a força politica dessa «corrente social», fez com que se tenha perdido a 

possibilidade de fazer a ligação com os princípios da legitimidade das decisões politicas 
sobre a organização da produção e da (re)distribuição dos recursos sociais, que guiavam 

a população no seu julgamento sobre a proficuidade das medidas introduzidas pelo novo 
poder estatal79

• 

Deste modo, a atitude hostil da FRELIMO em relação às sociedades «campone

sas», em geral, e às Autoridades Tradicionais, em particular, coincide com uma clivagem 

94 1 9s 
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política fundamental do Moçambique independente: de um lado, a FRELIMO com o seu 
(presumido) Estado centrípeto e a sua (fantasiosa) «Revolução Democrática Popular» e, 

do outro lado, a imensa «massa social» constituída pela população rural, quase completa

mente afastada do «projecto nacional revolucionário», e inibida da prossecução das suas 
dinâmicas sociopolíticas próprias, constituída simples objecto da (re}acção «moderniza
dora», por vezes violenta e alienadora, do «partido-Estado» FRELIM080• 

4. O papel social das Autorlclad• Tradicionais na Jén•e da «auerra 
clvl)) .-n Moçambique 

Ao longo destes últimos anos, um profícuo debate político, académico e ideológico 

a nível nacional e internacional foi levado a cabo sobre como caracterizar a «experiência 

socialista» da FRELIMO no período pós-independência em Moçambique, e a dissecar 

as causas da devastadora «guerra civil» que a «perseguiu» quase desde o começo da sua 
existência político-militat'1

• Por um lado, há as convicções políticas, académicas e ide

ológicas que são altamente criticas sobre o projecto social e económico «socialista» de 
Moçambique pós-independência, e que consideram o conflito armado como uma «guerra 

civil», sobretudo da responsabilidade politica da FRELIMO. Conjectura-se que a política 

social e económica da FRELIMO alienou suficientemente o «campesinato» a ponto de 

transformar a guerra de desestabilização militar da Rodésia e da África do Sul contra 

Moçambique, numa guerra bona jide e a RENAMO num movimento militar genuina

mente popular82
• Por outro lado, há quem, embora não querendo minimizar o papel da(s) 

política(s) da FRELIMO em moldar a crise económica e social, tenha resistido a encarar o 
conflito armado como uma «guerra civil» e se tenha mostrado mais inclinado a continuar 

a ver a RENAMO como um instrumento político, ideológico e militar de desestabilização 
externa (da Rodésia, e sobretudo sul-africana)83• 

A «guerra civil» entre a RENAMO e a FRELIMO, teve início no Monte Yumba, no ter

ritório da provinda de Manica, próximo da fronteira com o Zimbabwe (que na época em 
análise se designava por Rodésia}, pouco depois da independência de Moçambique, em 

197584• André Matsangaíssa, o primeiro presidente e fundador da RENAMO, era natural 
desta região85

• Da Rodésia, André Matsangaíssa regressou à área do Monte Yumba com o 
apoio político e militar da minoria branca de Ian Smith, para lançar a campanha militar de 
desestabilização por parte da RENAMO contra o novo governo independente de Moçam

bique (ver mapa 3). Operando apenas com um grupo de seguidores treinados na Rodésia, 
André Matsangaíssa começou a recrutar combatentes de entre parentes e amigos na sua 
área de influência social e étnica. Aqueles que não aceitavam ser voluntariamente recru
tados, eram-no à força e obrigados a marchar para a Rodésia, a fim de receberem treino 

estratégico-militar. Conseguiu ainda, recrutar combatentes para a sua causa política, as
saltando um campo de re-educação da FRELIMO e libertando muitos dos «prisioneiros» 
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que ali se encontravam. Em 1976, organizou a primeira acção armada da ~<guerra civil», 

·atacando um machimbombo (autocarro) e matando 16 civis. 

No contexto politico da euforia nacionalista do período histórico imediatamente a 

seguir à independência, e face à escalada dos impetuosos ataques militares da Rodésia 

contra Moçambique, a maior parte do «campesinato» na área geográfica de onde André 

Matsangaíssa era natural, bem como noutras áreas da região Central de Moçambique, 

manifestava pouca simpatia social, política e/ou económica pela RENAMO. Para além 

disso, os «camponeses» mostravam-se pouco receptivos às vagas reprovações ideológicas 

da RENAMO às acções e projectos sociais, económicos e políticos da FRELIMO. Havia, 

no entanto, uma crescente preocupação social por parte do «campesinato~> acerca de cer

tos aspectos da(s) política(s) de desenvolvimento rural da FRELIMO, especialmente no 

que diz respeito às propostas do governo para «recolonizar» a população «camponesa>>, 
que ainda se encontrava dispersa, em aldeias comunais nucleares86• Apesar deste facto 
político, o apoio social daquela população à FRELIMO continuou a crescer, não só na área 

Central, como em outras regiões de Moçambique. 

Contudo, após 1977, a atitude social do «Campesinato» face à FRELIMO e à RENA

MO começou a comutar, e vice-versa. A medida que a FRELIMO começou a pressionar o 
«campesinato» para abandonar o seu modo de vida tradicionalmente disperso e transfe
rir-se para aldeias comunais - em parte devido ao receio de ataques militares directos por 

parte da RENAMO e da Rodésia - a confiança política do «campesinato» na FRELIMO 

reduziu drasticamente. A grande maioria dos «camponeses» simplesmente não queria 

abandonar os seus lares e deslocar-se para os programas centralizados de «recolonização» 
que a FRELIMO lhes impunha. 

Em determinadas áreas geográficas, os oficiais locais da FRELIMO permitiam uma 

maior participação política dos «camponeses» no projecto social e económico das aldeias 

comunais, para além de lhes permitir também estabelecerem ((colónias» menos centrali
zadas que as aldeias «modelo» propostas pelo governo central. Estas <<colónias» estavam 

mais sensibilizadas para as condições ecológicas locais e ofereciam aos <<camponeses» um 

acesso mais fácil às suas plantações e lugares sagrados. Não obstante, nestas áreas geográ

ficas, muitos <<camponeses» concordaram em mudar-se para as aldeias comunais87
• Esta 

situação social ocorreu apenas numa minoria dos casos. 

De facto, em grande parte dos casos, o modelo socioeconómico daquilo que deveria 

ser uma aldeia comunal era imposto centralmente ao <<campesinato», independentemente 

de ser ou não adequado às condições económicas locais e sem qualquer consideração 
social pelas indispensabilidades agrícolas (ou outras) dos «camponeses». Como resultado, 

muitos «camponeses» resistiam ao (re)alojamento em aldeias comunais, uma vez que os 

campos de cultivo, as árvores de fruto, lugares sagrados e outros recursos económicos, 

ficavam a grande distância das suas novas habitações. Tal facto, representava uma ameaça 

social verídica para a subsistência alimentar e segurança material dos lares dos «campo
neses». 
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Realce-se, que num território tão diverso em termos económicos e ecológicos, como 
por exemplo, a região Sul e Central de Moçambique, o modo como a colectivização afec

tava a subsistência material dos ((camponeses» variava de local para local. Nas localidades 
onde a mão-de-obra contratada (mão-de-obra migrante) era uma parte importante da 

base de subsistência doméstica, a ameaça a essa mesma subsistência, era menos acen
tuada. Contudo, tal situação económica não se verificava em áreas geográficas onde a 
produção agrícola era a única ou a mais importante fonte de rendimento familiar88• Por 

outro lado, é necessário (re)lembrar que o colapso da economia colonial portuguesa após 

a independência, teve um efeito dramático ao nível das oportunidades de emprego para 

mão-de-obra assalariada em muitas áreas rurais (e não só) de Moçambique. 

O recrutamento de mão-de-obra moçambicana pela África do Sul desceu abrupta
mente após a independência, especialmente nas regiões Central e Sul de Moçambique 

(nesta última, desapareceu quase por completo). O encerramento do corredor da Beira 
e o corte de todas as relações económicas com a Rodésia tiveram como consequência 

prática o desaparecimento de muitos postos de trabalho, nomeadamente a nível dos tra

balhadores migrantes, dos trabalhadores do caminho-de-ferro e dos portos89• Esta onda 

de desemprego teve efeitos também noutros sectores socioeconómicos. Para além disso, a 
crise no sector das plantações, que dominava a economia rural da região Central e Sul de 

Moçambique, afectou a contratação de mão-de-obra para o trabalho sazonal numa área 
geográfica bastante extensa90

• 

A crise ao nível do trabalho assalariado na região Central de Moçambique (até mais do 
que no Sul do país) fez com que a produção agrícola ganhasse uma importância económi
ca acrescida nas áreas exportadoras de mão-de-obra. Como consequência desta situação 

politica, as mudanças económicas propostas pelo governo da FRELIMO para as recém
implementadas medidas de produção e (re)colonização eram consideradas, muitas vezes, 

como uma ameaça material à subsistência nas regiões exportadoras de mão-de-obra. Tal 
facto económico também se verificava nas áreas geográficas onde a produção agrícola era 
tradicionalmente uma parte importante dos rendimentos domésticos dos ((camponeses». 
Assim sendo, não é surpreendente que os programas do governo para a criação de aldeias 

comunais fossem vistos com cepticismo e resistência nas regiões exportadoras de mão-de

obra, assim como naquelas onde a produção agrícola era proporcionalmente de grande 
importância económica. 

Consideramos que os padrões locais de economia rural - e em particular as ameaças 
à segurança da subsistência económica dos ((camponeses» - são factores importantes para 

se compreender a natureza e a intensidade da resistência social às políticas governamen
tais na região Central de Moçambique (e noutros pontos do país). Contudo, é óbvio que 
existem outros factores históricos e contingentes (de carácter não económico) que foram 
importantes para a formação e para o grau de envolvimento político dos ((camponeses» 

no conflito armado. Sobre este ponto de vista, os mais relevantes factores a destacar, são 

por exemplo, o modo como as directivas políticas e os programas sociais e económicos 
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do governo foram implementados a nível local, a história e o carácter mutativo do apoio 

politico externo ao conflito, a relativa proximidade geográfica e o valor militar de algumas 

áreas geográficas da Rodésia e da África do Sul, a dinâmica social e étnica da guerra, etc. 

Assim, nos primeiros anos do programa de aldeias comunais em Moçambique, a re

sistência social dos «camponeses» era baseada numa tácita estratégia de concordância for

mal em se mudarem para as aldeias comunais (e até ajudarem na construção de casas nas 

respectivas aldeias), ao mesmo tempo que permaneciam de Jacto nas suas antigas resid~n

das. Esta estratégia social, que também era usual noutras regiões do pais onde os «cam

poneses» se opunham ao realojamento, era eficaz, apenas a curto prazo. Depois de 1980, 

a FRELIMO começou a usar medidas mobilizadoras cada vez mais coercivas para obrigar 

os «camponeses» a mudarem-se para as aldeias comunais91 • Grande parte do impulso para 

este crescente uso da força veio não só de considerações militares mal orientadas, mas 

também de tentativas económicas do governo local de cumprir as ambiciosas cotas de 

colectivização do primeiro Plano Prospectivo Indicativo (PPI) - que era um plano econó
mico para um período de dez anos - a vigorar em Moçambique. 

Em 1990, o PPI determinava que toda a população rural de Moçambique estivesse a 

produzir colectivamente e a viver em aldeias comunais, pressionando bastante os oficiais 

locais para o cumprimento deste prazo económico nas suas áreas de influência política. 

Em algumas áreas geográficas destruíram-se as habitações da população, obrigando famí

lias inteiras a irem viver para as aldeias comunais. Daí que não seja de todo surpreendente 

que ainda hoje, em muitas localidades, a população se refira às aldeias comunais como 

aldeamentos92• 

Nestas circunstâncias políticas, a população começou a ficar cada vez mais descon
tente com a FRELIMO e algumas camadas sociais do «campesinato» tornaram-se muito 

mais receptivas à propaganda político-militar da RENAMO contra as aldeias comunais. 

Para além disso, as autoridades políticas estatais eram responsáveis por implementarem as 
directivas centrais das aldeias comunais, que não gozavam de grande popularidade social 

e económica junto da grande maioria da população rural. Devido a tal facto, as acções da 

FRELIMO para a implementação das várias estruturas «democráticas» junto da população 

rural, em geral, e para a institucionalização do <<poder popular», em particular, sofreram 

um grande decréscimo no seu prestígio político e apoio social por parte das comunidades 

rurais. Os chefes políticos locais que tomaram o partido do Estado na questão das aldeias 

comunais, perderam o apoio político e a cooperação social do «campesinato», fomentan

do uma desmobilização política da população e uma paralisia na administração local. 

Neste contexto de «desencantamentO>> político crescente com a FRELIMO, alguns 

chefes tradicionais anteviram uma oportunidade política para reafirmarem a sua lideran
ça e autoridade sobre as comunidades de «camponeses» - comunidades essas que, em 

alguns casos, tinham apoiado a FRELIMO na deposição das Autoridades Tradicionais no 

período imediatamente após a independência. Os lideres tradicionais - especialmente os 
líderes religiosos - cuja autoridade ainda era considerável, tornaram-se num elemento 
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social centralizador da oposição dos «camponeses» à autoridade política do Estado. Tal 
como muitos médiuns e curandeiros, cuja autoridade e influência tradicionais foram tam

bém prejudicadas pelas políticas de desenvolvimento rural do governo no período pós
independência, também muitos chefes tradicionais se opuseram às aldeias comunais. 

Estes líderes tradicionais consideravam as aldeias comunais como o veículo institu
cional utilizado pelo governo da FRELIMO para retirar-lhes (o) poder, bem como margi

nalizá-los politicamente. Incapazes de resistirem fisicamente (pelo menos no período ini

cial, antes da chegada da RENAMO), muitos chefes tradicionais, médiuns e curandeiros 

iniciaram uma estratégica <<resistência ideológica''· Para tal, utilizaram como argumento 
politico o facto de que o abandono das terras ancestrais e a negação das lógicas sociopolí

ticas tradicionais iriam desagradar aos espíritos, fazendo com que estes deixassem de pro
teger os homens e as mulheres da respectiva comunidade rural. Estes argumentos <<ide

ológicos'> não foram incondicionalmente recebidos pelo «campesinato>,, uma vez que a 

FRELIMO continuava a gozar de relativa popularidade politica e os «camponeses>> tinham 
grandes expectativas sociais em relação a um nível de vida mais elevado93

• Todavia, as ac

ções políticas do Estado ameaçavam cada vez mais a subsistência alimentar e a segurança 

material dos «camponeses>,, e a crescente crise económica do período pós-independência 
levou a um considerável declínio do nível e da qualidade de vida. Como consequência, 

os discursos «ideológicos» das autoridades político-religiosas foram sendo cada vez mais 
bem recebidos pela «consciência popular>> dos «camponeses»94 • 

A relativa facilidade e rapidez com que os líderes políticos tradicionais conseguiram 

(r)estabelecer a sua legitimidade e autoridade política, derivam em grande medida, da 
inexperiência social dos líderes políticos e administrativos da FRELIMO que foram eleitos 
a nível local. Um importante factor que também contribuiu para este (r)estabelecimento 

da autoridade política tradicional foi a precariedade e vulnerabilidade política de toda a 

dinâmica «democrática popular>' que a FRELIMO tentou inicialmente implementar nas 

áreas geográficas rurais. Fora das «zonas libertadas,>, a FRELIMO não se encontrava poli
ticamente bem enraizada, em particular no Centro e no Sul de Moçambique. Para mais, os 
representantes politicos do poder de Estado a nível local tinham, na maioria dos casos, um 

entendimento social e económico (muito) limitado do «projecto democráticO>> da FRELI
MO, e eram praticamente inexperientes no exercício do poder político. 

Cremos que, igualmente importante para se compreender o ressurgimento dos líderes 

politicos tradicionais, é o facto de que o apoio político do «campesinato>> à deposição dos 
chefes tradicionais por parte da FRELIMO após a independência teve um carácter mais 
ideológico que pragmático. A oposição histórica dos «camponeses>> aos chefes tradicio
nais no Centro de Moçambique, como noutras regiões do país, derivou do papel social 
destes, como colaboradores administrativos e beneficiários políticos directos de um siste

ma colonial explorador, opressivo e alienador95
• 

Contudo, esta rejeição dos chefes tradicionais a nível político e económico não en
controu, na maioria dos casos, um paralelismo ao nível da autoridade cosmológica do 
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chefe tradicional (enquanto intermediário dos antepassados), bem como das suas funções 

políticas, enquanto gestor (guardião) da terra, e como aquele que assegura a prosperida

de material e garante o equilíbrio social da comunidade política. Enquanto este discurso 

político «tradicionalista» se mantinha suspenso e na defensiva, na época em que a FRE

LIMO ainda gozava de apoio popular generalizado nos primeiros anos da independência, 

constituía-se, ao mesmo tempo, como uma influente «força ideológica» latente. Assim, 

a inveterada e crescente crise económica surgida alguns anos depois da independência, 

resultante da(s) alienadora(s) política(s) de colectivização forçada (entre outras variáveis 

explicativas), enfraqueceu gradualmente o apoio popular ao «projecto democrático» da 

FRELIMO, e deu um maior espaço social de manobra às referidas forças políticas tradi
cionais. 

Quando a FRELIMO não conseguiu proporcionar às comunidades rurais uma pros

peridade material após a independência, as advertências e orientações de índole religiosa 

dos chefes tradicionais e dos médiuns ganharam uma maior aceitação social junto da 

população rural. Toda esta pendência de descontentamento dos espfritos ancestrais era 

uma vulnerabilidade política da FRELIMO que foi rapidamente aproveitada pelos líderes 
militares rodesianos da RENAMO. De facto, ao «projectar» politica e militarmente a RE

NAMO em Moçambique, a Rodésia procurou tornar todas as questões relacionadas quer 

com a displicência ancestral, quer com a defesa da tradição, nos elementos centrais da 

mobilização ideológica da RENAMO. Esta estratégia politica já tinha sido experimentada 

para «confinar» a guerra de guerrilha no Zimbabwe. 

Com a entrada em cena da RENAMO, as autoridades politicas e religiosas e os seus 

seguidores encontraram um aliado politico importante e tiveram a oportunidade de pas

sar de «resistência ideológica» a ((resistência militar» contra o Estado. Face a esta situação 
crítica, muitas autoridades políticas e religiosas no Centro de Moçambique, como noutras 

regiões (nomeadamente Nampula), rapidamente passaram de líderes e coordenadores 

politicos da resistência passiva dos ((camponeses» às aldeias comunais, a organizadores 

militares activos de apoio à RENAMO nas suas jurisdições políticas tradicionais, no final 
dos anos 70 e início dos anos 80. 

No entanto, deve-se levar em conta que nem todas as autoridades políticas tradicio

nais se tornaram apoiantes declarados da RENAMO, nem todos os ((camponeses» se opu

nham às aldeias comunais, e nem todos eram «submetidos» por aquela. De facto, muitos 
chefes tradicionais mantiveram uma posição politica de neutralidade no conflito armado, 

alguns dos quais já tinham apoiado a FRELIMO durante a luta anticolonial e não deseja

vam cometer o mesmo ((equivoco» politico de novo96• 

De um modo geral, a situação politica descrita por Christian Geffray em Nampu

la, considera que a RENAMO conseguiu explorar as rivalidades e contradições sociais 

precipitadas pela colectivização entre grupos políticos e de parentesco tradicionais97• Tal 
facto, sustenta ainda o autor, fez com que a ((guerra civil» entre a RENAMO e a FRELIMO 

fosse transformada num conflito armado entre esses mesmos grupos étnico-linguísticos. 
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Contudo, no Centro e Sul de Moçambique, a «guerra civil» parece não ter assumido esta 

dinâmica social. Embora exista documentação escrita de vários casos em que as rivali

dades políticas locais e as contradições sociais se expressavam no conflito armado entre 
a FRELIMO e a RENAMO, onde as partes intervenientes alinhavam ou por uma ou por 
outra, não nos parece que esta situação fosse tão comum em outras regiões do país, como 
o era em Nampula. As autoridades políticas tradicionais no Centro de Moçambique deci

diram apoiar política e militarmente ou a FRELIMO ou a RENAMO - e em muitos casos 
não apoiavam nenhum destes <<movimentos» operacionais - independentemente das dis

putas políticas ou conflitos sociais/étnicos a nível local. 

A alienação social e a oposição política dos <<camponeses» relativamente às estratégias 
governamentais de desenvolvimento rural eram fulcrais para o ressurgimento da influ

ência e autoridade politica (ou de outra natureza) dos chefes tradicionais nas localidades 
rurais. Contudo, este <<novo» poder nem sempre era suficiente para permitir que os che

fes tradicionais simpatizantes da RENAMO (re)organizassem os seus súbditos no apoio 
social a este movimento-«partido». Embora os <<camponeses» aceitassem de boa vontade 
a autoridade espiritual dos chefes tradicionais, não mostravam grande obliquidade para 
esquecerem os excessos cometidos por estes, durante o período colonial português, nem 

estavam preparados para segui-los incondicionalmente enquanto líderes políticos. A ca
pacidade social dos chefes tradicionais para conseguirem apoio popular era, em muitos 

casos, diminuída pelo grau de «desacreditação» política a que estes haviam chegado no 

periodo da colonização por terem colaborado de facto com o governo colonial português. 
Do mesmo modo, a resposta dos «camponeses» às exortações políticas dos chefes tradi
cionais, variava de acordo com o estrato socioeconómico ao qual aqueles pertenciam. 

De um ponto de vista mais global, os sectores sociais mais escolarizados e prósperos 

do «campesinato», que se tinham oposto às restrições impostas pelo Estado colonial por

tuguês - a sua subida na sociedade e capacidade de acumulação de riqueza - preferiram 
pôr-se do lado do Estado na luta política contra os chefes tradicionais. Era dentro destes 
mesmos sectores sociais que se encontravam os mais entusiásticos apoiantes políticos da 

FRELIMO e da sua iniciativa de deposição social e política dos chefes tradicionais que 
ocorreu no período imediatamente após a independência. Tal como sucedia por todo o 
país, os sectores do comércio rural, dos ofícios e da <<agricultura capitalista» no Centro de 
Moçambique ou apoiavam os programas das aldeias comunais ou viam-nos com descer
rada indiferença económica e social. 

Embora estes sectores sociais geralmente criticassem as políticas económicas da FRE

LIMO, raramente se sentiam suficientemente descontentes para participarem numa revol
ta política activa contra o Estado, apoiando, para tal efeito, a RENAMO. Paradoxalmente 
(ou não), os sectores da sociedade rural no Centro de Moçambique com mais benefícios 
económicos, assim como noutros locais, alinharam com a FRELIMO «socialista» contra 

a RENAMO «capitalista». A razão política para tal ter acontecido, reside, provavelmente 

no facto de as acções económico-militares destruidoras e indisciplinadas da RENAMO, 
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representarem uma maior ameaça económica à riqueza acumulada deste estrato social, 

que as políticas centralizadoras e planificadas da FRELIMO. 
Em resumo, com ou sem o apoio político explicito dos chefes tradicionais, as aldeias 

comunais tomaram-se, e mantiveram-se, o principal propósito militar dos ataques daRE

NAMO. Nos primeiros ataques militares, não era grande a violência contra as populações 
rurais. Era simplesmente ordenado aos habitantes que abandonassem as aldeias e regres

sassem às suas antigas residências, sob pena de morte, se recusassem cumprir a ordem 

imposta. Para aqueles que se opunham mais veementemente às aldeias comunais, esta era 

uma razão suficientemente forte para abandonarem as aldeias e regressarem às suas casas. 

Outros, que se mantiveram ambivalentes, ou para quem as aldeias comunais se haviam 

tornado um lar, permaneceram nestas. 

Todavia, face aos ataques militares cada vez mais violentos da RENAMO, nos quais 

se matavam ou raptavam os habitantes das aldeias, se roubava a propriedade e se des
truíam as casas das pessoas, os residentes foram gradualmente abandonando as aldeias 

comunais e regressaram às suas antigas residências, em número cada vez maior. Aqueles 

que decidiram continuar a viver nas aldeias comunais foram obrigados a esconder as suas 

posses económicas no mato, e a dormir ao relento por receio de mais ataques militares. 

A afluência massiva de população rural para as cidades moçambicanas nesta conjuntura 

histórica é, em grande parte, resultado do facto de os «Camponeses» já não serem capa

zes de suportar tamanha violência física e pilhagem económica nas suas vidas. Nas áreas 

geográficas que passaram para o controlo militar efectivo da RENAMO, as aldeias comu

nais foram completamente abandonadas e a população regressou a um padrão disperso 

de «colonatos» que foram reconstituídos sob o controlo político dos chefes tradicionais 

(re)nomeados pela RENAMO. 
Todos aqueles «camponeses» que regressaram às suas antigas habitações em regiões 

controladas pela FRELIMO, eram posteriormente reunidos pelos soldados do governo e 

levados de volta às aldeias comunais da sua área de residência, ou no caso de tal não ser 

possível, para campos de refugiados noutras partes da província. Em alguns casos, estes 

«Camponeses)) fugiam assim que tinham oportunidade, para as suas antigas casas, quer 

estas fossem em áreas geográficas controladas pela RENAMO, ou não. Este facto conjun
tural não deverá ser visto como uma expressão de apoio político à RENAMO, mas sim 

como o simples desejo de viver na sua própria casa. De facto, muita da motivação para 

fugir é puramente material e não política, uma vez que a vida nos campos de refugiados 

em Moçambique era bastante austera. Por outro lado, muitos «camponeses» preferiam 

viver em campos de refugiados a regressar ao controlo militar da RENAMO devido aos 

impostos altos e aos muitos abusos pessoais, materiais e sociais a que estavam sujeitos nas 

áreas geográficas controladas pela RENAMO (ver figura 2)98• 
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S. A <<perra elos espíritos)) e a <<reslstincla ldeolóp») das 
Autoridades Tradicionais em Moçambique 

Como é agora bem (re)conhecido, o âmago da ideologia motivadora da RENAMO nas 
suas relações sociais e políticas com o «campesinato» expressava-se por um idioma religio
so, profundamente enraizado na tradicional manifestação de «adoração» moçambicana. Os 

comandantes militares da RENAMO usavam um refrão de propaganda politica, no qual se 
declarava que a «guerra civil» em que estavam envolvidos era uma «guerra dos espíritos»99• 

De acordo com Ken Wilson «1his 'war of spirits' in Mozambique was RENAMO's version of 
ZANLKs Program in the Zimbabwe Liberation War. After ali, the Rhodesian had orígínally 
trained RENAMO in ZANLA methods and imported a range of other methodological tech
niques, such as the 'majubas' auxílíaríes, and the use of 'mhondoro' 'líon spírit' médiuns» 11JO. 

Nesta <<guerra civil», a FRELIMO era condenada social e ideologicamente por ter ne
gligenciado as tradições religiosas e culturais moçambicanas. Por outro lado, a RENAMO 

era retratada como estando aliada aos espíritos ancestrais numa guerra para trazer de 

regresso a Moçambique as suas tradições simbólicas e modos ancestrais de vivência so

cial e de referência «sagrada». De facto, quando a RENAMO desejava ocupar ou operar 

militarmente numa determinada área geográfica, procurava sempre consultar os chefes 

tradicionais para obter o apoio politico, ritual e social dos espíritos ancestrais que são por 

inerência, os «donos» legítimos da terra. Sem o seu apoio espiritual, o sucesso das suas 

acções políticas e militares seria impensável e, naturalmente, impossível. É pela mesma 
razão que os médiuns espíritas, os adivinhos e os curandeiros ocupavam um lugar so
cial muito importante na vida ritual e cosmológica das áreas geográficas controladas pela 
RENAMO. Estes agentes sociais eram mobilizados, por um lado, para adivinharem se as 

acções militares propostas eram propícias a serem executadas, por outro, para protegerem 
com a sua (poderosa) magia os combatentes e as áreas geográficas da RENAMO, e por úl
timo, resolverem disputas de feitiçaria entre os combatentes e a população rural. Em larga 

escala eram aqueles agentes sociais que imprimiam a tentativa por parte da RENAMO de 

construir uma cultura «neotradicional» de revolta nas áreas rurais. 
Este discurso religioso e simbólico tradicional que permeava todos os aspectos das 

actividades militares e políticas da RENAMO em Moçambique, encontrou no início um 

eco considerável na «consciência» social da população rural do Centro de Moçambique, 
assim como noutras localidades rurais do país. Todavia, à medida que a «guerra civil» se 

arrastava, o carácter brutal, indisciplinado e a falta de visão política, social e económica 

da RENAMO iam-se (fatalmente) revelando101
• Face a esta situação política, o apelo deste 

discurso «tradicionalista» deixou de ter um dilatado impacto social nas populações rurais. 
De facto, numa tentativa de se defenderem dos abusos sociais e económicos da RENAMO, 
os «camponeses» do Centro de Moçambique, bem como os de outras regiões do país, 

começaram a mobilizar cada vez mais este mesmo discurso ideológico «tradicionalista» 

contra a RENAMO. 
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O <<campesinato» de muitas áreas geográficas do Centro de Moçambique - incluindo 

muitos chefes tradicionais que, inicialmente, apoiavam a ltENAMO - chegou a comunicar 

com os seus espíritos ancestrais para lhes transmitir o quanto estavam cansados da «gtlerra 
civil» e o quanto eram maltratados pela RENAMO. Como consequência social, as pessoas 

acreditavam que os espíritos estavam a retirar o seu apoio simbólico à ltENAMO e com 

isso fazendo com que não tivessem sucesso em termos militares. Mais concretamente, esta 

mudança no discurso religioso serviu para destruir a base da ideologia de mobilização 

popular da RENAMO. Esta forma de «resistência ideológica», embora mais espalhada nas 

áreas geográficas onde se fala ChiNdau, podia também ser encontrada noutras lo<:alidades 

rurais do Centro de Moçambique102
• Talvez na tentativa de evitar que a falta de apoio polf

tico e logístico dos <<camponeses» aumentasse, a RENAMO procurou considerar mais, do 
ponto de vista social, a população rural do Centro, e de outras regiões de Moçambique. 

A «resistência ideológica» à RENAMO e à «guerra civil» em geral, também assumiu 

outras formas simbólicas. Uma das formas simbólicas mais eficazes de «resistência ideoló

gica» era ser-se possuído por um espírito103
• Cada vez mais «camponeses», especialmente 

nas localidades a Norte das províncias de Manica e Sofala, onde a administração da RE

NAMO foi mais violenta, estavam possuídos por um espírito particularmente perigoso, 

vingativo e poderoso, muito temido pelos combatentes da RENAMO e pela população 

camponesa, em geral. Este espírito era (re)conhecido por diferentes nomes, em diversas 
áreas geográficas do Centro de Moçambique. Para os falantes das Hnguas ChiNdau e Chi

Teve, assim como para muitos moçambicanos do Sul, é conhecido como kupfuka. Para 

os falantes da língua ChiManyika é conhecido como chicuambo e em algumas partes da 

província de Manica como magombe. 
Um espírito kupfuka é, basicamente, um espírito humano furioso que procura vin

gança e/ou compensação social e/ou material por algo de maléfico que lhe fizeram quando 
era vivo. As pessoas não nascem kupfuka, mas podem transformar-se num destes espíritos 

tomando uma determinada droga. Uma vez tomada esta droga, o espírito transforma-se, 

após a morte, de um simples espírito mudzimo (espírito ancestral), capaz de afectar os 

indivíduos e os acontecimentos sociais apenas no seio da sua própria família, num espírito 

kupfuka. Assim, já era capaz de atacar e destruir pessoas estranhas e as suas famílias como 

vingança por algo de mal que estas lhe tenham feito em vida104
• 

Sob este ponto de vista, tomar a droga que transforma o espírito mudzimo em espírito 

kupfuka funcionava como uma espécie de mecanismo simbólico de autodefesa, uma vez 

que os outros não teriam tanta tendência para prejudicar um indivíduo cujo espírito ku
pfuka os iria perseguir após a sua morte. Os VaNdau são conhecidos por esta prática ritual 

no Centro e no Sul de Moçambique e, ao que parece, «vacinam» as suas crianças para se 

tornarem espíritos kupjuka. Ao longo dos anos esta prática ritual também se espalhou 

a outros grupos étnico-linguísticos. A generalidade dos combatentes da RENAMO, em 

particular os comandantes VaNdau, conhecia esta prática cerimonial e receavam de Jacto 
este espírito kupfuka. 
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Gradualmente, estes espíritos kupfuka começaram a associar-se aos «camponeses» co
muns em número cada vez maior. Tal acontecia porque o espírito de um <<camponês» terá 

alegadamente prejudicado ou morto alguém no passado e o espírito kupfuka da pessoa 
que foi prejudicada continuou a perseguir os descendentes de quem o terá prejudicado. 
No passado, estes espíritos kupfuka só se podiam identificar e dizer o que queriam com a 
ajuda de um médium ou curandeiro, através do qual o espírito kupfuka falava. No entanto, 
hoje em dia estes espíritos falam directamente através do corpo que habitam, possuindo as 
pessoas onde e quando lhes convém. Para além disso, estes espíritos kupfuka exigem que 
aqueles por eles possuídos se tornem curandeiros e que os usem como espíritos de traba
lho. Uma vez que os espíritos kupfuka são ritualmente muito poderosos, fazem igualmente 
da pessoa que os possuem um curandeiro muito poderoso e temido. 

A incidência deste tipo de possessão espírita aumentou dramaticamente nas regiões 
controladas pela RENAMO nos últimos anos de «guerra civil», especialmente no quartel
general da RENAMO, na Gorongosa. Parecia ocorrer com uma frequência particular em 
rapazes e homens prestes a serem recrutados à força para ingressarem nas fileiras militares 
da RENAMO, em raparigas e mulheres prestes a serem raptadas por combatentes desta, e 
em «camponeses» prestes a serem despojados dos seus pertences materiais. 

Em suma, esta possessão espírita parecia ocorrer entre aqueles que eram vítimas pre

ferenciais da RENAMO. A mera aparição destes espíritos no corpo das supostas (poten
ciais) vítimas da RENAMO, exigindo que os abusos parassem, era suficiente para pôr 
os combatentes da RENAMO em debandada. Por outro lado, é evidente que tais formas 
de possessão espírita nem sempre impediram os combatentes da RENAMO de aniquilar 
«camponeses» ou despojá-los dos seus bens materiais. Todavia, como resultado, quase 
todos os combatentes da RENAMO eram perseguidos pelos espíritos kupfuka das pessoas 
que executaram ou prejudicaram. Esta é outra das razões pela qual os curandeiros tradi
cionais eram tão populares e respeitados socialmente nas áreas geográficas controladas 
pela RENAMO: mantinham-se ocupados em libertar os combatentes da RENAMO dos 
espíritos kupfuka que tanto os atormentavam105

• 

6.A FRELIMO f~~ee às Autoridades Tradicionais em conjuntura de 
l&eralzaçiio pofftlcaa dlnlmlcas sociais lntemas e lnJunções 
políticas extemu 

No período histórico imediatamente a seguir à independência de Moçambique, a es
truturação social e política do «partido-Estado» FRELIMO era, para a generalidade dos 
moçambicanos das áreas rurais, inseparável da anterior política da FRELIMO, relativa
mente às Autoridades Tradicionais em algumas «zonas libertadas» em contexto de luta 
armada de libertação nacional. Por outras palavras, na linguagem da administração colo
nial portuguesa, tal significaria que as Autoridades Tradicionais seriam utilizadas como 
intermediárias administrativas indígenas106

• 
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Todavia, após o decurso de uma década de «aliança política» na guerrilha para expul

sar os colonos portugueses, a liderança da FRELIMO, a partir de 1977, retratou as Autori

dades Tradicionais como oportunistas politicos corruptos, que haviam lucrado com o seu 
papel administrativo de cobradoras de impostos, recrutadoras de mão-de-obra e agentes 
de policiamento local na estrutura politica colonial portuguesa. Para além disto, a FRELI

MO havia testemunhado igualmente, em alguns casos, a colaboração activa destes agentes 

politicos nas campanhas de contra-revolta das Forças Armadas Portuguesas (FAP)107
• 

No final da luta armada de libertação nacional, a FRELIMO estabeleceu como objecti
vos pollticos não só a independência de Moçambique do governo colonial português, mas 

similarmente a «Transformação total da sociedade moçambicana»108• Essa (re)organização 

social visava impossibilitar o (r)estabelecimento de sistemas politicos e/ou económicos 

neocoloniais de governação e exploração, na sequência da saída dos colonos portugue

ses, sustentados por intermediários de poder qualificados de tradicionais. Após a inde

pendência de Moçambique, a FRELIMO edificou a hierarquia político-administrativa do 
«partido-Estado», proscrevendo explicitamente os <<comprometidos» de quaisquer posi

ções de responsabilidades políticas109• Para mais, a FRELIMO rotulou todas as instituições 
políticas e sociais que baseavam a sua reprodução social na(s) lógica(s) do parentesco e 
asseguravam os lugares da autoridade política legítima pela sucessão hereditária, como 

«feudais», «obscurantistas» e «retrógradas»110
• 

No entanto, alguns anos mais tarde, em Junho de 1995, ao regressar de uma visita 

à remota provinda de Niassa quase vinte anos depois da independência, o Presidente 

Joaquim Chissano proferiu palavras que, à luz da história politica e ideológica do «par

tido-Estado» FRELIMO, devem ter soado estranhas para aqueles que o estavam a ouvir: 

«Nós queremos que a autoridade tradicional exista»m. De facto, ocorreram mudanças es

truturais operadas por dinâmicas conjunturais exógenas e endógenas no panorama social, 

politico, jurídico, ideológico e económico moçambicano desde esse momento histórico, 

fazendo com que as tácticas palavras proferidas por Joaquim Chissano parecessem não só 
conjunturalmente possíveis, mas e sobretudo, estrategicamente necessárias112

• Com efeito, 

passadas três décadas depois da independência, os moçambicanos voltaram a pronunciar
se sobre Autoridades Tradicionais. As considerações para tal são multiplices. 

Em primeiro lugar, importa referir que, apesar da retórica ideológica e prática(s) 

política(s) hostis da FRELIMO, os agentes políticos que o «partido-Estado» rotulava de 

Autoridades Tradicionais nunca deixaram completamente de exercer influência no mun

do rural, quer no imediato período pós-independência de Moçambique, quer mesmo 

durante os anos em que a FRELIMO implementou com sucesso político relativo, o seu 

programa de «modernização socialista»m. Por outro lado, os agentes políticos locais da 

FRELIMO não manifestavam empenho, ou conhecimento social suficiente para lidar com 

algumas «particularidades» socioculturais das comunidades rurais (como por exemplo, o 

casamento, o divórcio, questões de herança, resolução de conflitos familiares e/ou comu

nitários, a encenação de rituais de iniciação, de chuva, a súplica aos antepassados e o con

trolo da feitiçaria), porém, as Autoridades Tradicionais - quer fossem «comprometidas» 
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ou não - eram usualmente, mais sensíveis a estas questões sociais e mais «competentes» 
para lidar com elas114

• 

Em segundo lugar, o começo da «guerra civil» nas localidades rurais de Moçambique 
apenas dois anos após a independência, fez com que, cada vez mais, as comunidades ru

rais se «afastassem» de forma gradual do Estado e, consequentemente, das instituições e 

projectos políticos, sociais e económicos da FRELIMO. Treinados e aprovisionados pelas 
forças de segurança da Rodésia e, mais tarde, da África do Sul, os operacionais da RENA

MO iniciaram a sua campanha militar de terror e desestabilização social com pouco mais 

do que a sabotagem e o saque arbitrários como estratégia político-militar115
• 

Todavia, os agentes da RENAMO depressa descobriram que as outrora respeitadas 

Autoridades Tradicionais, das comunidades rurais espalhadas por Moçambique, estavam 

frequentemente (pre)dispostas a colaborar com esta «nova» revolta militar contra o «par

tido-Estado» da FRELIMO, que as havia marginalizado, envergonhado e cometido sobre 

si uma série de abusos políticos, culturais e sociais116• Genericamente, à falta de uma ide
ologia política própria, a RENAMO opunha-se a tudo aquilo a que a FRELIMO estava 
a favor, bem como a favor de tudo aquilo a que a FRELIMO se opunha117• Discordar da 

FRELIMO significava, entre outros aspectos políticos, um regresso a um passado histórico 

no qual as Autoridades Tradicionais eram respeitadas, obedecidas e integradas na respec

tiva estrutura de autoridade politica. 

Em terceiro lugar, a partir de 1990, com o fim da Guerra Fria (que tinha servido de 

contexto político internacional para as hostilidades militares entre a FRELIMO e a RENA

MO), e à medida que as Organizações Não-Governamentais (ONG) e as instituições de 
doadores internacionais - Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) 
- foram ganhando influência política, económica e financeira nos assuntos internos de 

Moçambique, a perspectiva genérica através da qual a «guerra civil» tinha sido interpre

tada até então, sofreu uma revisão substancial118• De facto, segundo Christian Geffray, a 

visão da guerra por parte da comunidade internacional passou de uma guerra de agressão 

estrangeira para uma «guerra civil», na medida em que a RENAMO detinha uma base 

social de apoio efectiva e era recebida entusiasticamente por algumas populações rurais 

descontentes, «coordenadas», nalguns casos, pelas Autoridades Tradicionais119• 

Muitos dos intermediários internacionais do cessar-fogo acabaram por acreditar que 
não só eram necessárias eleições multipartidárias para (re)equilibrar as forças político

militares em conflito e fazer com que estas se apresentassem mais responsáveis perante as 
populações rurais, mas também, que era preciso estender o direito de voto a nível local, 

onde o Estado tinha recentemente causado tanta antipatia política e alienação económica. 

Assim, em 1993, o seminário Reforma do Governo Local e o Papel da Autoridade Tra

dicional no Processo de Descentralização, permitiu elaborar uma agenda política ambi

ciosa de descentralização democrática de acordo com os objectivos políticos estratégicos 

da maior parte das instituições internacionais a trabalhar em Moçambique120
• A maioria 

dos que participaram neste debate politico alargado (doadores internacionais, académicos 
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nacionais e estrangeiros, movimentos religiosos, representantes do Estado a nível distrital 

e provincial) concordaram que tal reforma política iria cicatrizar os males sociais e po
líticos provocados por um Estado da FRELIMO altamente centralizado(r} e criar, entre 

outros objectivos básicos, espaço político e/ou administrativo para as Autoridades Tradi

cionais, no governo a nível local. 

Finalmente, não obstante a linha politica mais ortodoxa da FRELIMO no que diz 

respeito à partilha de poder, muitos elementos dentro do partido e do próprio governo 

formado após a vitória eleitoral de 1994, haviam-se, antecedentemente, tornado cada vez 
mais conscientes da importância social que vozes polfticas influentes poderiam ter dentro 

das comunidades rurais de Moçambique. De facto, dois anos antes da ratificação formal 
dos protocolos que estabeleceram os Acordos de Paz de Roma de 4 de Outubro de 1992121 

(o protocolo 5 destes acordos constitui o primeiro dispositivo legal que faz referência ao 

respeito consagrado às Autoridades Tradicionais), mais precisamente, em Novembro de 

1990, a FRELIMO reformou a Constituição da República (com um forte «encorajamento» 

da comunidade internacional), para permitir a formação de partidos políticos de oposi

ção e para fortalecer os direitos humanos mais básicos, incluindo o pluralismo partidá

rio, a garantia dos direitos básicos individuais, tais como, liberdade de crença, opinião e 

associação política, independência dos tribunais, eleições livres e secretas, e por último, 
uma eleição directa do Presidente da República122• Estes novos princípios constitucionais, 

tinham como objectivo político primeiro, a revitalização da sociedade civil e a capacitação 

das várias instituições locais, nos emergentes processos de decision-making. As estrutu
ras políticas tradicionais, eram consideradas uma dessas instituições, com capacidades 

efectivas de promoverem e desenvolverem os «projectos» das comunidades rurais, por si 

representadas123
• 

Com efeito, até mesmo antes do final da «guerra civil», o governo da FRELIMO pare

ceu politicamente «sensibilizado» para a específica problemática das Autoridades Tradi

cionais. Em 1991, o governo havia consentido acolher um projecto de pesquisa cientifica 

financiado pela Fundação Ford, sobre a questão sociocultural das Autoridades Tradicio

nais em contexto rural, com o patrocínio politico e institucional do MAE/NDA, denomi

nado Autoridade e Poder Tradicional, coordenado cientificamente por Irae Lundin124
• Três 

anos depois, semanas antes das eleições de Outubro de 1994, o governo aprovou legislação 

que assegurava a devolução de responsabilidades, funções e recursos politico-financeiros 
- até então, um conjunto de funções governamentais - aos «municípios» a formar nos 

distritos urbanos e/ou rurais125
• A Lei sobre o Quadro Institucional de 13 de Setembro (Lei 

3/94), no seu art. 8°, estabelecia declaradamente que os órgãos dos distritos municipais 

iriam «Ouvir as opiniões e sugestões das Autoridades Tradicionais reconhecidas como tal 
pelas comunidades, de maneira a coordenar com elas a realização de actividades, que visem 
a satisfação de assuntos específicos das respectivas comunidades», mesmo que se tenha dei

xado por especificar como é que tais agentes sociais seriam identificados, e se a natureza 

da sua opinião politica seria vinculativa, ou meramente consultiva126• 
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Depois das eleições de 1994, as iniciativas pollticas e legislativas do governo da 
FRELIMO não se ficaram por aqui. A continuação da pesquisa científica, bem como 
a formação de recomendações pollticas sobre estas componentes ainda por resolver, 
foram sancionadas pelo governo quando, em 1995, por um lado, a Agência para o 

Desenvolvimento Internacional (ADI) dos EUA atribuiu mais fundos financeiros 
ao MAE sob a forma de um projecto de «Desenvolvimento Democrático em Mo
çambique», incluindo uma componente de «Descentralização/ Autoridade Tradicio
nal- (D/AT)», a ser co-dirigida pelo Instituto Afro-Americano (IAA), e por outro, 

quando o MAE, nesse mesmo ano, auferiu do patrocínio científico-financeiro da 
German Development Cooperation (GTZ), para desenvolver o projecto de pesquisa 
«Autoridade Tradicional e Administração Local», integrando-o no seu «Project on 
Decentralization and Democratization» (PDD)l27 • Os investigadores da componen

te do projecto que dizia respeito à <<D/AT)) percorreram o país entre 1995 e 1997, fa
zendo workshops com as Autoridades Tradicionais, agentes políticos estatais locais e 
representantes da sociedade civil, em oito das dez províncias moçambicanas 128• 

O projecto D/AT preparou uma série de cinco brochuras sobre a <<autoridade tradi
cional», com o objectivo político de instruir os funcionários de Estado locais acerca do 
papel político das Autoridades Tradicionais na história social e cultural moçambicana129• 

Quando o director de pesquisa do projecto D/ AT começou a delinear propostas formais 
para a reforma legislativa e política, o ministro da Administração Estatal, Alfredo Gamito, 

começou a prometer, em 1995, que o Presidente da República iria efectuar em breve uma 
proclamação pública sobre o papel social da «autoridade tradicionah) no período do pós
guerra, em Moçambique. De acordo com esta perspectiva política, o director nacional 
do NDA, Francisco Manchava afirmou em 1995 que <<0 governo cometeu um grave erro 
quando extinguiu a autoridade tradicional logo após a independência e hoje, ao reconhecer 
este erro, está disposto a aceitar o regresso do poder tradiciona/)) 130• 

Porém, contrariamente, o deputado da FRELIMO Sérgio Vieira, pôs de lado esta hi
pótese política, considerando que as contribuições científicas feitas a este propósito, por 
investigadores estrangeiros, eram objectivamente uma «demanda exótica». Sérgio Vieira 
reiterou a sua posição politico-ideológica, que era partilhada por muitos dos seus cama
radas da FRELIMO e do governo, onde defende que o colonialismo português destruiu as 
instituições políticas moçambicanas preexistentes, tendo-as substituído por autoridades 
administrativas, sendo ou não herdeiras legítimas, ganharam e mantiveram as suas in
cumbências sociais e políticas apenas através da repreensível obediência servil aos senho
res coloniais131

• 

No seguimento dos workshops do projecto D/AT, os agentes locais do Estado mostra
ram uma preocupação pertinente acerca da viabilidade jurídica e política do restabeleci
mento social das Autoridades Tradicionais nas áreas rurais de Moçambique, enquanto em 
Maputo a FRELIMO e os lideres do governo mostravam algumas reservas políticas quanto 
ao clamor levantado por esta melindrosa questão. Em Abril de 1997 os investigadores do 
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projecto D/AT pretendiam apresentar as suas conclusões e recomendações académicas ao 

público nacional na capital do pais, Maputo. Em vez disso, os investigadores do projecto 

DI AT foram ((forçados» a fazerem a sua conferência final na relativamente «deslocalizada» 

capital da provinda de Inhambane (cidade de Inhambane). Sendo capaz de asseverar em 

1995 que ((Queria que a autoridade tradicional existisse>>, o Presidente Joaquim Chissano 

não conseguiu certificar em 1996 ou 1997 que ela de facto existia, ou sequer que lhe seriam 

concedidos poderes de acção politico-administrativa a nfvellocal132
• 

Porque é que o governo da FRELIMO retrocedeu politicamente no reconhecimento 

formal das prerrogativas sociais, administrativas e/ou jurfdicas da ((autoridade tradicio

nal»? Nós aludimos que há uma lógica auto-reprodutora neste delicado assunto que fez 
com que esta reaproximação politica fosse inconcebível para a liderança da FRELIMO. 

Com efeito, dentro do contexto politico de transição democrática do pós-guerra, aqueles 

que foram identificados como Autoridades Tradicionais - quer pelo Estado, quer pela 
FRELIMO, quer pela RENAMO, ou pelas populações rurais- tinham a tendência, em 

algumas áreas geográficas do pais, e grosso modo, para associar-se mais facilmente à RE

NAMO do que à FRELIMO. Tal facto é compreensível, uma vez que a FRELIMO, por um 

lado, ameaçava deveras as atribuições simbólicas das Autoridades Tradicionais e, por ou

tro, tentava eliminar a sua influência política na sociedade rural moçambicana um pouco 

por todo o país. 

Pelo contrário, e de um modo genérico, a RENAMO reconhecia abertamente as pro

ficiências sociais das Autoridades Tradicionais e até as (dntegrou» politicamente para go

vernar as populações rurais nas áreas geográficas que controlava militarmente durante 

a «guerra civil». Nas localidades em que a RENAMO não controlava do ponto de vista 

militar nem o território, nem as populações rurais, não poderia ter estabelecido relações 

de (dntegração» política com as Autoridades Tradicionais. Ainda assim, mesmo nestas lo

calidades, estas Autoridades Tradicionais foram, tendencialmente, mais receptivas à nar
rativa ideológica da RENAMO do que à da FRELIMO na campanha eleitoral de 1994. A 

RENAMO, que até recentemente era um exército de guerrilha sem uma rede de quadros 

políticos letrados, procurou militantes onde os podia encontrar; na maior parte dos casos, 
as Autoridades Tradicionais desempenharam bem essa atribuição politica e ((partidária». 

Contrariamente, a FRELIMO, embora (re)conhecendo o valor social das Autoridades Tra

dicionais e relutante pela possibilidade de cultivar alianças politicas estratégicas, era da 

opinião que este método de ganhar eleitorado era politicamente arriscado e socialmente 

inauspicioso. As próprias concessões políticas que o governo da FRELIMO seria obrigado 

a efectuar, para melhorar as suas relações com as Autoridades Tradicionais, iriam infundir 
mais poder social a estes agentes políticos que, ainda recentemente, estavam na ((oposi

ção» político-partidária. 

Na opinião de muitos moçambicanos, as Autoridades Tradicionais de algumas áreas 

rurais, estavam tão estreitamente ligadas à RENAMO como a própria FRELIMO estava 

ligada ao aparelho de Estado. Embora possa parecer tautológico, a conotação explicita das 
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Autoridades Tradicionais com a RENAMO reforçava a sua associação com a «oposição», e 

nesta medida, podiam ser igualmente interpretadas enquanto força política de bloqueio a 

operar na «oposição partidária». Tal conjectura, confirmava de novo a visão política este

reotipada e a relutância formal que a FRELIMO projectava das Autoridades Tradicionais, 

como elementos «obscurantistas» que se mantinham à margem do Estado <<moderno» e 
da sua agenda de desenvolvimento político, jurídico, económico e social133• 

Nesta medida, apenas um ano e meio após a sua aprovação, a Lei sobre o Quadro 

Institucional de 1994 foi revogada134
• Em 1996, uma emenda constitucional alterou pro

fundamente a natureza do processo de descentralização democrática. A mudança mais sig

nificativa foi a substancial limitação da autonomia administrativa e financeira dos órgãos 

locais. De acordo com a emenda constitucional, os novos órgãos locais autónomos deve

riam complementar e não substituir os órgãos locais nomeados pelo governo central. Na 

prática, esta forma de administração dual significaria que a administração das áreas rurais 
seria feita por um administrador distrital nomeado pelo governo central, em paralelo com 

órgãos executivos representativos e descentralizados135
• 

Em Junho de 1997 foi aprovado um novo diploma legal (Lei 2/97) que mandatava 
a devolução de poderes políticos e administrativos aos governos locais (autarquias)IJ{j. 

Quanto à questão das Autoridades Tradicionais, a Lei 2/97 não só reduz consideravel

mente a participação das Autoridades Tradicionais no processo de tomada de decisão ao 

nível local, como ainda não menciona uma eventual colaboração de facto entre aquelas 

e as designadas autarquias. Contrariamente à Lei 3/94, a Lei 2/97 coloca a questão da 
consulta às Autoridades Tradicionais pelas estruturas de poder a nível local, em termos 

de possibilidade e não em termos de dever. Com efeito, o n.0 2 do art. 28° da Lei 2/97 es

tabelece que «No seu funcionamento, as estruturas das autarquias locais poderão escutar as 
opiniões e sugestões das autoridades tradicionais, reconhecidas como tal pelas comunidades, 
de maneira a coordenar com elas a realização de actividades que visem ajudar nos assuntos 
específicos das respectivas comunidades))137

, 

Neste sentido, a emenda legislativa proposta pelo governo e a nova lei sobre os órgãos 

locais limitaram o número de áreas onde os novos órgãos seriam estabelecidos. O prin

cípio do gradualismo foi assim introduzido. As eleições teriam lugar apenas nas cidades, 

vilas e aldeias que usufruíssem do estatuto de autarquia. A população rural dos distritos 

ficou assim formalmente privada do direito de voto em eleições regulares e democráticas 

dos líderes locais. Os partidos da oposição recusaram liminarmente as mudanças jurídicas 

e políticas apresentadas pelo governo da FRELIMO. Depois de o governo ter também re

cusado as emendas legais propostas pela RENAMO, a nova lei sobre os órgãos locais (Lei 
2/97) foi aprovada sem consenso político no Parlamento. A RENAMO boicotou o proce

dimento parlamentar, pelo que a lei foi aprovada por maioria de votos da FRELIMO e da 

União Democrática (UD), a terceira maior coligação partidária no Parlamento138• 

Em Outubro de 1997, o parlamento moçambicano aprovou uma nova Lei da Ter

ra, executada pela Lei n.o 19/97, explicitando que as comunidades rurais deveriam ser 
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autorizadas a serem titulares colectivos das terras, e que as Autoridades Tradicionais po
deriam ser consultadas acerca das concessões de terra a (re)distribuir nas suas áreas de 

residência139• Nesta susceptível conjuntura, a maior parte dos agentes do Estado, parti

cularmente a nível local, afastaram-se de qualquer noção de reconhecimento formal das 

Autoridades Tradicionais, sentindo que se o fizessem não só iriam colocar estes agentes 

políticos na sua posição «familiar» de intermediários, mas também iriam envolver o Es

tado no processo de (inter)mediação das suas exigências e/ou pretensões de legitimação 

política. 
Todavia, ainda que negando para o exterior do partido e do governo, a FRELIMO 

continuou atenta à importância social e politica que as Autoridades Tradicionais mos

travam ter junto das comunidades rurais de Moçambique. Assim, ainda em 1997, o pre
sidente do partido FRELIMO e chefe de governo, Joaquim Chissano, dialogara com as 

Autoridades Tradicionais, em vários pontos do país, sublinhando a necessidade de um 

aprofundado e mais harmonioso relacionamento social e político entre o governo e as 

Autoridades Tradicionais 140• 

Por sua vez, em meados de 1997, o chefe do Executivo moçambicano, Pascoal Mo
cumbi (que em Dezembro de 1996, se havia pronunciado, no sentido de não estar prevista 

qualquer legislação que integrasse organicamente as Autoridades Tradicionais na admi

nistração local do Estado), reunido com as Autoridades Tradicionais de Dombe, infor
mara que o governo estava a efectuar estudos politicas e académicos com vista ao relacio
namento social daquele com os líderes tradicionais, manifestando o que foi considerado 

uma grande satisfação política por parte do governo «0 governo está muito satisfeito por 
ver que os régulos, com as autoridades administrativas, t~m tido um bom relacionamento, 
t~m tido uma boa colaboração para manter a paz e estabilidade aqui em Dombe»141

• 

O envolvimento das instituições tradicionais neste processo politico foi inclusive ma

téria de análise na Assembleia da República. Hélder Muteia, deputado pela FRELIMO, 

assim se pronunciou sobre a questão: «A autoridade tradicional é um conceito que tem de 
ser estudado e sobre o qual deverá haver pronunciamento cauteloso, dado o Jacto de que o 
país tem uma experiência que certa classe de chefes tradicionais, chamados régulos foram 
instrumentalizados pelo governo colonial»142

• Neste mesmo ano de 1997, o governador da 

província de Tete, Virgílio Ferrão, num encontro realizado nos distritos de Macanga e 

Chiúta, reafirmara a importância política das Autoridades Tradicionais junto das popu

lações rurais. Referindo-se à sua utilidade social, particularmente no combate às queima
das, sublinhara que «Eles t~m domínio e poder de controlo nas comunidades»143• 

Estes depoimentos de distintas individualidades do Estado e do partido FRELIMO, 

parecem ter criado enormes expectativas sociais e políticas às Autoridades Tradicionais e 
ex-régulos, comunidades rurais, partidos políticos, e sociedade civil, em geral. De facto, a 

explanação definitiva, de forma mais clara e profunda, aguardava os resultados dos estudos 
políticos e académicos que estavam a ser efectuados «para que se evitasse um relacionamento 
do tipo colonial, entre a Autoridade Tradicional e a estrutura estadual de um Moçambique 
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livre e independente. Esta atitude está enquadrada no reconhecimento de que a verdadeira 
autoridade tradicional, constitui o baluarte do nosso rico universo cultural, de que o país se 
orgulha» 144

• 

Em 1999, o documento final da 1.• Sessão Extraordinária do Comité Central da FRE

LIMO, reiterava assim, a necessidade de valorização social das Autoridades Tradicionais 

e dos GD's, enquanto alicerces da organização administrativa das comunidades rurais ao 

nível da base. Deste modo, nesse mesmo ano, a atitude politica do partido FRELIMO e do 

seu governo em relação às Autoridades Tradicionais foi sofrendo importantes alterações, 

com uma posição ideológica muito menos radical daquela que era manifestada no período 

pós-independência, e menos céptica que nos últimos anos, na medida em que começava

se a esboçar a aceitação implícita deste tipo de autoridade politica, embora não houvesse 

ainda um enquadramento jurídico declarado para as Autoridades Tradicionais dentro da 

hierarquia e organização politico-administrativa do Estado moçambicano a nível local. 

Neste sentido, ainda que não sem algumas reservas politicas por parte de alguns sec

tores ideológicos do partido, numa reflexão sobre as modalidades de relacionamento polí

tico entre o Estado e as Autoridades Tradicionais, elaborada pelo Comité Central da FRE

LIMO, em 1999, discutiam-se dois pontos principais a saber: por um lado, as estratégias 

politicas para a elevação da dignidade própria das Autoridades Tradicionais, por outro, o 

reconhecimento do contributo dos GD's na organização da vida das comunidades rurais 

em vários domínios, como o social, o económico, o político e o cultural; ambos os pontos 

sob a égide do lema «Em Moçambique há lugar para todos» 145• 

Neste documento, a estratégia política da FRELIMO relativamente às Autoridades 

Tradicionais assentava em dois objectivos políticos principais. O primeiro, menos imedia

to mas não menos importante, pretendia elevar a legitimidade popular do partido FRELI

MO, através da redução de focos de descontentamento social, pelo estabelecimento de um 

melhor relacionamento com as Autoridade Tradicionais, na medida em que «se constatou 
que a autoridade tradicional tem, em algumas regiões do país, certa influência na orientação 
da vida das comunidades e que por isso, procura recuperar algum espaço político» 146• No 

entender do Comité Central da FRELIMO «Estas atitudes têm motivações endógenas, isto 
é, da própria autoridade tradicional, mas acima de tudo, existem motivações exógenas, ou 
seja, de algumas forças políticas, que pretendem entrincheirar-se nela e colher dividendos 
políticos, sobretudo nas próximas eleições, previstas para este ano»147

• 

Nesta medida, o segundo objectivo político, de natureza mais imediata, visava contor

nar as manobras ou estratégias eleitorais de algumas forças politicas da oposição (leia-se 

RENAMO) em relação às eleições gerais previstas para 1999, alguns meses depois. Isto 

é, de acordo com constatações politicas feitas pela FRELIMO no terreno «Existem algu
mas correntes políticas que pretendem instrumentalizar, à semelhança do que aconteceu no 
período colonial, os régulos descontentes, porque o seu poder não é legitimado pelas comu
nidades. O partido FRELIMO reconhecendo o papel que a Autoridade Tradicional exerceu 
na educação cívica das massas, quando a campanha eleitoral de 1994, reitera a sua posição, 
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para que de forma cautelosa, mais uma vez, os Uderes tradicionais não se deixem desviar do 
seu papel histórico, de defensores dos interesses do povo moçambicano, sob o perigo de serem 
arrastados para situações semelhantes ao período colonial»148

• 

Como podemos constatar, no imediato, a natureza das preocupações politico-estra

tégicas da FRELIMO não eram tanto as Autoridade Tradicionais em si, mas, e, principal

mente, as Autoridades Tradicionais enquanto instrumento imprescindível de mobilização 
eleitoral «agenciado» pela RENAMO, para as eleições gerais desse ano. Apesar da leitura 

politica explicita deste pressuposto basilar, o Comité Central da FRELIMO na tentativa de 
dissimular o seu oportunismo táctico, referia que «Esta reflexão não visa responder somen
te a situações polfticas pontuais (eleições de 1999 ), mas, e sobretudo, também enriquecer as 
qualidades do partido FRELIMO, de instituição com capacidade de se adaptar aos fenóme
nos de modernidade e democracia» 149

• 

Não obstante os progressos políticos e jurídicos assentes até então, as Autoridades 

Tradicionais ainda não tinham qualquer forma de enquadramento legal do seu estatuto 
e funções sociais por parte do Estado150• Embora houvesse, como vimos, por parte da 

FRELIMO e do governo suportado pelo mesmo partido, uma maior abertura politica em 
relação a estes agentes políticos - na medida em que, como vimos, era «funesto» politi
camente alienar segmentos da população, devido à competição partidária pela conquista 

do poder de Estado - não havia ainda uma estratégia politica concretamente definida 
de reconhecimento formal do seu papel social e/ou administrativo no futuro politico de 
Moçambique. No caso específico do relacionamento do Estado com as Autoridades Tra

dicionais, Moçambique mantinha-se (e ainda se mantém}, tal como muitos outros países 
africanos, com uma ambivalência governativa, sem que fosse definido explicitamente o 
que pertencia ao domínio ((tradicional» e ao domínio «moderno», e com sérias dificulda
des em enquadrar estes dois tipos de realidade(s) diferenciada(s), principalmente a nível 
político151

• 

No entanto, em 2000, após a realização das eleições gerais de 1999 em Moçambique 

- onde refira-se que, apesar da vitória eleitoral da FRELIMO, nalguns distritos rurais, a 
disputa política entre as principais forças partidárias foi bastante equilibrada, em parte 

devido ao papel social das Autoridades Tradicionais, quer a favor da FRELIMO, quer a 
favor da RENAMO - o novo governo da FRELIMO, cada vez mais consciente do estatuto 

social e reconhecimento político que as Autoridades Tradicionais usufruíam junto das co

munidades rurais, e no sentido de minimizar a referida ambivalência política existente em 
Moçambique, apresenta através do MAE, o Regulamento do Decreto-Lei n.o 15 de 20 de 

Junho de 2000, o qual é aprovado pelo Conselho de Ministros, e posteriormente publicado 
no Boletim da República de Moçambique (ver documento 11}152• 

A promulgação deste diploma jurídico, inseria-se, num plano mais estrutural, no 

âmbito do oscilante processo político de descentralização administrativa, e em decorrên
cia, na valorização da organização social das comunidades locais e aperfeiçoamento das 

condições da sua participação na administração pública para o desenvolvimento social e 
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económico e cultural de Moçambique, e para tal, tornava-se necessário estabelecer as for
mas de articulação politica e/ou administrativa dos órgãos locais do Estado com as auto
ridades comunitárias152

• 

Para os efeitos legais do presente Decreto-Lei são autoridades comunitárias os che

fes tradicionais, os secretários de bairro ou aldeia e outros líderes legitimados como tais 

pelas respectivas comunidades locais e formalmente reconhecidos pelos órgãos locais do 
Estado153

• No desempenho das suas funções administrativas, os órgãos locais do Estado 
deverão articular com as autoridades comunitárias, auscultando opiniões sobre a melhor 

maneira de mobilizar e organizar a participação das comunidades locais, na concepção e 
implementação de programas e planos económicos, sociais e culturais, em prol do desen
volvimento local de Moçambique154• 

Numa interpretação equitativa, poderemos considerar que o Decreto-Lei n.o 15 de 
20 de Junho de 2000, (con)substancia um hermético e centrífugo ordenamento jurídico, 

na medida em que não só circunscreve (simplisticamente) e cristaliza (onerosamente) 

as múltiplas dinâmicas e lógicas sociais e políticas inerentes às comunidades rurais de 
Moçambique, como ainda, (re)introduz duas estruturantes dicotomias clássicas, reminis
centes do período colonial português: a dicotomia do individualismo moderno-urbano 
versus comunitarismo tradicional-rural, e a dicotomia «autoridade tradicional» versus Es

tado «moderno» 155
• Em 16 de Novembro de 2004, essa mesma obscuridade jurídica e po

lítica é formalmente reforçada e consagrada numa (im)previdente revisão constitucional, 

que no seu capítulo III, art. 118° refere que ((O Estado reconhece e valoriza as autoridades 
tradicionais legitimadas pelas populações e segundo o direito costumeiro( ... ) O Estado define 
as relações entre as autoridades tradicionais e as outras instituições e enquadra a sua partici
pação na vida económica, social e cultural do pais, em conformidade com a lei» 156

• 

Em síntese, como se pode constatar, do ponto de vista do Estado-(FRELIMO), ore
conhecimento de jure pode-se considerar ideologicamente histórico; do ponto de vista da 
RENAMO, a (des)contínua reactivação de pretéritas «alianças políticas» e a (in)voluntária 

desqualificação dos preceitos normativos publicados, estratégias indispensáveis para uma 
sobrevivência eleitoral futura; do ponto de vista das Autoridades Tradicionais, a ambigui
dade jurídica e constitucional é (o) princfpio, e o reconhecimento de facto um caminho 
político ainda a percorrer. 
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O processo das independhlcias políticas dos países africanos 
ao longo do continente, nllo foi unifame. O primeiro ciclo de in
dependências inicia-se na década de 50 com a Independência 
dos palses do Norte de África, Tunísia e Marrocos, bem como 
da Guiné e do Ghana, na Atica Negra. Selá já na década de 
60, que o segundo ciclo de independências se toma realidade, 
onde sAo incilidos a geoeraidade dos paises africanos subsa
arianos. ~a partir da década de 70- mais precisamente pós-74 
- que se inicia um 3" ciclo, com a independência das antigas 
colcínias portuguesas. Ver. MAZRUI, A (1998) (~.). Hisloite 
Générale de L'~: L'Afrique Depuis 1935, vol. VIII, Paris, 
Présence Africaine; KI-ZERBO, J. (1991 ), His1ória da Atrica N.
gra, vol. 11, Mem Mlnns, Publicações Europa-América; CROW
DER. M. (1984), The Cambridge Hisloly of A/rica: From c.1940 
to c.t975, vol. 8, Carilridge, Carmridge University Press. 

2 MUNSLOW, B. (1983), Mozambique: the mtiOiufion and Hs ori
gins. Londres, Longman, pp. 79-80; ver ainda: BRAGANÇA, A., 
DEPELCHIN, J. (1966), cOa idealização da Frelmo à COf11ll'8-
ensllo da história de Moçall'ilique•, Estudos Moçambícenos, 
(516), pp. 29-52. 

3 Para um mel1or entendimento dos aspecto de •modernização• 
do Estado cOOnial português ver: ROSAS, F. (1994), •O Estado 
No\10(1926-1974)> ii MATTOSO, J. (dir.), História de PortUf/111, 
vol. 7, Lisboa, Editorial Estampa; NEWITT, I.A. (1981), Portugal 
ín Africa: The last 008 hundred years, London, C. Hurst & Com
pany; ABSHIRE, D., SAMUELS, M. (1969), Portuguese Africa: 
a handbook, London, Pall Mali Press; CLARENCE-SMITH, G. 
(1985), The Thifd Portuguese Empíre, 1825-1975, Manchester. 
Manchester Universily Press. 

4 A UDENAMO, fundada por Adelino Gwambe, em Outubro de 
1960 em Salisbury, na então Rodésia do Sul, incorporando na
cionaistas moçarrbicanos. operérios na ex-Rodésia e no Ma
law. A sua sede foi transferida para Dar-es-Salaam. A UNAMI, 
de operérios moçanilicanos do mstrito de Tete, que trabalha
vam no Malawi; e. por último, a MANU, fundada em Monivas
sarmole (Quénia), em 1961, sob a direcçllo de dois Makonde 
residentes na Tanganyika. Mallhwe M1ole e Milnga, a que 
aderiram membros da Mozambique Makonde Union (MMU), 
que exigia do governo colonial portugués autonomia das re
giões dos Makonde (f'taoallo de Mueda até ao rio Messalo). 
Estes membros eram, grosso modo, operérios de Moçambique 
que trabalhavam no Quénia, Tanganyika e Uganda. A MANU 
foi apoiada por Nyerere, Nkrumah e Mboya, e foi influenciada 
pela Tan9anyika African National Union (TANU). Ver: BRITO, 
L (1988), op. cl.; ver ainda: MONDLANE, E. (1977), Lutar Por 
Moçambk?ue. Usboa, Sá da Costa, p. 127. 

5 Estavam nesta situação personalidades como Eduando Mon
dlane e Marceino dos Santos. Aquele traballava para a Orga
nização das Nações Unidas (ONU), esle, era Seaefário.Geral 
da Conleréncla das Organizações Nacionalistas das Colónias 
Portugueses (CONCP). 

6 Dar-es-Salaam, 23 a 28 de Setembro de 1962. 
7 OPELLO, W. (1975), cPiuralism and e1te conflict ln an indepen

dence movement: FRELIMO in the 1960's•, Joumal of Soufh
am Afttan Studies, vol. 2, (1), pp. 66-82. 

8 MACHEL, S. (1981). Mozambique- Sowílg lhe seeds of f'llliOo 

t:díon, Londres, Commtlee for Freedom ln Mozambique, An
gola and Guiné, p. 39. 

9 MONOLANE, E. (1964), •Development of nalionalism in 
Moçanilique>, ii BRAGANÇA, A, WALLERSTEIN, I. (eds.) 
op. cít, vol. li, pp. 15-20; v« ailda: MONDLANE, E. (1967), 
•Participation of s1udents in lhe struggle for nlltional fiberation », 

in BRAGANÇA, A. WALLERSTEIN, I. (eds.). op. cl., vol. I. pp. 
107-114; MONDLANE, E. (19688), •How Mozambique is being 
lbenlled>, Cambridge Oplnlon, (52), pp. 16-18. 

10 SERRA. A. (1991), PolitlciiS IV;r/JfitJs e DesenKliWJ!el!to Eoo
nómk:o e Soc/el na Repúbb Popular de ~- 1975-
1!185, Utboa, ISEGAJTL. Tese de Doutoramento. 

11 FRELIMO, (1962), c To lhe Portuguese people», in BRAGAN
ÇA, A., WALLERSTEIN, I. (eds.), op. cl, vol. 11, pp. 76-77; ver 
ainda: FRELIMO, (1964). •To lhe Mozamblcan People•, in 
BRAGANÇA, A., WALLERSTEIN, I. (eds.), op. cl., vol. 11, pp. 
77-78. 

12 FRELIMO (1980), História de FRELIMO, Maputo, pp. 6-7; ver 
ainda: SIMANGO. U. (1968), c The liberation sb'uggle in Mo
zambique», Afrlcan Communist, (32), pp. 48-81. 

13 SERRA, A (1991), op. cl. 
14 •DeciaraçJio feita pelo Conselho Consultivo do CONCP em 

Rabalde 13a 15da.Junhode 1962>, in BRAGANÇA. A, WAL
LERSTEIN, I. (1978), Quem 6 o Inimigo?, Usboa, Iniciativas 
Ediloriais, pp. 193-197; ver ainda: CONCP (1982), c To lhe Na
lionalsts ofMozambique», in BRAGANÇA. A., WALLERSTEIN, 
I. (eds.). op. cl, vol.ll , pp. 116-119. 

15 SERRA, A. (1991), op. cl. 
16 SERRA, A. (1991, op. cl. 
17 MUNSLOW, B. (1983), op. cl., p. 133. 
18 ALPERS, E. (1979). cTheslruggleforsoclallsmin Mozamblque, 

1960-1972>, inROSBERG, C., CALLAGHY, T. (eds.), Socialism 
ii SulrSaharan A/rica: e new assessment, Berllek!y, University 
of Califórnia; ver ainda: MONDLANE, E. (1968b), •The evolu
tion of Fretimo•, in BRAGANÇA. A., WALLERSTEIN, I. (eds.), 
op. cl., vol. 11, pp. 121-122. 

19 No passo irnedialamente anterior Samora Machel declaava 
• Salazar tinha chance {Tande pwa pennanecarmos quese 
colónias. dependentes de Portugal. Ttnha, se nos dá a inde
pendência em 1960. Nio estávamos preparados. ( ... ) Estaria 
aqui o capitalismo portu(/Ws, a burguesia portuguesa e teria 
produzido a burguasia nacional>. Enmsta publicada in JOR
NAL EXPRESSO, de 24 de Dezentro de 1980. p. 3; ver ai
nda: FRELIMO (1972a), •Caetano's Relbrms Sink in a Sea of 
Contradlctions•, in BRAGANÇA. A., WALLERSTEIN, I. (eds.), 
BRAGANÇA, A., WALLERSTEIN. I. (1982c), The African Li/r 
aration Reader: The Strategy of Libention, vol. III, London, Zed 
Books, pp. 32-42. 

20 O sistema colonial português se,.e defendeu que o seu siste
ma de polia indlgena seguiu o sistema de •asslmilaçllo•. que 
via nas colónias um prolongamento do csolo pétrio•. Pode-se 
pois<izarque, a questAo da •asslnílaçllo• sef111re~ uma das 
bases ldeol6gices da política portuguesa que pretendia mos
trar, como refere E<*.iardo Ferreira, a pretensllo dos portugue
ses de serem cnAo-recistas• ao adnitirem que •que/quer afri
cano nas sues colónias podia absl:mJr a civi/lzaçlo portuguesa 
e ser considerado igual aos portugueses de nascimento•. 
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A esta politica de •assimilação• sempre se contrapôs o re
gime de cindigenato•; um regime que pemitia a exploração 
dos recursos humanos. o controlo da mã<Hie-obra barata e a 
possibiidade de 1111>01 um regime de trabalho sujeito às maio
res arbitrariedades. Até finais do século XIX, as pessoas de 
diferentes origens raciais experimentaram. na sua convivência, 
períodos de conflijo e outros períodos onde a consciência de 
cor nilo parecia de grande importância. No entanto. a partir 
desle período, a situação começou a alerar-se, surgindo uma 
cada vez menor aceitação dos costumes, crenças e valores 
moçaniliclllos e onde as roodirlças econOmicas, colocaram 
as sociedades moçambicana e portuguesa em conlito aberto, 
em relação ao trabalho e à ocupação das tenras mais férteis. 
Valentim Alexandre, relere que a ideia de vocação colonial por
tuguesa veio a encontrar uma base cientifica aparente na teoria 
sociol6gica formulada por Giberto Freyre - o luso-tropicaismo 
-. onde a ausência de precon<:eitos r.iácos dava aos portugue
ses capacidade de estabelecer, com as comunidades politicas 
não europeias, relações de «interpenetração• cultural e bioló
gica. sem hOITOI' à mestiçagem que caracterizava, por exemplo, 
os ang~saxões. Segundo Valentim Alexandre, ao inicio esta 
teoria não conheceu qualquer aceitação oficial, porque se es
tava na época do império, dos valores da Raça (uma suposta 
raça portuguesa) a i111>01 aos das etnias Bantu. VIS-se por isso, 
com maus olhos a mestiçagem e produziam-se provas da infe
rioridade biológica dos mestiços. Pa seu lado, Aurélio Rocha 
faz uma impatante análise do processo, como foi considerada 
a «assirrilação» nas diferentes fases do processo de coloniza
ção. Ele refere que. no período até 1885, o principio defendido 
era o da •assimilação unifomizadora». que se baseava na te
oria geral que defendia as mesmas leis para a melrópole e co
lónias e, nomeadamente, na igualdade total enlre os cidadãos 
portugueses, independentemente do lugar onde vivessem. Foi 
principalmente no periodo do liberalismo em Portugal, após a 
revolução de 1820, que se introduziu esse espírito de igualda
de absoluta entre todos os cidadãos. No entanto. nem toda a 
classe governirlle portuguesa se enconlrava de aoordo com 
esta politica Ibera! de •assimilação uniformizadora• (vejam-se, 
por eXllfll)lo, as teses de Olivelra Martins). A partir de 1885 dá
se inicio ao período de «conquista• e de «ocupação colonial» 
e, com elas, a forrllllação de uma legislação discriminatória 
mais de acordo com a exploraçao colonial capijalista que se 
pretendia levar a cabo. As relações de lraballo e a legislação 
elaborada no período pós-António Enes conduziram a uma 
tendência que, progressivamenle, estabelecia a desigualdade 
estrutural entre os negros e os brancos como lraballadores ou 
empreendedores. Com a implantação da República o principio 
da «assirrilação tendencial• foi articulado em fama de Lei, em 
1917, oom a Portaria n.• 317 que estabeleceu oficialmente a 
distinção entre indígenas e não indígenas, e que negava aos 
primeiros o gozo de direitos civis e políticos em relação às insti
tuições de ildole europeia. Nos finais do século XIX começara 
a surgir uma pequena burguesia negra, maioritariamente afro
europeia, chamada de •assimilados• (negros com educação 
sufiCiente e riqueza material que supostamente lhes permitia a 
igualdade, sob a lei civil, com os brirlcos). Este estatuto, que 
os cifelanciava dos negros. era geralmente baseado no acesso 
diferenciado à terra e à propriedade, mas progressivamente, as 
diferenças começaram a derivar de atribuições raciais. Jeanne 
Penvenne refere que esta eite negra vai sendo marglnaHza-

da num processo de realinhamento económico e progressivo 
crescimento da população brirlca que vai exercer grirldes 
pressões sobre o governo para a defesa dos seus interesses 
econ6flicos e privilégios sociais, em detrimento da população 
negra (fosse ela indígena ou •assimilada• ), no que refere ao 
controlo da mã<>-de-obra e ao acesso ao emprego e salários. 
E adianta que o declínio económico desta eHte, a partir de 
finais do século XIX e inícios do século XX, vai estar direc
tamente relacionada com as relações que se estabeleceram 
enlre os brirlcos e os negros. começando a eite negra a ser 
afastada dos seus privilégios, apesar de partillarem com os 
portugueses brancos a mesma língua, relgião, nacionalidade 
e forma{s) de vida. Progressivamente a elite negra vai reagir 
contra o •estatuto de assirrilado» como algo de humilhante, 
recusando rooitos deles fazer o seu pedido de aquisição (estes 
•assimilados• eram chamados •brancos de bolso• ou •bran
cos de papel• devido ao documento que traziam consigo nos 
bolsos que os encorajava a identificarem-se com os brancos. 
como um tipo distinto de cnativos»). Pa volta de 1920, tanou
se claro que era a raça (e não a classe), o aspecto de fundo das 
relações coloniais de dominação. Ver: FERREIRA, E. (1977). 
O fim de uma era: o colonialismo portugués em Arrica, Lisboa, 
Sá da Costa; ALEXANDRE. V. (1979), op. cN.; ROCHA, A 
(1991), Apotnica de assimilaçAo portuguesa em Moçambique, 
1930-1974, Maputo, (s.e.); PENVENNE, J. (1989), •We are ali 
portuguesa: challenging the politicai economy of assímilation: 
Lourenço Marques, 1870-1933>, in VAIL. L. (ed.), The crealion 
of tribalism in Southem Africa, London, University of Califórnia 
Press. 

21 MONDLANE, E. (1977), op. cN., pp. 123-124. 
22 SERRA, A. (1991), op. cíl. 
23 MONDLANE, E. (1977), op. c~ .. pp. 83-84. 
24 SERRA, A. (1991), op. cit. 
25 Ver o relato do primeiro ataque a um posto rrilitarizado portu. 

guês, em Chai, no então distrito de Cabo Delgado (actualmente 
provlncia), feito pa Alberto Chipande, que o comandou, em: 
REIS, J., MJIUANE, A. (1975), DBias e Documentos da Hís· 
tória da FRELIIr«J, Lourenço Marques, Imprensa Nacional pp. 
45-50. Apesar do primeiro ataque ter tido lugar só em 1964, 
já em 1962 a mobilização politica e rrilitar começara e já se 
enconlravam na regiAo alguns guerrilheiros da FRELIMO. Ver: 
CENUEM (1983), A situaçAo nas antigas zonas liberladas de 
Cabo Delgado, Maputo. CEAAJEM. p. 5. 

26 SERRA,A(1991). op. cl. 
l1 HANLON. J. (1984), Mozlllllbique: lhe revoMion under fire. 

Londres, Zed Books, p. 27. 
28 HANLON, J. (1984), op. cit., p. 27; ver ainda: MUNSLOW, B. 

(1983), op. cit., p. 87. 
29 SERRA, A. ( 1991 ). op. cl. 
30 MACHEL, A. (1980), O processo da reiiOiução democrlltica po· 

pular em Moçambique, Maputo, FRELIMO, p. 34. 
31 MACHEL, S. (1978a), O Pllitído e as classes trabalhadoras 

moçambicanas na edificaçlo da Democracia Popular, Relató
rio do Comité Central ao III Congresso da FRELIMO. Usboa, 
Edições 'Avante', p. 16; ver ainda: MOZAMBIQUE. ANGOLA 
AND GUINE INFORMATION CENTRE (1978a), cStructures of 
pov.er in Mozamblque•, People's Power, (11). pp. 22-28: MO
ZAMBIQUE, ANGOLA ANO GUINE INFORMATION CENTRE 
(1978b). cBuilding a Marxist-Leninist Party•, People's Power, 
(12), pp. 41-45. 
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universalista a partir da qual sa operou na negação das raa
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1977•, in MARKOVITZ, I. (ed.). Studies ii power and class in 
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de coniHite do Niassa oriental. A descrição feita por Samora 
Machel da uma ideia bem precisa da importàlcia reconhecida 
ao papel dos chefes tradicionais: anles que fossem desencade
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uma polftica ultranaina capaz de conduzir à paz. 

64 Houve sectores sociais que não acenaram de bom grado a 
perspectiva de a FRELIMO assurrir, em exclusivo, o poder de 
Estado. Alguns, alados por vezes a sectores que se tinham 
separado da FRELIMO, ou que nunca se tinhem revisto na sua 
klta, optaram por tentar reunir forças para a defrontar ou, pelo 
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domínio inglês. encontrando uma porta de salda independen
te para o mar. Lourenço Marques garantia-lhes essa porta de 
saída. Para Portugal, a ideia também era il'flJ(lltante porque o 
caminho-de-feiro seria um cooedor de acesso ao interior, facto 
~ndamenlal para a aceitação internacional da posse da região, 
num perlodo em que a Inglaterra tentava o domínio de Louren
ço Miwques. Além disso, o caminh!Hle-ferro era a chave do 
desenvolvimento do Sul de Moçantique, onde a sua presença 
era !Wida fraca. No entanto, duas dificuldades existiam: a ques
tão de reunir os capitais necessários e a indefinição do controlo 
sobre Lourenço Malques tarrbém reclamado pela Inglaterra. 
Só em 1881, quando a Inglaterra reconhece a independência 
do Transval é que as negociações entre este último e Portugal 
se vão desenvolver. Depois de várias diswssões, a conC86são 
exclusiva para a construção do caninho-de-ferro foi atribuída 
ao americano Mac Mlrdo. Numerosos problemas vllo surgir 
ao longo da sua construção que irão conduzir a um ~xo 
processo e a fortes pressões por parte do Transval e que culni
narllo com a expropriação da concessllo a Mac Murdo em 1889 
(25 de Junho). A anulação da concessllo levou a que a questão 
do caninh!Hle-ferro fosse a um bibunal de arbitragem, tendo 
sido decidido que Portugal deveria pagar uma ildemnizaça<l a 
Mac Murdo. O camilh!Hle-ferro só viria a concluir-se em 1895. 
A construçAo do caminho-de-ferro para a Suazilandia tarmém 
levantaria numerosos problemas, embora de ordem diferente. 
A ideia da sua construção foi proposta por Lord Mikler (AHo 
Conissârio Inglês na África do Sul), logo após o fim da guerra 
Anglo-Boer. A proposta foi aceite pelo governo Português, que, 
por Decreto de 15 de Julho de 1903 mandou estudar o traçado 
da inha para sua posterior construção. Em 1905 o projecto foi 
aprovado e iniciou-se a sua construção. Mas vão surgir tenta
tivas dos ingleses para ligar preferenciamente a Suazilêndia 
ao porto de Durban. Problemas econónicos do Transval. vão 
levar a que a linha ficasse parada em Goba de Junho de 1912 
ate 1956, aHura em que se deu inicio a conversações entre 
as autoridades inglesas e portuguesas que conduziram à sua 
COilO'etizaçllo em 1964. Relativamente aos portos, segundo 
Alfredo Uma, foi em 1882 que Pliva de Andrada chamou a 
atenção da Sociadade de Geografia de Usboa para a neces
sidade da ocupação efectiva da vasta área que abrangia as 
tsrras de Sofala, Manica e Sena e tarmém para a necessidade 
da abertura de um caninho para o mar. De 1885 a 1890 rea
lzou-se, quer o reconhecimento do rio Pungué e sua navega
bilidade, quer o levanlamento hidrogratico da baía, dando-se 
assim. inicio ao estudo do Porto e do curso do Búzi. A partir 
de 1892 o porto da Beira começou a ser utilzado. No entanto, 
vão surgir problemas com a solução dada pela Companhia de 
Moçarrbique para a construção, exploração e adninlstraçllo 
do Porto da Beira. Em 1925, foi elaborado um contrato antre 
a ConlJanhia de Moçambique e a ConlJanhia inglesa Port of 
Beira Development ltd., consti1uindo uma Companhia portu
guesa denominada ConlJanhla do Porto da Beira. Esta última, 
teria como objectivo a construção de um porto comen:iat e a 
realização das obras COf11)1ementares para isso. Entretanto, 
esta última Companhia associou-se a uma outra companhia in
glese a Beira Works para quem, em Junho de 1926, transferiu 
direitos, deveres e garantias. No que dz respeito ao Porto de 
Lourenço Marques, antes de 1886 (quando começou a constru
ção do caninh<Hie-ferro para o Transval), só havia a estacada 
conhecida por Ponte de AlfAndega. A inha do camilh!Hle-ferro 

obrigou a construção de uma outra ponte, para passageiros, 
denoninada Ponte do Caninho-de-Ferro. Nenhuma destas 
pontes era acostável e por isso os navios ficavam ao largo. O 
aumento do tràfego com o Transval levou a que, prograssiva
mente, as instalações do Porto se tomassem insufiCientes. Em 
1891 encarou-se a construção de uma verdadeira doca comer
cial e, em 1897, publicavam-se as bases para a sua construção 
e exploração. A partir desta data o porto de Lourenço Marques 
apresentou um grande desenvoMmento. É possível ver ao 
longo da história dos portos e caminhos-de-ferro, a grande 
i~a que os mesmos tiveram no desenvolvimento eco
nómico de Moçambique. No entanto, também fiCa claro que, 
a sua construção, est8'111 essancialmente virada para servir. 
quase exclusivamente, o trânsito de mercadorias de e para a 
África do Sul. A prova mais clara desta situação é que, embora 
Moçarrbique possuísse em 1930 cerca de 2000 quilómetros de 
Milhas férreas, raras eram as que lgavam as dHerentes regiões 
do pais, nAo existindo mesmo qualquer ligação entre o Norte, 
o Centro e o Sul do pais (acontecendo praticamente o mesmo 
com as vias rodoviárias). Ver: UMA, A. (1974), Para a história 
das comunicações em LOUrllnÇO Msrques, Lourenço Marques. 
Empresa Modema; ver ainda: KATZENELLENBOGEN, S. 
( 1982), SotAh A/rica and Soul#lem Mozsmbique: labour. rai
lways and frade ii the mamg ol a rt~lalionshf!, Manchester, 
Manchester Uoiversity Press: SILVA. H. (1927), A questão do 
Porto ria Bera, Lisboa, lipografl8 da Empresa do Anuário Co
mercial; TEIXEIRA, M. (1991), The railways of Mozambique: 
a r11gional or colonial projecl? 1895-1950, Montreal, Québec, 
Tese da Mestrado; TELO, A. (1991 ), Lourenço Matques na po
lítica externa portuguesa, 1875-1900, Usboa. Edições Cosmo: 
SOUTO, A. (1996), op. cl. 

90 VAI L, L., VvtiiTE, L. (1980). Capitalism and Colonialism in Mo
zambiqua: A Study of Que/imane District, London, Heinemann. 

91 Refira-se que, em 1980, após a quada do regime branco de 
lan Smith na Rodésia, assiste-se a uma «transição• de suporte 
logístico e niitar pela Áiica do Sul à RENAMO, o qual estava 
subordinado ao principio de dotai strategy•, que consistia na 
defesa e segurança regional do .regime branco• de Pretória. O 
objectivo imediato era causar o máximo de destruição possível; 
por sua vez, a médio prazo, os objectivos eram, por um lado, 
causar pressão para que o governo de Moçambique adoptas
se uma atHude mais favorável relativamente à África do Sul, e 
por outro lado, que o governo de Moçambique abandonasse 
qualquer tipo de suporte ao African National Congress (ANC) 
no sentido de prevenir o uso do telritório moçambicano pela 
guerrilha em trânsito do ANC. Ver: DAVIES, R. (1993), cSouth 
Africa and Mozambique: past and future>, in THEDE. N., BE
AUDET, P. (eds.), A Post-Apartheid South6m Africa?, London, 
Macnillan; METZ, S. (1986). • The Mozambican Nationat Re
sistence and South African Foreign Poicy•. Alrican AHairs, vol. 
85, (341); THOMASHAUSEN, A. (1987), c The Mozambique 
Nalional Resistance• , ii ~ITZ, C. (ed.), Wflerstandbe
wegings in Suider-Africa, Departmenl Sentrale Pubikasies. 
Potchefsroom Uníversity; WINTER, G. (1981), lnside BOSS. 
South Alrica's SIJCI'6t Po/ioe, London, Penguin. 

92 Este era o termo usado pelos portugueses para designar as 
ualdeolas• estratégicas para as quais o governo colortiat por
tuguês forçava os •calfC)OI185es» a permanecer, a fim de os 
impedir de est!belecerem contacto com a FREUMO. 

93 ISACMAAN. A. (1985), op cl .. p. 36. 
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94 RANGER. T. (1985), Peasant Conscíousness Mld Guenilha 
IM!r ii Zimbabwe, London, James Currey; ver ainda: LAN, O. 
(1985), Guns Mld Rain, London, James Currey; KRIGER, N. 
{1992), Zimbabwe Guerrilla War: PeasWJt lókes, Cambridge, 
Carilridge Universily Press. 

95 ISACMAAN, A. {1985), cy~. cit., p. 33. 
96 ALEXANDER. J. {1995a), •Royals, Rainmalters and Renamo: 

Wõt and Politicai Authority in Manica Province, Mozambique•, 
Societies d Soulhem Africa, vol. 21; ver ainda: YOUNG, T. 
(1990). cThe MNRJRENAMO: Externa! and Internal Dynam
ics», African Alfiú's, vol. 89, {357); MACKENNA, B. (1987), 
cRenamo: Freedom Fighter's ~enda for Victory•, Soldier of 
Forlune, May. 

97 GEFFRAY, C. {1990), cy~. cit.; ver ainda: GEFFRAY, C., PED
ERSEN. M. (1985). cy~. cit. 

98 A cobrança de impostos nas áreas geográficas sob conlrolo 
da RENAMO estava organizada da mesma maneira em Iodas 
as áreas geográficas do Centro de Moçambique. Uma vez que 
os combatentes da RENAMO quase nunca tinham qualquer 
tipo de adividade produtiva, o seu esforço de guerra dependia 
completamente das provisões fornecidas pelo •camponeses• 
e naquilo que os combatentes conseguiam cpillar• da rede de 
COI'IIércio rural, e das áreas geográficas controladas pelo go
verno. Todos os lares de •cer111011eses• nas áreas geográficas 
controladas pela RENAMO eram obrigados a contribuir regu
larmente com uma deterninada quantidade de fil:inha de milho 
(ou oulro tipo de cereal), semanalmente, mensalmente, etc., 
dependendo da regiio em questão. Juntamente com a farinha 
de milto, os •C811110118ses• contribuiam também com oulros 
tipos de aümentos (feijão, carne, folhas de aboboreira, etc.), 
que eram usados como condimento para fazer sadze (papa 
feita á base de milto), que era confeccionada com a farinha. 
Esta comida era requisitada e recolhida segundo a tradicional 
estrutura colonial de capatazes e chefes tradicionais •reactiva
dos• pela RENAMO em Iodas as suas áreas geográftcas de 
administração. Os chefes tradicionais e os capatazes podiam 
ser directamente ajudados e controlados nestas tarefas pelos 
representantes locais da RENAMO, conhecidos por mujeeba. 
Os mujeeba funcionavam como organizadores e informadores 
da RENAMO a nivellocal, e eram responsáveis pela cobrança 
dos impostos, assegurando-se de que estes eram entregues 
na base local da RENAMO. Ver: NILSSON, A. {1993). «Frorn 
Pseudo-terrorisls to Pseudo-guerrillas: lhe MNR in Mozam. 
bique•. Review d African Politicai Economy, (57); HALL, M. 
(1990), •The Mozambican Netional Resistance (Renamo): 
A Study in lhe Destruction of an African Country•, Africa, vol. 
60, (1): MOORCRAFT, P. (1987), •Mozambique's Long Civil 
Wa~: Renamo- Puppels Of Patriols?», Jntermiional Defense 
Relliew, (10). 

99 Há provas concretas de que estas várias formas de •resistência 
ideológica• por parte dos •C811110118S8S» faziam parte de uma 
vasta revolta do ctradicionaismo religioso• na sociedade rural 
moçambicana. Esta revolta era uma expressão da tentativa por 
parle do ccampesinato• moçambicano de reconstruir um novo 
sistema de significação e uma nova ordem social, a partir dos 
deslroços da experiência pós~ndepandência da FRELIMO e da 
sociedade «coloniaistaJiradicional• que a FREUMO procurou 
transformar. Um aspecto central desta •revolta tradicionalis
ta• era a tentativa de interpretar a grave crise material que 
afectava Moçambique, e até mesmo a •guerra civil•. corno o 

resulado do fallanço por parte das comunidades locais em 
observ• as práticas religios<H:ullurais tradidonais do pas
sado que traziam as chuv1111, garantiam a fettílidade da terra, 
asseguravam o bem-estar das populaçllés, etc. Sob o pónto 
de vista desta mislificaçio da crise pós-lndependêncía em Mo
çambique, a depoliçio dos chefes tradicionais levada a cabo 
pela FREUMO depois da Independência e a consequente re
pressao das práticas religiosas e rituais que tendiam a legitimar 
a àuloridade politica dos chefes tradicionais, eram susceptiveis 
de terem enfurecido os esplritos ancestrais. Tal cirounstâlcia, 
fez com que os espiritos ancestrlis retirassem o seu apoio e 
protecçAo, trazendo o sofrimento e as provações. De facto, em 
!lllilos casos este discurso ideológico incorporava um apelo 
à reabililaçlo politica dos chefes tradicionais e ao regresso a 
uma forma de lderança politica e religiosa dos chefes a nlvel 
local. Embora este discurso reaccionário não fosse universal 
e incondicionalmente aceite nas áreas rurais - encontrando 
a sua oposição mais organizada no pequeno, mas Influente, 
estrato que se mantinha fiel às formas plurais de governo local 
- sem dúvida que encontrava eco na •consciência• de parte 
considerável da população rural. Ver: ROESCH, O. (1992), cy~. 
cl. 

100 WILSON, K. (1992), cCults ofV10Ience and Counter-V10Ience in 
Mozambique•, Joum/11 of African Stuclies, 18 (3), 541. 

101 Enquanto a referida forma de cobrança de impostos era con
siderada oprassiva e injusta pela maioria do ccampesinato•, 
era, no entanto. a cobrança não oficial e feita ao acaso pelos 
con11atentes da RENAMO, que era mais ressentida pela popu
lação rural. Quase lodos os •camponeses• nas áreas geográ
ficas conlroladas pela RENAMO relataram visitas frequentes 
de homens da RENAMO exigindo gainhas, cabras, gado e 
outros bens - exigências que os «camponeses• tinham medo 
de recusar. O facto que causava maior Irritação aos •campo
neses• era o de os combatentes da RENAMO mal8lem o gado 
•apenas• para comer, sendo o gado a única expra&aão viva 
de riqueza na sociedade rural. Do mesmo modo, llllilos •cam
poneses• sentiam-se ofendidos pelo facto de os combatentes 
da RENAMO não mostrarem, por exel\1)kl, qualquer respeito 
pelas gainhas brancas e pretas, que são tradicionalmente re
servadas para fins rituaislcerimoniais. O que mais chocava o 
ccampesinato• eram os raptos de raparigas e jovens lllllheres 
para fins unicamente sexuais, e de rapazes para ingressarem 
nas fileiras da RENAMO. Estas acções. juntamente com o facto 
de que qualquer forma de protesto ou resistência ser punida 
com espancamento, ou algo pior, serviram para enfraquecer 
muito do apoio iniâai ganho pela RENAMO com a sua propa
ganda contra as aldeias comunais e os projectos polili<xH!co
nómicos socialstas da FREUMO. em algumas áreas rurais de 
Moçambique. Ver: ROESCH, O. (1992), CJJ. cit. 

102 A comunidade politica designa-se Ndau, a língua que lhes é 
comum é o ChiNdau e os falantes desta VaNdau. 

103 Um fenómeno social ifl1l0f1Mte denlro do universo simbólco
cullurai Copi, em particular, e do Sul de Moçambique, em geral, 
é o de lcupfuka. Kupluka é a capacidade que um morto tem de 
rassuscitar para se vingar de alguém que em vida lhe tenha 
feito mal. Na verdade, lcupfuka não é extensivo a todas as pes
soas do Sul de Moçambique. As pessoas com esta c:apacidade 
são de origem VaNdau. Esta comunidade politica, segundo a 
tradíçAo oral, conhece uma árvora da qual se injectam para se 
vinga~. depois de moner, daqueles que os mataram ou que ltes 
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tenham feito algum mal durante a vida. Os Nguni aprenderam 
este segredo durante a sua convivência com aquela COIOOflida
de politica. Abibui-se às guerras Nguni, a wlgarização deste 
fenómeno social no Sul de Moçambique. Os VaNdau sAo os 
mais temidos neste fenómeno social de /aJpfuka. A lógica disso, 
está no facto de terem sido os mais sacrifiCados durante as 
referidas guerras: eram os VaNdau que iam a frente das bata
lias, mabulundle/a, e que transportavam os utensilos dos VaN
guni durante as suas deslocações, e eram desprezados por 
estes. Por estas razões, segundo a tradiçao oral, os VaNdau 
têm, ainda hoje, muito rancor. As razões que podem levar um 
defunto ln.flfuka podem ser de vária ordem. Uma delas pode 
ser que cUante as cerimónias fúnebres nlo foram respeitadas 
celtas normas rituais elw sociais, ou porque a pessoa não foi 
siJl1)1esmente enlalrada. Neste caso a vitima de npfultws é a 
comunidade politica oode o corpo foi abandonado ou as pesso
as que por aquele local passarem. Alcilda HonVtlllla, reportou 
este fenómeno social. Tratava-se de um comandante da RE
NAMO morto pelos milicianos da Maragra, mais tarde enterra
do naquele lugar. Só que algum ter11l0 depois alguns soldados 
desenterraram-no e queimaram-110 sob o pretexto de que as 
tropas da RENAMO faziam o mesmo. Aquele comandante da 
RENAMO começou kupfuka e atormentava as pessoas que 
passavam por ai, prin<:ipalmente ao põr-<lo-sol. Tal corno refere 
F alüo Sitoi [Secretário da Associação dos Médicos T radici<>
nais. citado em HOWANA. A., (1993)]. o problema foi resolvido 
porque •um grupo de nyanga fomos chamados fazer kufemba 
(agarrar esplrlo) nesse AJgar e quando apanhamos o espírito 
desse malsanga ele pedú que ITe déssemos dinheiro, C8f1U/a
nas e pedú que o ~àssemos pata casa. As estruturas 
da loc8Hdade deram-~~os algum dinheiro e mais contribuições 
da populaçlo, comptlliiiOS capu/anas 11 juntamos 100.000.00 
MT. Valamos a apanhar o esplrilo e pus~~mo-lo nas capula
nas, juntamente com o dilhairo e algum remédio para que ele 
nllo líwsse força para reagir e amarramos tudo com uma das 
capulanas. Depois, acompanhados com a nossa tr~. fomos 
f1111111r&.lo como di1Ve ser. bem longe da aldeia, próximo da 
besl1 da RENAMO. Hoje já se passa à vootade naquele lugar». 
Uma outra causa de lrupfuka, não menos frequente, pode ser 
o de a vitima ter sido morto e •comido• por um nloyi (plural: 
llllloyi -diz-se que é aquele que é portador de uma loiça sobre
natural 1)11'8 fazer mal sdl o ponto de vista social: feiticeiro. A 
qualdade de nloyi pode-se obter através da via hereditária ou 
sujeitando-se ao rito de aquisiçAo chamado kulombs). O comer 
aqui não é no sentido real. mas simbólico, uma vez que o cadá
ver nAo desaparece. Neste caso, quem sofrerá com esta acção 
de kupfuka é o nloyí e seus famiMares. Esse sofrimento pode 
manifestar-se pelas doenças, morte inesperadas, etc. Ainda 
ligado ás causas deste fenómeno social, pode ser alguém que 
queira resolver um problema pessoal vá pedir «e~• 
um cilcwembu (plural: sibllembu- espírito de um antepassado 
que não pertence à tarnila onde habita. Este espirijo pode ser 
de origem Nguni ou VaNdau) a um nya~QB (plural: tinywJQII - é 
aquele iruividuo dotado de poderes sobrenaturais a partir dos 
quais resolve os problemas da comunidade politica. Este termo 
é ablangente e incàli funções psicanalíticas, médicas e/ou ju
risdicionais). O problema em causa pode ser 1)11'8 obter bons 
resulados agrícolas, medicinais e/ou comerciais. Quando o 
requerente não paga segundo o preceituado, ou não obede
ce a algum dos rituais, o cil<wembu «fica za~gado• e come-

ça /aJpfuka. Ver: HONWANA, A. (ed.). Instituições Religiosas 
Tradicionais 6 lnf6gtaç/Jo dos Grupos Vulneráveis na Província 
de Maputo (Relatório não pubi cado); ver ainda: HONWANA, 
A. (1991), Th6 Nyamussoro: a study cl Divinatory Praclices 
among TsonQB Speaking People cl Southem Mozambique. 
london, SOAS. Tese de Mestrado: NHANCALE, O. (1994), op. 
cil. 

104 Para se compreender a dimensão simbólica do fenómeno social 
kupfuka é necessário estabelecer mais detalhadamente alguns 
parâmetros de categorias de mipfukwa. Vamos, neste sentido, 
apresentar sumariamente, algumas categorias de mipfukwa: a) 
mudjNra, trata-se de um morto que faz kupfuka dentro de uma 
família porque alguém dessa famila o matou e o •comeu•. 
Mais uma vez, o •comer• aqui é no sentido simbólico, uma vez 
que o cadáver não desaparece fisicamente. Todavia, a comu
nidade politica acredita que os va/oyi comem, efectivamente, 
as pessoas. São, pois, os valoyi os provocadores de mudjiwa. 
Deve-se notar, porém, que a comunidade utiliza, muitas vezes. 
o termo mudjiwa como sendo sinónimo de mupfukwa. Contudo, 
o termo mupfukwa é mais generalizado, e refere-se a toda a 
pessoa com a capacidade de kupfuka e mudjiwa, como saien
támos, é um mupfukwa que foi comido (note-se que mudjiwa 
vem do verbo XiTsonga kudja que significa •comer•. O sufi
xo iwa, neste caso, indica que a acção recai sobre o sujeito, 
portaoto, mudjiwa é aquele que foi conlido): b) nyamukwaxane 
(vem do termo XJTsonga, mukwaxe. que signiftca genro). - diz
se de um llllpfukwa a quem foi prometido uma muller depois 
de fazer um determinado trabalho. O que isto quer dizer? A 
explicação disso. é que certas pessoas que pretendem prospe
rar na vida sujeita~se ao rito de aquisição, kukamba, de uma 
capacidade sobrenatural. Este rito consiste em o interessado 
ir buscar um espírito de um antepassado não pertencente à 
família, neste caso, um cilcwembu. O cikwembu pode começar 
kupfuka assim que nAo seja CIIITlJrido o prometido. Entretan
to, todo o mupfuka que exige uma mulher tem esta designa
ção de nyamukwaxane. A esta mutler chama-se nyakwane. 
Há dois aspectos a considerar neste ponto. Um deles é que 
o nyamukwaxane pode exigir que seja acompanhado para a 
sua família com essa muller. O outro é que ele poderá exigir 
que aquela mulher seja iniciada como uma nyw~ga e. assim. o 
nyamultwaxan11 não é ~hado 1)11'8 a sua família. mas 
fica integrado no meio social onde fazia kupfuka: c) mupfukwa 
(pisado) - trata-se de um morto (o que oconre mu~o dura~te o 
perlodo de guerras). que ataca as pessoas que passarem por 
determinado lugar. Como é que se resolvem problemas des
ta natureza? A soluçAo consiste em chamar um nyamussoro. 
Este. ao começar kufembs. aprisiona o cilcwembu, e este diz 
como é que foi parar naquele lugar, e o que é preciso fazer 
para restabelecer a harmonia social dentro da família. Sobre 
este fenómeno de pisar, Lucas Tamele refere «também atguém 
pode fazer kupfuka porque foi pisado. Mas esta coisa de pisar 
é preciso entSfldel· bem. Porque o que acootece é que o ci
lnllembu pode gostar de alguém dentre as várias pessoas que 
passam por ali. É como um homem que gosta de uma mul!er e 
conquista-a. Voc6 pensa que só uma pessoa é que pode pisar 
o cilcwembu com tllllla gente que passar por ali?( ... )». Entre
vista com LUCAS TAMELE, (nyanQB), Aldeia de Coolela. 

105 Corno são várias as ciramstãncias que podem levar ao ci
lcwembu kupfuka, resulta que os rituais para a resoluçAo deste 
fenómeno social, sejam também vários. Escolhemos para este 
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lrlbal1o, dois rituais pala a resOOçAo deste pro!Jiema, nome
adamente, o caso em que alguém vai fazer laJicatrba e o caso 
em que o cikwembu foi •comido• por alguém da femíla. No 
primeiro caso, a lllligência nas frequente é o clcwembu pedir 
ser 8C0f11l811hado para a sua casa. Este ritual chama-se ~ 
leklllll mudjiwa (isto é, acompalhll' até à casa dos seus falli
larM). Traia-se de um ritual mu~o complexo dada a natureza 
das exigências feitas pelo cilcwembu. f1.B exigências abrangem 
a parte material (dinheiro, panos), a11ímals (galnhas, cabritos. 
por exemplo). ou mesmo a cabeça de uma vaca, oom certas 
caraclllrfstica (como a cor da pele). e uma parte ritual, corro 
sair de casa, ao longo da viagem não poder falar oom ninguém 
que encontre, como devem entrar em casa do~. como 
ainda, ao vola' Pln casa não se pode olla" para trás sob o 
pretexto de voltar oom o cikwembu. etc. É o rrysnga o respon
sável pela índicaçio e observancía destes rituais. A reposíçAo 
da ordem social sb sera verificada se estes exigências foram 
devidamente satisfeitas. Enquanto não forem satisfeitas. irá vi· 
ver-se uma situação de agitação social em case. Obviamente, 
esta agitação social serà lllllto maior quando o nloyi, provo
cador desta situação, ainda estiver vivo. Na verdade, ele terá 
grandes problemas em se relaciona" com a sua famllla . Em 
todo o caso. a famila não tem outra altemativa senão sujei
tar-se às axígências do cilcwembu. No caso de o provocador 
estiver morto, pod&-se levantar um outro problema, nomeada
mente, o de saber a verdadeira identidade do cikwembu. Só o 
nyanga é que pode ajuda' a família na resOOçêo deste proble
ma. Acontece, porém, que mu~ vezes a famíla é obrigada a 
kutr.leketa ndjiwa mu~ vezes, sobnltudo se não se conhe
cer muito bem a identidade do ci/cwembu. A famila donde o 
ci/cwembu é originário também tem um papel mu~ Importante 
neste ritual. Com efeito, é preciso que ela reconheça. de fado, 
que o ci/cwembu em causa, é mesmo de famllia. Para tal, terá 
de recorrer tarrbém a um nyanga. No segundo caso, a exigên
cia é diferente. Neste caso, o cikwembu exige. normalmente, 
a sua acomodação pela família de onde o nloyi é originário. 
C0111lf1!61lde-se que assim seja porque o ci/cwembu, nestas 
cirronstAncias, em muitos casos, tem a sua famllla muito longe 
ou não se sabe a sua identidade, e o que precisa, sobretudo, 
é de protecção. A acomodação, consiste. mulas vezes. na 
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«Obedecendo aos usos dos seus maiores, já 
também o Gungunyane fundou mais uma 

casa fidalga que recebeu o nome de Manjacase 
[Mandlakazi], a qual, a não haver uma 

transformação radical nos hábitos e instituições 
assentes, é destinada a representá-lo 

por largo futuro fora». 
ALMEIDA, J. (1898), Dezoito anos em Africa. 

Notas e documentos para a biografia do Conselheiro 
José de Almeida, Lisboa, Mendonça. 

«Junto de cada um {régulo} funcionava sempre um 
conselho composto dos grandes, isto é, dos que se 

distinguem pela idade e poderio, e dos chefes de famílias 
principais. Este conselho é ouvido em todas as questões 

que interessam à tribo. A opinião deste conselho é 

obrigatória ouvir e muitas vezes seguir». 
D'ORNELLAS, A. (1930}, Cartas de Africa: 

a Campanha do Gungunhana - 1895, Lisboa. 
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O território do distrito de Mandlakazi' abarca uma vasta região geográfica, habitada 

actualmente por uma população composta por vários grupos e subgrupos étnicos carac

terísticos do Sul de Moçambique, destacando-se a predominância, dos grupos étnico-lin

guísticos Tsonga (VaTsonga)l, Copi (VaCopi)l e Changana (MaChangana)4 (ver mapa 5). 
A documentação escrita portuguesa e algumas tradições orais locais ptrmitem discernir, 
já no século XVI, um núcleo de reinos e de chefaturas, de maior ou menor dimensão 

política e estratificação social, relativamente bem estabilizados quer no litoral ao Norte 
da baía de Santa Lúcia, quer ao redor da baía de Lourenço Marques, quer ainda, ao longo 
dos vales dos rios Maputo, Incomáti, Limpopo e Inharrime. Estas comunidades poHticas 

teriam sido fundadas por emigrantes proto-Sothos (Nyaka, Mpfumo, Libombo, Manhiça) 
ou proto-Shonas (Tembe, Inhampura, Mucumbi e Gamba), alguns deles chegados no sé
culo anterior (ver mapas 37 e 38)5• Nesta conjuntura histórica, já se observaria entre eles 
alguma homogeneidade cultural e linguística, podendo-os considerar, como os precurso
res da cultura Tsonga6• 

Todavia, parecem reportar-se aos finais do século XVII as primeiras tradições orais 

que mencionam, em termos históricos mais exactos, a deslocação de grupos sociopolíti
cos que já podem classificar-se, com algum fundamento social e cultural, como VaTson
ga. Talvez pressionados por imigrantes dos clãs Ncuna e Hlanga, os Inhampuras e parte 

dos Bilas deixaram as férteis pradarias entre o lncomáti e o Limpopo e penetraram no 

presente território Copi, fundando estes últimos, como adiante veremos, uma ou mais 

unidades políticas que tomaram o nome colectivo de Bila-Nculo, donde derivou a forma 
aportuguesada de Vilanculos'. Também parte dos Nualungo-Va-Loyi, pressionados pelos 
Xhosas de Ricotcho, atravessaram o rio Limpopo e deram origem a outro verdadeiro Es

tado que veio a ser conhecido por Nuanati (Nwanati), com dimensões territoriais de tal 
maneira vastas que Leonor Matos chega mesmo a sugerir para esta comunidade política, 
a classificação de Império8• 

Por seu lado, o reino de Chaúque, estabelecido ao Sul do Limpopo, atravessou este rio 
para se fixar na sua margem esquerda. Embora se ignore como este Chaúque se interliga, 

na sua origem, com a etnia Hlengue (Hlengwe), afigura-se que este último nome deve ter 
surgido nos finais do século XVII, para designar os grupos sociais e políticos que se dis
persavam pela vasta região interior e árida, limitada pelo Save, pelo Limpopo e pelo seu 

afluente, actualmente conhecido por Changane. Deste modo, nas três primeiras décadas 
do século XVIII, talvez em resultado da expansão territorial do reino Venda, ocorreram 

grandes movimentos populacionais e profundas transformações sociais, demográficas e 
políticas9• 

Deslocando-se, igualmente, do densamente habitado vale do Limpopo, duas outras 

comunidades políticas migrantes de origem Bila e Nuanati, estabeleceram-se entre-os-rios 
Changane e Inharrime e o litoral de Inhambane. A primeira, veio a ser designada pelos 
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portugueses por Bila ou Landim, a segunda, fundou o reino de Macuacua (Makwakwa). 

Com efeito, nesse primeiro quartel do século XVIII já se havia familiarizado o termo Lan

dins para englobar todos os elementos integrados nessa cultura Tsonga, que diversos au
tores, consideram distinta e localmente formada10• 

Os anos que se seguem, de 1730 a 1780, são caracterizados por grandes migrações 

de Landins, aparentemente causadas por pressões demográficas internas surgidas entre a 

população dos vales do Umbeluzi, Incomáti, Limpopo e Inharrime, agravadas pelo prece

dente advento de grupos de origem Venda e Nguni-Khosa. Por este motivo demográfico, 

emigraram para o território entre Inharrime e o oceano, grupos de Va-Loyi e de Cossas de 

Magude que, juntamente com os Venda chegados do Zoutpansberg, podem ter causado a 

segunda deslocação dos Vilanculos, desta vez para a área geográfica de Morrumbene. 
De 1780 até à invasão dos VaNguni chefiados por Soshangane, as migrações Landins 

foram mais raras e em distâncias mais curtas, mas envolveram maiores massas popula

cionais. Tal facto histórico, pode explicar-se pelo robustecimento e pela estabilização das 

unidades políticas e, ainda, pelo exponencial crescimento demográfico11
• 

O reino de Dzivi {Mative), em fase de expansão territorial e refeito das lutas de suces
são política que se seguiram ao falecimento em 1775 do seu chefe tradicional Macia, expul
sou parte dos Bilas para a sua terra natal, entre a foz do Limpopo e o vale do Incomáti. Este 

facto pode também ter provocado a terceira e última migração dos Vilanculos de Morrum

bene para a área fronteiriça ao arquipélago de Bazaruto, área geográfica que lhes deve o seu 

actual nome. Os Vilanculos, juntamente com os Macuacuas continuaram a pressionar a 

expulsão dos (Bi)Tongas. Parte dos Matives vieram a deslocar-se para Norte, em direcção 

ao Save, ai fundando três pequenas comunidades políticas conhecidas por Mazivi, Muabsa 

e Manhiça, ainda classificadas entre os Tswa no primeiro quartel do século X)Q 2• 

É tarefa difícil esboçar satisfatoriamente os movimentos migratórios que se sucede

ram no Sul de Moçambique durante os séculos XVI, XVII e XVIII, período histórico em 

que se julga terem sido robustecidos os factores que provocaram a diferenciação cultural e 
linguística entre os VaTsonga e os VaCopi13

• Esta constatação histórica ressalta, com parti

cular evidência, quando se procede, com alguma sistematização e profundidade analíticas, 

à recolha das tradições orais de origem. É precisamente o caso dos VaCopi. No entanto, 

poder-se-á referir que, às primeiras migrações de pequenas comunidades clânicas Cocas 

(Khoka), vieram sobrepor-se outros imigrantes cuja chegada se pode, teoricamente, fixar 

no século XVIII. Seriam, em parte, de origem proto-Nguni, como o clã Ncuna, já fixado 
no vale do Limpopo e que teria dado origem à chefatura Tchimine. 

Todavia, a maioria dos invasores deste século - talvez pressionados pela generalidade 
dos mesmos Ncunas, pastores de bovinos necessitando de água e boas pastagens - seria 
oriunda da fértil planície do Bilene. Dai, como acima referimos, terem assumido o apelido 

colectivo de Bila-Nculo. Nestas migrações da margem direita para a margem esquerda do 

Limpopo, teria participado, total ou parcialmente, a chefatura de Inhampule (o Inham

pura ou Ampulo dos textos portugueses) que, pelos relatos dos náufragos, se sabe ter 
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ocupado a supracitada planície de Bíla, ao Norte da Manhiça, nos finais do século XVI e 

inícios do século XVII. Os ditos Vilanculos constituíram-se em aristocracia dominante até 

aos princípios do século XVIII, impondo-se pela sua reconhecida competência técnica na 

metalurgia do ferro, segundo revelam algumas fontes escritas••. 
Mais tarde, em pleno século XVIII, ocorreram frequentes deslocações populacionais, 

inúmeros conflitos e fragmentações poHticas, múltiplas e profundas transformações de

mográficas, económicas e sociais que fizeram David Beach afirmar que, apesar das colos
sais devastações dos invasores VaNguni que o caracterizaram, o século XIX foi, mesmo 

assim, menos turbulento que o século anterior15
• 

Na verdade, as tradições orais e escritas recolhidas por alguns autores, são unâni

mes em atribuir a invasores de origem Bvecha (Venda), Lobedo (Lovedu), Va-Loi (Loyi) 

e Cossa (Khosa) a expulsão da aristocracia Vilanculos para as terras nortenhas, vizinhas 

de Morrumbene16 e viriam, igualmente, a ser bem aceites pelas populações locais após 
demonstrarem ainda maior competência técnica que os anteriores dirigentes políticos, 

nessas técnicas metalúrgicas que marcavam, de maneira insofismável, a superioridade cul

tural e os direitos de supremacia política17
• 

Apresenta-se, ainda, um outro registo de deslocação populacional, que visa explicar o 

advento, algo ulterior, de outra minoria dominante, agora de origem Va-Loyi, e radica-se 

na comprovada expansão militar dos domínios políticos dos dois monarcas da aristocra
cia Rozvi-Singo, conhecidos por Masindi e Tshisevhe; expansão territorial que atingiu 

regiões situadas quer a Leste quer a Sul da região montanhosa de Zoutpansberg18
• 

Sabe-se que submeteram os Maluleques, vizinhos setentrionais dos Va-Loyi. Parece 

admissível que, temendo idêntica sorte, parte deles tenha decidido partir, também para o 

litoral, fundando inicialmente a chefatura Mbandze, donde irradiaram sucessivos segmen

tos políticos (Zandamela, Nhantumbo, Mangue, Mavila). Este deslocamento populacional 

para o litoral parece ter sido posterior ao de outros três segmentos políticos do ramo Nua

nati do núcleo Va-Loyi: os Macuacuas, os Manhiques e, enfim, os Cambana-Mondlane19
• 

Por último, parece ter ainda havido a deslocação e chegada de uma terceira minoria 

política dominante, com nome colectivo de Langa, que se reclama província do país Cos
sa, (no actual distrito de Magude- província de Maputo}, minoria étnico-linguística esta 
que veio a fundar o reino de Cueba, depois subdividido em várias chefaturas: Bahanine, 

Makupulani, Mangunze, Mahumane, Canda, Guilundo20• 

Em sintese, podemos referir que, à semelhança da designada por Tsonga, a população 

caracterizada de Copi pelos invasores VaNguni do século XIX, foi formada por elementos 

de múltiplas origens étnicas, culturais e linguísticas, mas com o predomínio original de 

Cocas e, posteriormente, de Shona-Karangas21• Henri-Philippe Junod, após anos de cuida

dosas investigações científicas, reconheceu que o estrato étnico mais antigo da população 

proto-Copi quase desaparecera, muito embora tivesse exercido profunda influência na 

língua e nos costumes culturais dos sucessivos grupos sociopoliticos que o vieram a do

minar militarmente22• 
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l.As mlpações e Invasões Npnl do século XIX no Sul 
de Moçambique 

O século XIX (1820-1900) foi, no Sul de Moçambique, marcado pelas migrações, in
cursões e invasões Nguni, provenientes da África do Sul (ver mapa 31 )23

• De facto, o inicio 
deste século, foi caracterizado por uma grande invasão demográfica, em diversas direc

ções, sobretudo, em direcção a Moçambique, de comunidades políticas provenientes do 
Sul da região do Natal: os Nguni (VaNguni)24 (ver mapa 32). 

A este grande movimento populacional chamou-se Mfecane (Difaqane) 25 (ver mapa 

33). John Omer-Cooper refere que esta violenta <<revolução sociopolítica» é de grande 
importância para a história da África Austral, em geral, e, de Moçambique, em particular, 
porque o seu significado não se encontra apenas na enorme escala desse movimento po

pulacional ou nas profundas transformações nos padrões demográficos a que deu origem, 
mas também, porque foi um processo de mudanças políticas, no centro das quais esteve 

a emergência de um novo modelo de organização social e política na Zululândia- Kwa
Zulu- (e mais tarde em Moçambique), e ainda, pelo surgimento de novos métodos de 
integração das diferentes etnias «assimiladas» numa única comunidade política, e, conse

quentemente, a novas formas de relações sociais, económicas, administrativas, culturais 

e políticas26
• 

As migrações Nguni para a região do actual Moçambique admitem comparações his
tóricas óbvias com as migrações dos VaTsonga, cem anos antes27

• A um determinado nível 
analítico, foram um (colossal) movimento migratório de clãs patrilineares de criadores 

de gado em busca de novas terras para povoar, com a capacidade de se organizarem em 
comunidades sociais e políticas maiores e com capacidade militar superior às sociedades 

agricolas organizadas em aldeias, no Sul de Moçambique. A expansão e as conquistas 

militares dos VaTsonga, apesar das profundas mutações sociais introduzidas, tinham sido, 
todavia, mais limitadas nos seus objectivos políticos e os seus efeitos militares não haviam 
sido sentidos a Norte do Save. 

De cerca de 1824 a 1836, Nqaba Msane dominou territorialmente todo o Moçam
bique desde o Save até ao Zambeze, criando a maior comunidade política efectiva que 
a região provavelmente alguma vez conhecera (ver mapa 39)28

• N'qaba Msane cobrava 

tributo aos afro-portugueses e aos antigos regulados Tongas e Karangas. No entanto, o 
prolongamento da seca não permitiu que as linhagens patrilineares instalassem com ca
rácter permanente a sua economia agro-pecuária nas terras altas (impedindo, assim, que 

este processo territorial gozasse de efectiva estabilidade política). Entretanto, outros ban
dos guerreiros VaNguni entravam também em Moçambique, impelidos pela seca e pela 
ameaça de ataque militar de outros cabos-de-guerra Zulu. 

Quando em 1824 Nqaba Msane partiu do planalto do Zimbabwe, deixou no local os 

VaNguni de Mgwana Maseko a disputarem o domínio político da região a outro bando 

Ndwandwe, comandado pelo lendário Zwangendaba (ver mapa 35)29• Em certo momento 
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histórico, no início da década de 1830, Zwangendaba foi derrotado e fugiu com os seus 

homens para o vale do Zambeze atravessando este grande rio perto do Cachombo em 
1835. Em 1837-1838, os restantes elementos dos séquitos de Ngwana MáSeko e de Nqaba 

Msane entraram também no vale. Os VaNguni de Ngwana Maseko assolaram os estabe

lecimentos afro-portugueses perto de Tete antes de atravessarem o Zambeze; e existem 

também, relatos de assaltos dos homens de Nqaba Msane na região do Zumbo ainda em 

1856, antes que também eles passassem o rio e seguissem para o Norte30
• 

Nqaba Msane e Maseko Ngwana tinham sido deslocados por dois outros cabos-de
guerra VaNguni, Soshangane e Mzilikazi, e foi com estes dois influentes indivíduos que 

realmente começou a história política «moderna» da África Austral31
• Soshangane, era um 

general Ndwandwe, que tinha ocupado a região a Sul do Limpopo no início da década 

de 182032• Dedicando-se a assaltos para Norte da sua capital, Bilene, Soshangane enfren

tara militarmente várias vezes os portugueses de Inhambane antes que o alargamento da 

sua área de acção política o conduzisse inevitavelmente a entrar em conflito armado com 

Nqaba Msane e a derrotá-lo definitivamente em 1836 ou 183733• Em princípios da década 

de 1840, Soshangane viria a ampliar territorialmente o seu reino até ao Zambeze. Entre
tanto, novas erupções políticas e militares jorravam da cratera da terra Nguni, no Natal e 

na Suazilândia. Em 1833, os Zulus de Dingane, irmão e sucessor político de Shaka, com 

a ajuda de alguns chefes tradicionais Ronga, assaltaram o porto português de Louren

ço Marques e assassinaram o governador português Dionísio António Ribeiro (ver mapa 

36)34• Por sua vez, em 1839, o antigo general Zulu, Mzilikazi, que fundara a sua monarquia 

militar independente, de estilo Zulu, no Norte do Transval, foi desalojado pelos trekkers 
(<boers», comandados por Andries Potgieter, e atravessou o Limpopo para ocupar as terras 

altas do planalto do Zimbabwe, já devastadas pela passagem de Zwangendaba e de Ngwa
na Maseko (ver mapa 34). 

Os ciclos de secas terminaram na década de 1840, permitindo que as instituições 

Nguni, economicamente baseadas no gado, entrelaçassem de novo as suas fragmentadas 

comunidades políticas ainda sobreviventes. Tanto Soshangane como Mzilikazi iriam fun

dar monarquias estáveis que restauraram a prosperidade económica e comercial e ajuda
ram a reconstruir o tecido social de uma África Austral despedaçada por duas décadas de 
desastre ecológico e de guerras sangrentas35• 

Todavia, enquanto Soshangane começava a impor uma certa estabilidade política na 

região a Sul do Zambeze, os efeitos destruidores das incursões Nguni faziam-se sentir a 

Norte deste rio. O derrotado exército de Zwangendaba, que atravessara o Zambeze em 

1835, manteve durante quatro anos a sua ocupação militar das terras dos Nsengas e dos 

Cheuas, destruindo de uma vez para sempre todos os vestígios políticos dos antigos regu

lados Maraves36
• Ao cabo de quatro anos, Zwangendaba afastou-se para Norte, chegando 

às margens do lago Tanganica antes de morrer em 1845. 
Depois da sua morte, o embrião da (mação» de Zwangendaba desfez-se politicamente 

e partes do seu séquito deslocaram-se, sob o comando de chefes tradicionais VaNguni 
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rivais, para vários pontos da África Austral. Mpeseni, um dos filhos de Zwangendaba, 
voltou com os seus seguidores para ocupar o alto curso do rio Luangwa; Mbelwa condu
ziu outro grupo Nguni para as terras altas a Oeste do lago Malawi (Niassa); e um terceiro 

grupo militar, comandado pelo Zulu Gama, dirigiu-se para o alto vale do Rovuma37• 

Cada um deles recriou o «Estado» arquétipo Nguni, baseado nos butho38 (grupos ou 

regimentos militares formados por classes de idade), e na linhagem patrilinear de criado

res de gado, todos coordenados por uma forte monarquia centralizada. Qualquer um dos 
casos, como adiante veremos, absorveu as chefaturas e reinos circundantes por meio do 
seu sistema de arregimentação militar e submeteu as populações autóctones de uma área 

geográfica ainda maior a incursões regularmente praticadas e ao pagamento do tributo 
económico. Neste processo político-territorial foram finalmente varridos ou «assimila
dos» os vestígios sociais de alguns dos mais antigos e poderosos regulados da África Aus
tral (ver figura 4). 

A Leste do lago Malawi (Niassa) e nos vales do Rovuma e do Lugenda, os aconteci
mentos políticos evoluíram de modo muito diferente. Dois ou três anos depois de Zwan
gendaba ter atravessado o Zambeze surgiram ali também os VaNguni de Ngwana Maseko, 
em debandada, após a derrota militar sofrida no planalto da Angónia. No princípio da 
década de 1840, os VaNguni de Ngwana Maseko passaram para o lado oriental do lago 
Malawi, atacaram os Ajauas e os Macuas e instalaram-se ao longo do vale do Rovuma. Daí, 

segundo alguns relatos escritos e orais, as suas incursões militares atravessaram a actual 
Tanzânia e chegaram ao lago Vitória. 

Em finais da década de 1840 ou no início da década de 1850, porém, os Masekos 

foram vencidos pelo Zulu Gama e, retirando pela margem direita do lago, pelo mesmo 
caminho por onde tinham avançado, instalaram-se finalmente nas montanhas a Oeste do 

Chire. Os seguidores do Zulu Gama substituíram então os VaNguni de Ngwana Maseko 

no vale do Rovuma, onde o nome Guanguara lhes ficou ligado e às populações autóctones 
por eles submetidas. As incursões militares dos Guanguaras estendiam-se regularmente 
até à costa, parecendo ter sido a causa política decisiva da migração em massa para Sul dos 
Ajauas, em finais da década de 1850. Os Guanguaras iriam ser um factor político domi
nante na vida do Moçambique setentrional até perto do fim do século XIX39

• 

Vinte anos de guerras e de migrações deixariam ao futuro «Estado» moçambicano 
uma herança política de três reinos Nguni, total ou parcialmente contidos no interior das 
suas fronteiras culturais e territoriais40

• A monarquia de Gaza de Soshangane, no zénite 
do seu poder, ocupou virtualmente toda a região entre o Zambeze e o rio Incomáti e foi 
a maior monarquia Nguni instalada, sem excluir os reinos Zulu e Suázi. O território dos 
VaNguni de Ngwana Maseko estendia-se por parte do distrito de Tete, a área geográfica 

denominada Angónia e, no extremo Norte, o território Guanguara abarcava as margens 
do Alto Rovuma41

• 

Dois outros reinos Nguni estenderam também a sua influência política a terras 

moçambicanas. O reino Ndebele, fundado por Mzilikazi, comercializava com os afro-
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-portugueses do Médio Zambeze e, de tempos a tempos, assaltava os Shonas da planicie42
• 

Ao mesmo tempo, os salteadores de Mpeseni desc:iam regularmente o Luangwa, tornando 

muito precária a existência politica e a sobrevivência económica das populações autócto
nes dessa região e, instáveis as transacções comerciais dos negociantes que se arriscavam 

a subir o vale. 

l.AK•alo •...... e eleclinlo elo Estado ele Gaza no Sul 
ele MOÇMnblttue 

A área geográfica de Moçambique a Sul do Zambeze foi unida politicamente pela 

primeira vez pelos reis de Gaza: o Estado colonial português «herdou,. essa hegemonia 

politica e inseriu-a nas estruturas politico-administrativas derivadas dos seus próprios 

presídios de comércio43
• 

Na prática, o Estado de Gaza nunca atingiu o tipo de comunidade politica de malhas 

bem apertadas e com fortes elementos de centralização administrativa que caracterizaram 

outras monarquias Nguni44• Depois das suas conquistas militares no Norte, Soshangane 
entregou o domínio politico da área setentrional ao seu filho Muzila e voltou para Sul, 

para o Bilene, a sua capital, no vale do Limpopo. 

As regiões remotas do Estado pagavam tributo económico a Gaza, no entanto, a co
lecta das receitas não estava organizada de um modo rigidamente centralizado (porém, 

hierarquizado/estratificado) e era conduzida pelas principais «casas>> Nguni: linhagens 
ligadas ao rei, às quais este concedia uma espécie de independência política feudal em cer

tas regiões do país. A cobrança do tributo material seria de uma importância económica 

vital para essas «casas»: muitas das manobras políticas e das campanhas militares dos reis 

de Gaza foram motivadas pela necessidade de manter o fluxo do tributo económico. 
Soshangane morreu em 1858 e a parte Sul do Estado de Gaza foi dilacerada duran

te cinco anos por uma contínua «guerra civil». Esse período histórico de permanentes 
conflitos militares permitiu que crescesse a influência política portuguesa e, embora o 

não tenha destruído, debilitou muito a capacidade politico-militar do Estado de Gaza, 
especialmente no Sul. Por morte de Soshangane, o herdeiro político do Estado de Gaza, 
em linha de sucessão directa, era Mawewe, filho de Soshangane e de mãe Suázi. Mawewe, 

que (de)tinha alguns apoios políticos nos portugueses de Inhambane, tomou conta das 

áreas meridionais do Estado e da capital, no Bilene, obrigando os seus rivais a fugir para 
o exílio político45

• 

Muzila, outro filho de Soshangane, mas de mãe Tsonga, que governara o Norte do 
Estado em nome do pai, fugiu primeiramente para o posto fronteiriço Boer de Schoe

mansdal, onde João Albasini, tentou - sem sucesso - organizar apoios politicos e militares 

para o sentar no trono46
• Muzila veio, por fim, em 1861, a conseguir apoios militares nos 

VaTsonga do extremo Sul e nos portugueses de Lourenço Marques com os seus bandos de 
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caçadores de elefantes; apoio este que teve o seu preço, pois Portugal exigiu o reconheci
mento da sua soberania politica sobre as terras que iam até ao lncomáti e mesmo, segundo 

se disse, sobre todo o Estado de Gaza47. 
Entre 1861 e 1864, o Sul foi novamente devastado por várias vezes; os exércitos Suázis 

que apoiavam Mawewe assolaram o Sul de Moçambique, procurando destruir Muzila de
finitivamente48. Contudo, Muzila não só se salvou, como saiu vitorioso dessa luta armada; 

depois da morte do rei Suázi Mswati, em 1865, a pretensão política de Mawewe ao trono 
de Gaza foi abandonada49• Entretanto, a economia do Sul tinha ficado arruinada em con

sequência dessas guerras lancinantes. Extensas regiões do país estavam despovoadas e 
milhares de pessoas haviam fugido para obter protecção militar dos portugueses de Lou

renço Marques. A influência politica do presídio foi, com isso, enormemente reforçada. 
Com a devastação militar vieram também as fomes e as doenças estimulando, por sua 
vez, o engrossamento do exército de mão-de-obra migrante proveniente dos portos do 
Sul. Todos estes factores conjunturais contribuíram para o desenvolvimento da economia 
colonial portuguesa e para o enfraquecimento progressivo das comunidades políticas mo

çambicanas, e naturalmente, da sua base socioeconómica. 
Depois da «guerra civil», em 1862, Muzila mudou a sua capital politica para Mossuri

ze, nas encostas dos montes Chimanimani (ver mapa 40). Mossurize estava situada numa 

fértil região para criação de gado, mais central que o Bilene, a Sul, e permitia-lhe domi

nar mais firmemente as regiões setentrionais do Estado abrindo novas áreas de incursões 

militares no planalto do moderno Zimbabwe e do Norte do Transval (ver mapa 42). Essa 
mudança política foi notavelmente feliz, pois com ela o poder do Estado de Gaza ficou 
rapidamente (r)estabelecido na maior parte da região a Sul do Zambeze. Encurralados 
os portugueses, nos seus estabelecimentos à beira-rio, recomeçou o fluxo comercial de 

marfim para a costa. Ao longo da década de 1870, a autoridade politica de Muzila não 
foi seriamente contestada a não ser em regiões geográficas muito remotas do seu Estado; 

e o raio de acção militar das incursões dos impis (guerreiros/soldados Nguni) de Gaza, 
ampliou-se cada vez mais. 

Todavia, a transferência do centro do Estado de Gaza para um local mais a Norte ser

viu para reforçar a sua fraqueza e desorganização politico-económica no extremo Sul. Os 

régulos VaTsonga das áreas meridionais começaram a procurar com frequência crescente 

os portugueses de Lourenço Marques para efeitos de comércio e de protecção militar. Em 

menor medida, também Inhambane servia como enclave politico de uma semi-indepen
dência que oferecia alguma protecção militar às populações Copi locais contra as exacções 

de Gaza. 
Quando Muzila morreu, em 1884, parecia não existir nenhuma ameaça militar séria 

ao poderio politico do Estado de Gaza em toda a região entre o Zambeze e o Limpopo até 

ao reino Ndebele, a Oeste, com o qual Muzila contraíra uma aliança de casamento. Toda

via, esse poderio politico e militar era frágil, ambíguo e ilusório. As mudanças económicas 
que iam ganhando balanço enfraqueciam as estruturas sociais e políticas de que o Estado 
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dependia e, ao mesmo tempo, fortaleciam as crescentes rivalidades das diversas «agên

cias,. europeias que dentro em pouco entrariam em concorrência politica e diplomática 

pela influência de Gaza. 
Já durante o reinado de Muzila diversos viajantes europeus haviam chegado à corte 

de Gaza, explorando, prospectando e procurando obter concessões económicas. Duran

te os últimos anos da década de 1870, as autoridades administrativas do Natal tinham 

enviado três embaixadas ao rei em busca de privilégios no comércio de marfim e procu

rando concluir acordos económicos para o recrutamento de mão-de-obra. Em 1879, um 
grupo de jesuitas fora visitar a capítal de Muzila e viajara pelo pais até à costa. Seguiu

se-lhes em 1880 uma excursão organizada pela Royal Geographkal Society de Londres. 

Houve, depois disso, uma embaixada oficial portuguesa, dirigida por António Maria 

Cardoso. Nenhum destes visitantes causou grande impressão pessoal e/ou politica em 

Gaza. As actividades económicas e militares de Manuel António de Sousa e dos seus 
apoiantes, eram, do ponto de vista politico, aos olhos dos dirigentes de Gaza, muito mais 

ameaçadoras50
• 

Manuel António de Sousa tornara-se preponderante nas décadas de 1850 e 1860 como 

o mais poderoso senhor de prazos51 e caçador de elefantes do Baixo Zambeze. Cooperan
do com a administração colonial portuguesa, obtivera fornecimentos de armas de fogo e 

tornara-se, pouco a pouco, indispensável ao governo na defesa militar da via de comércio 

do Zambeze. O governo havia-lhe alugado um conjunto de prazos, incluindo o da Goron

gosa, que ele fortificara com paliçadas formando uma espécie de <<linha Maginob> destina

da a proteger dos assaltos militares de Gaza, os principais estabelecimentos comerciais do 
Zambeze52

• Durante as «guerras civis» de Gaza, Manuel António de Sousa teve oportuni

dade de consolidar a sua posição política; mas, quando Muzila saiu finalmente vitorioso, 

os exércitos de Gaza venceram rapidamente as suas defesas e os estabelecimentos do Baixo 

Zambeze voltaram a ficar sujeitos ao tributo económico. 

No fim da década de 1860, Manuel António de Sousa deu apoio militar às tentativas 

- espectacularmente malogradas - das autoridades coloniais portuguesas para reduzir o 

poderio político e económico dos Cruz de Massangano. Todavia, em princípios da década 

de 1870, começou a expandir de novo a sua influência beligera intervindo com êxito nos 

assuntos de Manica e preparando-se para tomar o domínio politico do reino independen

te do Barué53
• 

Em 1880, Manuel António de Sousa teve a sua grande oportunidade política: a morte 
do Macombe do Barué provocara um interregno politico na sucessão ao trono. Os capitães 

de Manuel António de Sousa invadiram o reino e conquistaram-no com poucos comba

tes54. O seu poderio militar, baseado em correntezas de paliçadas fortificadas, estendia-se 
já desde Sena, através da Gorongosa e do Barué, até às serranias de Manica (ver mapa 

22)55
• Se bem que os bandos de cobradores de tributo económico de Gaza pudessem ainda 

passar ao longo da costa para Cheringoma e o delta, o resto da Zambézia portuguesa es
capara já ao seu domínio político. 
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Entretanto, as rápidas transformações sociais e económicas nas regiões baixas e em 
redor dos presídios comerciais portugueses, estavam, também, a debilitar a estrutura po

lítica do Estado de Gaza. Com a sua capital no Mossurize, bem no interior, o domínio 
territorial de Gaza nas regiões da costa era cada vez mais ténue. 

Em 1884, quando Mundungawe, que adoptou o nome de Ngungunyane, sucedeu a 

seu pai Muzila no trono, teve de enfrentar as crescentes pressões políticas externas e a 
necessidade de reafirmar o domínio «régio» sobre uma população em processo de rápida 

fragmentação política e territorial56
• As suas primeiras manobras políticas orientaram

se no sentido de jogar os diversos centros de poder portugueses uns contra os outros. 
Consciente do crescente poderio militar de Manuel António de Sousa no Norte e do apoio 
cada vez maior dos governadores de Inhambane às populações da costa que resistiam à 
cobrança do tributo económico, Ngungunyane procurou - o que não é de surpreender 

- uma aliança política com o governador português de Lourenço Marques. Assim, em 
1885, Ngungunyane assinou um acordo com Portugal por meio do qual a sua soberania 
política era reconhecida em todo o Estado de Gaza57

• Em troca, Ngungunyane aceitava na 
sua corte um residente português, arvorava a bandeira portuguesa e acedia a que nenhum 

prospector de minérios recebesse a respectiva licença de exploração mineira sem consen
timento formal de Portugal58• 

A intenção estratégica de Ngungunyane ao concluir este acordo político, era tentar 

restabelecer pontas diplomáticas soltas, potencialmente perigosas, enquanto se concen

trava na consolidação do seu poderio territorial no Norte. Fora já procurado por Paiva 

de Andrada, aliado de Manuel António de Sousa que, em 1884, lançara a sua Companhia 
de Ophir, a fim de explorar a concessão económica que obtivera do governo português 
para operações de prospecção de minério(s) na região de Manica59

• Paiva de Andrada 

deslocou-se a Gaza em 1884, e novamente em 1885, para tentar obter autorização política 

do rei e dar início às suas actividades económicas e comerciais. Ngungunyane recusou-lhe 
a autorização política e desencadeou uma série de guerras contra a Zambézia, Manica e 
Inhambane, no que parece ter sido uma tentativa premeditada de reafirmar a sua autori

dade política. 
Os prazos do Baixo Zambeze foram mais uma vez obrigados a pagar tributo econó

mico. No entanto, em 1887, os assaltos de Gaza na região de Inhambane foram repelidos. 
Nesse mesmo ano, porém, Manuel António de Sousa, foi também vencido ao tentar con
quistar parte da campina alta da Machonalândia e teve de desviar as suas tropas a fim de 
participar nas campanhas finais contra os Cruz de Massangano. Ngungunyane ficou assim 

em condições de lançar um grande assalto militar a Manica, que o deixou novamente em 
posição de supremacia política em todo(s) o(s) território(s) do Norte60• 

Foi este o pano de fundo da mais espectacular jogada político-estratégica, que ini

ciou o último acto da história militar do Estado de Gaza. Depois das colheitas de 1889, 

Ngungunyane deu inicio à mudança da sua capital politica do Mossurize para o vale do 

Limpopo, a Sul, em Mandlakazi. 
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A mudança da capital política de Ngungunyane colocou o centro do seu Estado nas 

proximidades do estabelecimento português da baía de Lourenço Marques, que se tornara 

uma área geográfica extremamente sensível, no meio da incipiente corrida politica das 

potências europeias para a construção efectiva dos seus impérios em África (ver mapa 41 ). 
Essa proximidade territorial tornaria difícil a Ngungunyane manter a neutralidade politica 
ou convencer os europeus a deixá-lo dominar tranquilamente o seu Estado. Envolveu-se, 

então, numa diplomada política cada vez mais intrincada com as autoridades britânicas 
do Natal e com o florescente poderio da British South Africa Company, de Cecil Rhodes. 

A diplomada de Ngungunyane procurava nitidamente jogar os interesses polfticos e 
económicos europeus concorrentes uns contra os outros, a fim de negociar o melhor (ou 
o possível) tratado de protecção militar. Ngungunyane parece ter acreditado que nem os 

ingleses nem os portugueses estavam preparados para ver o Estado de Gaza anexado pelo 
adversário politico. Sabendo que, em 1890, Inglaterra e Portugal haviam chegado a uma 
situação conflitual em Manica e estavam à beira do conflito armado, Ngungunyane rece

beu ostensivamente os enviados da British South Africa Company e negociou com eles o 
fornecimento de armas. 

Em 1891, enquanto decorriam as negociações diplomáticas entre a Inglaterra e Por

tugal, chegou a enviar a Londres uma embaixada. Contudo, em Agosto de 1891, quando 
Inglaterra e Portugal concluíram finalmente um tratado político de demarcação territo
rial de fronteiras, a maior parte do Estado de Gaza ficou no interior da esfera territorial 

portuguesa e só algumas longínquas regiões do planalto foram atribuídas à British South 

Africa Company: o Estado de Ngungunyane era incorporado em Moçambique virtual
mente intocado. Ao mesmo tempo, o império pessoal de Manuel António de Sousa tinha
se desintegrado após a derrota militar que lhe fora infligida pelas forças da British South 
Africa Company em Manica e na região do Baixo Zambeze, e o Barué voltara ao caos do 
banditismo e da fome endémica. 

O Estado de Gaza sobrevivera à partilha efectiva da África Austral preservando a sua 
unidade político-territorial e tinha algumas perspectivas imediatas de conservar a sua in

dependência (ver mapa 43). O território da concessão de Paiva de Andrada no Norte, que 
recebera alvará em 1889 com o nome de Companhia de Moçambique, ficara em estado 

caótico depois da derrota de Manuel António de Sousa (ver mapa 19). No extremo Sul, 

os portugueses de Lourenço Marques enfrentavam a crescente dissidência política dos 
régulos VaTsonga sob a sua jurisdição- uma dissidência política que Ngungunyane esti

mulava, na crença de que, com isso, manteria os portugueses fatalmente debilitados61 • En
tretanto, as incursões militares de Gaza nas terras dos VaCopi eram intensificadas, como 
que para demonstrar a quem pertencia a autoridade política na planície entre Inhambane 

e o Limpopo. Contudo, Ngungunyane perdera toda a margem de manobra política no 

campo diplomático. Deixara de poder praticar a sua diplomacia com qualquer perspecti
va de êxito politico e o confronto militar com as autoridades coloniais portuguesas era já 
apenas uma questão de tempo. 
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O novo alto-comissário, António Enes, estava determinado não só a esmagar a refe
rida rebelião militar, como a liquidar de vez a independência política do Estado de Gaza, 

no qual via um obstáculo ao livre recrutamento de mão-de-obra e ao desenvolvimento 

económico do Sul62
• A derrota dos Ndebeles, pela British South Africa Company, em 1893, 

demonstrara que uma vitória militar era possível e deixara Gaza isolado como o único 
grande Estado africano ainda independente, a Sul do Zambeze. António Enes chegou a 

Moçambique em Janeiro de 1895, e começou imediatamente a reunir uma grande força de 

tropas europeias, apoiadas por cavalaria e metralhadoras. 
Em Fevereiro, os VaTsonga foram derrotados em Marracuene e António Enes pre

parou a invasão militar do Estado de Gaza. Ngungunyane tentou negociar até ao último 
momento para manter a independência. Enquanto continuavam as conversações políticas 

com o emissário português José Joaquim de Almeida, Ngungunyane chegou a desmobi

lizar alguns dos regimentos que reunira em redor da capital, Mandlakazi. Todavia, o sen
tido da guerra acabou por tomar ascendente e, os regimentos foram de novo chamados a 

enfrentar o exército «invasor» de António Enes63
• 

A batalha decisiva decorreu a 7 de Novembro de 1895, em Coolela (Khuvulele), onde 
foram destruídos oito regimentos de Gaza (ver mapa 44)64

• Ngungunyane recuou para 

Chaimite, onde fora sepultado Soshangane, e foi ali capturado a 28 de Dezembro, por 

Joaquim Mouzinho de Albuquerque65• A vitória militar dos portugueses fora muito mais 

rápida do que se poderia esperar, atendendo ao medíocre passado militar de Portugal na 

África Oriental; na prática, o exército de Ngungunyane já estava vencido mesmo antes da 
batalha de Coolela começar. Os membros do Conselho de Ngungunyane mostraram-se 
divididos quanto a entrar em guerra com Portugal e a indecisão política marcou todas as 
acções militares do rei durante o Verão de 1895. 

O gigantesco exército reunido em redor de Mandlakazi, compunha-se, em grande 
parte, de regimentos VaNdau e VaTsonga, pouco dispostos a dar a vida pelo Estado de 
Gaza. Para mais, Ngungunyane não era capaz de admitir a possibilidade militar de retirar 
lutando, nem de praticar o tipo de guerra de guerrilha que tanto êxito tivera na Zambézia 

e nos Macuas, a Norte. Para mais, perante a cavalaria e as metralhadoras dos portugueses, 
os regimentos de Gaza eram tão inofensivos como o haviam sido os dos Ndebeles em 

1893. 
O imediato pós-guerra deixou Gaza numa situação social, política e económica caóti

ca. As autoridades militares portuguesas, para controlarem e suprimirem tais circunstân

cias, impuseram a lei marcial na região; no entanto, na prática, subsistia um efectivo vácuo 

político e institucional. Assim, dadas as condições conjunturais, em 1897, Gaza estava de 
novo pronto para a rebelião66• A revolta militar (batalha de Mbuyiseni- tragam-no), foi 

dirigida pelo Magigwane Khosa, um homem de origem Tsonga que subira ao serviço de 

Ngungunyane, comandando primeiro um regimento e, depois, todo o exército Nguni (ver 
mapa 45). Fora o cabecilha do partido da guerra em 1895, mas não estivera presente em 

Coolela já que nesse período se encontrava no Bilene tentando, apressadamente, mobilizar 
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outras forças militares para enfrentar o avanço da coluna portuguesa vinda de Inhambane, 

e, deste modo, conseguira escapar à captura depohl da batalha. 
Posteriotmente, ainda em 1897, Magigwarte Khosa teve condições militares e logfsti

cas para projectar uma nova revolta com o apoio de alguns membros da casa real de Gaza. 
Contudo, os «rebeldes» foram derrotados em Macontene e Magigwane Khosa foi morto67

• 

Se bem que alguns membros importantes da famflia real de Gaza tivessem escapado, essa 
derrota militar marcou o fim político e territorial do maior de todos os Estados Nguni68 • 

._A• reiiiÇ6ea política tecida na orpnluçlo socW e aclmlnlatrlltlva 
Npnl 

Soshangane e os seus correligionários, ao deixarem a sua terra de origem, trouxeram 
consigo, não só a revolucionária organização militar butho, como também, e sobretudo, 

um revolucionário modelo de organização e de relações politicas, sociais, económicas e 
administrativas, no qual, as populações conquistadas e os respectivos chefes políticos, 
eram integrados e «assimilados». 

O mobilismo populacional do grupo Nguni de Soshangane tomou a forma de inten
sas mas rápidas jornadas intercaladas por periodos de fixação em regiões ecológica ou 

militarmente favoráveis. Durante esses períodos de estabelecimento sedentário conseguiu 
manter o núcleo do tradicional sistema politico-administrativo Nguni de divisão em pro
víncias e em distritos que ficavam, quer sob a sua própria autoridade política, quer sob a 
dos seus parentes patrilineares mais próximos. Os dependentes e aderentes politicos do 
monarca Nguni eram distribuidos por cada uma das povoações reais onde instalava uma 
ou mais das suas numerosas consortes. 

Povoações essas, cujas moradias não eram dispostas ao acaso, mas em harmonia com 

um padrão habitacional rígido que fixava o tipo de relação social e politica que interligava 
os habitantes. Das informações históricas prestadas por Manuel Gomes da Costa, infe

re-se que, no Estado de Gaza, a aristocracia dominante também observava, como acima 
referimos, o sistema de <<Casas», que tamanha importância desempenhou, quer na história 

politico-administrativa dos diversos grupos de origem Nguni, quer na história política 

dos reinos e chefaturas, por eles conquistados (ver figura 3)69
• 

Como já notámos, entre os restantes grupos Nguni, os monarcas, por norma, assu

miam uma atitude de manifesta desconfiança politica em relação aos membros da sua 
própria família consanguínea e/ou social. O Estado de Gaza constituía uma excepção, 
embora Alfredo Caldas Xavier afirme que Ngungunyane não nomeava parentes para o 

desempenho de importantes cargos politicos e militares, porque receava que estes se apro

veitassem da sua ascendência familiar e prestigio social para organizar movimentos de 
secessão politica70

• A verdade é que o inkosi (rei/soberano) partilhava a autoridade politica 

e militar com os seus tios e irmãos. Por isso se verificava menor possibilidade de conflitos 
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insupríveis entre membros da família real; conflitos esses, que em outros grupos Nguni, 

conduziram a frequentes desmembramentos políticos. 

Das investigações históricas consultadas, é possível inferir que Ngungunyane não dis
punha de completa liberdade de acção em matéria de importantes decisões politicas, tais 

como migrações, ofensivas bélicas, concessão de terras, relações exteriores, etc.71 A rainha

mãe, os conselheiros, a família real, a aristocracia dominante, os governadores provinciais, 

os comandantes militares, e, até por vezes, alguns chefes políticos autóctones, não raro, 

exerciam forte pressão política sobre a sua vontade e pretensões socioterritoriais72
• O que 

importa acentuar é que tanto os irmãos de Muzila como os de Ngungunyane dispunham 

de uma capital própria e de um território por si directamente governado. Com efeito, esta 

«descentralização» político-administrativa dependia em parte, das capitais reais, tal como 

acontecia entre outros grupos NgunF3• 

Essa organização político-administrativa obedecia às bases lançadas por Soshangane. 
O território, propriedade do inkosi, dividia-se em distritos sob a administração politica de 

um governador de província, designado por hossana74• Os distritos podiam, por sua vez, 

subdividir-se em áreas administrativas, sob a responsabilidade política de um induna, no 
qual o hossana delegava, por norma, parte das suas competências politicas. Eram estes, 
por exemplo, que definiam as áreas geográficas a ocupar por cada muti (ou ndjango - po

voação enquanto território ou grupo doméstico), chefiada por um mulumuzana (ancião) 

e ocupada pelas respectivas famílias, parentes, aderentes e cativos de guerra. 

Deste modo, Soshangane e os seus sucessores, talvez com maior acuidade política que 

os outros monarcas Nguni, tiveram que resolver o problema da integração e «assimilação» 
social de um vasto número de populações autóctones, muitas vezes, cativas de guerra. 

Estas, distribuídas pelo monarca pelos diferentes distritos, puderam ser consideradas pe

los seus «senhores» como familiares dependentes, criando-se, em alguns casos, entre os 

primeiros e os segundos, a mesma relação política de direitos e deveres sociais recíprocos 

existentes no seio da extensa família Nguni. 

Com efeito, na documentação escrita existente, encontram-se testemunhos presen

ciais que nos permitem afirmar que os reinos e as chefaturas VaTsonga e VaCopi eram 
politicamente mantidos em submissão graças a uma larga gama de métodos, mais ou me

nos eficientes, que incluíam recompensas, penalidades, execuções individuais, detenção 

de reféns, fomento de rivalidades e, enfim, também o recurso ao genocídio sumário e 

sistemático75
• Deste modo, a incorporação politica de cativos de guerra nos regimentos, 

nas províncias, e nos distritos territoriais não foi o único meio que os VaNguni utilizaram 

para aumentar o efectivo dos seus súbditos políticos. 
Fora do núcleo de maior concentração populacional, onde os dirigentes do Estado de 

Gaza exerciam um directo domínio administrativo, foram normalmente respeitadas e até 

apoiadas a integridade política e a aristocracia dos reinos e chefaturas autóctones subme

tidas, desde que pagassem os tributos económicos exigidos76
• De facto, os chefes políticos 

autóctones que se submetessem, pagando os tributos económicos, obedecendo às ordens, 
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prestando os serviços sociais exigidos e participando anualmente na importante cerimó

nia do lnkwaya (festas reais)17
, eram autorizados a continuar no pleno exercício das suas 

funções sociais, políticas e rituais retirando largos benefícios do sistema administrativo e 

militar Nguni78• 

Também Georges Liengme esclarece que os reinos e chefaturas conquistadas eram, 

grosso modo, colocados sob a jurisdição de chefes poUticos devotados ao monarca por 

mercê dos beneficias sociais que retiravam da estrutura poHtica e administrativa Nguni19• 

Os que se submetiam de bom grado eram autorizados a conservar os seus chefes políticos; 

todavia, ficavam estes subordinados a um chefe político Nguni nomeado por Ngungunya

ne para actuar como intermediário entre si e os chefes tradicionais seus vassalos. Aquele 

autor garante ainda que eram massacrados sem piedade os que recusavam submeter-se à 
autoridade politica, por vezes despótica, do monarca Nguni80• 

De acordo com o mesmo autor, os que ousavam resistir militarmente eram atacados 

tantas vezes quantas as necessárias para cessarem com a sua hostilidade e prestarem vassa
lagem política e económica81 • Por outro lado, eram recompensados socialmente os chefes 

políticos autóctones que demonstrassem lealdade politica e submissão económica, poden

do mesmo, integrar a estrutura política e administrativa do Estado de Gaza, na medida 

em que se colocavam como intermediários políticos representantes das suas populações, 

junto do induna designado por Ngungunyane. 
Segundo um procedimento político corrente, tal como em outros Estados Nguni, 

também no Estado de Gaza, os filhos dos chefes tradicionais tributários, especialmente os 

sucessores legítimos, eram, regra geral, criados na capital deste Estado Nguni, com o du

plo propósito de servirem, por um lado, como reféns e, por outro, de aprenderem a língua 
e os costumes culturais, sociais e militares dos conquistadores. Os monarcas Nguni, de 

acordo com alguns registos históricos, aplicaram ainda, de forma sistemática e estratégica, 
a política de «dividir para reinar». Por exemplo, Arnaldo Sequeira fornece interessantes 

elementos históricos sobre as intrigas tecidas por Muzila e, posteriormente, por Ngun

gunyane, visando provocar a fragmentação política de dois grandes regulados que domi

navam territorialmente a Norte do actual distrito de Inhambane: Vilanculos e Mazibe82• 

Deste modo, Ngungunyane mantinha o Estado de Gaza debaixo da sua real au

toridade politica, através de uma múltipla gama de métodos de estruturação e de 

(inter)relacionamento politico-administrativo, com especial relevo para a institucionali

zação das relações de intermediação, levadas a cabo pelas rainhas dispersas pelas capitais 
reais, pelos governadores de província, pelos comandantes de regimento, pelos numerosos 

indunas, e, numa escala mais baixa da estrutura político-administrativa de intermediação, 
pelos chefes políticos autóctones. 

Os membros dessa elite política deviam, por norma, residir em Mandlakazi durante 

parte do ano. Cada adulto podia escolher livremente o induna do seu agrado. Bastava, 

para tanto, que se lhe apresentasse para kondza; isto é, declarar a sua efectiva submissão 
política. 
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Notas 

Madhanfliaze é o verdadeiro nome do distrito. segundo 
Sarmento Muhlanga, um anciao (mulumuzana) da aldeia de 
Kadjah111e. De acordo com ele, trata-se de uma palavra Zulu 
composta por agkltinação: Madha + Nghazi, em que Madha 
signifiCa •que come• e Nghazi significa «sangue». Portanto, 
Madhanfliaze signifiCa «terra que come sangue•. E, isto por
que, durante as migrações, incursões e invasões Nguni, e as 
kltas de ocupação colonial, travaram-se muitas batalhas nesta 
área geográfica, que foi a última capttal política do Estado de 
Gaza. Os portugueses. talvez por dificuldades de pronúncia 
origínal, chamaram oficialmente à terra, Manjacase. Procura
mos aqui g~afar a palavra da maneira mais aproximada à sua 
pronúncia origínal: Mandlakazi. Entrevista com SARMENTO 
MUHLANGA (mu/umuzana), Aldeia de Kadjahane. 

2 O nome Tsonga foi-lhes dado pelos invasores Zulus ou VaN
guni, que reduzi~am à servidao a maioria dos seus clãs entre 
1815 e 1830. A origem deste termo Zulu é provavelmente o 
termo Rhooga, que significa Oriente (wrhonga =alvorada), e 
pelo qual os clãs dos arradores de Lourenço Marques tinham 
o coslume de se designar. Segundo as leis fonéticas das duas 
línguas, o r em Ronga passa para I +h aspirado, qu111do pro
nunciado pelos Zulus (exemplo: o Ronga rhandra, amar, da 
thanda em Zulu; rharhu, trés, da lhathu). O nome Tsonga tor
nou-se um «apeido•, que na língua dos Zulus el3 um equiva
lente de escravo/vassalo, e apHcavai!Hlo a toda a etnia Tsonga 
(a comunidade política designa-sa por Tsonga, a língua que 
lles é comum é o XiTsonga e os falantes desta, VaTsonga. 
Também são designados na iteratura colonial portuguesa por 
landins). Ver: TOSCANO, F. (1938), «Tribos e famíias indíge
nas na província do sul do Save», Boletim da Sociedade de 
Estudos da Colónia de Moçambique, 7, (37), pp. 207-208; ver 
ainda: XAVIER, A. (1894), «Reconhecimento do lilrflOPO: os 
territórios ao sul do Save e os Váluas•, Boletim da Sociedade 
df1 Geographia df1 Lisboa, Série 13 (3), (1), p. 138; MARIVATE, 
C. (1978), «Cian praíses in Tsonga•, Limi, 6, (1/2), pp. 31-43. 

3 A comunidade Copi habita a região costeira, eni«H>s-fios 
lilrflOPO e lnharrime e no interior do distrito de Mandlakazi. A 
palavra Copi vem do verbo Nguni kucopa, que signifiCa •anre
messar com a seta•, e data do século XIX. Os VaNguni desig
navam esta comunidade de Copi, porque estes usavam como 
énliiS, arcos e flechas de que el3m excelentes atiradores (a 
comunidade politica designa-se por Copi, a língua que lhes é 
comum é o CiCopi e os falantes desta, VaCopi. Também são 
designados na iteratura colonial portuguesa por Chopes). Ver: 
JUNOD, H.-P. (1927a), •Some notes on tsopi origins•, Baniu 
Studies, III, p. 57; ver ainda: EARTHY, D. (1925), •Notes on 
some agricultura! rites practed by valenge and vacopi•, Baniu 
Studies,ll; HARRIES, P. (1981a), cStavery, social incorporation 
and surplus extraction: lhe nature of fi'ee 111d unfi'ee labour in 
Soulh-East Africa», Joutm!l African History. 22, (3), pp. 309-
330. 

4 SoshMgMe ou Changana era um dos apelidos do t.lanuku
sa, chele Zulu que se estabeleceu na costa Leste e submeteu 
a maior pcrte dos VaTsonga, na época histórica de Shaka. É 
possível que este nome seja mesmo mais antigo e tenha per
tencido a um chefe que tivesse vivido no vale do Baixo Limpopo 
Mies de Manukusa. Fosse como fosse. este vale chamava-se 

KaNchangana e os seus habitantes MaChangana (a comunida
de politica designa-se Changana, a língua que lhes é comum é 
o XiChangana e os falantes desta MaChangana. Também são 
designados na literatura colonial portuguesa por Shanganes). 
Ver: JUNOD, H.-A. (1974), op. cit.; ver ainda: FELICIANO, J. 
(1989), op. cil.; GRILO, V. (1960), «Esboço de um Guia Etno
gráfico de Moçambique•. Boletim do Instituto de Investigação 
Cientific8 de Moçambique, 1, (2), pp. 126-127; RIBEIRO, A. 
(1965), Gramática Changana (Tsonga), Caniçado, Editorial 
Evangelização/Missão de S. Vicente de Paulo; RITA-FERREI
RA, A. (1965), Um interessante caso de sucessão entre os 
ChanganasdoChibuto, Lourenço Marques, IICM. Neste capitu
lo, centraremos a nossa Málise, sobretudo. no enquadramento 
histórico-politico, dos grupos étnicos Tsonga e Copi, visto que, 
no capítulo seguinte, iremos esboçar um quadro histórico das 
migrações Nguni, nas quais abordaremos as particularidades 
da formação social, política e culural do grupo étnico que sub
sequentemente se viria a designar por Changana. 

5 A história dos reinos que existiram no Sul de Moçambique, é 
analisada por diversos autores, sobretudo em função do im
pacto do comércio que se foi desenvolvendo ao longo dos sé
culos na região e onde a supremacia de cada um, se deveu ao 
seu controlo das rotas oomerciais existentes. Segundo David 
Hedges, as fontes contemporâneas do século XVI, como os 
relatos dos náufragos que atravessaram a região do actual Na
taVZululãndia para chegar à baía, referiram, que neste período, 
o poder se encontrava nas maos do reino Nyaka, e que este 
nao se imitava só à Ilha da Inhaca, mas que detinha grande 
inftuência politica na região entre o rio Maputo e o mar (que era 
considerada como a melhor área de comércio). Além de Nyaka. 
eram também referidos os reinos Tellbe, Mpfumo, limbombo 
e Manhice (Manhiça), e fontes holandesas referi~am-se a um 
certo número de reinos do interior, dos quais os portugueses 
tinham na época apenas um vago conhecimento: Matsolo (Ma
tola), Nwarrba (Moamba) e Ntimane. No século XVII, Nyaka 
começou a enfraquecer devido ao aumento de poder do reino 
seu vizinho- o reino Tembe (a ocidente entre os rios Maputo e 
Umbeluzi)- que vai SUIQir como poder domínante, torn111do-se, 
no século XVIII, o maior e o mais poderoso dos reinos Ronga, 
e o maior vendedor de marfim em troca de missangas. Este 
declínio de Nyaka deveu-se a uma guerra civil que conduziu à 
sua cisão em dois reinos: Machavane e Nyaka. Segundo David 
Hedges, a luta pelo controlo do comércio de marfim conduziu 
a diversas lutas entre os diferentes reinos. Estas rivaidades 
continuaram até cerca de 1770. David Hedges refere que ao 
longo de 1750 os interesses europeus no Sul de Moçambique 
aumentaram dando ínicio a mudanças radicais nos padrões do 
comércio, havendo relatos de como as políticas Ronga e Nguni 
do Norte foram afectadas por este comércio externo. A luta pelo 
controlo do comércio que se estabelecia ao longo das terras 
baixas costeiras, entre a baía de Lourenço Marques e os Ngu
ni do Norte. oonduzi~am ao desaparecimento da comunidade 
política Ten1>e e ao SUIQimento do poderoso reino Mabud<Yt.la
puto, onde o controlo do comércio de marfim lhe permítiu uma 
acumulação de riqueza maís rápida que a de Tembe, dMdo
lhe por isso a supremacia politica. O século XVIII viu também 
swgir na regi/lo de lnhanilane uma complexa sequência de 
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migriiÇOes. na qual diferentes alalças estavam envolvidas 
na disputa pelo poder. A ooupação holandesa (1721-1730) e 
a ocupação austríaca (1777-1781) vão tanilém elas infklir nas 
relações políticas en1re estes reinos que, na lenlaliva de Ida
rem com e11es novos lnlel1oculores no seu meio, e no esforço 
de os u~lzar arn seu proveta, vão entrar arn cootonto entre si. 
Enlre estes dois períodos de ocupação M uma alleraçAo na 
coofçuraçAo política dos reinos Ronga: o Terme (já sem Mapu
to) ganhou de novo uma cata preponderma politica e Matola 
tinha surgido çomo o segundo reino mais poderoso da bala. 
Só a pMir de 1782 é que os pa1Ugueses se eslabeleceram 

polticamenle na baía de Lourenço Marques. Mas vão faflar 
na sua tenla1lva de manter o cootrolo exclusivo do oomércio 
de exportaçto da baía, e retirar811H!e em 1796. Durante a sua 
ausência (três anos) o reino Moenila vai começar a &rnei\Jir 
çomo grande poder, conseguindo dorrinar o reino Matola e 
substituí-lo, no inicio do !Micuto XIX. çomo poder dominante 
a Norte da bala (vai conquistar tanmém Chelinda, Mabola e 
Magaia). O período após 1821, çomo adiante oonstatararnos, 
os reinos do Sul de Moçanilique vão sofrer uma das maiores 
translormaç6es, devido ao movimento do Mfecane que originou 
um longo período de guerras a que deu origem à lormaçAo do 
Eslado de Gaza. Ver: HEDGES, O. (1978), Tr&de and polllcs ii 
Soulhem Mozambíque and Zu~land., lhe eirlieflllth and ~ 
nineleenlh Cfllltuly, London, SOAS, Tese de Doutoramento; var 
ainda: UESEGANG, G. (1987), «Lourenço Marques antes de 
1895: aspectos da história dos estados vizinhos, da lnteração 
entre a povoação e aqueles estados e do comércio na Bala e 
na povoação>, AtquNo, (2), pp. 19-75; SMITH, A. (1971), The 
Struggle for Conlrol d Soulhem Mozambique: 1720-1835, Ann 
Mia, Universlly ~ Caifomia, Tese de Doutonurento; SMITH, 
A. (1970). cDelagoa bay and lle lrede of Soulh-Eastarn Afri. 
ca», ii GRAY, R .• BIRMINGHAM, D. (eds.), Pre-oolonia/ Afri. 
can úade: esssys on tracte in cenlre/ and es&tarn Africa Before 
1900, London, Heinemann; RITA-fERREIRA. A. (1967/68), 
Os africanos de LOUteiJÇO Marques, Lourenço Marques, IICM; 
MONTEZ. C. (1948), Descobrimento e fundaçilo de LOU1811ÇO 
Marques, 1500-1800, Lourenço Marques, E~ Modema: 
LOBATO, A. (1948), •História da fundação de L001811ÇO Mar
ques•. Lusitflnis; (s.n.); LOBATO,A. (1960). História do presídio 
de Loumnço Marques, Lisboa, Tipografia Minerva; FALCÃO. J. 
(1909), cUsos e ooslumes indígenas nas terras da oorôa de 
Lourenço Marques•, Revista Portuguesa Colonial Marítima. 
't:IJV, (142), pp. 151-163; ALPERS, E. (1985), «Siate, mer
chant capital, and gender relalions in Soulhem Mozambique to 
lhe end ot lhe nineteenth cenlury: some lenlative hypoteses», 
Atr;:an Economic Hisloty, (13), pp. 23-55; LOBATO, A. (1961), 
Quatro estudos e uma e~ histórica para a história de 
LOUfflnço Marques, Lisboa, JICU; SOUTO, A (1996), op. cl. 

6 RITA-fERREIRA, A (1982a), Presença Luso-Asiática 11 Mu
tações Culurais no Sul de Moçambique (até c.1900), Usboa, 
IICTIJICU, 139. 
Sobre a origarn do nome Bila. segundo a tradição oral, exis
tem duas interprelaçlles: alguns entrevistados afirmaram que o 
nome IBria sido de um chefe tradicional (Bila) que vivia naquela 
ilrea geográfica antes das migrações e invasões Nguni, tendo 
a região ficado a ser oonhecida por Bilene. Outros afirmam ain
da, que o nome deriva do ~gar onde esteve installda a sede 
do antigo comando militar, e mais tarde, a da circunscrição 
- lnchobane - que era uma elevação de 1er1eno arn volta da 

qual há uma extensa planície, de terra argilosa e preta, que na 
lírigua XiChangana se traduz por BJia ou Billlne. Neste sentido, 
e segundo os registoe orais, a primeira hipólese avançada é 
baslante viida, na medida em que noolras regiões do país, 
se u.n outros nomes, para designar o mesmo tipo de so
los. Chama-se, por exemplo, nhiC4 em X!Aonga, ndzovs arn 
XiTswa e dongo arn ChiNdau. Entrevista oom JÚLIO CORREIA 
LANGA (hos~. Posto Administrativo de Nguzene; Entrevista 
com ERNESTO t.w<UPULANI (hos/J, Locaidade de Chilata
nhale; ver ainda: JUNOO, H . .P. (1927b), The life of 8 South 
Alrican Trile, Londres, Macrnllan. 

8 MATOS, L (1973), Origens do povo chope segundo a fradiçllo 
oral, Lourenço Marques, IICM, 10, Série C. 

9 Podem detectar-se as seguintes imigrações de grupos Ofll&
nizados provenientes do Zoutpansbelg: a) os fundadores dos 
reinos de Zavala e Gwar!te (a dillilguir do reino de Garrba 
descrito pelos nissiol*los do eéallo XVI), que se estabele
ceram na regilo Horestal entre o lnhanlme e o mar, unificando 
te~te as pequenas oomunldades politicas locais; 
b) os fundadores da comunidade politica Xlburri, entre-os-fios 
Sablr e Mezimechopea; c) um segmentos de Lobedos, cujos 
descandentes ainda relembram uma rarnola llgaçio a Modjadji 
Thowle, titulo ailda apicado àa célebres r.inhas dos lobedos 
do Transval Norte, detantoras da mais potente magia p~vial 
arn Ioda a Atr1ca Austral. Ver: LIESEGANG, G. (19n), cNaw 
lghts on Venda tradltions: Mahumane's acoount of 1730», His
IOI)'iiAfrlca, 4, pp. 163-181. 

10 António Rita-Ferreira refere que os Tsonga mantiveram cootac
tos directos oom comunidades politicas ernigrantaa pt'lN81lien

tes do interior, sobretudo Shonas e Solhos, e que pela sua or
ganização mais avançada vieram a dar origem a oomunidades 
políticas maiores e que em cootrapertida, as comunidades Copi 
e (Bi)-Tonga nunca fizeram surgir unidades politicas vastas e 
estratificadas. ver: RITA-fERREIRA, A. (1982b), FíxaçAo Por
tuguesa e História Pré-Colonial de '-t!çambíque, Usboa, IICT/ 
JICU; ver ainda: SMITH, A. (1973), cThe peoples of Southem 
Mozarrbique: an historical survey•. Joumal d Atr;:an Hisioty, 
XIV, (4); SMITH, A. (1971), op. cl.; RITA-fERREIRA, A (1975), 
op. cl.; JUNOD, H.-P. (1939), cOs índigenas de Moçarrbique 
no século XVI e oomeço do século XVII segundo os antigos 
documentos portugueses da época dos descobrimentos•. Mo
çambique: Documentário Trimestral, (17), pp. 5-35; MONTEZ, 
C. (1939), •Os Indígenas de Moçarmique: estudos sobre do
cumentos portugueses do século XVI e XVII>, Moçambique: 
Documentário Trimestral, (20), pp. 5-31 ; RITA-fERREIRA, A. 
(1979), •História plé-ooloníal do Sul de Moçambique: tentativa 
de slntese•. Studis, (41142). pp. 137-164; RITA-fERREIRA, A. 
(1958), Agrupamentos e caracterizaçlo étnica dos indlgenes 
de Uoçambique, Usboa, JICU; TOSCANO, F. (1941a), op. cit. 

11 Tudo indica que os eteilos acumulados da exploslo demo
gráfica, da abundbia de çeclos niCUOOI nalunlia, de prol
feraçlo do IWII'l8ln8llto, da produçlo de exceden1es agrloolas, 
da difusão das armas de fogo. das vantagens proporcionadas 
pelas trocas oomen:iâs com o exterior, tenham provocado sig
nificativas transforrnaç&ls sociais, eoon6frjcas e politicas que 
expicam: a) a crescenlll especlfiddade e a rápida llspersAo de 
culura que designamos por Tsonga; b) o fenómeno da forma.. 
çlo de Estados omonlilrquioos•, mais oo menos Y8SI08 e pode
rosos, com crescente estratiflcaçlo social, oom forças produti
vas dotadas de maior dlnanismo, oom 01ganizaçao nilitar apta 
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a resistir a ataques de rivais e a lançar operações punitivas e 
expansionistas de ~uma envergadura. Ver: RITA-FERREIRA, 
A. (1982b), op. cl. 

12 CAROOSO,A. (1958), •Monografia etnogáfica sobre os Tswa», 
Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambiqoo, vol. 27, 
(108), pp. 151-207; ver ainda: POLANAH, L. (1988), •A ter
minologia de parentesco entre os va-tswa da costa sueste de 
Moçambique•, in Moçambique: Cull/18 e História da um país: 
actas de V Semana de Cultura Africana, Coimbra, CEA/UC, 
pp. 171-214; HELGESSON, A. (1971). Tire Tshwa response 
to Christianity, Johanneburg, Universidade de WiiM!ersrand, 
Tese de Doutoramento. 

13 Alan Snith refere que Henri-Phiippe Junod afrma que os Copi 
tal como os Gi-Tonga são uma divisão dialectial dos longa, 
enquanto ele, defende que os Copi são um grupo distinto dos 
Tonga. Pn se ~ esta distinçlo entre eles, Alan 
Smith enaisa com delalle os primeiros movimentos popula
cionais para o Sul de Moçambique entre 1000 e 1500 n.e. e 
a expansão Tsonga. Ver: SMITH, A. (1973), op. cil.; ver ainda: 
SMITH, A. (1971 ), op. cil.; JUNOO, H.-P. (s.d.), cSome remarks 
ofthe Folklore oflhe Ba-Thonga», Folldora, vol. XIV, (190), pp. 
116-124. António Rita-Ferreira anaisa as causas que conduzi
ram à formaçlo no lel11'0 e no espaço dos três grandes grupos 
étnicos do Sul de Mlçambíque (Tsonga, Copi e (Bi)-Tanga), 
baseando-se sobretudo no traballo de A1an Smith, com quem 
está de acordo em muitos pontos, considerando também os 
(Bi)-longa como uma unidade cuftural e llngulstica disOOta dos 
Copi, flfiÍ)()I'8 defendendo que existem elementos idênticos na 
sua formaçlo iniáal. Ver: RITA-FERREIRA, A. (1975), op. cit.; 
ver ainda: FERREIRA, A. (1955), «Some notes on lhe Thonga 
culture•. Zaire, 9, (1), pp. 3-23; LANHAM, L. (1955), A sfudy of 
Gítonga of lnhambane, Johannesburg, Witwatersrand Universi
ty Press; NUNES, J. (1932), •Apontamentos sobre a tribo dos 
Ba-Thonga•, Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambi
que, 1, (3), pp. 25-36; POSSELT, F. (1929), «TheWatawara and 
lhe Balonga•, Nada, (7), pp. 80-95. 

14 RITA-FERREIRA, A. (1982b), op. cil. 
15 BEACH, O. (19ITb), The Rozvi and the Changamire State. The 

Origín of a M)itl: The HislorÍJ!fllPhY d lhe Rozví, Roma, ln ter
natfonaf Conference on Soulhern African History. 

16 Ainda sdlle este imigrantes, lelmemos que as tredições orais 
e escritas l1e atribuem: a) a intnxluçlo da circuncisão e uma 
data de chegada já posterior à fixaçAo de europeus em Lou
renço Marques e lnhambane; b) a fundaçio des comunidades 
politicas de Gwambe e uHeriormente de Zavala, impondo-se 
nelas como aristocracia dominante. Ver: MATOS, L. (1973), op. 
cl.; ver ainda: JUNOO, H.-P. (1927b), op. cN. 

17 RITA-FERREIRA, A. (1982b), op. cil. 
18 Acerca dos Va-Loyi a tradição oral aponta como provavel 

origem deste nome - Va-Loyi (feiticeiros) - ao facto do chefe 
migrante Nyai Hwambi, ter praticado incesto com a sua tia, 
Hahani, o que lhe valeu a expulsão pelos seus panentes da 
seguinte forma • \olli-le embora feiliceiroJ . Partindo levou con
sigo os seus aderentes (Va-Loyi). Va-loyi seria, portanto. uma 
quaificação panegirica do cfl! Gwambe etnicamente descen
dente dos ~ai de estrato Karanga. Possivelmente, esles 
Gwambe seriam os emigrantes prolo-Shonas, Gamba, cujos 
antepassados teriam partido de Venda (Vecha ou Vasulho) 
descendentes do «Mujaju wa Thovela•' provável 6nhagem de 
Modjadji Thovele que se tornou famosa. como an1eriomente 

referimos, pela sua magia pklvial na África Austral, e que mais 
tarde foi respeitada e consultada pelos VaNguni devido aos 
seus poderes sobrenaturais. Ver: FULLER, C. (1974), Nr eth
nohistoric sfudy of continuily and change in Gwambe cullure, 
Department of Antropology, Northwestem University, Tese de 
Doutoramento. 

19 RITA-FERREIRA, A. (1982b), op. c~. 
20 MATOS, L. (1973), op. cl. 
21 HARRIES, P. (1989), «Exclusion, classiflcation and internal co

loniaUsm: lhe emergence of elhniclty among lhe Tsonga-speak
ers ofSouth Africadl VAIL, L. (ed.), The creation oftriba/ism in 
Southem Africa, London, University of Califomla Press. Patrick 
Hwries neste seu trabalho, apesar da enáise ser mais apro
fundada em relação ao Norte do Transval, ele apresenta uma 
ifl'4l0rlanle reflexão sobre o Sul de Moçambique. Ao anai sar 
o grupo Tsonga ele refere que nAo existe uma cultura Tsonga 
•pura• que possa ser vista como uma entidade étnica unifor
me ou estática, porque este cgrupo social• adaptou-se aos 
diferentes contextos pollticos e adquiriu novos dados culturais, 
assimilando-os a um grau elevado. 

22 JUNOO, H.-P. (1927a), op. cl.; ver ainda: WEBSTER, O. (s.d.), 
Kinship and ~ion: agnation, alernatNe structures and 
lhe individual in Chopi sociefy, Rhodes University, Tese de Dou
toramento: CABRAL, A. (1910), op. ct. 

23 COBBING, J. (1988), • The Mfecane as Mbi: thoughts on Ditha
kong and ~·. Joumal o/ African Histay, 29, (3), pp. 
487-519; ver ainda: LYE, W. (1967), cThe Difagane: lhe Mf
ecane in Southem Sotho area, 1820-24>, Joumal o/ African 
Histay, vol. VIII, (1), pp. 107-131: ELDREDGE, E. (1992), 
«Sources of conflict in Southem Africa, ca. 1800-30: lhe 'Mf
ecane' reconsidered•, Joumal o/ African Hístory, 33, (1), pp. 
1-35; HAMILTON, C. (1992), cThe character and objects of 
Chaka: a reconslderation of lhe making of Shaka as 'Mfecane' 
motor», Joumal o/ Afrlcan History, 33, (1), pp. 37-63; LYE, W. 
(1967), op. cil; OMER-COOPER, J. (1993), «Has lhe Mfecane a 
future?: a response to lhe Cobbing critique•, Joumal d Scxllh
em African Studies, 19, (2), pp. 278-294; PEIRES, J. (1993), 
«Debate: paradigm deleled: lhe materiatist interpretation of lhe 
Mfecane•. Joumalo/ScxihemAfrican Studies, 19, (2), pp. 295-
313; WRIGHT. J. (1989), •Polticat míthofogy and lhe making of 
Natal's Mfecane•. Cenadian JoumBI d African Studies, 23, pp. 
272-291 . 

24 A comunidade politica designa-se Nguni, a lingua que lhes é 
comum é o Nguni e os falantes desta VaNguni (também são 
designados na literatura colonial portuguesa por Vátuas). Nos 
finais do século XVIII, na região da Zukllãndia, começou a 
emergir um movimento em direcção à formação de Estados 
por três grupos principais: os Ngwane de Matiwane, os Ndwan
dv.e de Zv.ide, e os Mthetwa de Dingiswayo. Os três lideres 
emergiram pela sua competição territorial uns com os outros, 
tentanto construir unidades politicas mais extensas através da 
conquista de conxmldades pol~icas vizinhas, aumentando em 
escala e frequência as guerras, e com elas a necessidade de 
aperfeiçoar a sua organização militar. O conflito miltar que se 
desenrolou entre 1816 e 1821 entre o reino Ndwandv.e, ldera
do por Zv.ide e o reino t.thellwa, liderado por Dingiswayo, con
duziu à morte deste último. Shaka, da lnhegem lulu, um dos 
comaJdantes millares do lider morto. tomou o poder e tentou 
submeter o reino Ndwandwa. Uma parte dos elementos des
te reino fugiu, refugiando-se fora do alcance de Shaka. Entre 
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estes últimos, enconltavarn-se os reis Z~uendaba. que vai 
aeguir em direcçlo ao actual MaliM, Soshangane/Manukusa, 
que seguiu para a regiio de Moçambique, fixancb.ee primeiro 
peito de LOUieiiÇO Marques (1822-1827) e depois ITWJi$ para 
Norte, e N'qaba Msane e Ngva~a Meseko, que iriam fixar-se 
em várias àreas do Sul e Centro de Moçambique. Aceita das 
circunstâncias revoklcionárias que deram origem ao reino Zulu, 
ver: OMER-COOPER, J. (1969a), «Aspects of poltlcal chlllQ8 
in lhe nineteenlh~tury Mfecane•. in THO~SON, L. (ed.). 
Alri;an socielies in Southem Africa, London, Heinemann; UE
SEGANG, G. (1970), rNguni Migralions be'-1 Delagoa Bay 
and lhe l.arrbesi, 1821-1839•. African HistOI'ical Studies, (3); 
BONNER, P. (1983), Kíngs, commonetS 81ld concessionms: 
1116 evOOtion and dlssolulion d thrJ níneteenth-century Swazl 
stlie, Cambridge. CarriJridge University Press: GUY, J. (1980), 
«lhe ecological factors in lhe rise of Shaka 81ld lhe Zulu King
dom», in ATMORE, A. (ed.), Economy and soci8ly in pre-ildus
trial South Africa. London, longrren; HEDGES. D. (19858), 
•Befole 81ld atler Shaka: papers in Nguni history», Cadernos 
de História, (2), pp. 63-65; LIESEGANG, G. (1975), «Aspects 
ot Gaza Nguni History (1821-1827)», Rhodesian History. (6), 
pp. 1-14; WARHURST, P. (1966), r lhe scranille and African 
Politics in Gazaland», in STOKES, E., BROWN, R (ed.), The 
zambesian past: sludies in Central African hislory, London, 
Manchester University Press. 

25 John Omer-Cooper refere que, a regiAo da Zululândia, nos fi
nais do século XVIII, se transformou numa regiêo de grandes 
pressões devido ao aumento populacional, que conduziu à 
fala de terras. Esta situaçêo deu origem a um grande confli
to inler-<Xllllll1idades politicas que POf sua vez origlnaram um 
processo de l!lldanças institucionais provavelmente faciitadas 
pelo contacto entre duas grandes etnias: os Solho e os Nguni. 
Alguns autores defendem que os conflitos politicos e milteres 
foram agudizados por uma crise ecológica à qual se seguiram 
anos de secas e fome fazendo oscilar a estabilidade agro-pe
cuària e intensificando a luta pelo controlo dos recursos econó
micos mais favoráveis à agricultura e à pecuilria. POI' seu lado, 
Alan Snith nota que a pressAo populaciooaufalla de terras são 
factores visíveis no acontecimento do que foi o Mfecane: mas 
estes factores por si só nao explicam um tão vasto movimento. 
Defende, por isso, como anteriormente constatàmos, que o 
crescimento do comércio de exportaçao da baía de Lounsnço 
Marques e o desenvolvimento de lgações comerciais entre a 
baía e o Natal foram têo i~tes que conduzirem a lutas 
entre linhagens pelo controlo das rotas comerciais ao longo do 
Atoral e para o interior. Acerca das causas que estiveram na 
origem do Mfecane, ver: OMER-COOPER, J. (19691>), The Zulu 
afterrnath: a ninelf16el1fh..c6ntury revolulion iJ Baniu Africa, 
London, Longma~s; SMITH. A. (1969), • The ltade of Delagoa 
Bay as a factor ín Nguni poitics 1750-1835•, in THOMPSON.l. 
(ed.), Afric8ll socielies in Southern Africa, london, Heinemann; 
ver árida: HAMILTON, C. (1995), Th6 Mfecarle Afterrnath: 
Reconstructive Debates in Southern Afric8ll History, Johannes
burg, UniversityofNatal Press; HEDGES, D. (1978), op. cít. 

26 Segundo John Omer-Cooper, as consequências do Mfecane 
foram vastes, conduzindo a múltiplas a~erac;lles demogràfiCBS 
e sociais: a) levou a que deteminadas il'eas geogràficas, fi
cassem quase desertas (o Natal, POf exeqllo), e a que outras 
ficassem densemente povoadas; b) conduziu a que diversos 
fragmentos étnicos ficassem juntos numa mesma naçêo (na-

çAo Batuto) e que o padfAo de dlalrtbulçlo da populaçêo da 
.África do Sul roodasae radicalmente; c) deu latRJém Oltgem ao 
uginento de gnlldea Estados lt,lldarnenle Olgéllizados em 
linhas rrilitam com uma grande concenlriÇAo de pod- n• 
mlos do rei a um grau nunca anles conhecido pelos sistemas 
políticos ltadicionlis; d) à destruiçio de unidades politicas p&

quenas: e) à lntroduçêo de novas tácticas de guerra (regimen
tos de Idade rrilltares- singular: butflo. plural: (ma)butflo); ~ • 
lntroduçêo de um serviço militar prolongado e à introdução de 

novas armas (principalmente a sela de cabo curto): g) a mlllx>
dos de integraçllo social e adnini&trativa de merrb'os de dife
rentes etnias numa única COJOOnidade politica. Desenvolveu· 
lles o sentido de lealdade COITIJm e contribuiu para o decllnío 
de alguns Estados como os Mateve e Yao. Relativamente às 
consequências do Ufec8lle ver: OMER-COOPER. J. (1989a), 
op. cít.: ver ainda: OMER-COOPER, J. (1969b), op. ci. 

27 RITA-fERREIRA. A. (1982b), op. ci. 
28 Pouco se sabe desta enigmática e conflituosa figure que desa

parece de um local para reaparecer em outro assaz distante, 
em Incursões fulgurantes que visavam frequentemente o saque 
dos seus próprios confrades tribais. Segundo alguns autores, 
depois da derrota sofrida por Zü em 1818 ou 1819, ter-sa-ia 
registado uma obscura disputa entre N'qaba e SoshangSle. 
arrbls do cll Nqurnayo e, po!lanlo, parantes agnáticos do ven
cido. A sua partida da terra natal teria coincidido com a daquele 
seu pansnte e com a de Zwanguendaba {ligado a Z!Mde por 
laços de base matrimonial). Todavia, a maioria dos testemu
nhos atinna que à testa do elA Messane e de outros aderentes, 
partiu da regíêo da baía de Santa Lúcia, tendo-se refugiado, 
junto de Ngwana, chete do cli Swazí dos Maseko, com quem 
desenvolveu s6lda anizade. Este, posleriormente, temendo a 
vingança de Shaka, decidiu tarmém patir para o Norte, 8COITI

panhado pelos seus súbditos. Ver: SILVA, J. (1884), Mrmráia 
sobre Soffla olfertiCicla ao IRm. • e Exm. • Rodrigo Luciano de 
Abreu de Lima, Gowmador-Gflfal da Provinci8 ele Moçambi
que, Maputo, AHU; ver ainda: NURSE, G. (1973), «Ndleldwa 
and lhe Ngoni», Society A.fBkNri Joums/, 26. (1), pp. 7-14; 
NEWITI, M. (1973), op. cl.; DOCUMENTAÇÃO AVULSA DE 
MOÇAMBIQUE NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 
(1964). vol. I, Lisboa, CEHU; DOCUMENTAÇÃO AVULSA DE 
MOÇAMBIQUE NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 
(1967), vot. 11, Lisboa, CEHU; DOCUMENTAÇÃO AVULSA DE 
MOÇAMBIQUE NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTIWNIRINO 
(1974), vot. lll, Lisboa, CEHU. 

29 As agitadas migrações, depredações e subdivisões do grupo 
heterogéneo originalmente chefiado por Zwanguendaba, inte
ressam, segundo António Rita-Ferreira, por cinco razões: a) por 
haver atravessado e efectuado razias em parte do território de 
Moçambique; b) por haver lnçorporado no seu sistema social 
e rriitar numerosos elementos Tsongas do Sul do Save; c) 
por haver permanecido durante quatro ou ànco 11108 enlre os 
Nsengas que se prolongaram pela circunsatçao da Mlrivía; 
d) por S8lern dele originàrios os núcleos qua a si próprios se 
designam de VaNguni, dispersos pelas províncias do Nlassa 
e Cabo Delgado; e) por Mpezenl, um dos seus mais directos 
descendentes. ter chegado a prometer vassalagem a Coroa e 
a aceitar a Bandeira POIIuguesa, até a afectivaçlo do 8COido 
de fronteiras em 1891. Ver: RITA-FERREIRA, A. (1975), op. 
cl.; ver linda: MONTEZ, C. (1937), «As invas6es Manglinls 
e dos Machangas: Zuagundeba e Ndaba, 1820-1823; Gaza 
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e Manicusse, 1830-1840•, Moçambique: Documflflfário Tri-
1716Stral, (10), pp. 25-55; MARKS, S. (1969), • The traditions 
of lhe Natal Nguni: a second look ai lhe wxll of A.T. Bryanl>, 
in THOW'SON, L. (ed.), African societíes in Southem Africa, 
London, Heinemann; SICARD, H. (1968), •The Dtnmuseya•, 
Nada, 9, (5), pp. 22-41; LEWIA, O. (1956). «ThebattleofZwan
gendaba•, Nada, (33). 

30 Para detalhes sobre este(s) processo(s) migratório(s), sobre
tudo em relação às rotas seguidas por cada grupo ver: LIESE
GANG. G. (1970), op. cit.; ver ainda: ALBERTO, M. (1967/8), 
«Os Angónis: elementos para uma monografia•, Memórias do 
lnstitiMJ de lnlJIISiigação Cientifica de Moçambique, (9), Série 
C, pp. 47-93. 

31 LIESEGANG, G. (1970), op. cit.; ver ainda: BROCK, L. (1989), 
From Kingdom to Colonial District: a pollical economy ci so
cial change in Gaza&Jd, Southem Mozambique, 1870-1930, 
Worth~em UniYeiSity, Tese de Doutoramento. 

32 Soshangane ou Manukuza em Nguni, Manukuse ou Manikhosi 
em XiTsonga, ou, ainda, Manicusse ou Manicuse, em Portu
guês. Ver: LIESEGANG, G. (1986a), Nf1U1111unyane: A figura de 
Ngungunyane Nqumayo, Rei de Gaza 1884-1895 e o desapa
recimento do seu Estado, Maputo, ARPAC. 

33 RITA-FERREIRA, A. (1982b), op. cit. 
34 LIESEGANG, G. (1969), •Dingane's Altack on Lourenço Mar

ques in 1833>, Jouma/ ci African Hislory, X, (4); ver ainda: LIE
SEGANG, G. (introd.). (1995), A GUfJfTa dos Reis Vátuas: do 
Cabo N<tal, do Maxaca~e da Malola, do Macass- do Maputo 
e demais reinos vizinhos contra o Presídio da bala de Louranço 
Marques, Maputo, AHM. 

35 José Botello aventa a hipótese de Soshangane e Mziikazi 
serem irmãos. Pertencerem ambos, pelo menos, ao Estado 
Ndwandwe, chefiado por ZIMde, a seu lado lutando contra Din
giswayo. Porém, ao contrário do que aconteceu com MziHkazi, 
Soshangooe permaneceu leal a ZIMde até à derrota que este 
sofreu per;11te Shaka, no rio Mhlaluze, em 1818 ou 1819. Da 
genealogia de Soshangarte conhecem-se quatro antepassa
dos: Mlcachua, Mangua Gaza (origem do nome dado ao seu 
Estado), Ugagua Macué e Segone. Ver: BOTELHO, J. (1934), 
op. cl.; ver ainda: PINTO, C. (1917), «Voagem de lnharnbane 
às terras de Manicusse em 1840•. Archívo das Colónias, 1, (6), 
pp. 269-274; PEIXE. J. (1962), •Nolas históricas do concelho 
de Magudea, Boletim Sociedade de Estudos Moçambique, 31, 
(130), pp. 5-31; SMITH, A. (1969), op. cl.; LIESEGANG, G. 
(1967), Beilrage zur Geschichte das Reiches der Gaza Ngurri 
im sudlichen Moçambique 1820-1895, Colónia, Universidade 
de Colónia, Tese de Doutoramento. 

36 NEWITT, M. (1995). História de Moçambique, Lisboa, Publica
ções Europa-América. 

37 Um dos primeiros relatos das tradições do reino de Mpeseni 
foi publicado em: WIESE, C. (1691 ), o Expedição Portuguesa 
a M'Pesene>, Boletim da Sociedade de Geographía de Lisboa, 
(6/7), pp. 235-273. 

38 John Omer-Cooper refere que com a frequência das guerras, 
os rituais de iliciaçllo dos jovens tomaram-se baslalle peri
gosos e por isso, o sistema tradicional de iniciação Nguni foi 
abandonado e, em sua substituição. os jovens em idade de 
circuncisio eram agrupados num regimento de idade niHtar, 
dando-se assim uma adaptação das cerirll)nias de iniciação a 
objectivos nilitii'BS. Ver: Ot.ER.COOPER, J. (1969a). op. cit.; 
ver ainda: RITA-FERREIRA. A. (1974), Elno-história e culura 

tradicio11al do grupo Angune (Ngum), Lourenço Marques, IICT, 
(11), Série C; LIESEGANG, G. (1983), •Notes on lhe internal 
structure of lhe Gaza Kingdom of Southem Mozambique, 1840-
1895•, in PEIRES, J. (ed.), Bafora ami Alter Shaka: papers in 
Nguni History. Grahamslo>Ml, Rhodes University. 

39 RITA-FERREIRA. A. (1982a), op. eH. 
40 Para repetir o sumàrio de Margaret Read, distinguem-se quatro 

elementos na composição étnica dos VaNguni do Malawi e Mo
çambique: a) os descendentes dos dois grupos Nguni partidos 
do Natal após a derrota sofrida por Zwide em 1818 ou 1819: b) 
os descendentes dos Tsongas e Karangas que entre o Natal 
e o Zambeze se agregaram aos núcleos originais Nguni; c) 
os descendentes dos Incorporados wroote as rrigrações ao 
Norte do Zarrbeze, sobretudo do eúalo Ntumba e Tengo; d) 
os destendentes das com.midades polític;as submetidas que 
habitavam o território onde os Nguni se estabeleceram defi
nitivamente (Tumbuka, Henga, Cheua. Be!rba e Ajaua). Ver: 
READ, M. (1956), The Ngoni of Nyasaland, Londres, Oxford 
University Press; ver ainda: READ, M. (1936), «Tradition and 
prestige among lhe Ngoni•. Africa, 9, (4), pp. 453-483. 

41 RITA-FERREIRA, A. (1982a), op. eH. 
42 Ao contrário destas comunidades politicas. os Nguni domi

nados pelo clã Maseko não demonstraram grande interesse 
pelo desen'<Oivirnento de laços comerciais com o litoral. Con
tinuaram. fundamentalmente, a manter uma economia agraria 
e predatória. As suas relações com as COOl.Ulidades politicas 
insubnissas eram quase se1111fe de natureza bélica. As cons
tantes ilcursões destinavam-se a obter gado, aimentos e jo
vens cativos de ambos os sexos, os quais eram incorporados 
na organização estadual. sobretudo ao serviço dos membros 
da aristocracia. Toda a estrutura política se baseava, por con
seguinte, na manutenção de um exército eficiente. Nessas 
comunidades politicas carecidas de outras formas de riqueza, 
o poder avaHava-se pelo número de dependentes que o varão 
mantinha sob seu controlo politico. Mas ao passo que entre, 
por exemplo. os Ajauas esse desiderato se podia alcançar por 
métodos indirectos, os Nguni, para o atingirem, baseavam-se 
quase exclusivamente em métodos directos de captura. Por 
outro lado. os cativos nAo encontravam obstàculos na sua 
•assinilação• e, desse modo, tinham a~ oportunidades 
de se eleva-em na escala social e ecooOmica Nguni. Todavia, 
como adiante veremos. é erróneo supor que os Nguní nunca 
venderam esaavos aos mercadores indígenas e estrangeiros 
que traficavam entre o Interior e o Htoral. Fizeram-no, embora 
em circunstâncias excepcionais, tais como, a acumulação de 
cativos de guerra em número superior à capacidade de ab

sorção da sua orgânica social e niNtar ou ainda, quando os 
chefes chegavam à conclusão de que o comércio esctavagista 
oferecia interessantes compensações económicas. Um desses 
chefes foi Chikussl . Ver: ALPERS, E. (1967), The Eas1 African 
Slave Trade, Nairobi, Historical Association of Tanzânia. 

43 O Estado de Gaza - assim chamado, como vimos, em home
nagem a Mangua Gaza, um antepassado de Soshangane - vai 
surgir em cerca de 1821, e vai ter como primeiro rei Soshan
gane/Manukuse, que, segundo Gerhard liesegang, governou 
entre 36 e 38 anos, tendo morrido em 1858. Os quatro reis de 
Gaza sio: Soshangane: 1821-1858; Mawev.e: 1859-1861; MJ
zila: 1861-1884; Ngungunyane: 1884-1895. Ver: LIESEGANG. 
G. (1983), op. cl.; ver ainda: NEGRÃO, J. (1985), •O reina
do de Ngungunhane (1884 a 1895)•, Revista Tempo, (766), 



ENQUAOI{Ai'IENTO HISTOI\ICO, ÉTNICO E POLITICO DE HANDLAKAZI: DO HPECANÉ 

AO EStADO Df GAZA 
I PAUE III 

pp. 16-22; VILHENA, M. (1996), Gun~hstuJ no HU RBino. 
Lílboa. EdlçOes Coibri. 

4-4 Mguel da Cnlz refere CJJe a vastidio das lemls que integnml o 
Estado de Gaza. a 111lltiplicidade dos grupos etno-inguísticos 
que incorporava, a imensídlo das chefaturas que dominava, a 
profunda estratifícaçAo social que o caracterizava, tomaram o 
Estado de Gaza numa enorme a C011"9lexa formação social. 
Diversos autores pronunciaram-se sobre 011 aspectos da es
lrldicaçlo social otganízaçlo e politica do Estado de Gaza 
sendo unAnimes em afirmar que existia uma nítida dMslo em 
•classes sociais•: os merrbros da linhagem real (os VaNgu
ni «puros•); 08 Mabulundlela: os VaNdau; 011 VaTsonga: 011 

cativos de Quetra cl1amados tilhloko (cabeças: adolescentes 
tomados esmvos pelo Nguni) e, no úftlmo lugar da escala de 
prestígio Ngunl, estavam 011 merrbros de chefaturas sutJ;Jo• 
das, encarlllll'ltll cüllntae, que se enoontravam lncorporadaa 
para pagamentos de i~ e deseflllenharem obrigaçl:les 
adninislrativas a uma casa Ngunl. Ver: CRUZ. U. (1982), His
táia da formi!Çio da classe traballadora em Manica e Sofa/8 
ao sul do Pungué, 1892-1926, Maputo. FL-UEM, Tese deU
cenáatura; ver ainda: LIESEGANG, G. (1983), op. cM; RITA
FERREIRA, A. (1974), op. cl. 

45 Segundo alguns aulores, o início da luta armada e a fuga de 
Uuzila para o Spelonken. no Transval, registaram-se nomes
mo ano: 1860. Diocleciano das Neves afirma que as hostiid• 
des rebentaram logo após a investidura de ua-. Ao certo, 
sabHe que am 1 de Dezetrbro de 1861. Muzila se apresentou 
no presídio de Lourenço Marques a soicltar auxíHo miitar, em 
troca de subnissio á Coroa de Portugal. O governador Onofre 
nu.te nAo hesitou em fomecer o socorro pretendido, tanto 
mais que Muzíla vinha recomendado por JoAo Albasini. A ba
lalla entre os dois exélcltos bi lravada am 16 do mesmo mês, 
sendo o de "'-destroçado pela fuzilaria dos caçadores de 
elefantes. Muzila deslocou-se ao Bilene para marcar presença. 
Mas o seu Irmão. de novo auxilado por regimentos Swazis. 
mais uma vez o bateu e obrigou-o a refugiar-se no Mossurize. 
Persistente, Muzila mobiizou os seus recursos e os do gover
nador Onofre Duar1e, para infligir outra derrota aos parlidáios 
de M~Mewe, nos campos da Moarrba. entre 17 e 20 de Agosto 
de 1862, força1do-os a refugiar-se de novo nas terras do rei 
Mussuate. Finalmente Muzila, desta vez auxiiado por forças de 
João Allasinl. conseguiu derrotar definitivamente o seu irmão, 
nas margens de Mezimechopes. Mas este, apoiado pelos Sv.e
zis e pelo régulo da Moa!rba, ailda invadiu e saqueou por três 
vezes as Terras da Coroa. apoderando-se de gado, marfim e 
fazendas. Ver. NEVES. D. (1882), •Exploração do rio Bembe», 
Boletim da Sociedade Geografia de Lisboa, (6). pp. 336-347; 
ver ainda: !MRTINS. F. (1957). João Albasini e a Colónia de 
S. Luis. Lisboa, Agência Gelai do UHramar; PAIVA-MANSO, V. 
( 1870), MemiNs sobre Lwenço A.farques, Lisboa, Imprensa 
Naàonal; JACQUES, A. (1971), SWivoogo swa Machangana, 
Kensington, S>Mss Míssion; CANCELAS, A. (1972), Contrblio 
para uma Porttica Social llloçambtw!a, Braga, Edüora Pax. 

46 Também designado, nos documentes escritos, por Mzila, Mu
zira e Mugira. 'Mison ~langa afirma que o seu verdadeiro 
nome era Chibi*uza. António Ca-doso informa, por seu lado, 
que tomou o nome de lnharnanda depois de w do Transval, 
para dirigir a revola contra o seu írmAo. Os desenvolvimentos 
hisbíricos do reinado de Muzila podem enurnenl'-se do seguin
te modo: a) começo espontmeo do movimento migratório de 

traballadores para a Arrica do Sul: b) i~ crescente 
das l'llOilita& desle 1111Wtmente que aubstíiultarn as da caça 
ao elefante, C14a exlinçJo no Sul do rfino se iniciou por vol
ta da década de 1870; c) lnlegraçlo na econonia monelãria 
raklrçada pela venda de géneros oomo gargelim e amendoim, 
elCpOrlados por fnnas rrencesas; d) crescente Interesse dos 
europeus, sobraludo Ingleses eslabelecldos no Natal, rece
bendo o reino de Gaza, a visita de cornerc:ialtes. mlaaionárioe, 
exploradom, etc.; e) renovado ~ho doi por1ugueees pela 

IIWlutençlo de conllctos oom o reino de Gaza; f) dilgências 
do monarca para aqulaiçlo de armas de fogo. \lar: UHLANGA. 
W. (19468), • The 8lory of lhe Amatshangana•. Nada, (25). pp. 
70-73; CARDOSO, A. (1887), «ExpediçAo às terras do Muzilla 
(1882)•. Bol«ím ds Sociedade de Gaogrslia de Lisboa, (3), pp. 
153-240; ver ainda: YOUNG, J. (1970), •The lllgendary hlsiDry 
d lhe Hosl and Ngorlma chlefso, Na. 10, (2), pp. 49-«l; LO
PES, G. (1928), RelpMtas ao C1uesllonMío fllnogrlfic:o, Beira, 
Governo Territorial ~a da IAoçan'tllque: CROONEN
BERGH. D. (1910), Troís Ans dans fAfrlque Australe: 1879, 
1880, 1881, Bruxelas, Polleunls. 

47 PÊLISSIER, R. (1987 ~). op. cl.; ver ainda: LIESEGANG. G. 
(1983), op. cM.; RITA-FERREIRA. A. (1982a), op. cl. 

48 THEAL, G. (1896), The ~ln South Alrlca, Johan
nesbwg, Jula; ver ainda: MYBURGH, A. (1949), The tribes 
ri Barbeton District, Pret6ria, Dept. Native Affairs; NEVES. 
D. (1882), op. cl.; MHLANGA, W. (1948b), cThe story of Ng
IVIQ8ZI», Nada, (25), pp. 70-73; ERSKINE, V. (1869), cJoumal 
of exploratlon te lhe mouth of lhe river Ull1lOPO•, Joumal Royal 
Geogrsphy SocJety (39), pp. 233-276. 

49 TOSCANO, F. (1941b), cSobnl os indígenas portugueses ao 
sul do ZarriJeze•, Boletim da Sociedade de Estudos de Mo
çambique, 10. (44). pp. 65-147; ver linda: XAVIER, A. (1894), 
op. cl.; QUINTINHA, J., TOSCANO, F. (1935), A derrocada do 
Império Vátua e Uousilho de Albuquerque, Usboa, Casa Edi
tora Nunes de Carvalho. 

50 AXELSON, E. (1967), op. c/1. 
51 Os prazos foram uma instituiçilo que se desenvolveu ao longo 

do vale do Zarrbeze, entre Quefinane e o ZUrrbo. Foi a partir 
de meados do século XVI que, segundo Alexandra Lobato, se 
fez inicialmente de forma espontanea por homens do reino. 
que legal ou ilegalmente, se lançan~m na grande aventura do 
comércio no ser!Ao. Apesar deste avanço Inicial, só depois 
de 1618, quando a concessão das terras foi regulamentada, 
conforme ordem régia a D. Nuno Pwares Pereira, pelo viaHei 
da lndia é que a Coroa oomeçou a reconhecer os privilégios e 
direitos destes primeiros portuguesas, cuja legitirnaçAo deste 
títulos se verificou sob uma forma especial de enfiteuse, de
nominada «prazos da coroa•, e através da qual a Coroa reco
nhecia, a quem o requeresse, a posse da terra, qualquer que 
tivesse sido a sua forma de aqul$içl0. A slluaçlo de lnstabi
ldade enc:ontrada nas OOI!IJnidades politicas rmçamblcanas, 
bi eldremamenle fawrâvel aos portugueses no seu estabeleci
mento na regiAo do vale do Zambeze. O declínio do Estado do 
Monornotapa e Kalonga, jé em decurso nos ínicios do século 
XVII, e a incapacidade dos Undí, Lundo, Maoomile, Chikanga 
e do rei de Quíteve am estabelecerem o seu poder, írlll8diu
OII de taram um controlo efectivo sobra 08 territórios onde se 
verificava a expansAo portuguesa. As origens da ínstilulçAo dos 
prazos foram mol!vo de dívems retlex!les: a) a origem árabe 
defendida por Oiveira Martins e Pedro Pwares: b) a origem 
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portuguesa, com ou sem influência da Índia, defendida res
pectivamente. por Alexandre Lobato e Giuseppe Papagno; c) 
enquanto processo de substituiçio através da tooquisla aos 
africanos (que Cartas Sena refere como a tese do 'trespasse') 
que é defendida por Ernesto de Vilhena e Fritz Hoppe. Ver: 
LOBATO, A. (1962), «Colonização senhorial da Zambézia•, in 
Colonização senhorial da Zambitzia e outros estudos, Lisboa, 
JICU; MARTINS, J. (1889), Relatório da Commisslo encar
regada de estudar as r11formas a íntroduzir no syst11ma dos 
prazos de Moçambique. Lisboa, l"1lfensa Nacional; ÁLVARES. 
P. (1916), •O regime d05 prazos da larrblzia•, Boletim da So
cilldade de Geographja de Lisboa, 34" Série, (416): PAPAGNO, 
G. ( 1980), Colonialismo e feudalismo: a questão dos prazos da 
CM1118111 Moçambique no fim do século XX, Lisboa, A Regre do 
Jogo; VILHENA, E. (1905), op. cit.; HOPPE, F. (1970), op. cít,; 
SERRA. C. (1978b), Os •prazos da C®a» em Moçambique: 
contriluiçAo para o estudo d05 modos de produçllo cok!niais, 
Maputo, Ediçio do Autor; ver ainda: PERALTA, J. (1951), «Ori
gem e IIVollção d05 prazos da Coroa na Zambézia•, Revista 
do Gsbilete de Estudos Ulramarinos, Ano 1. (2), pp.35-41: 
XAVIER, A. (1889), Estudos Colonialls, Nova Goa, l"1lfensa 
Nacional; NEWITI, M. (1973), op. cl; ISAACMAN, A. (1972b), 
Mozambique: lhe afrícanization da european mtilulion: lhe 
Zambezl prazos, 1750-1902, Madison, University of WISCOilsin 
Press. 

52 A instituiçio prazos foi declinando principalmente a partir dos 
principias do século XIX tendo como causas: a) a fraqueza es
trutural da instituição, onde o âmago do problema estava na 
fa~a de legitirridade tradicional do prazeiro; b) o baixo nivel de 
produção agrícola e as elevadas necessidades de consumo, 
sendo para o senhor do prazo suficiente a colecta do mussoco: 
c) a obrigatoriedade da cornerciaizaçAo interna de tod05 os 
produtos produzidos no prazo e importados; d) a competição 
entre os prazeiros e entre estes e as comunidades políticas 
vizinhas; e) a ausência de uma força militar e administração 
portuguesa eficiente: f) o envolvimento d05 prazeiros no tráfico 
de esaavos nos finais do século XVIII e no século XIX quando 
começaram a esaavizar os colonos que viviam nos seus pra
zos prejudicando a harmonia interna dos prazos e destruindo 
o frágil equüibrio que até então tinha existido; g) o crescimen
to do absentismo por parte dos prazeiros; h) as secas e as 
fomes; i) as invasões não só por causa das secas e fomes, 
como tarrbém de chefaturas locais que tentaram recuperw as 
sues terras e, sobretudo, j) devido ás rrigraçôes e invasões 
de oulres coroonidade políticas, como por exemplo, os Nguni. 
Ver: ISMCMAN, A (1969), «lhe prazos da woa 1752-1830: 
a functional analysis of lhe politicai system», Studia, (26), pp. 
149-178; ver ainda: ISAACMAN, A., ISAACMAN, B. (1975), 
• lhe prazeiros as lrans-fi'ontiersmen: a study in social and 
cultural change•. lnlemational Jcumal d Ahican Historical Stu
dies, 8, (1); NEWITI, M. (1969), •Portuguese on lhe Zanilezi: 
1111 historical interpretation of lhe prazos system•, Joumal d 
A/rícan History, X, (1), pp. 67-85; VILHENA, E. (1910), Algumas 
pa/avms sobre o regímen d05 pmzos da coroa, Lisboa, Edição 
do Autor. 

53 COUTINHO, J. (1936), Manuel António de Sousa, um Caplão
Morda l8mbézia, Lisboa, Pelo Império. 

54 ISAACMAN, A. (1986), «Ex-slaves, trans-lrontiersmen and lhe 
siiiVe trade: lhe Chikunda of lhe Zalrbase Valley, 1850-1900», 
in LOVEJOY, P. (ed.), Ahicans in bondage: studies in slawry 

and lhe si/Ml frade, Madison, University of Wisconsin . 
55 ISAACMAN, A, ROSENTHAL, A. (1984), «War, Slaves and 

economy: lhe late nineteenlh-century Chikunda expansion in 
Sou1h-Cen1Ial Alrica•, Cultures et Développement: ReiJIJfl ln
temationale des Sciences du Développm~~nt, vol. XVI, (3/4), pp. 
639-670; ver ainda: NEWITI, M., GARLAKE, P. (1967), «lhe 
'aringa' ai Massangano», Joumal of African Hístory, vol. VIII, 
(1), pp. 133-156; CAPELA, J. (1988), A República Militar de 

MaganjadaCosta(1862-1898), Maputo,AHM: EÇA. F. (1953), 
História das guerras rro Zambeze, Chícoa e Massangatro 
(1807-1888), Lisboa, Agência Geral do U~mar. 

56 Dois rrissionários estrangeiros obtiveram, em 1885, junto dos 
Macuacuas, a informação de que a morte de Muzila foi manti
da em segredo durante dois anos, para que, entretanto, fosse 
fwmemente estabelecida a autoridade politica do seu sucessor. 
É que, segundo relatos orais e escritos, no Estado de Gaza o 
direito sucessório era tão caprichoso como o dos reslantes rei
nos de origem Nguni. Assim, em 1872, o Estado de Gaza, ainda 
niio dispunha de uma inkosikazi (ou khosíkazi - rainha: diz-se a 
mulher principal enlre as esposas de um poligino). cujo lobo/o 
tivesse sido pago pela coroonidade politica. De uma obseJVa
ção de António Cardoso pwece inferir-se que Mundungawe era 
o herdeiro preferido. Porém, o mesmo autor não deixa de pre
cisar que três d05 filhos conspiravam para se apoderarem do 
poder: Mafumane, Mudungaz e Como-Corno. Que o primeiro 
foi mandado assassinar pelo segundo não oferece qualquer 
dúvida. Por seu lado, Como-Como também desapareceu mis
teriosamente. Mesmo assim, Mudungaz parece ter vivido no 
perpétuo tormento de que regressassem dois outros irmãos. 
Anhana e Mafabaze que, prudentemente, se tinham posto a 
salvo. Sabe-se que após a sua investidura, o novo monarca, já 
com o nome de Ngungunyane, continuou a politica predatória 
e agressiva dos seus antecessores. Tentou, de seguida, em re
petidas incursões miütares. vencer os Manicas refugiados nas 
montanhas e, mandou cobrar tributos entre outros, aos reinos 
Shona-Carangas. Ver: CARDOSO, A. (1887), op. cl.; ver ainda: 
WHEELER, D. (1968a), «Gungunhana•, in BENNETI. N. (ed.}, 
Leadershfl ín E/tStam A/rica, Boston, Boston University Press; 
SERRANO, J. (1894), cExplorações portuguesas em Lourenço 
Marques e lnhambane•. Boletim da Socilldade Geografia da 
Lisboa, (6), pp. 397-447; XAVIER. A. (1894), op. cft.; RODNEY, 
W. (1971), • lhe year 1895 in southam Mozambique: African 
resistance to lhe imposition of european colonial rule>, Joumal 
Hístory Society Nigeria, 5, (4), pp. 509-536. 

57 LIESEGANG, G. (1986b). vassalagem ou TratadodeAmízade? 
História do Acto d8 Vassalagem d8 Ngungunyane nas Relaç{Jes 
Externas de Gaza, Maputo, AHM. 

58 HARRIES, P. (1981a), op. cit. 
59 As duas Cort'4'anhias Majestáticas institucionaizades em Mo

çambique eram a Con'1lélllhia de Moçambique e a Companhia 
do Niassa. A Companhia de Moçambique leve como predeces
sores a Société des Foundateurs de la ~nie Généfale 
du Zarrbeze (1678/79) e a Companhia de Ophir (1884). A 
concessão foi-lhe dada por 50 enos. Uma figura chiiVe para 
o desenvolvimento desta companhia foi a de Paiva de Andra
da. Em 1891, numa tentativa de transformar a Cort'4'anhia 
em algo mais viável, o governo português concedeu-lle uma 
nova carta, onde lhe eram dados podenes soberanos sobfe o 
território de Manica e Sofala, entre os prazos do Zanileze a 
Norte e o rio Save a Sul. Pare evitar a desnacionaização da 
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CCln1l8flhia, o governo decidiu que esta teria a sua sede em 
Lisboa, que a maioria dos seus directores seriam portugueses 
e que os seus estatutos seriam sujeitos à nNisio do governo. 
No enlallo. ou1ras provisões da cata !aditavam essa mesma 
desnacíonaizaçl tenida pelos portugueses, nomeadamente 
a possíbildade de estrangeiros poderem ~ quotas e ob
terem da ~ subo(X)Iloassões. AD klngo de 1890 era 
réCOnhecido o domínio da adrrinisk'açlo inglesa ná OOII1lanhia 
(vejHe o C8IO do inglês Albert Odls). Por seu lado, a Corllla
nhia do Niassa obteve a IU8 cata em Setembro de 1891, por 
25 anos (que mais la'de bam estendidos a 35 anos). O seu 
território abrangia a regiiio de Gabo Delgado e Niassa. Obriga
ções semellantes a Corl11anhia de Mlçani)ique foram dadas 
à do Niassa. A ~hia nilo foi formada senilo em M!wço de 
1893 e nAo foi senio em Setembro de 1894 que a Con11anhia 
tomou bnnalmente posse dos terril6rios. Blrry Neii-Tomlinson 
divide a actuaçlo da Corl11anhia em três perlodos: o primeiro 
que vai de 1894 a 1898, em que a Co1111anhia pubicernente e~· 

pressou que o seu objectivo era o desenvolvimento eoon6rrioo 
da região, mas onde a sua influência não se espalhou mais do 
que a alguns pontos isolados da costa, e onde o aoonle<:ímen· 
to mais irnpor!Mie foi a inlrodução do i1111Qslo da palhota em 
1898. O segundo período vli da 1899 a 1914. Neste período, 
a Co1111anhia tomou-se uma força de oonquista e ocupação. 
Mas os acontecimenlllS no Niassa e mudanças nos interesses 
capitalistas levaram a que, por vala de 1909, se tivesse aban· 
donedo o objectivo do desenvolvimento eoon6rrioo, virando-se 
a Companhia para a expansAo do seu papel oomo fornecedora 
de força de traballo migrante. Em 1913, o traballo migratório 
para a Alrica do Sul acabou e a ~ia mudou de mllos. 
No ten:eiro período, de 1919 a 1929 a ~ia virou-se para 
o aumento do n ivel de oobrança do if11l0Sto de pallota oomo 
forma de aumentar os seus rendimentos, expandindo e inlensi· 
ficando os abusos que sempre cometera. Em 1929, o governo 
português toma posse do território. Ver: NEIL· TOMLINSON, 
B. (1977), • The Nyassa Chartered Company: 1891-1929•, 
Joomal of African History, XVIII, (1), pp. 109-128; ver ainda: 
SOUTO, A. (1996), op. ci.; COSTA, M. (1989), «No centenário 
da Corl11anhia de Mlçambique, 1886-1988». ArqvNo, (6), pp. 
65-76: NEIL· TOI.I.INSON, B. (1990), Thll Mozambique Cher· 
tered Compan)( 1892 to 1910, London, University of London. 
Tese de Doutoramento; NEWITT, M. (1981), op. eH; COSTA, 
E. (1902), O terrtório de Manica e Sola/a e a administração 
da Companhill de Moçambique: 1892-1900, Usboa, Typogra· 
phia da C011118Rhia Nacional Ed~ora; NEIL-TOMLINSON, B. 
( 1979), Manica and Sofaland t1Je Mozambique Chartered Com· 
pany, 1892-1910. london, Institui of Co111R101T1'o1ealth Studies; 
STUART. R. (1985), •Os Nyanja. o U.M.C.A. e a Companhia do 
Niassa, 188()..1930•, Revista Internacional de Estudos A/rica
nos, (3), pp. 9-44; COUTINHO, J. (1893). Do Nysssa a Pemba: 
os t~ da Companhia do Nyassa: o fliuro porto commer· 
cial da regilo dos Lagos, Usboa, Typographia da Con11anhia 
Nacional; WORSFOLD, W. (1899), Pottuguese Nyassaland: 
an accoont of tfle disoovely, native populatíon, agriculural and 
mineraii8Saln:es and present administration of tfle territoty of 
tfle Nyassa Compan)l London, Sampson Low; MIRANDA, J. 
(1902), Manica e Sdala: guide to lhe Mozanrbique Company's 
lflffioly, London, William Clowes; COSTA, M. (1940), Do Zam
beze ao paraleo 22": morJOf1Bfia do terrlório de Manica e So
fala sob a administração da Companhia de Moçambique, Beira, 

COfl1lllllhla de Moçan1lique. 
60 WHEELER, O. (1968b), cGungunyane lhe Negocialor: e 9Ndy 

in Atican Diplomacy•, JoCitnal of Nrün HistOf'l, 9. 
61 PÉLISSIER, R. (1987-88), op. ci. 
62 O Eslado de Gaza oonstiluia a maior ameaça ao plano de 

ocupaçlo colonial concebido pelos portugueses. O rei Ngun· 
gunyane, vériaa vezes tinha desaliado o ocupante, tendo 
mesmo, depois da dertola de Marrecuene, aoollido sem re
ceios, nas suas tan'IS, Mahazule de MagaNil e Nuamantibjana 
de Zillahla. Depds da vit6ria de Mlmcuene, Antônio Enes, 
Pf81*0U o seu plano de ataque a Gaza, quar no campo diplo
mático. quer no campo militar. V6rtos emiuários portugueses 
estsbeleceram oontactos com Ngunguny!Wie, oom o objectivo 
de: a) impedir que Ngungunyane ganhasse b'Ça no campo 
miitar. oonvencendo-o de que nio haveriam ataques ao seu 
terrllório; b) i11118dindo a sua alança oom a ~hia de Mo
çanilique. para a oobrança de impostos no seu Bri16rio; c) 
evitar o estabalecimenlo de negodaç6e& oom a British South 
Afiica Cornpany. Oa portugueses tentaram, ainda, estabelecer 
negociaçOes oom Ngungunyane. oom vista a obter a elllradiçAo 
dos chefes tradicklnals refugiados da batal!a de Marracuene. 
Finalmente, os portugueses decidiram atacar nililarmente. A 
investida, cuidadosamente preparada, foi feita em três i'enles: 
a 8 de SetenD'o, uma coluna vinda do Sul, travou uma violenta 
balalla em Magul, onde se anoontrava refugiado Nuamantibja
na (Zihlahla), que Ngungunyane se havia 1'8Qlsedo a entregar 
aos portugueses; entretanto, uma quadrilha de embarcações, 
em Outubro de 1895, havia peneirado pelo U11110P0, subme
tendo Xai-Xai e Bilene; uma outra coluna, vinda de lnhambane, 
a 7 de Novembro, detontou-se oom o exército de Gaza em Co
olela. per1o de Mimlakazi (a capilaQ, que foi incendiada. A 28 
de Dezembro de 1895, descoberto que foi o re«Jgio de Ngun· 
gunyme em Chairrile, este foi preso por Joaquim Mouzlnho 
de Alluquerque e levado para Usboa, oom deportaçAo uherior 
para os Aço1'B8. No dia 21 de Jullo de 1897, em Maoontene (a 
10 quilómetros do Chibuto), um e~éft:ito português reforçado, 
uma vez mais sob o oomando de Joaquim Mouzinho de AIJu. 
querque, derrotou as forças mililares de Gaza. Entretanto, a 
Sul, a lndependênàa de Maputo tinha finalmente, terminado 
em Fevereiro de 1896. Tentou Joaquim MouzinhodeAibuquer· 
que capturar o rei Nguenaze, mas nilo o oonsegulu, pois este 
escapou-se passando para o território britânico, a Sul da Ponta 
de Ouro, onde (r)estabeleceu o seu reino. Ver: ROCHA, A. et 
ai. (1983), op. ci.; ver ainda: ENES. A. (1945), A fJJB"B em 
Atríca em 1895, Lisboa, (s.e.); HM!MOND, R. (1966). op. ci.; 
ANDREA, A. (1897), «A marinha de guerra na C8fl11811ha de 
Lourenço Marques e oontra o Gungunhana, 1894-1895•, An/JÍ$ 

do Clube Militar Naval, (s.n.); MARQUES, M. (1930), Aprislo 
de Gungunhana, Lisboa, Agência Geral das Colónias. 

63 ROCHA. A. et ai. (1983), op. ci.: ver ainda: WHEELER, O. 
(1968&), op. cl. 

64 PÉLISSIER, R. (1987-88), op. cl. 
65 PÉUSSIER, R. (1987 -88), op. cit. 
66 No dia 21 de Jullo de 1897, cerca de 5000 guemtlros, a maio

ria dos quais de origem VaNdau, atacaram o quadrado portu· 
guês em Maoontene, tendo sido destroçados pela llzilaria e 
logo perseguidos pela cavalaria e pelos auxllns do exército 
pol1uguês. Meg~ Khosa foi morto durante a tentativa 
de fuga para o Transval. Alguns prisioneiros declararam que 
Magigwane Khosa mand!l'a matar a própria mAe-substituta de 

156 1 157 



HOÇAHBIQUE: HEHÓRIAS SOCIAIS OE ONTEH, DILEMAS POLITJCOS OE HOJE 

Ngungunya~e, UJ11libecaza~a, por ser favorável aos portugue
ses, e ter discordado do massacre do destacamento do alferes 
Chamusca, em Paklle. Ver: ALBUQUERQUE, J. (1935), Livro 
das Campanhas, Lisboa, Bibioteca Colonial Portuguesa: ver 
ainda: QUINTINHA, J., TOSCANO, F. (1935), op. cl; ALBER
TO, C. (1896), A Campanha d'África contada por um sargento, 
Lisboa. (s.e.); ALBUQUERQUE, J. (1934), Moçambique: 1896-
1898, Lisboa, (s.e.). 

67 MagigVISle Khosa parece ter exercido funções de cozinhei
ro na corte de Mlzila. Graças à sua bravura, valor pessoal e 
plena inlsgraçilo nos costumes 1/aNguni, conseguiu guindar
se à posiçllo de comanda~te-em-<:hefe do exército. Contudo 
não pocia ~ às assembleias que reuniam os mem
bros da aristocracia e senhores de tenas 1/aNguni. Joaquim 
Mouzilho de Albuquerque enumera deste modo as causas da 
revolta organizada por MagigVISle Khosa e Djambul, tio de 
Ngungunyene, em 1897: a) fraca ocupação rniitar; b) secas de 

1895 e 1897, aiadas à peste bovina e às pragas de gafanhotos 
que conduziram a condições de fanina e levaram os VaNgu
ni a pretender regressar ao prévio sistema de pilhagem para 
conseguirem sobreviver; c) abusos praticados paios cipais; d) 
desejo de saquear as lojas dos comerciantes asiáticos. Ver: AL
BUQUERQUE, J. (1935), op. cit.; ver ainda: D'ORNELLAS, A. 
(1930), Cartas de Alrica: A Campanha do GullgutJhana- 1895, 
Lisboa, (s.e.); COSTA. M. (1899). Gaza (1897-1898), Lisboa, 
M. Gomes Edições.; QUINTINHA, J .. TOSCANO, F. (1935), op. 
cl. 

68 A(i}s a revola rniitar de MagigYII80e Khosa. em 1897. existi
ram outras tentativas de rebelião que revelavam a existência 
de focos de agitação não totalmente extintas: a) em Janeiro de 
1900, regislou-se a revolta em que sobressaiu o régulo Chia
nàna e apareceu envolvido o célebre Stanhola; b) a revolta de 
1902 dirigida por Cuio. tio de Ngungunyane; e por ultimo, c) 
a revolta de 1905(6?), na qual se encontravam implicados o 
régulo Tomundo e os régulos VaNguni Saconaca, Mongua, Ma
pulllllla e Sacobia. Todos estes revoltosos foram deportados 
e as suas terras fraccionadas e disbibuídas por outros régulos 
de maior confiMça do Estado colonial português. Ver: ROCHA, 
A. et ai. (1983), op. cit.; ver ainda: ANDRADE, A. (1907), Rela
tórios sobre LOUI8Ilço Marques, Lourenço Marques, Imprensa 
Nacionli, p. 258. 

69 Na cor4untura histórica em que Ngungunyane governou. as 
casas principais eram: Mandhlakazi (de Ngungunyane) e No
dwengu (de Mlzila). Estas casas eram respectivamente a do 
rei e a de sua mãe (enquanto representantes do falecido pai). 
Ver: COSTA, M. (1899). op. c/1.; ver ainda: LIESEGANG, G. 
(1986b). op. cl. 

70 XAVIER, A. (1894), op. cl. 
71 LIESEGANG, G. (1983), op. cit,; ver ainda: RITA-FERREIRA, 

A. (1974), op. cit. 
72 LIESEGANG, G. (1983), op. cít.; ver ainda: OMER-COOPER, 

J. (1969b), op. cl.; RITA-FERREIRA, A. (1974), op. cl. 
73 Gerhard Uesegang cita duas passagens de Van Warmekl e 

Grandjean que nos dia ideia da eslreita relação existente entre 
a dhlisio adninislraliva e a delberada dispersão das rainhas 
por todo o terril6rio ocupado: •As mul!er&s do IIli n/Jo vM!m 
em con}Jnto mas enccntrBm-se dislri1ufdss am grupos de tr6s, 
no máximo. pelas dNelsas capitais 188is ... Ceda uma tem sob 
seu domlnlo uma parle do país, I'IICebendo os resper;tillos tri
butos. Todo o chefe da {X1II08Çio sabe qual a capla/ real a que 

pertooce ... As pessoas mais impot181lfes em cada capital real, 
são tJ rainha (ilkosikazi), o filho mais 119/ho (inkosa) e o gollflr· 
nador (induna)• . Referem ainda •Com efe~o. é costume entre 
os zulus, sempre que cada indivíduo ou chefe se coloca sob 
a suzerania de um grande senhor, que seja por este atribuído 
à 'casa' de ume das suas esposes onde se acolhe durante os 
períodos da SU/J pennanéflcia na corte e de cujo primogénito 
é considerado vassalo. Se um chefe pretende favorecer um 
dos seus fillos a expensas de outros atribuí um maior mime
m de~ à 'casa' da respectiva mã6. Soshangane, que 
gostava de Muzila, deu-h! dessa man!Wa um gratJde número 
de súbdros ... • . Além da capital suprema onde vivia o inlcosi e 
das capitais das rainh~. tinham também ~cia 
adminisb'ativa e acima de tudo ritual, as capitais sagradas onde 
residiam as rainhas-viúvas ligadas ao cu lo nacional dos faleci
dos monarcas. As viúvas de Segone, pai de Sosha~gane, em 
cuja memória os regimentos iam por vezes dançar, tiveram a 
sua povoaçao sagrada em Chiduachine. a 25 quilómetros do 
Chibuto. A capital onde viveu o primeiro monarca de Gaza, 
Chainite, tall'ilém foi revestida de carácter sagrado após a 
sua morte, e assim se manteve até à derradeira hora doEs
tado, qua~do nela foi preso Ngungunyane. Ver: LIESEGANG, 
G. (1967), op. cít. : ver ainda: LIESEGANG. G. (1983). op. eH,; 
OMER-COOPER, J. (1969b), op. cl.; RITA-FERREIRA, A. 
(1974). op. cl; CRUZ, M. (1982), op. cít. 

74 As funções destes governadores podem deflllir-se: a) nome
ação dos lindunes. chefes administrativos e niitares; b) reso
lução de liligios com recurso pera o ilkosi; c) mobifização dos 
regimentos por ordem do inkos;, d) poiciamento e 111111utenção 
da ordem; e) cobrança de tributos; I) distribuição da lerra des
tinada a cultivo, pastagens ou construção de povoações. Ver: 
RITA-FERREIRA. A. (1974), op. cit.; ver ainda: CARDOSO, A. 
(1887). op. cl. 

75 Em matéria de penas em géneros, encontra-se na documenta
ção contemporânea, o exemplo concreto de um chefe tradicio
nal Shona-Karanga, silo a Noroeste de Manica, castigado com 
pesadlas 11llltas de gado bovino e caprino por se ter gabado. 
perante alguns nission~ belgas, de não reconhecer a auto
ridade politica de Mlzila. Os testemunhos escritos inckam que, 
quando o julgassem necessário, os monarcas Nguni procediam 
ii elinlnaçAo individual dos chefes tradicionais Tsoogas mais 
poderosos, como aquele que é referido por António Cardoso. 
mandado executar no desfecho de intrigas movidas por inve
josos da sua riqueza e das suas quarenta 11lllheres. Também 
Sibomo, rei dos Dzivi, herdou o cargo de um irmão que, apesar 
de decrépito e doente. fora 111111dado queimar vivo no interior 
da sua palhota. por Muzila o considerar suspeito de conspira
çllo. As comunidades politicas autóctones que persistissem na 
sua resistência ou desobediência eram atacadas tantas vezes 
quantas as necessàrias para mostrarem, finalmente. completa 
submissão politica. Sabe-se que em 1855 os 1/a-Loyi chefiados 
por Chicualacuala foram punidos por haverem, sem prévia au
torizaçio de Soshangene, pernitido a passagem da expedição 
de Santa Rita Mont.Mha. Também se conhece que em 1890 os 
Hlengues e os 1/a-Loyi chefiados por Tchirrbazo sofreram fre
quentes inculsOes punitivas. Todavia, o caso de genocidio me
lhor conhecido envolveu não os llaTsonga mas os 1/aCopi, cujo 
impiedoso e sistemático massacre, sobretudo dos súbdijos de 
Bingua~e, foi ordenado por Ngungunyane. logo que se instalou 
na sua nova capital meridional. Entre outros, é impressionante 
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o testemunho de múltiplas ifll)iedades, na'radas por George 
Liengme, que MI das anos na própria corte de Ngunguny• 
ne. Das chacinas apenas escapavam os adolescentes e 11!1 

mulleres meis ]<Nens e váidas. Os primeiros, conhecidos por 
tilhloco, eram reduzidos à escravidAo doméstica e podiam até 
ser transaccionados. As segundas eram integradas nos lates 
pollgamos. Vex: CARDOSO, A. (1887), op. cl.: LIENGME, G. 
(1901), •Un Potentat Africain: Goungounyane et son Régne•, 
BuN. Soe. Neuchltel GéofT., 13: ver ainda: SEQUEIRA, A 
(1933), •llílanculos•, Boletim da Sociedade da Estudos de 
Moçambíque, 2, (8); LIENGME, G. (1978), •Gungunhana por 
quem o conheceu•. Tempo, (413). 

76 Sobre a econon1a intema, o Estado de Gaza era constituído 
por áreas eoologicamente diferentes e, por isso, a econoni8 
era adaptada aos recursos existentes em cada uma delas. Na 
sua maioria, eram criadores de gado bovino (o gado bovino era 
ex11emamente i~ te para o Estado de Gaza, encontrando
se principalmente nes mãos do rei e da IMistocracia, totalmente 
monopolizado pelos VaNguni). agricuKores, caçadores e reco
ledores. Conheciam também a olaria, a cestaia, a talha em 
madeira e a metalurgia do feiro. O mutí era a mais importante 
unidade de produção. A divisão de tarefas era de acordo com 
a idade, o sexo e a posição social. A i~cia do coméltio 
externo foi analisado por <iferentes autores, e tem conduzido 
a múltiplos debates sobre o seu impacto e a sua importância 
para o rei e a Mstocracia, nomeadamente no que se refere ao 
seu monopólio · principalmente do comércio do marfim. Mas é, 
sobretudo em relaçAo ao comércio de escravos, que o debate é 
grande. Patrick Hanies procurou demonstrar que a eSQ'iiVatura 
se tomara um elemento importante das formas de produção 
praticadas no séallo XIX no Eslado de Gaza, mas defendeu 
que, em nenhum momento, o modo de produção esclavagista 
conseguiu emergir em oposiçilo ao modo de produção basea
do no parentesco. nem que uma •classe esclavagista» tivesse 
emexgido consciente da sua posição e capaz de se reproduzir. 
Ligado a este debate encontrem-se também os aspectos rela
tivos à 8SQ'i1Valura doméstica anaisada sobretudo por Patrick 
Harries e que é vista como uma forma de incorporação social 
e politica que conduz à expansão do tamanho do grupo gover • 
nante. providenciando uma fonte de acumulação de riqueza e 
de atracção de seguidores. Em suma, as fontes de rendimen
to da estrutura adn'inistrativa e miütar para a reprodução da 
classe aristocrática Nguni eram asseguradas através de ren
dimentos provenientes de várias origens: a) produção domés· 
lica baseada no traballo cativo em unidades de produção da 
aristocracia Nguni: b) dos saques e pilhagens leitos durante as 
guerras (gado, cativos, etc.): c) aMmentos dados a, ou tirados 
por, emissários do rei, soldados, etc.; d) taxas exigidas pela 
corte; e) pagamentos feitos por estrangeiros para faciütar tran· 
secções comerciais, obtençllo de icenças de caça, entre ou
tras; f) serviços prestados gratuitamente, como o transporte de 
carga, trabalhos nos campos, construções de residências de 
chefes. Ver: HARRIES, P. (1981b), «Siavery among lhe Gaza 

Nguni: itS changlng shape and function and its relationship to 
olher torms ol expklitation>, in PEIRES, J. (ed.), Belore Wld 
Blter Shska: papers in N~P~i HistOty, GrahiiiT'ISt!Mn, Rhodes 
lJnivefsity; ver ainda: SMITH, A (1969), op cl.; LIESEGANG, 
G. (1983), op. cíl.; CRUZ, M. (1982), op. clt; RITA-FERREIRA, 
A. (1974), op. cl. 

77 O exercício do poder real, entre os Nguni, nilo estava disso
ciado do exexcicio de cerimónias mágico-religiosas. Todos os 
anos, por exef11llo, o rei chefiava a9Jns rituais relacionados 
com o ciclo egrério. O meis ~ destes rituàs cetetn
v- em Fevereiro, e era deteminado pelo apa"Beimento dos 
primeiros frutos. Era o lnl<waya (lncuala). Aparentemente, o 
lnlcwaya em Gaza reunia muitas das caracteristicas do lnlcwaya 
Sv.azi. Este con.,ortava duas fases. Na primeira fase, a capital 
era simbolcamente saqueada e o soberano sujeitav•se aos 
«1'8n00n!S• da comunidade politica. Os cAnlicos que no con
leldo ~ai eram entoados diziam que a comunidade politica, 
sua • inimiga•, o rejeitava. Todavia. o poder politico saia re
forçado da •prova• e o rei passava a ser o Touro, o Leilo, etc. 
A segunda prova, conduzida pelo soberano, principiava pelo 
consumo das primicias, e a assistência presente estava hierar
quizada consoanlfl os graus de distinção que cada um detinha 
na estrutura polftk:o.adninislrativa do Eslado Nguni. Aqui, de· 
monstrava-se ao rei quer amor quer ódio, e ele simulava hesitar 
em assun'ir o governo da comunidade polijica, acabando final
mente por •ceder• aos pedidos dos membros do clll real e às 
solicitações dos seus guerreiros. O poder era entio restaurado, 
e restabelecida a Identidade soberana do rei com a comuni
dade politica. O lnllwaya libertava as tensões sociais e trans
lormav.as em factor de unidade politica e de prosperidade 
econónica. O rei participava, Igualmente, nas cerimónias que 
tinham por objectivo •dar força• aos guerreiros que partiam 
para a guerra: Mben{Piulu. Ver: ROCHA, A. et III. (1983), op. 
cl.; ver ainda: RITA-FERREIRA, A. (1974), op. cl; DOYLE, O. 
(1891a), •With King Gungunhanat, Fortniúlfly Review, (s.n.); 
DOYLE, O. (1891b), «A journey through Gazaland•. Proceed
ings ot lhe Royal Geographical Society, vol. XJII: LIENGME, G. 
(1905), • The iast Soulh African potentate: Gungunhane, his 
court and national rites•, Andresses Pap. Brit. Sou!h Afr. Assoe. 
Advanc. Sei., (3), pp.300-307; COOK, P. (1930), •The lnQ'IAIIa 
ceremony ofthe Swazis», vol. 4, (3). pp. 205-210. 

78 Foi o caso do Magude, cuja povoação em 1860 possula seis
centas palhotas, também de Mahuntse, rei dos Macuacuas, a 
que já aludimos. Bem como de lnguena, dirigente do ramo me
ridiOI'lal dos Va-Loyi, que em 1890 gozava de uma certa pros
peridade politica. Ver: OLIVEIRA. T. (1990), «0 rei Mahuntse 
Makwak\'1/il: relatos da tradiçilooral•, Arquivo, (8), pp. 143-149; 
ver ainda: NEVES, O. (1878), Itinerário de uma V'lllg8m à Caça 
dos Elefantas, Lisboa, Tipografia Universal. 

79 LIENGME, G. (1901), op. cil. 
80 LIENGME, G. (1901 ), op. clt. 
81 LIENGME, G. (1901), op. cít. 
82 SEQUEIRA, A. (1933), op. clt. 
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A (re)construçio histórica do(s) 

fenómeno(s) político(s) 

em Mandlakazi: da (re)invenção 
da tradiçao à (re)legitimação 

da modernidade 
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«0 governo disse que eles não queriam régulos, que os 
régulos não tinham poder, que deveriam ficar em casa 

como simples cidadãos. Todos os régulos foram convidados 
para uma reunião onde lhes foi dito que deixavam 

de ser régulos». 
MATSINHE, Z. (Hosi- Posto Administrativo 

de Mazucane), in LOURENÇO, V. (2006a), 

MFUMO e (TI)HOSI- Figuras do político em Moçambique, 
Lisboa, AER/UNL. 

«0 Estado precisa das Autoridades Tradicionais para governar, 
para chegar às populações, para se fazer ouvir. Não se pode 

sobrepor a elas nem ignorar a sua legitimidade junto das populações. 
As Autoridades Tradicionais conhecem melhor que ninguém as suas 

populações, os seus anseios e as suas necessidades». 
MONDLANE, C. (Presidente do Conselho Municipal de 

Mandlakazi), in LOURENÇO, V. (2006a), op. cit. 
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A (RE)CoNsnuçAo HISTóRICA oo(s) fENóMENo(s) POLITico(s) EH HANOLAKA%1: I PAliTE" IV 

DA (ltE)INVENÇÃO DA UAOIÇÃO A (KE)i.E"GITIMAÇÃO DA I'IOO~IINIOADE 

t.Autorlcl..._ T..-ldonals no cllstrtto ele MMcllllaa:l no perfoclo ,...., 
-colonWt .. ltftulçhs polfdca, 41nhleat toeW. • prática rhu.a. 

As estruturas políticas pré-coloniais de que as Autoridades Ttadicionais de Mandlaka

zi faziam parte, inseriam-se num conjunto de dinâmicas sociais, rituais e políticas, cujo 

conhecimento passa pela interpretação das suas ínstituições, práticas e sirnbolos religioso

culturais. Com efeíto, nas comunidades rurais moçambicanas em geral, e de Mandlakazi 

em particular, o chefe político do tiko (território tribal/chefatura)1 era coadjuvado por 
um corpo de indivíduos que eram por ele seleccionados, de acordo com as competências 

políticas e rituais corroboradas e reconhecidas socialmente. Estes últimos indivlduos não 

detinham o estatuto administrativo de funcionários, como acontece nos Estados c<moder

nos», mas sim, de «servidores» e de «súbditos» politicos. 

Os principais agentes das estruturas políticas tradicionais no período pré-colonial, em 

Mandlakazi, eram os tihosi (reis/chefes tradicionais) e os seus respectivos colaboradores 

políticos que, no caso da região em estudo, ou seja, do grupo etnolinguístico Changana, 

se designavam por tinduna, tiqulume ou tinghanakana (governadores/ministros), findo
ta (conselheiros) e, por último, um colaborador ritualmente proeminente, os tinyanga 
(curandeiros-adivinhos). Os tinyanga eram agentes de consulta médica e/ou ritual, profi

cientes sobretudo na realização de cerimónias mágico-religiosas, que detinham uma im
portante atribuição social na cosmovisão destas comunidades polfticas2

• 

A ascensão política de um individuo ao cargo de hosi baseava-se na conquista militar, 

na ordem de chegada e de ocupação dos territórios. Assim, as primeiras famílias a esta
belecerem-se passavam a orientar a fixação territorial das famflias ou linhagens surgidas 

posteriormente. Como salientou João Carrilho, estas famílias detinham o ((poder legítimo 
sobre o território e a população desse lugar»3

• Entre os falantes da língua XiChangana, eram 

conhecidos por «vanhani va ditiko», ou seja, donos da terra ou país4• 

O hosi era o nhenha {herói), isto é, a entidade social mais importante na estrutura

ção da autoridade política legítima. Um dos atributos sociais que o diferenciava e, tor

nava reconhecido dentro da respectiva comunidade política, era a posse, a gestão e a 

(re)distribuição da terra. A terra e todos os recursos naturais pertenciam ao hosi. Porém, 

isto não significava que este fosse seu senhor absoluto. A terra tinha direito todo o indiví

duo que a solicitasse, cabendo, todavia, ao hosi a regulação do acesso à mesma. Era, com 

efeito, o hosi que garantia, geria e controlava o acesso de cada grupo ciânico e/ou linhagem 

e de cada indivíduo à terra e ao conjunto de recursos naturais, através de um conjunto de 

normas/instituições de organização/gestão de direitos, obrigações sociais, de prestações 
de trabalho e de produtos5

• Tal prática explica-se pelo facto de que, uma das fontes de 

legitimidade da autoridade política do hosi, assentava na sua capacidade social de ser ge

neroso e bom (re)distribuidoró. 

Nestas comunidades, um outro atributo social da autoridade política do hosi estava 

associado, por um lado, à força dos seus tinguluvi, por outro, à virtude dos mintimu ou 
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sikwembu (antepassados-deuses), que representados por aquele, se supõe interferirem na 
regulação social e/ou governação politica do território. A respeito desta questão, Antó
nio Rita-Ferreira indica que a autoridade política tradicional assentava nas crenças mági

co-religiosas, segundo as quais os tihosi «podiam atacar, enviando doenças, feras e outros 
elementos contra os que incorressem no seu desagrado»7

• Com efeito, nas cerimónias má
gico-religiosas, o hosi era o agente social e ritual mais importante, era o ((sacerdote» da 

comunidade política. O hosi assumia simultaneamente os atributos sociais de um chefe 
político e de um líder religioso. Era o hosi quem, por um lado, pronunciava as orações 

sobre os túmulos, e, por outro, quem se dirigia aos tinguluvi no gandzelo (altar)8• 

Nesta prática simbólico-ritual, o hosi era secundado pelo(s) (ti)nyanga9
• De acordo 

com as tradições culturais de Mandlakazi, o processo ritual acima referido, fazia com que 

o hosi adquirisse qualidades e postura de governação política, semelhantes às dos seus 
tinguluvi, por ordem de sucessão10

• O hosi era o ((ponto de união» da comunidade política 

constituída pelos vivos, era o portador dos valores sociais e culturais últimos do grupo, 
simbolizado pela totalidade dos antepassados, na exacta medida em que era ele que media
va a relação ritual entre os vivos e os ancestrais, muito particularmente, dos antigos tihosi. 

O prestígio político e social destes tihosi não provinha só da sua riqueza material ou 
poder económico (re)distribuído, mas igualmente, do respeito, da obediência social às 
suas ordens pelos seus súbditos, e, acima de tudo, da ideia mitica de que a (mação» vive por 

ele, como o corpo vive da cabeça11
• Efectivamente, o hosi desempenhava a função primeira 

de pai da comunidade pois ligava simbolicamente os vivos aos antepassados, os quais pos
suíam o controlo da ordem política, ecológica, social, económica, cultural e cósmica12

• 

O contacto entre os antepassados e os vivos era normalmente ritualizado na sequên
cia de desgraças socioeconómicas no seio da comunidade política, como calamidades na

turais e más colheitas agrícolas. No seio familiar reflectia-se através de infortúnios que 

se resumiam meramente em ((falta de sorte». A interpretação da população rural era de 
que nestas circunstâncias sociais os tinguluvi tinham alguma reclamação a fazer ou algo a 
informar. Aludindo a este fenómeno cultural, Manuel Gomes da Costa referiu que, quan

do um espírito tinha fome, avisava os vivos através de inúmeras desgraças sociais e/ou 

ecológicas13• 

Neste contexto simbólico, só o hosi podia actuar como oficiante e suplicante ritual, pe

rante os mintimu ou sikwembu em caso de calamidades públicas. Os poderes sobrenaturais 
que o hosi detinha, advinham quer da posse do kando (objecto símbolo de autoridade)'\ 
quer do recurso ao mphulo15, os quais rodeavam e transformavam toda a sua pessoa num 
perigoso tabu social (ntrumbo wa hosi wayila). Daí que a realeza nas comunidades rurais 
de Mandlakazi fosse uma instituição política venerada, e tida socialmente como sagrada. 

A desobediência social ao chefe politico do tiko significava, concomitantemente, 
uma insubordinação, tida como manifesta e nociva, ao espírito dos tinguluvi. É, portan

to, dentro desta conjuntura sociocultural que encontramos os elementos de reprodução 

ideológica e material das estruturas políticas tradicionais. Esta reprodução ideológica e 



,., (RE)CONsnuçAo HISTóRICA oo(s) fENóMENo(s) POLITIC:O(s) EM MANDLAKAZI: I PARTE IV 

OA (RE)INVENÇÃO DA TRAOIÇAO À (RE)LEGITIMAÇÂO OA MOOI!RNIDAOE 

material assentava na obediência social que, por sua vez, se manifestava, por um lado, pelo 

pagamento do kuluva, kuhlenga ou kurhesa (imposto), por outro, por prestações e serviços 

que eram considerados como socialmente devidos ao hosi. 
Estas práticas tributárias constituíam-se ideologicamente como uma estratégia de 

pressão social sobre o hosi, no sentido deste garantir, quer a boa gestão política e pro

tecção militar do território com recurso «a forças etéreas» benéficas, quer como meio de 

controlar a feitiçaria e de garantir uma reserva económica colectiva, visto que o hosi era, 

por excelência, o pai protector e o bom (re)distribuidor da comunidade política16
• 

Refira-se, por último, que os rituais e prestações de solidariedade social nestas co
munidades politicas rurais, visavam gerir um território com uma população dispersa e 

assegurar a correcta utilização das pastagens e pousios17• As alianças políticas e sanções 

rituais destinavam-se a garantir, não só a fertilidade produtiva e sexual do território, como 
também, e para a sobrevivência da descendência, a ocorrência regular de chuva e pro
dução de alimentos. A manutenção de redes familiares e de solidariedade social eram 
características patentes nas comunidades politicas rurais de Mandlakazi, concretizadas e 

materializadas através da prática, por exemplo, da ntsima (ajuda mútua entre grupos nos 
trabalhos da machamba)18• 

2. Estado colonl.a portupa. e Autorlcllldes Trlldlclonals 
em M••llbzlllmpiiCto político e alplflc_. admlnlatl'lltfvo 

A história social e política da região que veio a constituir a província de Gaza, em 

geral, e o distrito de Mandlakazi, em particular, ilustra o dinamismo e a mutabilidade 
das instituições e da(s) cultura(s) política(s) tradicionais (ver mapas 27 e 28). Os líderes 
dinásticos desta região desde há muito que se haviam confrontado com as exigências po
líticas de influentes «estrangeiros»: nos séculos XVIII e XIX, surgiram e desapareceram 
chefaturas e Estados «soberanos», foram confrontados com ((guerras civis» e migrações; as 

intervenções dos VaNguni e das ((Terras da Coroa» tiveram um impacto social particular

mente profundo na destruição das instituições políticas tradicionais, enquanto dinâmicas 
económicas como a expansão do trabalho migratório trouxeram transformações socio

culturais e laborais de mais longo prazo. 

Seria difícil encontrar unidades políticas culturalmente coesas e homogéneas nas 

quais as normas e valores sociais e políticos fossem dados incontestáveis. Pelo contrário, 

constituem norma as veementes reestruturações nas noções de comunidade política, na 
organização da autoridade secular e religiosa19

, na identidade social e na linguagem au
tóctone. Em consequência, as fronteiras socioterritoriais e as hierarquias administrativas 

eram fluidas e propensas a rápidas mudanças políticas. 
As adaptáveis e violentas acções políticas e militares das chefaturas da parte Sul de 

Moçambique constituíram influentes ((tradições» politicas que não perderam relevância 
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com o advento do colonialismo português. Os primeiros agentes do colonialismo portu
guês no distrito de Mandlakazi (antiga circunscrição dos Muchopes), começaram por ser 

interpretados como outras forças sociais e militares estrangeiras a serem utilizadas nas 

lutas políticas locais (ver mapas 29 e 30 e documento 1). No caso do Estado de Gaza, por 

exemplo, a elite política dirigente foi excluída do poder político após a derrota militar de 

1895, abrindo espaço, na nova ordem, a outros candidatos ao exercício do poder0
• Assim, 

as chefaturas de Munguambe e Dengo, tal como existem actualmente nasceram neste pe

ríodo histórico, uma façanha que envolveu alguma perspicácia política sua. 

Com a extensão e consolidação do regime colonial português a utilização das che
faturas de Mandlakazi trouxe consigo um amplo conjunto de transformações políticas: 

limitou-se a possibilidade da migração das comunidades políticas ou de rebelião aberta; as 

chefaturas foram subordinadas a um Estado territorial central e incorporadas como nível 

mais baixo da hierarquia político-administrativa; as estruturas de autoridade foram re
criadas, rebaptizadas, ou formalizadas, e receberam novas funções sociais, nomeadamente 

a colecta de impostos e o recrutamento de força de trabalho; as fronteiras foram redese

nhadas e os tihosi oportunisticamente promovidos ou apeados (ver documentos 5 e 6). 

Nas entrevistas que realizámos em Mandlakazi, a imprecisão e o debate que acompa
nhavam as discussões dos mulumuzana sobre as hierarquias das chefaturas testemunham 
um vastíssimo historial de intervenções e mutações políticas coloniais e pré-coloniais. Os 

termos políticos utilizados pela administração colonial portuguesa para as Autoridades 

Tradicionais variavam e incorporavam títulos estrangeiros a par dos títulos em linguagem 
local. 

Neste sentido, a hierarquia político-administrativa genérica da parte Sul de Moçam
bique, e de Mandlakazi, em particular, segundo José Feliciano, era constituída do seguinte 

modo: chefes de povoação, chefes de terras, régulos (com Conselho dos Grandes), Con

selho ou Júri Cafreal constituído pelos indunas21 dos régulos de cada comando, Coman
dantes Militares, e por último, o Governador. Os três primeiros níveis, que integravam a 

estrutura política tradicional, ficaram assim dependentes de outros que o ocupante colo

nial criou e impôs22• 

O Conselho Cafreal, tinha funções sociais de corpo consultivo para informação dos 

usos e costumes cafreais nas assembleias de milandos (desentendimentos) e transmissão 

de ordens dos dois níveis políticos superiores. Além dessa assembleia de milandos ha

viam as Assembleias-gerais de Régulos de todo o distrito de Mandlakazi, denominadas 

banjas (bandlas), onde estes poderiam fazer reclamações e recebiam ordens de serviço. 

Os hierarcas do sistema político tradicional cumpriam agora, além de uma parte das fun
ções tradicionais (políticas, religiosas, rituais, judiciais, educativas, culturais e económi

cas, integradas nos usos e costumes, em limites condicionados e controlados), também 

funções sociais e administrativas que lhes eram impostas por ordens coloniais superio

res e obrigados a fazê-las cumprir nas suas comunidades políticas pelas autoridades suas 

dependentes23
• 
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A introdução de novos termos e cargos administrativos foi, em parte, resultado das 

necessidades económicas do Estado colonial português: os cargos «inventados» foram fre

quentemente definidos em termos das suas funções de colecta de impostos e recrutamen

to de força de trabalho. O regime colonial português era violento e extractivo, um sinal da 
sua fraqueza, pobreza e incapacidade politko-admínistrativa. As pressões sociais e políti

cas sobre os tihosi de Mandlakazi eram extremas: eles sujeitavam-se a serem sovados com 
a terrível palmatória; muitos fugiram para evitar as responsabilidades dos seus cargos, 
preferindo uma vida como trabalhadores migrantes ou homens «comuns» da população 

rural. A fuga de membros de linhagens reais pode mesmo ter sido incorporada como 
<<norma» nalgumas áreas geográficas do distrito de Mandlakazi. 

Os tihosi salientavam a sua fraqueza social ou incapacidade politica para protegerem 

os seus súbditos dos impostos ou do trabalho forçado, embora alguns tivessem sido capa

zes de negociar um regime mais aceitável, e outros, ainda, tivessem explorado as fraque

zas administrativas dos portugueses através da evasão e subterfúgios económicos vários. 
Grande parte da resistência social foi, claro, independente dos tihosi, nomeadamente a 
fuga em grande escala de jovens para os mercados de trabalho mais atraentes do Zimba

bwe, e da África do Sul, em particular. Este facto está por detrás de muitas tensões sociais 

referidas pelos tihosi- a fuga de jovens deixou os seus pais com a(s) responsabilidade(s) 
de cumprirem com as obrigações fiscais daqueles, e tornou o recrutamento local de força 
de trabalho mais difícil. 

Todavia, a administração colonial portuguesa não era exclusivamente coerciva: exis

tiu um vínculo efectivo entre o recurso à coerção e tentativas de cooptar e incorporar os 
chefes políticos tradicionais de Mandlakazi, numa primeira fase, política, económica e 
administrativamente, e, numa segunda fase, socialmente. O Estado colonial português 

e os tihosi de Mandlakazi (co)existiam em estreita (inter)dependência: os tihosi tinham 
que cumprir, pelo menos em parte, com as exigências administrativas e económicas dos 
portugueses para permanecerem no cargo, uma exigência que tinha que ser equilibrada 

com a necessidade social de manter alguma legitimidade política no seio das respectivas 
comunidades rurais. Os portugueses, por seu lado, necessitavam de conseguir um nível 

efectivo de ordem política e extracção económica24
• 

Assim, em paralelo com as brutalidades quotidianas da administração colonial, os 
portugueses, não raras vezes apoiaram, por exemplo, cerimónias de propiciamento da 
chuva e concederam privilégios sociais aos tihosi de Mandlakazi particularmente a partir 

de 1960, quando a administração rural foi influenciada por uma filosofia de ((desenvolvi
mento comunitário»25• 

Os tihosi de Mandlakazi que entrevistámos, foram unânimes em afirmar que os por

tugueses - tanto administradores como colonos - ofereciam ocasionalmente presentes 

de vinho, açúcar, roupas e, até mesmo marfim, como apoio às cerimónias de propicia

mento da chuva, rituais de combate a pragas, e outras. Não se tratava meramente de ma

nipulações cínicas da «cultura tradicional» local, mas de uma tentativa de incorporação 
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autêntica, mesmo que desigual, das autoridades administrativas coloniais na cosmologia 
local, e das Autoridades Tradicionais nos quadros burocrático-administrativos e nos pa

drões de educação coloniais26
, para que deste modo, o Estado colonial português assegu

rasse e reforçasse novos mecanismos de integração social e legitimação política junto das 
populações rurais de Mandlakazi. 

Em síntese, a combinação de um regime politicamente autoritário, ritualmente alie

nadar e economicamente extractivo - sustentado no circunstancial apoio social e cultural 

de certos aspectos da tradição, operado pelos portugueses, e na (inter)dependência criada 
e institucionalizada entre os tihosi e o Estado colonial português -, voltaria a surgir, como 
adiante veremos, como uma importante questão da realidade politica de Moçambique em 

contexto de pós-independência. 

3. FREUMO e Autoridades Tradicionais na luta annada de libertação 
nacional em M.,.dlllkazh condições sociais e estratéJia política 

Com o alargamento da luta armada pela independência nacional mais uma vez os 
tihosi desempenharam um influente papel social no conflito armado. Embora alguns estu

dos académicos sobre a guerra em Mandlakazi, e em outras partes do território nacional, 

tenham tendido a minimizar o papel social dos tihosi, ou a considerá-los como meros 
colaboradores fortuitos, as entrevistas que realizámos com antigos guerrilheiros da FRE
LIMO e com tihosi em Mandlakazi, revelaram que eles foram importantes agentes sociais 
na guerra, tendo demonstrado serem capazes de efectuar alianças políticas para além dos 
limites dos seus territórios, e de se adaptarem às diversas exigências logístico-organizacio

nais da tardia mas alienadora guerra de guerrilha. 
A luta armada pela independência nacional agudizou as tensões sociais entre os tiho

si e os portugueses, na medida em que aqueles forjaram ou foram forçados a entrar em 
novas alianças político-militares. Os tihosi foram submetidos a diversas pressões sociais 
e políticas e reagiram de diversas formas: alguns procuraram uma dependência política 
mais estreita do governo colonial português, outros deixaram -se apanhar entre os guerri
lheiros e o governo colonial, e outros ainda, apoiaram de facto a FRELIMO. 

As divergências foram, em parte, moldadas pela localização estratégica da residên
cia dos tihosi e pelo sucesso variável das medidas de contra-insurgência portuguesas. Tal 
como se observou anteriormente, a actividade militar de guerrilha da FRELIMO foi tardia 

em Mandlakazi, limitando-se largamente às bases nas montanhas densamente florestadas 
ao longo da fronteira com o distrito de Zavala. Chidenguele, por outro lado, tornou-se 
uma «zona semilibertada». 

Em Mandlakazi, o hosi Zefanias Matsinhe, situado nas proximidades da bem pro

tegida Mandlakazi-Sede, recebeu da administração colonial portuguesa uma casa e ou

tras concessões materiais. Até à independência nunca chegou a «ver balas», referindo que 
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«A guerra da independência não chegou aqui. Eu vivia com os brancos, dentro das farmas 
dos brancos>~27• Alguns tihosi e indunas da área geográfica de Cambane disseram, similar

mente, que antes da independência só tinham tido conhecimento da FRELIMO através 

da propaganda política portuguesa, que a considerava um grupo armado de malfeitores 

e terroristas28
• 

Aqueles que se situavam fora ou nas fronteiras do distrito foram submetidos a pres
sões sociais de controlo mais fortes. O hosi Júlio Langa, por exemplo, situado nos limites 
meridionais do distrito, foi contactado por guerrilheiros e prestou-lhes apoio alimentar, 
com consequências pessoais e sociais desastrosas: «Alguns guerrilheiros vieram à minha 
casa, explicaram as razões da guerra e pediram-me apoio, comida. Nós demos-lhes wubsa 
(papa). Os guerrilheiros explicaram que os portugueses eram estrangeiros, exploradores, que 
batiam no povo, que nós não podíamos viver com eles: eles tinham que voltar para o seu pró
prio país. Eu ... fui apanhado pelos portugueses e levado para Mandlakazi onde me bateram, 
bateram, até ao fim de 1973. Alguns amigos meus morreram ali. Eu recusei-me a admitir 
que vira a FRELIMO e lhe dera comida. Em 1974fui levado para João Belo e preso e sovado 
ali, e não me davam comida. Eles disseram que sabiam que eu tinha tido contactos com a 
FRELIMO mas eu neguei. Muitos amigos meus morreram na prisão. Então eles acabaram 
por me libertar porque eu nada disse»29

• 

O então hosi Joaquim Macuacua, dos limites setentrionais do distrito, viveu uma situ

ação semelhante em 1974. O seu filho e sucessor, José Macuacua,lembra-se que o seu pai 
teve contactos com guerrilheiros e forneceu comida a alguns deles: «0 meu pai manteve 
secretos os seus contactos com os guerrilheiros e ninguém o denunciou»30

• O Macuacua mais 

novo, Jaime Alfredo, fugiu para as montanhas junto à fronteira, juntando-se aos guerri
lheiros «numa floresta com mato muito espesso, como a noite»31

• 

Estas experiências pessoais contrastam com as de alguns tihosi de Chilatanhale e 
Chidenguele, regiões militarmente muito mais contestadas. Chilatanhale foi submetido à 
medida portuguesa de contra-insurgência (e quase desenvolvimentista) dos aldeamentos 

ou «aldeias protegidas». Entre 1972 e 1974 foram construídos aldeamentos ao longo da 
estrada para Panda. Os tihosi Ernesto Makupulani e Francisco Monlhane, por exemplo, 
foram transferidos para aldeias fortemente controladas nos arredores de João Belo (actual 

Xai-Xai}, onde se localizava uma das bases militares portuguesas mais importantes da 

província de Gaza. Ambos disseram que nunca chegaram a ter contacto com os guerri
lheiros da FRELIMO, embora nos últimos anos do período colonial se tivessem recusado 

a desempenhar algumas das suas atribuições sociais e administrativas como a colecta de 

impostos, um indicador do enfraquecimento da capacidade económica do Estado colo
nial português32• 

Porém, os tihosi de Chidenguele não foram isolados com tanto sucesso militar. Dis

tante, pouco desenvolvida e densamente florestada, Chidenguele, uma antiga «reserva in
dígena», era um território ideal para o desenvolvimento da guerra de guerrilha. Não tinha 
presença de colonos e a presença de funcionários governamentais limitava-se ao posto 
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administrativo de Chidenguele, um local vulnerável situado no extremo de uma estrada 

poeirenta de alguns quilómetros de comprimento. O comandante do destacamento da 

FRELIMO na área geográfica de Chidenguele, tenente-coronel Tavares, estabeleceu uma 
base militar perto da casa do hosi Gabriel Dengo, a Nordeste de Chidenguele-posto. Em

bora inicialmente Gabriel Dengo tivesse sido um «grande amigo dos portugueses>>, ele fora 

convencido a apoiar os guerrilheiros, tendo-se tornado no «mais importante simpatizante 
da FRELIMO» na região33

• 

Segundo o tenente-coronel Tavares «Ele chegou mesmo a viajar para a nossa base com 
informações sobre os portugueses. Ele levou os guerrilheiros para a zona onde os Dengos se 
haviam escondido durante a guerra (contra os portugueses), explicou-lhes as regras da zona 
e trazia-nos comida e carne. Quando os portugueses começaram a organizar acampamentos 
(versões baratas de aldeamentos) em Chindenguele, o hosi andou a mobilizar o povo para 
deixar esses locais e ir viver com os guerrilheiros no mato. O hosi dizia mal dos portugue
ses»34. 

De acordo com os relatos orais do tenente-coronel Tavares, o conhecimento local co

municado pelo hosi Gabriel Dengo ia desde as formas de interpretar os rugidos dos leões 
à identificação dos movimentos militares das tropas portuguesas, desde as cerimónias 

rituais para produzir e/ou encontrar comida até às técnicas de conservação de cereais ou 

caça35
• A história político-militar da chefatura Dengo era invocada para legitimar e apoiar 

socialmente a luta armada de libertação nacional da FRELIMO. O hosi Gabriel Dengo foi 
preso em 1973, mas o seu filho, actualmente hosi ele próprio, prosseguiu com o legado 

político e social do pai. 
Um forte contraste com Gabriel Dengo era representado pelo seu vizinho, o hosi José 

Munguambe. O tenente-coronel Tavares descreve-o do seguinte modo: «0 régulo José Sa
bino Munguambe era amigo dos portugueses. Ele nunca apoiou os guerrilheiros e os sipais 
podiam trabalhar à vontade no seu território. Ele era inimigo de Gabriel Dengo. Muitas 
pessoas foram presas nesta área. Eram levadas para a administração e, se apoiassem a FRE
LIMO, podiam ser mortas. Todos os indunas de Munguambe estavam mobilizados contra a 
FRELIM0»36• 

As perspectivas analíticas do tenente-coronel Tavares sobre a posição táctica e políti
ca de José Munguambe eram pragmáticas: «José Sabino Munguambe encontrava-se muito 
próximo de Chindenguele (posto), tinha si pais em sua casa, estava muito próximo dos portu
gueses. É por isso que ele apoiava os portugueses»37

• Quanto a José Munguambe ele próprio, 
mantinha simplesmente que ((eu ouvi dizer que a FRELIMO lutava contra os brancos mas 
nunca tive contacto com ela. Eles tinham uma base no mato ... e atacavam os brancos na 
estrada»38• 

Em suma, o tenente-coronel Tavares e os outros guerrilheiros que operavam no Chi

buto e em Zavala consideravam que, para terem sucesso político e militar, tinham que 

recrutar os tihosi e os mulumuzana, em geral. Os mulumuzana eram ((os mais fáceis de 
convencer», e eles ((podiam influenciar os jovens»; de facto ((Os mulumuzana sofreram 
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muito - eles tiveram o chibalo ... que os novos não conheceram, nunca experimentaram. Os 
mulumuzana ajudavam a mobilizar os novos»39

• A atitude politica dos tihosi era gerahnen

te positiva ((Alguns régulos resistiram muito mas em geral ajudaram muito» - e, em resumo 

((Os régulos eram os melhores polfticos ... (Eles) foram muito importantes no apoio à FRELI
MO. Se não fossemos primeiro ao régulo ele zangava-se. Se f~ssemos primeiro ao régulo ele 
apoiava-nos e não reportava à administração a presença da guerrilha»40

• 

Todavia, não se devem romancear as relações sociais dos tihosi com os guerrilheiros 

da FRELIMO. Os tihosi sentiam estar numa posição sociopolitica perigosa e vulnerável. 

Mesmo nos casos em que apoiavam politica e logisticamente os guerrilheiros sentiam que 

estes não confiavam inteiramente neles, apesar dos sacrifícios materiais e sociais a que se 

prestavam. Assim, o actual hosi Marco Dengo comentava: «No princlpio os guerrilheiros 
suspeitavam dos mulumuzana tradicionais mas ap6s a prisão do hosi (seu predecessor) nós 
trabalhávamos juntos. Mesmo assim os guerrilheiros não confiavam totalmente em nós e 
colocavam pessoas comuns' em posições importantes: nenhum dos membros dos grupos de 
apoio era hosi, tinduna ou tindota. Mas eram os hosi e os tinduna que tinham que fornecer 
a comida - tínhamos medo de ser mortos se não fornec~ssemos comida»41

• 

Em paralelo com os mulumuzana, a FRELIMO recrutou jovens para as fileiras mili

tares, e usualmente pessoas mais velhas como ((chairman» e secretários, enquanto repre

sentantes politicos da ((Frente» a nível local. Embora estas estruturas administrativas tra

balhassem em conjunto e a FRELIMO valorizasse sem dúvida a contribuição política dos 

tihosi, as estruturas não se confundiam. Apesar de tais tensões sociais, a luta armada pela 

independência nacional criou outras transformações politicas. Os guerrilheiros da FRE

LIMO encaravam os tihosi como mobilizadores sociais e mediadores políticos influentes, 

como fontes de conhecimento social sobre os portugueses e a ecologia, a economia, a reli
gião e os rituais locais (por exemplo, os de relação com os antepassados) de Mandlakazi42

• 

Eram eles efectivamente, senão os únicos, os ((melhores políticos» da e para a região. 

Os guerrilheiros procuravam recrutar mulumuzana influentes e, onde o conseguiam, 

a chefatura funcionava!em harmonia política com 'as estruturas administrativas e milita
res da FRELIMO em actividades logísticas e ((espirítuais»43• Consequentemente,1'ós tihosi 
realizaram aliançrul 'estratégicas que quebraram côm a política de «não-alinhamento» e 

penetraram no reino da mobilização social da FRELIMO, null) quadro polítiCo entendi

do localmente como de guerra contra os ((brancos»; isto é, por outras palavras, uma luta 

que se pretendia «nacionalista». Pela sua parte, os portugueses encaravam Os 1tihosi e seus 

subordinados como um meio eficaz de manter o controlo social e a lealdade política das 

populações rurais. 

Os tihosi responderam de maneiras diversas, quer como apoiantes políticos dos guer

rilheiros, quer como colaboradores administrativos das autoridades coloniais portugue

sas. Porém, como adiante constataremos, foi modesta a recompensa social e politica dos 
tihosi que apoiaram incondicionalmente os guerrilheiros da FRELIMO. 
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4. Do «poder da Frente» 110 «poder de Estado)) e Autoridades 
Tr•llclonais em M ... dlakazla lndusões sociais e exdusões políticas 

A política rural da FRELIMO teve pouco que ver com as alianças e lealdades políticas 
do período colonial português e da luta armada pela independência nacional e, nem pro

curou tão pouco, radicar-se na mobilização social do tempo de guerra. Justificada a sua 

acção em termos de programa de «modernização radical», a FRELIMO instaurou uma 
hierarquia político-administrativa inteiramente nova de secretários e funcionários eleitos 

por diversos processos políticos. Os tihosi colidiam politicamente com o projecto ideoló
gico da FRELIMO de duas maneiras: quer como representantes sociais do «obscurantis
mo» rural, quer como colaboradores administrativos das autoridades coloniais portugue

sas. Neste sentido, os tihosi foram, grosso modo, excluídos dos cargos administrativos, em 

conjunto com outros acusados de colaboração politica e exploração económica colonial. 
Como se referiu atrás, muitos consideravam que esta decisão política, em conjunto 

particularmente com a(s) polltica(s) das aldeias comunais, produziu um rude golpe no 
apoio social desfruído pela FRELIMO no período pós-independência, em Mandlaka
zi. Neste ponto, pretendemos explorar, por um lado, até que ponto existia apoio para as 

transformações sociais, políticas e económicas pretendidas pela FRELIMO, por outro, a 

capacidade do Estado central para implementar a(s) sua(s) política(s), e por último, onde 

é que tal capacidade política foi condicionada, ou se tornou limitada em consequência 
do declínio económico, da oposição e da «guerra civil», e a natureza dos compromissos 
políticos que se seguiram. 

No distrito de Mandlakazi, o relato dos tihosi sobre o tratamento social e político que 
receberam após a independência são notavelmente uniformes: foram informados nos co

mícios da FRELIMO que não havia lugar para eles na «nova ordem» política, acusados de 

der as ideias de Caetano na cabeça», foi-lhes dito que já tinham deixado de existir«. O hosi 
Zefanias Matsinhe lembra-se que «( ... )o governo disse que eles não queriam régulos, que os 
régulos não tinham poder, que deveriam ficar em casa como simples cidadãos. Todos os régu
los foram convidados para uma reunião onde lhes foi dito que deixavam de ser régulos»45

• 

Estas decisões políticas surpreenderam, não só os tihosi, como ainda as pessoas que 

haviam trabalhado na administração colonial portuguesa. O radicalismo desta exclusão 
política surpreendeu igualmente antigos guerrilheiros. O presidente da localidade de 
Massengue, por exemplo, antigo guerrilheiro da FRELIMO, perguntou-se porque é que os 

tihosi eram politicamente excluídos quando <<a FRELIMO usou os régulos durante a guer
ra, quando ela tinha amizades entre os régulos ... Os régulos apoiaram-nos com alimentos e 
cerimónias tradicionais» 46

• 

Porém, Vasco Chilandze também proferiu que a exclusão política dos tihosi decorreu 
igualmente do ressentimento popular em relação ao antigo regime colonial português: 

«Os régulos trabalharam com o governo colonial, como é que eles poderiam, então, dirigir o 
governo local após a independência? Muitos dos régulos tiveram relações com os portugueses. 
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Por isso o povo desta área estava muito zangado com os régulos e com os brancos. Todos 
sofreram ataques. A população pressionou o governo a afastar os régulos))47

• 

A denúncia política dos tihosi pela FRELIMO criou espaço social para a expressão 

da animosidade popular. O hosi Júlio Langa, então recentemente regressàdó da prisão de 

João Belo, lembra como foi tratado: «Após a independ~ncia eles disseram que não precisa
vam de hosi, que isso tinha acabado ... Eles disseram, 'vocês fizeram o povo sofrer, nós não 
vos queremos aqui. Nós vamos escolher novas pessoas'. As pessoas começaram a rir-se dos 
tihosi. Quando íamos beber cerveja riam-se de nós. Eu costumava ficar em casa. Fui muito 
mal tratado, muito humilhado))48 , 

No espaço rural de Mandlakazi, a poUtica da FRELIMO em relação aos tihosi parece 

ter tido o apoio social daqueles que haviam sido excluidos da autoridade politica no pas

sado (recente). A sociedade rural estava dividida e os conflitos sociais surgidos reflectiam 

uma variedade de interesses politicos locais. Os sentimentos e expectativas politicas em 
relação à constituição dos novos comités da FRELIMO eram variáveis. Alguns assegura

vam que o medo e a arbitrariedade eram a regra instituída. 

Em Dengoene, por exemplo, os mulumuzana queixavam-se: «As coisas mudaram 
drasticamente após a independência. Os brancos foram expulsos e os mulumuzana neu
tralizados. Os tihosi foram substitu{dos por secretários. Foi dito à população que estes 
secretários não podiam ser antigos empregados do governo colonial, ou tihosi... Qualquer 
um podia ser escolhido, não havia critério - um estranho podia ser escolhido. As pesso
as do partido visitavam a área, realizavam um comício, apontavam simplesmente para 
alguém e diziam 'queremos este'. Todos concordavam e batiam palmas. Tinham medo da 
FRELIM0))49• 

Contudo, em muitas outras áreas geográficas os tihosi, mulumuzana e actuais secre

tários da FRELIMO descreveram aqueles que assumiram os novos cargos politicos como 

pessoas integras, queridas pela comunidade, e escolhidas de forma não coerciva e, mesmo, 
numa atmosfera politica manifestamente «democrática>>. Deste modo, o desejo de excluir 

a «elite>> política tradicional do período colonial português dos novos cargos politicos 

não deixou de merecer algum apoio social local: igualmente, em muitas localidades as 
novas estruturas políticas da FRELIMO foram bem recebidas. Porém, houve pouco apoio 
social a algumas orientações politicas da FRELIMO ou ao rápido (r)estabelecimento de 

uma cultura politica autoritária fechada ao debate político sobre os aspectos mais básicos 

da vida das populações rurais - como deveriam viver e trabalhar as terras, assim como o 
combate à feitiçaria. 

A perda de apoios sociais deveu-se menos à criação das novas estruturas administra
tivas do que à subordinação repressiva destas à hierarquia política da FRELIMO, e ao seu 

programa ideológico. O clima político após a independência, caracterizado por múltiplas 

«mobilizações)) políticas, foi descrito como próximo da intimidação pessoal e social; a 
possibilidade de oposição aberta a tais politicas foi considerada absurda. Particularmente 

repudiadas foram, por um lado, a supressão ideológica de mecanismos sociais e rituais 
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para enfrentar e combater a feitiçaria, na base de que eram «obscurantistas», e por outro, 
a política social e económica das aldeias comunais. 

Uma reunião tida com dois irmãos mais velhos do hosi Timóteo Uatchualuane em 

exercício, ambos bem acima dos 60 anos, e com dois secretários da FRELIMO mais novos, 
revelou uma posição social clara em relação à feitiçaria e à natureza autoritária do novo 
regime político. Os dois mulumuzana asseveraram: «A feitiçaria foi encarada de maneira 
muito diferente após a independência. Antes da FRELIMO os casos de feitiçaria eram cui
dadosamente examinados e os acusados podiam ter que pagar pelas perdas causadas. Após 
a independência os Comités (da FRELIMO) diziam que não havia feiticeiros, que não havia 
tinyanga. Alguns chegavam a chamar um nyanga para o comprovar. O Comité tratava o 
nyanga muito mal, batia-lhe e acusava-o de mentiroso. Perguntava-lhe, 'Onde estavas tu? 
Como é que sabes essas coisas de feitiçaria? Ele era o acusado de espalhar a feitiçaria» 50. 

Os resultados sociais e políticos foram catastróficos. «A feitiçaria era difícil de contro
lar e portanto este tipo de políticas acabaram por encorajar a feitiçaria e ela aumentou, ela 
podia funcionar a coberto da poUtica do governo» 51

• Tais posições sociais surgiram repeti
damente nas entrevistas, e foram registadas em outros locais do distrito. Virando-nos para 

os secretários da FRELIMO, perguntámos-lhes como é que examinavam esta pertinente 
questão. Alfredo Massango respondeu: «Nessa altura as populações não tinham opinião 
sobre isso - só podíamos fazer o que a FRELIMO dizia. O Comité representava a FRELIMO 
e portanto as suas decisões tinham que ser seguidas. Mas a maioria das pessoas pensava 
que esta era uma forma muito errada de encarar a feitiçaria» 52• Os irmãos Monjane con
firmaram este ponto de vista: «0 Comité só reproduzia aquilo que a FRELIMO dizia. As 
pessoas sabiam, no seu intimo, que os feiticeiros, os tinyanga e os tihosi estavam ali, mas não 
podiam dizer uma coisa diferente daquilo que a FRELIMO dizia - seríamos humilhados 
num comício ou levaríamos pancada. Era o medo. As mudanças vinham sempre de fora da 
comunidade - nem sequer sabíamos de onde elas vinham. A população só ia ao comício e 
falava. Todos pensavam que as decisões vinham das autoridades de Mandlakazi. A única 
questão que se podia levantar era 'Eu não percebo muito bem' e eles limitavam-se a repetir 
o que haviam dito»53

• 

A responsabilidade política destes tempos históricos por vezes bastante repressivos 
era atribuída a autoridades externas, e os agentes políticos locais eram absolvidos. «Havia 
sempre alguém que punha esta poUtica em prática - não porque concordasse com ela mas 
porque não queriam contradizê-la», defendiam os mulumuzana Monjane54

• Os testemu

nhos dos secretários da FRELIMO sobre a execução desta política são semelhantes aos 

relatos dos tihosi sobre a necessidade de pôr em prática medidas económicas, tais como 
a colecta de impostos e o trabalho forçado durante o regime colonial português: ambos 

salientaram a sua incapacidade politica de confrontar directamente o poder do regime. 
Todavia, e tal como no período colonial português, o exercício da autoridade política por 

parte das pessoas empossadas no quadro formal de cada regime particular, beneficiou 

determinados grupos sociais e criou divisões politicas profundas. 
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Um mulumuzana de Dengoene, por exentplo, contentava amargamente sobre as ati· 

tudes politicas, quer dos funcionários superiores da FRELIMO, quer da população local 

cujas perspectivas haviam sido privilegiadas: <<A FRELIMO disse às populações que o que 
ela dizia era a única verdade, uma verdade que não podia ser questionada. Ela disse se vocês 
não concordam nós passamo-vos pelo cano da espingarda'. Nós sabfamos que isto significaria 
a nossa morte dado que ninguém pode caber no cano da espingarda. Mas ninguém sabia 
qual era a ideia deles a não ser que tivesse sido guerrilheiro. A primeira questtlo era sempre 
'Quantos anos estiveste na guerrilha?' Quem não tivesse andado na guerrilha não podia falar. 
Mesmo que tivéssemos uma boa ideia tfnhamos que ficar calados. Tihosi e outros só falavam 
entre si dos problemas da FRELIMO. A FRELIMO tinha vigilantes atentos para garantir que 
ninguém falava mal dela. Foi nesta altura que começou o sofrimento silencioso»55• 

Os novos critérios de autoridade politica foram verdadeiramente mal recebidos. Neste 
sentido estabeleceu-se uma forte linha divisória entre a autoridade local e a autoridade 

«externa)), entre secretários da FRELIMO oriundos das comunidades rurais do distrito e 
funcionários superiores do partido e do Estado. Aos problemas sociais e polfticos asso

ciados com o anti-obscurantismo e com a incapacidade de ripostar às directivas politicas 

emitidas a partir de cima, veio juntar-se a introdução das aldeias comunais. Assim, tal 
como se referiu anteriormente, num primeiro momento politico, as populações rurais de 

Mandlakazi entenderam as aldeias comunais sobretudo como uma medida de contra-in

surgência e, enquanto tal, positiva (em alguns casos) para garantir a segurança alimentar 
e os beneficios materiais em termos da ajuda que trouxeram na sua esteira de produção, 

acumulação e comercialização. Porém, mesmo no caso em que elas se justificavam nesse 
pressuposto material, as aldeias comunais não deixavam de ser consideradas um completo 
desastre político, social, económico e ecológico; em síntese, um preço directo e terrível da 

guerra. 

Nas discussões sobre as aldeias comunais, a questão da feitiçaria e outros problemas 
sociais, como doenças, surgiram com muito realceS6. A explosão da feitiçaria após a in
dependência esteve ligada, por um lado, à neutralização dos mecanismos rituais para a 

combater, por outro, às tensões sociais introduzidas pelo facto das pessoas viverem muito 

mais perto uma das outras, e por último, a outras transformações económicas e políticas. 

Os mulumuzana da área de Macuacua queixavam-se: <<As casas estavam muito perto umas 
das outras e a aldeia estava cheia de feiticeiros. Os feiticeiros podiam fazer livremente o seu 
trabalho porque viviam numa aldeia onde se podia ver tudo - eles podiam ver quem tinha 
dinheiro ou bons alimentos, e portanto a inveja e a feitiçaria eram um grande problema)) 51, 

Pronunciando-se ainda sobre a questão da feitiçaria, os mulumuzana e os secretários 

da FRELIMO em Chibonzane asseveravam: «Havia muitos problemas de roubos na aldeia 
que nunca aconteceram antes, quando vivfamos separados - o único problema que tínhamos 
antes era com os animais selvagens. (Além disso) na aldeia não se podia dizer que havia 
feitiçaria - terlamos sido levados para o posto policial, acusados de obscurantismo. Quem 
dissesse que havia feitiço sofreria pesadas consequências. Os feiticeiros eram completamente 
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livres no tempo das aldeias»58• Em Bonjuane as pessoas referiram o problema adicional do 

adultério. «Quando vivíamos separados era difícil uma pessoa olhar para uma rapariga, 

mas vivendo perto era como na cidade - estava-se sempre a ver pessoas, e portanto estes ca

sos eram piores»59• Em Chicavane, a doença era também uma grande preocupação social. 

«Se um apanhava tosse todos a apanhariam. Durante a noite parecia música. Era muito 

mau, não havia maneira de controlar as doenças»60
• Outras queixas sociais comuns e vee

mentes diziam respeito à falta de espaço para o gado pastar perto de casa, à má localização 

das aldeias comunais, e às longas distâncias entre as casas e as machambas das famílias. 

Porém, o impacto social e económico das aldeias comunais foi desigual e não deve 

ser exagerado. Tal como atrás se aludiu, em muitas áreas geográficas de Mandlakazi as 

aldeias comunais duraram pouco tempo ou nunca chegaram a ser realmente implemen

tadas. Em Mandlakazi, os aldeamentos portugueses ao longo da estrada principal para 

Panda foram rebaptizados e, com poucas modificações organizacionais, reconvertidos em 

aldeias comunais, numa época histórica em que se imputavam aos aldeamentos muitos 

dos problemas sociais e logísticos acima referidos. Nas montanhas em redor de Betula, 

as aldeias comunais tiveram que enfrentar obstáculos estruturais sérios e por vezes inul

trapassáveis devido a razões geográficas. Em Chindenguele, o grande movimento de cria

ção de aldeias comunais, em 1980-1981, foi imediatamente seguido pela ocupação militar 

da área geográfica pela RENAMO, que levou à destruição daquelas. Tal como comentou 

sucintamente o hosi Marco Dengo «As aldeias comunais foram estabelecidas em 1981 e 

destruídas em 1982»61
• 

O fracasso da implementação das suas directivas políticas, económicas e sociais le

vanta questões prementes sobre a efectiva capacidade organizacional e institucional do 
Estado: na prática, o «partido-Estado» da FRELIMO não era tão monolítico ou hege

mónico a ponto de ser invulnerável à necessidade de compromissos sociais negociados a 

nível local como meio de reforçar a sua legitimidade política e aumentar a sua capacidade 

económica e administrativa. Embora tenha sido pouco (re)conhecido, o compromisso 

social foi um instrumento político recorrente. Estes compromissos sociais resultavam do 

enfraquecimento progressivo do Estado sob a pressão politica da «oposição», do declí

nio económico e da guerra, assim como das frequentes simpatias dos funcionários locais 

para com a tradição. Longe do Estado alienígena e ideologicamente coerente descrito em 

particular por Christian Geffray, as perspectivas políticas dos funcionários locais da FRE

LIMO eram frequentemente pragmáticas, diversificadas e, por vezes, diríamos mesmo, 

oportunistas. 

Dadas as circunstâncias políticas, a utilização das críticas «tradicionalistas» por parte 

de lideres locais não é surpreendente: elas baseavam-se nas simpatias dos funcionários 

locais, na utilização, em tempo de guerra, da tradição tanto por parte do governo como 

da RENAMO, e em precedentes politicas abertos pelos portugueses. Ironicamente, o anti

obscurantismo da FRELIMO deu novos ímpetos à esfera cultural como discurso político 

crítico, e reviveu o legado português como uma espécie de vingança política na medida 
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em que os tihosi compararam criticamente as concessões Sdeiais dos portugueses com os 

actos políticos pouco (co)medidos da FREUMO. O recurso político a uma critica «tra

dicionalista» não decorreu de uma simples oposição ideológica entre comunidades tradi

cionais rurais «imutáveis» e um Estado «modetnizador», pelo contrário, constituiu uma 

critica política eficaz e historicamente enraizada da implementação autoritária de directi

vas políticas produzidas centralmente e profundamente imperfeitas; uma rejeição não da 
«modernização» per si, mas de uma «modernização» impositiva, falhada e coerciva, que 

hegemonicamente tentou afirmar um controlo político local sobre processos sociais fun

damentais para o equilíbrio e sustentabilidade das populações rurais de Mandlakazi. 

Alguns casos sucedidos em Mandlakazi ilustram a complexidade da relação politi

ca entre funcionários, secretários locais do partido e tihosi. Particularmente importantes 

neste contexto ideológico foram os debates políticos sobre as cerimónias propiciadoras da 

chuva62
• O caso do nyanga Francisco Baule é especialmente dramático. Situada no monte 

Cimbirre, logo a seguir aos limites setentrionais de Chidenguele, a famflia Baule afirmava 
ter vindo do Zimbabwe por ordem da dinastia Karanga então reinante, numa época de 

seca devastadora. Numa grande reunião com tihosi, secretários da FRELIMO, membros 

de diversas igrejas e outros, realizada no monte Cimbirre, o nyanga Francisco Baule con

tou o seu primeiro encontro com a FRELIMO, em 1976: «A FRELIMO foi à minha procura 
porque havia uma seca - eles acusavam-me de ter causado essa seca, de não fazer com que 
chovesse, e prenderam-me. Eles disseram que eu devia ser morto por causar a seca. Eu disse 
'vocês olharam para nós? Vocês explicaram ao que vinham? Como é que nós podíamos sa
ber?' Quando fui preso trouxeram-me para uma reunião onde já tinham preparado cordas 
para me enforcar. Eu gritei. Expliquei que se me tivessem dito poderíamos ter organizado 
uma cerimónia e já podia ter chovido. Então eles mudaram de atitude e perguntaram-me de 
que é que precisava para Jazer chover. Eu pedi 12 homens para construir uma casa destinada 
às cerimónias da chuva. A FRELIMO pediu-me para participar nas cerimónias mas eu disse
lhe que não podiam porque não devia haver soldados ou armas ali. Ou fazia eu (sozinho) ou 
fazia a FRELIMO sozinha. Eles deixaram-me continuar e nesse dia choveu muito. A partir 
de então, quando a palhota foi construída, a FRELIMO passou a respeitar os propiciadores 
de chuva, tendo mesmo perguntado aos seus militares locais porque é que não haviam infor
mado sobre os propiciadores de chuva- era dessas pessoas que eles estavam à procura»63• 

O «obscurantismo» rural entrou, neste contexto simbólico, em aliança estratégica com 

as estruturas políticas da FRELIMO, dado que o nyanga Francisco Baule voltou a «prestar» 

serviços rituais a outros agentes políticos estatais que careciam de chuva. Um outro com

promisso localmente negociado, embora menos impressionante, realizou-se na chefatura 

de Macuacua. O bloco norte da empresa agrícola de Mandlakazi, a maior machamba esta

tal do distrito, situava-se muito perto da casa de Macuacua. O actual hosi José Macuacua 

descreveu assim as suas relações político-rituais com a FRELIMO e com o responsável do 

bloco da machamba estatal: «Quando a FRELIMO chegou a esta zona dissera que deixava 
de haver régulos, curandeiros e religiosos. Estes tinham que ficar em casa. Mas eu não deixei 
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de fazer chover - mesmo os membros do partido contribuíram com milho e mapira para as 
chuvas ... As cerimónias só estiveram suspensas entre 1974 e 1979, mas por alturas da grande 
seca de 1979 o responsável do bloco da machamba estatal perguntou ao régulo porque é que 
não havia chuva. Eu disse 'porque vocês mandaram parar com as cerimónias'. O hosi falou 
com a administração e eles mandaram wubsa e galinhas para as cerimónias da chuva, dado 
que a seca estava a atingir a machamba estatal»64

• 

A flexibilidade politica e as necessidades sociais pragmáticas dos funcionários locais 

levaram assim, alguns anos após a independência, à reintrodução de uma cerimónia que 

havia sido banida: mais uma vez, as autoridades formais vigentes sentiram-se dependentes 

do conhecimento cultural e autoridade ritual do hosi local para propiciar a chuva65
• Da 

mesma forma, em Chilatanhane, os tihosi verbalizaram que embora tivessem sido remo
vidos abruptamente das suas casas, desprovidos dos seus salários e proibidos de exercer 

política, nunca as suas capacidades cerimoniais de propiciar a chuva foram impedidas, 

tendo mesmo sido encorajadas. Segundo o hosi Ernesto Makupulani «as cerimónias da 
chuva continuaram porque o novo regime também precisava de comer»66

• 

Os apelos rituais aos tihosi tiveram também lugar em outras esferas da intervenção 

estatal. Num outro caso, uma tentativa de instalar um gerador na lagoa Nhamambe sem 
se proceder a consultas locais, obrigou a outro (re)conhecimento da autoridade espiri

tual local. Um funcionário público que participou no projecto conta: «Antes de 1983 eles 
usavam motores a gasóleo (para produzir energia): não tínhamos electricidade. Então, nós 
pedimos para usar a energia - alguns engenheiros vieram preparar o gerador. Por duas vezes 
colocaram o motor perto da lagoa, e por duas vezes teve que ir para outro lugar. O gerador 
estava nas terras do régulo Uatchualuane - este veio falar com o administrador, queixando
se do barulho e dizendo que a população não o queria. Ele disse ao administrador que era 
preciso primeiro pedir autorização. Pediu ao administrador que trouxesse cinco litros de 
vinho, roupas pretas, brancas e vermelhas, e que deixasse essas coisas perto do gerador. (Ele 
disse) se as coisas continuassem ali no dia seguinte não podemos colocar o gerador ali, mas 
se as coisas tiverem desaparecido então podemos continuar com o projecto'. Todas as pessoas 
que trabalhavam no projecto, incluindo engenheiros (estrangeiros), tiveram uma reunião 
com Uatchualuane. Descalçámos os sapatos, sentámo-nos no chão e fizemos uma cerimónia 
com wubsa - o administrador tivera que trazer wubsa. Preparámos uma pequena festa de 
cinco minutos e então veio um vento muito forte que nos impediu de ver o que quer que fosse 
durante cinco minutos, nem mesmo as nossas próprias mãos perto dos olhos ... Desde então 
não houve problemas com o fornecimento de energia eléctrica»67

• 

O hosi Timóteo Uatchualuane era, ele próprio, um político ecléctico: não só era hosi 
como também era o secretário da FRELIMO na sua aldeia. Quando a aldeia foi estabeleci

da em Bonjuane, em 1980, Timóteo Uatchualuane participou activamente na sua forma

ção. «Não o fez na qualidade de hosi mas na de activista do partido», lembra um dos seus 

irmãos mais velhos. ((Ele ficou com a responsabilidade pela aldeia. Foi escolhido da mesma 
maneira que o Comité (da FRELIMO), pelo povo»68

• 
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Os acontecimentos rituais acima referidos OC'orreram na década de setenta e início 

dos anos oitenta. A ascensão de Joaquim Chissano ao poder, em 1986, levou a um ((re
conhecimento,. oficial mais aberto das tendências políticas para a tolerância, embora as 

directivas ideológicas respeitantes aos tihosi tenham permanecido pouco claras e à mercê 
das subjectivas interpretações politicas dos funcionários locais. Os tihosi relatam que lhes 

foi dito que tinham autoridade oficial para dirigirem cerimónias de chuva e outras. O pre

sidente do conselho executivo da localidade de Massengue descreveu a comunicação desta 
informação poUtica aos tihosi: «Em 1986 Chissano disse-nos que os régulos podiam Jazer 
as suas cerimónias ... A partir de 1986 eles decidiram fazer reviver os régulos. Eu pedi aos 
régulos que falassem. (Eles) estavam muito surpreendidos e perguntaram 'porque é que vocts 
agora falam connosco?' Eu disse-lhes que o novo governo quer que voces trabalhem connosco, 
fazendo as vossas cerimónias. A partir da{ temos trabalhado em conjunto»69• 

No decorrer da mesma entrevista, o sobrinho do hosi Zefanias Matsinhe teceu co

mentários não só sobre o reconhecimento social dos tihosi, mas igualmente sobre o am

biente político mais tolerante: «Nos tempos anteriores a Chissano ninguém podia dizer esta 
é a minha opinião', só podiam dizer 'sim, sim'. Quando Chissano veio as pessoas passaram 
a poder dizer o que pensavam. As pessoas disseram a Chissano que queriam régulos para 
poder ter cerimónias. As populações pediram régulos ao governo. Pode muito bem ter sido a 
mesma população que em 1975 disse que não queria réguloS>t70

• 

Contrariamente às alianças conjunturais negociadas anteriormente, esta mudança de 

posição política foi vista como tendo o cunho da autoridade central. A mudança das ati
tudes oficiais criou oportunidades para (ou reconheceu simplesmente), urna actividade 

política crescente por parte das Autoridades Tradicionais, e a aceitação do envolvimento 
de secretários da FRELIMO e outros agentes, nestes fenómenos politicos e rituais. As in
teracções políticas entre os líderes locais são simultaneamente surpreendentes e esclarece
doras. No caso acima referido, o presidente do conselho executivo de Massengue relembra 
a sua participação numa cerimónia da chuva em 1991. Como seguidor da Igreja Zione71

, 

Xavier Nuvunga ficara horrorizado: «Vi população a dançar, mulheres nuas sem capulanas 
pedindo-me para dormir com elas, agarrando-me e puxando-me. Por isso fugi ... A cerimónia 
da chuva era muito má para os jovens rapazes»72• 

O presidente do conselho executivo de Massengue e o sobrinho do hosi Zefanias 

Matsinhe trocaram impressões sobre este assunto com muito humor, contentes por te
rem perspectivas políticas descoincidentes. Este respeito e tolerância mútuos foram viva

mente demonstrados em Bonjuane, no decorrer de um debate entre dois secretários da 

FRELIMO e dois mulumuzana da família real, a propósito da falta de cadeiras no in{cio 

da entrevista: todos tentavam oferecer os melhores lugares aos outros, numa pequena 

encenação teatral que deixava transparecer o respeito pessoal e institucional que agora 
podiam, e necessitavam, conceder uns aos outros, e a boa vontade que as diferenciadas 
instituições políticas precisarão de demonstrar para (re)construir o futuro do distrito e 
do país. 
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Nos últimos anos da década de oitenta e início da década de noventa, houve outras 
iniciativas rituais dos tihosi dirigidas à paz e à reconciliação política. Em Mandlakazi, em 

1989 e 1990, os tihosi organizaram cerimónias destinadas a acabar com a «guerra civil». 

Tais cerimónias consistiam em encher uma cana com rapé e levá-la para junto de uma 
árvore sagrada (onde normalmente se realizavam as cerimónias após as colheitas), e se 
pedia aos antepassados que interviessem para acabar com a guerra. Subsequentemente, 

em Novembro de 1992 realizou-se uma cerimónia na qual os mulumuzana agradeceram 
aos antepassados o fim da «guerra civil»; outra cerimónia, desta feita pública, foi organi

zada em Dezembro de 199373
• Os tihosi de Mandlakazi procuraram resolver algumas das 

«heranças» deixadas pela «guerra civil» através da organização de cerimónias destinadas a 
trazer uma chuva forte capaz de lavar, fazendo desaparecer, os corpos não enterrados nem 
identificados, cuja presença era considerada como causa de diversos problemas sociais e 

materiais. 
A um nível mais pragmático, os tihosi intervinham quando as outras autoridades lo

cais se sentiam incapazes de resolver problemas e conflitos de natureza social diversa. A 
Norte de Mandlakzi, o presidente do conselho executivo da localidade de Kadjahane de
fendeu com vigor que os tihosi prestaram uma contribuição social positiva e necessária. O 

conselho reunia-se quinzenalmente com o hosi José Macuacua. O presidente do conselho 
executivo, reconhecia que o tribunal de Macuacua era preferível ao mais formal tribunal 

do distrito. Mário Tavede assegurava que «Foi boa esta mudança de atitude em relação aos 
tihosi. Nesta cultura existem muitas coisas que têm que ser respeitadas, há tradições que 
só os tihosi conhecem, que o governo desconhece... Os tihosi têm que ser os conservadores 
dessas tradições, eles conhecem o seu significado. Quando se ignoram os tihosi a vida pode 
complicar-se»74

• 

A regular cooperação política com os tihosi permitia pois resolver eficazmente pro
blemas sociais que outras autoridades políticas locais se sentiam incapazes de defrontar. 
Porém, a nova abertura política não apagou totalmente a desconfiança e amargura criadas 
pela anterior disposição ideológica da FRELIMO e pelas suas práticas políticas autoritá

rias. Embora notando que a situação politica tinha, na verdade, mudado profundamente, 
alguns tihosi e outros agentes, permaneciam reservados. O sobrinho de Zefanias Matsi

nhe comentava: «Os régulos não estavam a trabalhar a 100%. Não tínhamos a certeza de 
ser legais, tínhamos muitas dúvidas. Não sabíamos se o governo estava só a experimentar 
-podíamos vir a ser rejeitados, por isso esperámos para ver»75

• Outros ainda, estavam à 
espera de uma explicação para esta mudança politica. O hosi Salomão Mathule comentou 

com alguma amargura: «A FRELIMO comentou que da primeira vez errou. Se fosse possível 
gostaríamos de perguntar à FRELIMO porque é que dessa vez nos neutralizou, mas não 
podemos voltar atrás e perguntar-lhe agora»76

• Muitos crêem que os anos de repressão polí
tica provocaram danos irreparáveis em termos de perda de conhecimentos socioculturais 
essenciais pela nova geração, assim como de algumas práticas politicas e rituais pelos mu
lumuzana das diversas chefaturas. 
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Embora as mudanças políticas efectuadas tenham sido certamente positivas a muitos 

Htulos, a (re)construção de uma cultura politica alternativa continuou a ter profundos 
obstáculos pela frente. Além disso, as razões por detrás das concessões políticas oficiais 

anuidas aos tihosi precisam, ainda hoje, de ser cuidadosamente examinadas. Estas não 

foram inteiramente motivadas pelo desejo de inverter a intolerância politica anterior. 

Em parte, o maior espaço de manobra política concedido aos tíhosi decorreu da com

petição social com a RENAMO, no tempo da «guerra civilJJ, para os (re)conquistat, e 

dos constantes apelos daquela para obter o seu apoio politico-logístico. As concessões 

sociais feitas aos tihosi também decorreram do(s) golpe(s) sofrido(s) pelas estruturas da 
FRELIMO na sequência dos ataques militares que lhes foram movidos pela RENAMO, 
de uma desmoralização generalizada provocada pela recusa das politicas e métodos da 

FRELIMO, e pelo declínio económico: de um ponto de vista prático, os funcionários ne

cessitavam de estruturas alternativas para implementarem e fazerem valer as suas direc
tivas políticas. 

Reflectindo essas pressões politicas, as concessões sociais feitas naquele contexto his
tórico, colocaram cada vez mais os tihosi em postos apoiados pelo Estado, transformando 

a natureza das suas actividades e as relações de poder no seio das comunidades locais. Tais 

iniciativas politicas decorreram do modelo de administração português, mais ou menos 
explícito, de indirect rule. Nalgumas circunstâncias, os tihosi receberam a promessa de 
regressar às casas que os portugueses haviam construido para eles; as doações oficiais de 
roupas e outros bens para as cerimónias de propiciamento da chuva também constituiram 
uma sequência directa de precedentes sociais e culturais estabelecidos pelos portugueses. 

Em alguns casos, recorreu-se aos tihosi para porem em prática certas directivas politicas e 

sociais. O papel social positivo dos tihosi na resolução de disputas de terras, por exemplo, 
poderia ter aqui uma nova implicação politica: num caso particular, funcionários locais 
recorreram a um hosi para os ajudar na expulsão de agricultores «familiares» de terras 
«privadas», ou seja, para que ele servisse o Estado e, claramente, fins económicos, desem

penhando uma atribuição tradicional (re)«inventada». 
Tal como as implicações politicas das atitudes dos funcionários para com os tiho

si precisam de ser cuidadosamente examinadas, as atitudes dos próprios tihosi também 
precisam de sê-lo. A perspectiva dos tihosi do papel social e politico a ser desempenhado 

por eles naquela conjuntura histórica, espelhava mais o «desenvolvimento comunitário» 
dos portugueses do que uma possivel era dourada mais antiga: a sua (inter)dependênda 

política em relação ao Estado foi assumida e a sua visão do futuro que (no intimo) dese
javam, tacitamente definida em relação àquele. Muitos tihosi ofereceram os seus serviços 
sociais ao Estado directamente, sem preâmbulos, encarando por vezes o seu papel politico 

como um simples reatar dos seus deveres e funções administrativas no tempo colonial 

português. Por exemplo, o hosi Salomão Mathule comentava: «Era a FRELIMO quem nos 
devia dar instruções - a FRELIMO mandou-nos embora e depois mandou-nos regressar. 
Então era ela que tinha que dizer quais eram as nossas tarefas. Se fosse necessário podfamos 

182 I tal 



MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

ir à administração perguntar pelos registos do tempo dos portugueses - existiam registos dos 
nossos deveres, e queríamos voltar a assumir o nosso papel»77• 

Outros tihosi mostravam-se preocupados com a questão do estatuto político e do re

conhecimento social, pretendendo apoio material (e outros) do Estado, para reinstalar a 

sua autoridade política nas suas comunidades rurais. O hosi José Macuacua defendia que: 

«Nós pensávamos que o governo nos devia ajudar a ocupar o nosso lugar. Naquela época 
ninguém sabia quem era hosi e quem era induna. Não tínhamos uniformes: precisávamos de 
um uniforme como aquele que usávamos no tempo dos portugueses, para podermos ser iden
tificados. Mesmo no exército existe uma hierarquia assinalada pelos uniformes -portanto o 
governo tinha que prestar atenção a isto para podermos ser respeitados pela população»78• 

O hosi Zefanias Matsinhe pronunciava: «Eu precisava de preparar este lugar (a sua 
casa) como um lugar de poder. .. Já que ia regressar ao poder deveria preparar uma casa»79• 

De facto, o administrador do distrito havia prometido procurar fundos em Maputo ou em 

Xai-Xai para lhe construir uma casa de alvenaria. Os pedidos de reconhecimento oficial 

do seu estatuto social, em termos de casas ou uniformes, eram acompanhadas do desejo 

dos tihosi de beneficiarem de apoio material em termos mais gerais, e de uma autoridade 
que pusesse em prática aquilo que consideravam ser o seu papel político «tradicional», 

quebrado pela «guerra civil» e pela anterior política da FRELIMO. Segundo o hosi Júlio 

Langa «Os tihosi gostariam de ter viajado para outros lugares para explicar as normas, mas 
era naquele contexto muito difícil fazê-lo. Aquilo que quero explicar é que o hosi tinha indu
nas que deviam controlar a população da área para parar a luta, para produzir o bem, para 
acabar com a feitiçaria. Se houvesse feitiços a família afectada devia dirigir-se ao induna e 
ao hosi»80• 

Júlio Langa mostrava-se igualmente muito preocupado com a falta de dinheiro para 

comprar a roupa preta e branca necessária para a execução das cerimónias da chuva. Da 
mesma forma, o tindota do hosi Tomás Langa solicitava apoio material: «0 régulo tinha 
um problema, na medida em que muitos dos que fugiram da guerra estavam naquela época 
a voltar e a pedir-lhe apoio. Eles nada possufam, não tinham instrumentos, machados, pa
nelas. O régulo ficava embaraçado porque não tinha solução para isto - ele queria pedir ao 
governo que ajudasse a população»81 • 

O tindota de Tomás Langa deparava que «o régulo tinha que fazer tudo o que o governo 
mandasse», mas colocava isto em termos de relações políticas de natureza «clientelar»82• 

No caso de Tomás Langa e de outros, a questão da quebra das normas sociais referia-se 

muitas vezes às terras sagradas. Os tihosi queriam autoridade política para expulsarem 

populações, normalmente populações deslocadas pela «guerra civil», de tais terras; eles 
relacionavam esta questão social (entre outros aspectos) com a seca. Assim, o tindota de 

Tomás Langa defendia que uma das causas da seca residia no facto de «A população anda
va a fazer machambas em locais proibidos. Eles sabiam que esses locais eram sagrados mas 
o régulo não tinha poderes para protegê-los uma vez que o governo tinha dito que o régulo 
não podia dar ordens ... Foi depois do Chissano ter dito que os régulos podiam fazer as suas 
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cerimónias, em 1986, que nós começámos a ensinar as normas às populações. Ainda assim, 
existia populaçi1o nas áreas sagradas, populaçi1o que se recusava a sair. Queriam aquela 
terra porque ela era muito fértil. A terra perto da sede estava cansada. Aquela área era sa
grada porque era na montanha que estava o sagrado da chuva - os espíritos zangar-se-iam 
se fizéssemos machambas ali»83

• 

Da mesma maneira, o hosi José Macuacua opinava: «A guerra trouxe desordem - mui
tas pessoas faziam machambas em locais sagrados, em cemitérios, já não havia juízo. Es
távamos a pedir às pessoas que parassem. Quer(amos que a população tivesse ju(zo, que 
respeitasse os locais sagrados, que aprendesse as normas. Tudo isto estava em crise»84. Estas 
iniciativas politicas não eram simplesmente uma expressão do ressurgimento da «cultura 

rural»: elas representavam também a exigência de controlo e gestão dos recursos ecológi
cos, por parte de grupos sociais específicos, usualmente autóctones; nos casos de acesso 
às terras, estes últimos, ameaçavam os interesses sociais e económicos de outros, mui

tas vezes deslocados e outros designados simplesmente como «estranhos». As questões 

politicas respeitantes à autoridade e ao acesso à terra não eram padficas, gerando pelo 
contrário, um aceso debate político no seio das comunidades rurais. As tensões sociais na 
área de Banze são um bom exemplo. Um secretário local da FRELIMO explicou: «Exis
tiam problemas que nós discut(amos nos bares. Por exemplo, sobre os deslocados de guerra 
que andavam a cortar as árvores e a cultivar na montanha. As pessoas acusavam o hosi e os 
propiciadores de chuva de não controlarem isto - eles diziam que a população que cultivava 
ali devia ter subornado os tihosi e os propiciadores da chuva. Os tihosi permitiram que eles fi
cassem lá durante aquela estação agrlcola alegando que foram para ali por causa da guerra. 
Mas alguns recusavam-se a sair. Estávamos muito preocupados porque as pessoas acusavam 
o hosi de ter sido subornado»85

• 

O nyanga de Banze argumentava: «Essas pessoas estavam a cultivar ali devido à guerra 
e porque a FRELIMO nos tinha tirado todos os poderes - portanto não conseguíamos Jazer 
respeitar as normas, dizer às pessoas que parassem. Para começar, foi assim que elas foram 
para lá. Era também um problema interno. Estas pessoas vieram de Vamamgue para culti
var na montanha - deviam pagar uma multa por ter cultivado ali e depois deviam sair. A 
multa foi paga e levada ao hosi Vamamgue, mas devia ter sido depois trazida de volta ao 
hosi Banze para podermos realizar a cerimónia. Mas Vamangue ficou com o dinheiro. Não 
apanhámos nada mas a população acusou-nos de ter ficado com o dinheiro. E como nunca 
chegámos a Jazer a cerimónia de desculpas aos espíritos as pessoas nunca chegaram a sair. 
Eles diziam 'Nós pagámos mas não chegou a haver cerimónia. Portanto esse dinheiro serviu 
para comprar a terra e nós podemos ficar'. Pedi às pessoas para saírem mas eles primeiro 
queriam o seu dinheiro de volta»86• 

Tais acusações politicas eram acompanhadas de outras dirigidas aos secretários da 

FRELIMO incumbidos da recolha de dinheiro para as cerimónias da chuva: o nyanga de 
Banze asseverou que eles ficaram com o dinheiro para si próprios, e que tal contribuiu para 

as fracas chuvas que se registaram. As ideias sobre a legitimidade da autoridade politica, 
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sobre o ritual e o controlo dos recursos naturais, eram extremamente controversas; elas re
queriam confronto e negociação política, não podia haver um simples (re)conhecimento 
ou uma mera (re)instalação de autoridades, fossem de que natureza fossem. Muitos dos 
desafios sociais e políticos que se colocavam nas áreas geográficas controladas pelo gover

no surgiam ainda mais profundos e insupríveis nas áreas geográficas administradas pela 

RENAMO. 

5. O poalclon.-nento político claaAutorlclaclea Tradicionais na(s) 
cllnlmlcll(a) ela «perra clvl,, .,.. M.ncllllbzll restrições polítlc• 
e coneuancu. rituais 

Tal como foi anteriormente referido, o alastramento da guerra de guerrilha da RENA
MO causou movimentos populacionais massivos, e transformações no acesso, utilização e 

posse da terra. As economias locais foram severamente afectadas. A guerra, as migrações 
e o colapso económico também exerceram um profundo impacto nas estruturas da au

toridade política, administrativa e religiosa: o tipo particular de controlo militar exercido 

pela RENAMO durante a «guerra civil», e de administração política no tempo de paz que 
se seguiu, afectaram vastas áreas geográficas da província de Gaza, em geral, e do distrito 
de Mandlakazi, em particular. 

Segundo testemunhos locais, a RENAMO chegou pela primeira vez a algumas áreas 

geográficas de Mandlakazi em 1982, tendo subsequentemente consolidado o seu controlo 
militar em 198687

• A história política destas localidades antes desses acontecimentos mi
litares não é muito diferente da história política das áreas geográficas no anterior capítulo 
descritas: os tihosi haviam sido denunciados - acusados de «pertencer a Caetano» - e 
excluídos do exercido do poder político, independentemente da sua postura politica e/ou 
logística na luta armada pela independência nacional. Todavia, as atitudes politicas dos 
tihosi entrevistados nalgumas localidades de Mandlakazi, militarmente dominadas pela 

RENAMO, eram nitidamente mais criticas e menos contemporizadoras do que as encon

tradas nas áreas geográficas controladas pelo governo: poucos davam crédito às estruturas 
politico-administrativas da FRELIMO, alegando que haviam sido definidas ao acaso, na 
presença de soldados, e nem sequer tinham a ver com as aspirações da população rural 

que havia apoiado a FRELIMO durante a luta armada pela independência nacional. 
O curto período de estabelecimento das aldeias comunais tinha contribuído para au

mentar o descontentamento social. Não obstante, a chegada da RENAMO não havia sido 
saudada com um entusiasmo particular, embora alguns tihosi afirmassem que pelo me
nos o movimento militar havia denunciado a FRELIMO. Muitos ((camponeses» fugiram 

no início dos anos oitenta: alguns ((deixaram as aldeias e foram esconder-se no mato»88; 

outros foram para Chilatanhane, controlado pelo governo, estabelecendo-se posterior
mente em Xai-Xai ou em campos de refugiados ao longo da estrada de Panda, ou ainda, 
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deslocaram-se mais para o interior. Os agentes da estrutura politica da FRELIMO eram os 

mais inclinados a fugir, dado que constituíam os alvos preferenciais da RENAMO. Segun

do o hosi Marco Dengo «a RENAMO ameaçava-os e, portanto, muitos fugiram»89
• 

Entre 1983 e 1987 a RENAMO impôs severas restrições à circulação, ameaçando com 

a morte todos aqueles que tentassem fugir. O grande movimento de fuga seguinte só foi 

possível em 1987-1988, quando o exército do Zimbabwe, em conjunto com as Forças Ar

madas Moçambicanas (FAM), retomou por um curto período de tempo muitas áreas ge

ográficas de Kadjahane, incluindo a sede, numa ofensiva que envolveu bombardeamentos 

aéreos e colocação de minas, e que permitiu a reposição por breve trecho de um mínimo 

de presença militar governamental. A posterior retirada militar do governo foi acompa

nhada de novas saidas da população e de consequentes «recuperações»; ou seja, do mo

vimento de saida das populações rurais das regiões ameaçadas ou sob controlo militar da 

RENAMO. 

Todavia, as estruturas do governo e do partido não eram as únicas a entrar em colapso 

politico: o controlo da RENAMO sobre Chidenguele e sobre as montanhas centrais de 

Cimbirre com as quais Chidenguele confina, também criou rupturas políticas, embora 

menos dramáticas, nas estruturas regionais e locais da autoridade politica tradicional. Os 
detentores de cargos de chefia tradicional sofriam desgaste político quando fugiam ou 

eram «recuperados», na sequência de ofensivas militares de ambos os lados, o que contri

buiu para uma nova remodelação e (re)estruturação politica das chefaturas de Chidengue
le. Por exemplo, o hosi José Munguambe deixou Chidenguele em 1988 porque «O exército 
do Zimbabwe levou-me com os outros quando atacou a zona»90• José Munguambe conse

guiu um emprego como cozinheiro num hotel em Xai-Xai, tendo sido substituído no cargo 

de hosi pelo seu primo Lucas Munguambe. Lucas Munguambe foi ele próprio deslocado 

no interior de Chidenguele: foi transferido da sua casa para uma localidade mais segura, 

sob controlo da RENAMO, em 1989, tendo regressado à mesma, apenas em 1993. 

A chefatura de Makupulani experimentou problemas políticos semelhantes: Salvador 

Makupulani relatou como o seu irmão e então hosi Absolão Makupulani havia fugido 

«para as aldeias de Madender» quando a RENAMO chegou pela primeira vez à região. 

Em 1982 Salvador Makupulani foi nomeado hosi em lugar daquele. Mesmo assim, a RE
NAMO continuou a tentar capturar Absolão Makupulani, o que acabou por conseguir. 

Porém, pouco tempo depois Absolão foi resgatado pelo exército zimbabweano. Salvador 

Makupulani continuou como hosi, exercendo, por um determinado período de tempo, 

autoridade politica não só sobre a sua área geográfica mas também sobre as dos vizinhos 

tihosi Francisco Nhancale e Alfredo Tamele, ambos fugidos, segundo Salvador Makupula

ni, embora pelo menos o posto do segundo estivesse simplesmente vago desde a indepen
dência. As tentativas de rapto da RENAMO também se estenderam aos tihosi e ao nyanga 
Damião Massinge, sediados em Chilatanhane. 

Segundo o hosi Ernesto Makupulani «A RENAMO andou à procura dos tihosi duran
te muito tempo sem sucesso. Só a minha esposa foi levada, mas ela regressou quando eles 
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souberam que tinham raptado a mulher do hosi ... A RENAMO tentou capturar Massinge 
três vezes, mas falhou devido aos poderes de Massinge. Massinge decidiu ensinar-lhes uma 
lição - quando vieram buscá-lo, ao tentar regressar não encontravam o caminho. Só depois 
de o libertar é que conseguiram regressar às suas bases»91

• Porém, isto não implicou ne

nhum padrão de aliança política estratégica por parte de Damião Massinge. «Massinge 
não apoiou nenhum dos lados durante a guerra. Ele era independente»92

• 

Durante a «guerra civil», a utilização de tinyanga pela RENAMO foi generalizada e foi 

igualmente discutida em outras regiões de Moçambique; todavia, o impacto sobre as auto

ridades políticas dependentes dos tinyanga, foi, na maioria das análises, negligenciado. A 

«guerra civil» e a ocupação da RENAMO interromperam as peregrinações dos tihosi aos 

santuários de propiciamento da chuva em Chidenguele e as cerimónias rituais associadas 

com tais actividades: as montanhas onde se localizam os santuários eram militarmente 

importantes e os seus tinyanga foram arrastados para a(s) dinâmica(s) da «guerra civil». 

O nyanga Mungoyi, sediado em Cimbirre, no coração do território da RENAMO, ti

nha grande importância simbólica e ritual para as chefaturas de Chidenguele e outras áre
as geográficas93

• Em teoria, o hosi Lucas Munguambe realizava uma peregrinação anual a 

Mungoyi; outros tihosi como Marco Dengo e Francisco Nhancale, realizavam cerimónias 

de chuva localmente, apelando a Mungoyi, através de Lucas Munguambe, mas só em casos 

de seca extrema. Lucas Munguambe disse que acarretava apenas sementes de mafunde e 

milho e uma enxada para Mungoyi. Em seguida, Mungoyi subia à montanha onde consul

tava os seus antepassados através da sua mãe, a kokwane (avó/mulher de idade) Phandan

zwane. Mungoyi relatava depois os resultados a Lucas Munguambe, que iniciava então a 

viagem de regresso a casa, durante a qual não devia falar com ninguém nem lavar as mãos 
após ter bebido a sua bzala (bebida feita de massa de milho um pouco fermentada). 

Os tihosi de Chidenguele afirmaram que a «guerra civil», com o seu cortejo de difi

culdades económicas, confundiram totalmente a sua capacidade ritual de realizar adequa

damente as cerimónias da chuva, o que constituiu causa de grande preocupação social, 

particularmente durante as secas devastadoras de finais da década de oitenta e início dos 

anos noventa. Estes queixaram-se que desde 1980 o seu afastamento dos mercados e a 

ausência de apoio(s) do Estado os tinha impedido de levarem roupas brancas e pretas para 

Mungoyi, como tinham consumado no tempo dos portugueses. 
Em 1991, a seca impedira-os mesmo de fazerem a peregrinação, dado que Lucas 

Munguambe e outros tihosi como Francisco Nhancale, nem sequer tinham conseguido as 

sementes necessárias para a execução ritual da cerimónia. Marco Dengo afirmou que lhe 

havia sido requerido para contribuir com carne desuni (antílope) para a cerimónia desse 

mesmo ano, o que ele não conseguiu satisfazer. Entretanto, Os preparativos para a sessão 

ritual de 1993-1994, eram acompanhados com grande esperança (que aparentemente se 

justificou, na medida em que se obtiveram resultados). 

A «guerra civil» teve, também, custos sociais e políticos mais directos. Lucas Mun

guambe explica: «A guerra teve um efeito muito mau na queda das chuvas. A mãe de 
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Mungoyi (Phandanzwane) foi levada pela .RENAMO em 1986 e colocada na área de Nha
mgume ... Dhlakama suspeitava que ela estava a ajudar OJ soldados zimbabweanos que ali 
se encontravam na altura. Mas não era verdade: o Mungoyi op6s-se à guerra, só queria 
saber da chuva. Em resultado ... o Mungoyi ficou perturbado e niJo conseguiu realizar o seu 
trabalho»94

• 

Outros testemunhos orais defendem que Mungoyi não foi assim tão inocente em ter

mos de alianças políticas e rituais durante a «guerra civil». Afirmam que Mungoyi esta

beleceu uma «zona de paz» pór volta de 1987, período em que convenceu os comándan

tes da RENAMO que se abusassem da população rural ou usassem armas naquela área 

geográfica, seriam mortos por picadas de cobra ou ataques de leão. Os mesmos relatos 

sugerem que Mungoyi vendia <<remédios de guerra» quer à RENAMO quer à FRELIMO: 

Karl Maier relatou que as transcrições das comunicações de rádio da RENAMO captura

das em Cimbirre registavam manobras militares efectuadas pelos espfritos dos leões de 

Mungoyi95• 

Em qualquer dos casos, as dificuldades enfrentadas pelos tihosi nas suas relações com 

o nyanga Mungoyi foram consideradas como tendo exacerbado a seca, forçando os tihosi 
a compensarem a situação através de cerimónias locais, elas próprias dificultadas pela falta 

de acesso aos mercados, pela falta de roupa e produtos essenciais para o fabrico de cerveja, 

etc.96 O deslocado Lucas Munguambe compensava as suas carências materiais e logfsticas 

virando também as atenções para o nyanga Damião Massinge, cuja influência social abar

cava a área geográfica de Betula: aquele salientou a importância ritual deste nyanga, em 

relação a Mungoyi, e manteve-se em contacto com o hosi local Francisco Nhancale, assim 

como com o administrador governamental de Chidenguele, ele próprio «deslocado» em 

Betula. 

No caso menos conhecido de Mandlakazi abundavam rumores relacionados com 

os poderes de Estevão Fumane para responder à «guerra civil». O hosi Estevão Fumane 

actuava como intermediário do nyanga Mussane. Era também, através do hosi Timóteo 

Uatchualuane que grande parte dos tihosi de Mandlakazi recorreu a ele em tempo de seca. 

Relatos locais defendem que a área geográfica de Fumane se tornou impenetrável para os 

soldados de ambos os lados. Um antigo membro das milfcias da FRELIMO que operou na 

região de Mandlakazi durante a «guerra civil», descreve: «No local de Fumane existia uma 
grande floresta. No início da guerra a RENAMO foi lá mas não teve contactos com Fumane. 
Os espíritos guiaram então as tropas do governo até junto da RENAMO - a RENAMO foi 
então obrigada a fugir do local de Fumane, que ficava perto mas fora da sua zona de influén
cia. As tropas do governo destrulram a base da RENAMO e decidiram permanecer ali. Mas 
Fumane não os queria ali porque eles não se submetiam às normas, por isso ficaram doentes 
e tiveram que regressar a Xai-Xai. Ninguém podia permanecer no mato de Fumane. Fumane 
ajudou as FAMa expulsar a RENAMO pensando que eles partiriam também»97• 

Estevão Fumane conseguiu pois confinar a acção das forças armadas, agindo com 

uma autonomia política que lhe era garantida pelo seu acesso a poderes espirituais e 
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rituais. Porém, tal como no caso de Mungoyi, a constituição de uma «zona militar neutral» 

não permitiu o prosseguimento da interacção entre os tihosi que se apoiavam em Fumane 

para o propiciamento das chuvas. 

Na perspectiva dos tihosi das chefaturas do Norte de Mandlakazi a «separação» de 

Estevão Fumane foi desastrosa. O hosi Zefanias Matsinhe, de Mandlakazi-Sede, comen

tou: «Durante a guerra não con.seguíamos preparar as cerimónias, não podíamos ir ao mato, 
ficávamos na cidade. Mas para realizar as cerimónias era preciso ir para o mato, onde a 
guerra se encontrava. Durante 15 ou 16 anos não conseguimos realizar as cerimónias. A 
tradição foi completamente interrompida»98

• Júlio Langa confirmou tal realidade ritual, em 

conjunto com outros tihosi «( ... ) a seca foi causada pela guerra, porque não se podia ir ao 
local onde se realizava a cerimónia. Entre 1975 e 1991, não houve cerimónias»99• Este afluir 

de circunstâncias coactivas levou, tal como em Chidenguele, a tentativas para arranjar 

compensações rituais. 
O hosi Zefanias Matsinhe explicou que «Durante a guerra tínhamos problemas para 

realizar a cerimónia mas tivemos sorte porque um dos netos de Fumane vivia em Mandlaka
zi e ele podia fazer a cerimónia))100• O nyanga de Banze continua «Fumane e Banze eram 
dois grandes propiciadores de chuva - (no passado) não podíamos fazer as cerimónias da 
chuva sem o conhecimento um do outro. Mas durante algum tempo nem sequer sabíamos 
onde encontrar Fumane porque ele se encontrava na zona da RENAMO. Era difícil porque 
ninguém vinha de lá. O Fumane costumava enviar alguém para se deslocar até lá. Tal deixou 
de acontecer, mas nós continuámos a fazer as nossas cerimónias» 101

• 

Os tihosi e tinyanga mostraram grande flexibilidade social e adaptabilidade ritual: 

eles apoiavam-se naqueles que estavam acessíveis, ou seja, o nyanga Banze e o neto de 

Fumane, em Mandlakazi, e o nyanga Massinge em Chilatanhane, e nas cerimónias locais 

que era possível executar. Claro que era uma situação longe da ideal e que, na perspectiva 

local, contribuiu para as secas devastadoras e para a ruptura das relações simbólicas com 

o mundo dos espíritos; uma situação que só parcial e aproximadamente foi resolvida em 

tempo de paz. 

Nas áreas geográficas militarmente controladas pela RENAMO os tihosi tiveram que 

enfrentar outras dificuldades dado que tinham que desempenhar um conjunto de papéis 

sociais relacionados com o esforço de guerra daquele movimento (politico)-militar. Nas re

giões que ocupou, a RENAMO respeitou, regra geral, as hierarquias tradicionais, o que seria 

de esperar dada a falta de alternativas pragmáticas e o facto de tal atitude representar um 

desafio à ideologia política e social da FRELIMO. Todavia, a administração da RENAMO 

durante a «guerra civil» estava longe de ser «restauracionista». A RENAMO criou novos 

postos, novos cargos, novos deveres e responsabilidades político-administrativas. Por exem

plo, em Chidenguele (tal como em outras localidades}, a RENAMO estabeleceu os mujeeba, 
uma força policial paralela, e recrutada localmente. Porém, na perspectiva dos mulumuzana 
locais, tais iniciativas, não denotavam um corte radical com práticas políticas anteriores, um 

sentimento indicativo da regularidade e intensidade de levantamentos pretéritos. 
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As perspectivas politicas dos mulumuzana eram históricas e sanguinárias, produto 

de uma história volátil: das depredações e exigências dos VaNguni de Soshangane e dos 
senhores das «Terras da Coroa», às áreas <<semi-libertadas» da FRELIMO, e ao controlo 

militar estabelecido pela RENAMO, Mandlakazi sempre foi uma região sujeita a violenta 

contestação militar, social, política e territorial. No ponto de vista dos mulumuzana das 

chefaturas de Mandlakazi, a introdução de novos postos e responsabilidades politicas pela 

RENAMO seguia precedentes administrativos estabelecidos anteriormente e, em si, não 

era, de todo, controversa. 

As relações sociais da RENAMO com os tihosi tinham, efectivamente, uma forte res

sonância portuguesa, combinando aspectos da tradição com a alienação politica e a ex
tracção económica. As hierarquias politicas tradicionais estavam encarregues de fornecer, 

entre outros requisitos, comida e força de trabalho; esta última, usualmente utilizada para 

carregar bens, incorporava estrangeiros e cativos. As descrições dos tihosi sobre a vida 

social nas áreas geográficas controladas pela RENAMO combinavam o elogio do respeito 

acordado às Autoridades Tradicionais com um profundo ressentimento devido à coerção 

física e à extracção material, particularmente contra o trabalho forçado dos carregadores. 

O hosi Francisco Nhancale sublinhou que os soldados da RENAMO não entravam na 

região antes de procederem a consultas: «A RENAMO sempre pediu autorização: tinham a 
norma de consultar sempre os tihosi na área onde operavam»1oo.. O hosi Marco Dengo mos

trou-se contente pelo facto de a «RENAMO trabalhar com os hosi, tinduna e tindota», mas 

queixou-se das exigências de comida e pelo facto das pessoas terem sido forçadas «a trans
portar muitas coisas»103

• O deslocado hosi José Munguambe, que «viveu com a RENAMO» 
entre 1982 e 1988, comentou que «a RENAMO respeitou-me como hosi», e que «os curandei
ros eram muito importantes nas zonas da RENAMO. .. Os Matsangas (guerrilheiros da RENA
MO) não podiam mandá-los fazer qualquer coisa, eles podiam movimentar-se livremente»104• 

Embora isto fosse considerado positivo, ele prosseguia, queixando-se, que «a RENAMO for
çava as pessoas a serem carregadores, a carregar coisas muito pesadas a partir de Cimbirre. As 
pessoas não estavam contentes mas não podiam queixar-se pois seriam punidas»105• 

Não obstante os tihosi se referirem às margens de manobra política muito limitadas 

que (de)tinham para negociarem na qualidade de tihosi, nem eles nem a tradição foram 

totalmente capturados pela RENAMO. Tal como nos casos das «zonas neutrais» estabele

cidas pelos tinyanga, os tihosi conseguiram impor algumas restrições culturais ao compor
tamento social dos soldados da RENAMO, usualmente através do recurso à autoridade 

espiritual. O hosi Francisco Nhancale, por exemplo, afirmou que um dos (muitos) tabus 

sociais colocados ao(s) comportamento(s) na sua chefatura, era o de que as pessoas que 
tivessem relações sexuais ao ar livre provocariam a fúria dos leões (a menos que fizessem 

um círculo de capim amarrado simbolizando o telhado de uma palhota). Quem desres

peitasse este princípio social tinha que solicitar ao hosi que apelasse para os antepassados 

para conseguir o seu perdão106
• Embora os mulumuzana mantivessem que estes costumes 

culturais haviam sido respeitados no passado muito mais cuidadosamente que naquela 
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época, houve ainda casos, de pessoas perseguidas por leões. Francisco Nhancale deu dois 

exemplos, ambos respeitantes a soldados da RENAMO que se haviam envolvido com mu

lheres da região: «Em um caso, um soldado da RENAMO que tentava violar uma mulher 
foi atacado por um leão; em outro, um soldado da RENAMO estava a ter relações sexuais 
com uma mulher ao ar livre, e os leões vieram importunar o casal. Os leões tornaram-se um 
problema tão grande que o comandante da RENAMO veio ter comigo para que eu falasse 
com os antepassados. Então eu expliquei-lhe as regras relativas às relações sexuais» 107

• 

O hosi Marco Dengo alegou que os seus (e de alguns mulumuzana) apelos rituais aos an
tepassados «protegeram-nos de certa maneira da guerra», e «trouxeram sorte para o povo» 108 • 

A sua capacidade simbólica de distinguir os movimentos militares de tropas dos rugidos 
dos leões (uma habilidade que ele já tinha usado em favor dos guerrilheiros da FRELIMO 

na luta armada pela independência nacional), permitiu não só que ele avisasse a RENAMO 

da chegada de soldados inimigos como, também, que evitasse a própria RENAMO. 
Apesar de um relativo controlo local, as crescentes exigências coercivas da RENAMO 

e, também, o consumado estrago na economia local, criaram uma profunda insatisfação 

social e deixaram um rasto de medo, brutalidade e privação no período pós-guerra. Nos 

últimos anos a RENAMO tinha lutado por apagar tal herança social como parte da sua 

tentativa de edificar um congruente corpo politico e administrativo, em tempo de paz. Iro

nicamente, acima do nível dos tihosi, a nova administração da RENAMO em Mandlakazi 

imitava o modelo político da FRELIMO, com hierarquias burocráticas e centralizadas de 

administração e serviços técnicos que operavam desde o nível «nacional» até ao nível de 
localidade, assim como o sistema de quadros e funcionários políticos. Contudo, tais es

truturas politico-administrativas estavam completamente privadas de meios materiais: a 

RENAMO operava em condições económicas que faziam com que as áreas geográficas do 

governo parecessem materialmente prósperas e institucionalmente organizadas109
• 

As dificuldades materiais da RENAMO na maioria dos requisitos básicos da adminis

tração em Mandlakazi eram muito sérias. Por exemplo, papel, lápis, velas, etc., eram bens 
muito raros e procurados. Não haviam gabinetes para além das ruínas bombardeadas e 

sem tecto, (vestígios da antiga administração colonial portuguesa), e não havia sequer 
electricidade nem água potável. A comunicação processava-se sobretudo através de notas 

escritas à mão, levadas a pé para longas distâncias; uma necessidade reflectida na medida 

das distâncias em termos de horas a percorrer. Os funcionários administrativos não eram 

remunerados. A falta de apoio material da administração levava à contínua extracção da 

população civil, mais uma vez em termos de alimentos e força de trabalho, introduzindo 

tensões sociais e inibindo esforços para restabelecer os mercados e serviços tão necessá
rios à reconstrução económica e para o regresso das populações rurais deslocadas às áreas 

geográficas da RENAMO. 
Todavia, as práticas extractivas foram algo atenuadas, em determinado período, pelo 

fluxo de ajuda enviada para Mandlakazi. Assim, em 1993-1994, os funcionários admi

nistrativos viviam da ajuda alimentar em vez de fazerem com que os habitantes locais 



A (u)coNsTRuçAo HISTóRICA oo(s) F&NóMENo(s) POLIT1co(s) I!H MANDLAKAZI: I PARTE 1v 

DA (RE)INVENÇÃO DA TRADIÇÃO À (P.E)LEGITIHAÇÃO DA HOOUNIDAOE 

cultivassem para eles, como fora o caso em 1992-1993, e utilizavam a ajuda na forma de 

capulanas em troca de mão-de-obra. Porém, os métodos de (re)distribuição dessa ajuda 

económica eram, eles próprios, uma fonte de tensão social manifesta entre a RENAMO e 

as populações civis locais. 

Por volta de 1991, algumas estrUturas politicas e administrativas da RENAMO, espe

cialmente ao nível local, estavam ainda elh processo de instalação; outras operavam ainda 
de forma intermitente. A qualidade e eficiência técnica da administração eram altamente 

variáveis. Além disso, eram ainda muito evidentes as tensões políticas existentes entre 

os militáres (com (de)marcada presença e influência), é as hierarquias adJnirtistrativas e 

politicas mais recentes e melhor instituídas. 

Nesta conjuntura politica, o facto da RENAMO se apoiar nos tihosi conto compo

nente da administração local reflectia não só a sua propensão «tradicionalista» mas si

milarmente, e mormente, a sua fraqueza e vulnerabilidade sociopolítica. Os tihosi e seus 

subordinados desempenhavam papéis sociais nas comunicações, na distribuição da ajuda 

e no fornecimento de força de trabalho. Embora os tihosi, de certa maneira, estivessem em 

processo de incorporação nas estruturas administrativas civis da RENAMO, os seus laços 

com o «movimento» também revelavam os sinais de fraqueza politica daquela: à medida 

que as pressões sociais da «guerra civil» se atenuavam, os tihosi restabeleciam unilateral

mente ligações com os tinyanga de outras regiões e dirigiam tribunais e presidiam a outras 

dimensões da vida rural de Mandlakazi, de uma forma relativamente autónoma. 

Os tihosi sediados nas áreas geográficas controladas pela RENAMO pareciam menos 

propensos ou dependentes de alianças políticas com as autoridades militares e adminis

trativas do que os tihosi sediados nas áreas geográficas sob controlo politico do governo. 

Em parte era assim simplesmente porque a RENAMO pouco tinha a oferecer em termos 

de beneficias materiais, económicos, polfticos e sociais, não só aos tihosi, como ainda, à 

generalidade da população rural do distrito de Mandlakazi. 

6. Est.do • Autoridades Tradicionais na (re)confiJUr.çlo do campo 
polfrlco em Mancll*-zâ um «caumento ele (ln)conv .. linchD, 
ou uma questão de <d ... tlmlclllde cllvklki~D,f 

Quando a FRELIMO ((herdou» o Estado colonial português após o seu colapso políti

co e institucional, que se seguiu à Revolução de Abril de 1974 em Lisboa, teve de expandir 

rapidamente a sua hegemonia ideológica, politica, jurídica e económica por todo o ter

ritório de Moçambique110
• O já previsto lento processo de expansão do controlo politico, 

juridico e económico da FRELIMO e de transformação das relações sociais, tinha de so

frer um aceleramento imediato. Um movimento de libertação que tinha estado a conduzir 

uma revolução a partir das bases, através do gradual processo de organização e expansão 

das ((zonas libertadas», estava agora a liderar uma conjuntura de transformação política, 
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jurídica, económica e social a partir do topo, no extenso e heterogéneo território de Mo
çambique (ver mapa 2)111

• 

Os relatos oficiais reconhecem a problemática política daí resultante. Assim sendo, 
como foi destacado pelo membro do Politburo da FRELIMO Oscar Monteiro «The state is 
the organized form through which a class exercises power in society and the state apparatus is 
the instrument through which this power is put into practice» 112• Mais adiante, Óscar Mon

teiro salienta ainda que « We can now see that instead of impressing upon the state apparatus 
throughout Mozambique the popular and revolutionary character that it had assumed in 
the liberated areas, we were swamped by the administrative machinery left by colonialism. 
Instead of giving directions we were controlled and directed» 113• 

Todavia, o facto estrutural é que o Estado moçambicano era do ponto de vista político 
mais «autónomo» do que aquilo que Oscar Monteiro concebia. Neste sentido, a tentati
va de governar politicamente e transformar socialmente em simultâneo, sustentada pela 
FRELIMO após a independência, revelou-se inevitavelmente crítica e contraditória. Entre 
outros pontos de tensão política existia, e em certa medida continua a existir, no seio da 
FRELIMO, uma pendência político-ideológica entre uma postura de centralização, mais 

ortodoxa e uma orientação descentralizante, mais integradora e participativa. Esta ques
tão ideológica foi repetidamente reconhecida em variadas análises políticas e académicas, 

no período pós-independência em Moçambique. 

Contudo, Maureen Mackintosh e Marc Wuyts insistem que, e do nosso ponto de vista 

correctamente, seria um equívoco analítico reduzir este conflito político a uma mera dispu
ta entre duas linhas ideológicas opostas, a lutarem pela preeminência no interior da própria 
FRELIM0114

• Em vez disso, tal como John Saul, estes autores referem-se a este conflito po
lítico dissimulado como uma contradição social inerente (e essencial) na estratégia ideoló

gica de desenvolvimento115
• Na opinião de John Saul <ifoi precisamente esta dialéctica entre 

liderança e acção de massas que continuou a ser o ponto fulcral da política moçambicana»116
• 

No entanto, nada disto deverá ser entendido como um mero contraste político, como 

já foi sugerido, entre a FRELIMO das «zonas libertadas», que administrava estes territó
rios através de um procedimento «democrático» relativamente participativo, e a FRELI
MO «marxista-leninista» centralizadora após o Terceiro Congresso do Partido, em Feve

reiro de 1977117• De facto, a realidade política nas «zonas libertadas» estava longe de ser 
linear e tais contradições políticas já estavam prestes a eclodir118• São poucas as análises 

políticas e académicas que lidam adequadamente com estas complexidades políticas e a 
documentação escrita existente relativa à história militar do conflito armado, tal como a 
de João Coelho e de Thomas Henriksen, é insuficiente no que diz respeito a providenciar 
o tipo de história abrangente da «guerra civil» de Moçambique, que seria comparável à 
imensa literatura que existe sobre o conflito armado, por exemplo, do Zimbabwe119

• 

Todavia, Kenneth Hermele debruçando-se sobre o seu anterior trabalho científico 

em Moçambique, repara que tinha havido «an overstatement of the new social relations 
growing in the liberated zones - popular power, collective production, cooperatives - and an 
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understatement of the relationship between the progress achieved and the continuing impor
tance of traditional social forms such as the role of the chief and!or régulo and the continua
tion of individual production on independent plotS»120

• 

Independentemente das experiências politicas do conflito armado e das ((zonas liber

tadas», e apesar da retórica formal, o modelo «marxista-leninista» foi subsequentemente 

dominante na forma de governo (re)construfda pela FRELIMO; modelo politico-ideoló

gico esse, que foi talvez reforçado pelo legado colonial português121
• Tal facto politico con

solidou o partido, mas não tem conseguido, ainda hoje, consolidar o aparelho de Estado. 

Uma combinação de má gestão e de contradições estruturais complexas significava que a 

estratégia politica, jurídica, social e económica de Estado planeada em Maputo - muitas 

vezes a centenas ou milhares de quilómetros de onde seria implementada - era problemá

tica, mesmo sem os efeitos desestruturadores da «guerra civil»122
• 

Deste modo, após a independência, enquanto algumas das directivas politicas, jurídi

cas, sociais e económicas da FRELIMO eram populares, outras, como por exemplo a co

lectivização forçada, eram impostas frequentemente pelas instâncias politicas superiores 

como requisito para acelerar a indeclinável «mudança social>>. Genericamente, todas as 
revoluções, sejam de que natureza forem, implicam sempre uma combinação de iniciati

vas políticas e organizacionais por parte das instâncias administrativas inferiores e supe

riores. Todavia, quando as transformações sociais e políticas se tornam excessivas, como 

acontece(u) em muitos países da Africa subsariana, as populações, principalmente as do 

mundo rural, podem ter grandes resistências sociais relativamente a essas mesmas trans

formações politicas (integrais). A «revolução social» em Moçambique teve o envolvimen

to hegemónico da FRELIMO em muitas tentativas de transformação político-económica, 

como por exemplo, na nacionalização da terra e da habitação arrendada. 

Tal facto politico fez com que a circulação de capital privado deixasse praticamente 
de existir no ambiente económico assim gerado123• Mais concretamente, em termos da sua 

contribuição política para esta situação económica, foi a complexidade da posse de terras 

nas áreas rurais124 que deu origem a uma (eventual) razão de peso para o desencadear do 

conflito armado que opôs a FRELIMO à RENAM0125
• Assim sendo, as perdas materiais 

que surgiram após as nacionalizações, não se verificaram apenas ao nível de investimento 

estrangeiro ou ao dos antigos colonos portugueses, mas também, e particularmente, na 

sociedade dita ((tradicional»126
• 

Simultaneamente, o governo que tomou posse em Moçambique pelos Acordos de 
Lusaka, procurava afirmar uma identidade social nacional e declarava que o pais se iria 

tornar ((um túmulo para o capitalismo e para o imperialismo», como o antigo hino nacio

nal o exprimia. Contudo, o pais permanecia culturalmente tão vasto e diverso como antes, 

e esta retórica ideológica não tinha qualquer significado perceptível para a maior parte 

da população camponesa de Mandlakazi, que não compreendia a linguagem do discurso 
político do governo da FRELIMO. As ideologias religiosas nascidas de pontos de encontro 
particulares entre o indígena e o colonialismo português, bem como o papel social dos 
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tihosi, dos curandeiros tradicionais e dos feiticeiros mantinham a sua grande importância 
política e ritual, especialmente nas áreas rurais de Moçambique. 

É hoje um facto consensual nos debates polfticos e académicos, que a persistência do 
poder político e social destes agentes tradicionais, aliada ao facto de a FRELIMO os consi
derar «obscurantistas», «feudais» e «retrógrados», tenha sido capitalizada pela RENAMO 

em determinadas áreas rurais, como foi o caso, em algumas localidades de Mandlakazi. 
Com efeito, a natureza complexa e «extremamente localizada» da(s) política(s) de «campe
sinato» em Moçambique teve um significado político importante nas actividades militares 

da RENAMO, como foi sugerido por Landeg White127
• De facto, este autor defende que a 

diferenciação social dentro do «campesinato» deveria ser alcançada geograficamente. Esta 
diferenciação social surge como alternativa aos termos de convenção verticais sugeridos 

por Ruth First:~ With different groups bringing different 'consciousnesses' to the experience of 
independence based on their different histories and the different strategies of their incorpora
tion into the colonial politicai structure» 128

• 

A parte de uma maior informação sociocultural acerca do relacionamento dos sis
temas de crença tradicionais com a(s) conjuntura(s) polftica(s), é igualmente necessária 

uma análise politica e cientifica minuciosa dos mecanismos e bases de recrutamento (e 
exclusão) das estruturas político-administrativas do Estado em áreas geográficas diferen

ciadas, para que tenhamos um melhor entendimento analítico e descritivo da (efectiva) 

implosão política do Estado moçambicano e do (relativo) «sucesso» social da RENAMO, 
nessas mesmas áreas. Para muitos estrangeiros que visitavam Mandlakazi, e o Moçambi
que rural em geral, a conjuntura histórica surgia como uma desordem política generaliza
da, e como uma profunda confusão acerca dos níveis de segurança (em várias dimensões) 
e dos padrões de identidade social dos combatentes129

• Enquanto isso, subsistem poucas 

dúvidas de que o Estado, ainda hoje, estará paralisado politicamente em extensas áreas das 

localidades rurais, e seriamente enfraquecido noutras. 
Ao descrever e explicar a situação social caótica, e por vezes, violenta nas áreas rurais, 

os moçambicanos usam frequentemente o termo «confusão», que assume um significado 
político mais alargado. Ryszard Kapuscinski, no seu relato da <<guerra civil» em Angola 
- país que partilhava paralelismos militares e contrastes sociopoHticos interessantes com 

Moçambique - refere-se ao termo «confusão» como tendo um sentido específico, embora 
quase intraduzível: «To simplify things: Confusão means confusion, a mess, a state of anar
chy and disorder. Confusão is a situation created by people, but in the course of creating it 
they lose control and direction, becoming victims of Confusão themselves... Confusão is a 
state of absolute disorientation. People who have found themselves on the inside of Confusão 
can 't comprehend what is going on around them or in themselves. Nor can they explain 
specijically what caused this particular case of Confusão ... Confusão can reign over an enor
mous territory and sweep through millions of people. Then there is war» 130• 

Certamente que muitos moçambicanos colocam factores psicológicos acima de fac
tores sociais ou políticos, ao afirmarem que a «guerra civil» estava relacionada com o lado 
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«mais obscuro» dos sistemas de crenças e práticas simbólicas indígenas. Ou até mesmo 
que, em alguns casos, a destruição massiva, e particularmente a brutalidade ffsica, não são 
em razão de quaisquer objectivos politicas ou valores ideológicos. Simplesmente reflec
tem acções coactivas que se tornaram automáticas na ausência ou fraqueza de qualquer 
autoridade política de Estado relevante. Na relativa ausência de «estudos de caso» que 
poderiam clarificar a indistínta situação política moçambicana, o que pode ser dito é que 
se o Estado colonial português se sustentou no autoritarismo, na segmentação do pais, e 
ainda assim,'º-o equilíbrio (integração) dos seus vários componentes culturais, o Estado 
«revolucionário» da FRELIMO, por sua vez, baseou-se (inícialmente) sobre um novo sis
tema politico centralizado, que ignorou (excluiu) estrategicamente os padrões tradicionais 
de autoridade politica. 

O conflito armado era, assim, inevitável no processo de transição de um equilfbrio 
político que incorporava o «tradicional», para uma nova <<fusão» social baseada exclusi
vamente na concepção estadista de «modernização» da FRELIMO. Todavia, o facto de o 
conflito armado ter tomado proporções politicas e sociais tão profundas é, se quisermos, 
num limite mais amplo de análise, também uma consequência directa da localização geo
política de Moçambique e da(s) sua(s) relação(ões) estratégica(s) com as tensões ideológi
cas em maior escala no contexto geográfico da África Austral (ver mapa l)m. 

Como reflexo da crise social e económica em Moçambique e da crescente desmobi
lização politica, a FRELIMO tornou-se social e politicamente «moribunda» em algumas 
localidades rurais. Apesar deste facto, a FRELIMO ainda hoje é um dos mais sofisticados 
partidos que manteve o poder politico em África, após a independência. Em 1989, Jeans 
Torp aludia que <<The present ten politicai Bureau members have continuously held most key 
party, military and government positions in their hands for almost the last fifteen years. Ex
cept for the lack of the late Samora Machel and the inclusion of Óscar Monteiro at the Fourth 
Congress in 1983, the Politicai Bureau of FRELIMO has not changed since its election at the 
Third Congress of FRELIMO in February 1977. Hence changes within the Government of 
Mozambique, which during these years occured after acknowledged failures in formulation 
and implementation of policies, which include failures by members of this group, have not 
a.ffected the overall position of these ten politicai Bureau members. Rather this group of men 
represents remarkable continuity within Party leadership»132• 

Com efeito, houve mudanças politicas posteriores no Quinto Congresso do Partido, 
em 1989, quando o Politburo foi alargado para 12 membros133• Contudo, a continuidade 
política na sua essência, manteve-se. De facto, o núcleo da liderança politica do período 
pós-independência foi bem estabelecido, aquando da realização do Segundo Congresso 
da FRELIMO, realizado de 20 a 25 de Julho de 1968. A transição de liderança politica que 
se seguiu à morte de Samora Machel em 1986, foi «pacifica» e «ordeira» e parece não ter 
provocado grande luta pelo acesso ao poder politico134

• De acordo com o que transparece 
para o mundo exterior, o regime politico apresenta-se estável e unido desde a independên
cia, e as relações políticas e ideológicas entre partido e Estado (governo) simbióticas. 
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No entanto, nos finais dos anos 80, a FRELIMO controlava efectivamente menos ter

ritório de Moçambique que Portugal em 1974, e a situação de Jacto só recentemente tem 
melhorado, desde essa época histórica (ver mapa 4). A medida que a RENAMO estendia 

o alcance politico-territorial das suas operações militares, a capacidade de afirmação polí

tica da FRELIMO no território moçambicano deteriorava-se (ver figura 1). O relatório do 
Comité Central para o Quinto Congresso do Partido exigia que «A actividade do Partido 
deve continuar, de maneira apropriada, naquelas zonas onde a população vive compulsi
vamente sob) controlo terrorista» 135

• No entanto, a realidade é que o Estado moçambicano, 
dirigido pela FRELIMO, não foi nem capaz de expandir nem sequer manter a sua sobe

rania politica, enquanto espaço produzido socialmente e activamente envolvido na sua 
reprodução material e ideológica. 

Assim sendo, Herb Howe e Marina Ottoway puderam notar com razão que «ln early 
1987, the process of state power consolidation in Mozambique could only be considered a 
Jailure ... The combination of Rhodesia's, RENAMO's and South Africa's attacks on one side, 
and FRELIMO's inability to defend the state and revive the economy on the other have cre
ated a vicious circle. RENAMO's strengh makes it difficult for FRELIMO officials to reach the 
villages, which in turn Jurther strengthens RENAMO or at least creates a power vacuum in 
the rural areas» 136• 

Em termos políticos gerais, aquilo que Herb Howe e Marina Ottoway vêem como 
uma discrepância entre a força do regime e a força do Estado, pode ser explicado pelo 

facto de a força do regime ser uma questão de organização política interna e de legitimi

dade, enquanto a força do Estado é uma questão de poder e de mobilização de recursos 
materiais. Os fundamentos políticos que influenciam a legitimidade do regime e a sua 
força interna são as escolhas políticas feitas pela FRELIMO, a sua organização interna, as 
relações formais e/ou informais que estabelece com outros agentes e estruturas políticas, 
as ligações pessoais e/ou institucionais estabelecidas durante a luta armada contra o colo

nialismo português, e os mecanismos para gerir desentendimentos sociais137• 

A consolidação politica e institucional do Estado é algo muito diferente. Aqui a chave 

é o poder ou a capacidade de administrar a sociedade civil e o Estado, se necessário através 
do monopólio da violência simbólica legitima. O poder - para além dos recursos ideoló
gicos - exige recursos materiais. Alguns destes recursos são de ordem económica - um 

Estado falido tem uma capacidade politica muito limitada de executar reformas sociais 
ou de estimular incentivos empresariais. Outros recursos são de ordem organizacional 
- a existência de uma ligação entre o regime e a população que assegure que as decisões 

politicas são postas em prática, até mesmo quando a população não as vê com grande 
entusiasmo social. Este tipo de organização é muito diferente da organização interna do 
regime politico e não tem aquilo que Catherine Scott refere como o «Estado brando» de 

Moçambique138• Consequentemente «The collegiately of FRELIMO's Politicai Bureau en
hances its legitimacy by presenting the population with an image of united and cohesive 
leadership, what would enhance state power is the restoration of FRELIMO's rural networks, 
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as well as the administrative and security apparatus-w 139• O que aqui se refere é basicamente 

o controlo formal do aparelho de Estado sobre a sociedade, a politica e a economia, entre 

outras dimensões, por todo o território de Moçambique. 

A «revolução social», mesmo que seja facilitada por um regime político unificado, é 

um processo socioespacial, dado que ocorre no espaço e no tempo140
• Este processo tem 

a ver, por um lado, com o exercício do poder de Estado e, por outro, com a transforma

ção das relações sociais e políticas por todo um território. Temas como o modo de orga

nização do Estado pós-revolucionário no espaço territorial moçambicano, e como esta 

organização politica difere daquela que vigorava no tempo do colonialismo português, 

levantam uma série de importantes questões sociais, politicas e económicas. Em síntese: 
a transição política para uma nova forma de governo e para uma nova sociedade requer e 

dá origem a um novo enquadramento socioespacial. O que é relevante, ou até mesmo pa

radoxal, salientar, é o )facto de a tentativa por parte da FRELIMO em afirmar a sua própria 

concepção ideológica de uma nova sociedade exigia, por um lado, controlo territorial efec
tivo, e por outro, a não obliteração da praxis social e politica da sociedade «tradicional» 

moçambicana141
• No entanto, a politica da FRELIMO, marcada pela «unicidade» na sua 

orientação política, com o ideal de formação de um Estado-nação, que movido pelo mito 

da homogeneidade politica, conduziu à destruição de grupos sociais e politicos específi

cos, e acabou por contribuir para aquilo a que Michel Cahen designa por «la révolution 

implosée»142
, ou na nossa perspectiva, para um enquadramento relacional que designamos 

de «legitimidade dividida»143• 

Com efeito, o Estado moçambicano rejeitou (e, em certa medida, rejeita ainda) do 

ponto de vista formal, jurídico e politico explícito, aquilo que considerou como uma inge

rência politica por parte das Autoridades Tradicionais de Mandlakazi, reconhecendo-lhe 

somente uma reduzida e difusa participação de apoio organizativo e consultivo às institui

ções estatais locais a nível jurídico, socioeconómico e administrativo. Todavia, dentro da 
perspectiva da presença política «passiva», ainda que por vezes reconhecidamente «acti
va» das Autoridades Tradicionais, como por exemplo, na resolução de litígios relativos à 

(re)distribuição e posse das terras, poderemos considerar que as Autoridades Tradicionais 

formam em maior ou menor escala um poder «alternativo», ou se quisermos «paralelo», 

no quadro da estrutura política estatal local. 

É neste quadro político que algumas Autoridades Tradicionais reproduzem (ou pre

tendem reproduzir) a sua legitimidade e a sua autoridade política assente em fundamen

tos pré-coloniais, enquanto o Estado moçambicano actual é ainda visto, não só pelas Au

toridades Tradicionais mas também por um significativo número da população rural de 

Mandlakazi, como uma criação externa e sucessor do Estado colonial português, constru

ído a partir do topo, e decorrentemente, detentor de uma legitimidade política de outra 

natureza144
• 

Neste sentido, poderemos considerar que a legitimidade e a autoridade politica 

do Estado e das Autoridades Tradicionais de Mandlakazi provêm de fontes totalmente 
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diferentes, produzindo consequentemente uma divisão de legitimidade. Deste modo, é 

a partir desta «legitimidade dividida)) que nasceram (e se mantêm) um considerável nú

mero de problemas politicos que afectam o Estado moçambicano (especialmente a nível 
local), e que se manifestam actualmente mais que nunca, nesta conjuntura politica de 

reivindicação de uma forma democrática, participativa e descentralizadora de Estado, que 

entre outros pontos assenta, por um lado, no (r)estabelecer de relações sociais e políticas 

do Estado com a sociedade civil, em geral, e por outro, com o (r)estabelecer efectivo de 

relações «sociopolíticas)) entre o Estado e as Autoridades Tradicionais, em particular145• 

A recusa politica do Estado moçambicano em reconhecer integralmente as prerro

gativas sociais, económicas e, sobretudo, politicas da autoridade legitima dos tihosi, tem 

como pano de fundo a apreensão do Estado moçambicano de que uma vez reconhecida 

formal e explicitamente a legitimidade politica tradicional, as Autoridades Tradicionais de 

Mandlakazi se apresentem como um poder «alternativo)) com o qual o Estado tem de coa
bitar, ou ainda, entrar em competição dentro do processo de estruturação das actividades 

sociojuridicas e politico-administrativas a implementar no distrito. Actualmente, o Esta

do moçambicano preside a uma orientação política que consideramos ambígua, na exacta 
medida em que, ora considera as Autoridades Tradicionais como elementos integrantes 

da sociedade civil, ora como agentes politicos activos pertencentes a instituições de poder, 

que devem ser de facto incorporadas nas estruturas administrativas dos órgãos locais do 

Estado em Mandlakazi. 

É a última destas concepções políticas, expressa numa tácita engenharia legislativa, 
que constitui a norma e estabelece o padrão reprodutor fiel à política colonial portuguesa, 
quer no que diz respeito à definição das relações <<sociopolfticas)) que se estabelecem entre 

o Estado e as Autoridades Tradicionais, quer no que diz respeito à dimensão de acção e 

de intervenção social e politica que é reservada às Autoridades Tradicionais de Mandlaka

zP46; por outras palavras, o Estado moçambicano esforça-se em qualquer um dos casos, 

como refere Donald Ray de forma muito concisa, para «mettre en oeuvre un sisteme de 
gestion de la chefferie))147

• 

Os poderes públicos moçambicanos reconhecem que num contexto político de «legi

timidade dividida)) a não inclusão, por um lado, e a possível tentativa de desestruturação 

das dinâmicas e legitimidade(s) política(s) das Autoridades Tradicionais de Mandlakazi, 

por outro, poderiam certamente criar situações de conflito e hiatos politicos indesejáveis, 

com onerosos custos políticos para ambos os lados. 

A este propósito António Mandlate refere que «Efectivamente vive-se uma situação 
algo complicada. Pois por um lado, temos alguma população que reconhece o Estado como 
sendo o único órgão legftimo na gestão das comunidades. O nosso trabalho também passa 
por esta consciencialização. No entanto, existe uma larga percentagem da população que re
conhece ao régulo os direitos e os deveres ancestrais de gestão da comunidade e de resolução 
dos conflitos que possam surgir. Nós mesmos reconhecemos esta autoridade. Mas ela também 
tem de estar enquadrada na lei. Na resolução de alguns casos, principalmente de terras e de 
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conflitos entre famílias, eu consulto o régulo. Eu represento a lei, mas existem conhecimentos 
que me escapam. Não podemos continuar a agir como se a outra parte não existisse. O Es
tado não pode ignorar o papel dos régulos, nem estes agirem como se o Estado não existisse. 
Não podemos voltar ao tempo pré-colonial, mas também não pode ser tudo conforme a lei 
diz. pois muitas vezes a lei não conhece a realidade. E preciso chegar a um cansenso e inte
grar todos para podermos avançar»148

• 

Assim, num quadro politico de «legitimidade dividida» entre o Estado e as Auto

ridades Tradicionais, a(s) estratégia(s) politica(s) definida(s) explícita ou implicitamen

te por ambas as partes (cabendo naturalmente a iniciativa ao Estado moçambicano), 

patece(m) assentar num compromisso relacional, que designarttos por «casamento de 

( in)conveniência». 

Com efeito, tal como refere Casimiro Mondlane, «0 Estado precisa das Autoridades 
Tradicionais para governar. para chegar às populações, para se fazer ouvir. Não se pode sobre
por a elas nem ignorar a sua legitimidade junto das populaçiJes. As Autoridades Tradicionais 
conhecem melhor que ninguém as suas populações, os seus anseios e as suas necessidades. 
Na administração territorial, as Autoridades Tradicionais contribuem bastante na indicação 
das delimitações territoriais entre zonas, povoações segundo o seu conhecimento e na no
menclatura tradicional utilizada. Esta autoridade colabora e contribui bastante na gestão da 
terra, participa no estudo e atribuição de terras para habitação, produção agrícola e pecuá
ria, identificação de áret~5-livres e disponíveis para a ocupação. Da mesma forma, em caso de 
conflitos de terra, esta autoridade participa na análise e contribui com os seus conhecimentos 
sobre a matéria na solução amigável do conflito. Faço leitura positiva da participaçdo das 
Autoridades Tradicionais porque dada a altura da implementação do multipartidarismo, os 
GD's passaram a relaxar e as suas tarefas a realizar nas comunidades não eram assumidas 
da mesma forma que dantes. Por outro lado, porque na maior parte dos casos os Secretários 
das povoações eram do partido no poder e com a separação das funções dos partidos e do 
governo, àqueles secretários lhes faltavam instruções concretas do que deviam continuar a 
fazer e do que deviam deixar de fazer. É por tudo isso que as Autoridades Tradicionais são 
necessárias. No entanto, as Autoridades Tradicionais também precisam que o Estado as reco
nheça. O Estado reconhecendo as Autoridades Tradicionais para além dos recursos materiais 
que lhes pode dar, também lhes dá outra 'força' para fazerem valer a sua autoridade))149• 

Em suma, a actual conjuntura histórica anuncia algumas mudanças e expectativas 

políticas, porém, só o futuro testemunhará se este «casamento de (in)conveniência»- apa

drinhado por um remake legislativo (neo)colonial, na figura do já referido Decreto-Lei n.0 

1 5/2000, e por uma benemérita revisão constitucional, tardiamente cumprida em 2004 

- providenciará o que ambos os nubentes desejam: um contrato benéfico, duradoiro e em 

regime de comunhão geral de bens (políticos}150• 

200 1201 



MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICO$ DE HOJE 

Notas 

Nestas COJronidades rurais, o mufí (plural: mímut~ ou ndjan
go (pklral: míndjango} é a base de toda a organização social, 
política e económica. Os mímutí constitu iam unidades de ha
bitação, produção e consumo, bem como unidades politicas e 
religiosas e, aparentemente gozavam de bastante autonomia 
umas relativamente às outras. Estas pequenas unidades poli
tico-econórricas aglomeravam-se através da(s) dinãmica(s) do 
parentesoo. Refira-se ainda que, o conjunto de muti ou ndjango 
é designado por tíko (chefatura), constituindo este a unidade 
política, social, económica e religiosa mais vasta, integrando 
lnhagens de vários clãs cujo chefe político é apelidado de hosi. 
Ver: NEGRÃO, J .. SOPA, A. (1996), Apaticipaçãodasoomuni
dades da gestão dos recursos mturais, Maputo, CEA/UEM. 

2 O termo tinyanga é abrangente e inckli várias categorias: a) 
nhlahW (pklral: muhlaihWJ) ou nh/Bhle - é aquele cuja função 
consiste em adivinhar através de ossículos ou conchas maríti
mas. Nonnalmente, o nh/ahluvi é possuído por espíritos Nguni. 
A colecção de que se serve para fazer lcuhlahklva denorrina-se 
tíhlob (singular: hlolo), e a operação, kuhlahluva tihlob. Esta 
operação consiste em o nhlahluvi lançar os tih/olo sobre uma 
pele que pode ser de um cabrito ou sobre uma esteira. Es
tes tihlob representam certos grupos de seres e objectos e, 
ao serem lançados, caem ao acaso. mas a sua posição tem 
um signifiCado simbólco. É, pois, função do nhiBhlwi fazer a 
leitura e interpretação ritual da posição de cada h/o/o, e essa 
interpretação ritual tem o valor de resposta à preocupação do 
consultante. Para Luis-Polonah o nh/ahlwi •guia, controla o 
oomporlamento dos indMduos em função, principalmente, dos 
interesses superiores do grupo. Quando vaticina, abre uma 
janela no tempo avante e facilita a planincaçAo das acções 
futuras, adllllrle e põe em guarda os seus agentes contra as 
surpteSas trágicas•. Por seu lado, na perspectiva de Adria
no Langa, o que se procura ao nhlahluvi é saber •o porquê 
deste ou daquele acootecimento idoença, acidentes, etc.); é 
para saber o que se delle fazer e como proceder numa dada 
sluação concreta e I!IXislencial. Porlanto, a consulta aos tihlolo 
pode ser no sentido prospectivo (como fazer= futuro) ou no 
sentido retrospectillo (porque aconteceu isto ou aquilo = pas
sado)•. A especialidade de nhlahluvi pode ser adquirida por 
via hereditária - por eleição feita por um espírito estranho ou 
antepassado defunto - ou voluntariamente. É preciso referir, 
que a figura de nh/ahW é polifacetada e multifuncional. Quer 
dizer que ele pode exercer, e normalmente fá-lo, várias outras 
funções rituais - nyamussoro, mugoma, etc. - ao mesmo tem
po. Normaimente, quando alguém está doente, vai consultar 
um nhlahluvi a fim de saber a causa da sua doença. Este, por 
sua vez, ao diagnosticar a doença, vai dar a fórmula resolvente 
ao seu paciente. Em certos casos, dependendo da natureza 
da doença, o nh/ahluvi pode recomendar uma consulta ao 
nyamussoro, principalmente se a enfermidade for provocada 
por um cil<wembu ou nloyi; b) nyamussoro ou nfembi - uma 
das especiaidades do nyanga é lcufemba. No contexto reli
gioso local usa-se o termo para designar a acção de agarrar, 
cheirar ou aprisionar um cikwembu ou cigono (pklral: sigono 
- um csero personificado por um feiticeiro, que este último 
utiüza para executar as suas acções maléficas. Este «ser», 
pode-se fazer representar numa pessoa morta, num animal 

ou mesmo em seres inanimados), e o praticante desta acção, 
nfembi ou nyamussoro que é possuído por espíritos Ndau. Há 
muno tempo, esta actividade de kufemba era exercida apenas 
pelas mulheres durante a noite. Porém, ultimamente. existem 
nyamussoro homens a faz-se kufemba durante o dia. Como 
acontece como o nhlahluvi, o nyamussoro é uma figura poli
tacetada. Com efe~o. ele acumula as funções de adivinhação 
e de medicina. Há, contudo, uma significativa diferença entre 
adivinhação de muhlahluvi e a do nyamussoro. A deste úHimo, 
é mais desenvolvida e mais complexa. Por exemplo, o nyamus
soro não só diz aquilo que o nloyi ou um cil<wembu deseja, mas 
capta-os, aprisiona-os ou agarra-os e põe-nos em diálogo com 
esse nloyi ou cikwembu; c) nyangarume- é um nyanga possu
ído por espiritos mahtonga, que sAo espíritos pertencentes a 
um antepassado directo da família. Estes tinyanga não entram 
em transe. Aos nyangarume os espíritos revelam-se através de 
sonhos. A sua função é fundamentalmente curativa. Contudo, 
como acontece com as categorias anteriores, o nyangarume 
pode ser possuído por espíritos Nguni ou Ndau. O gaveta ou 
nparuli é um nyanga mestre cuja função é iniciar (kuparu/a) 
outros tinyanga. Govela é uma f~gura que goza de um grande 
prestigio social. Esta designação não corresponde a nenhuma 
anterior categoria de nyanga, mas sim ao estatuto social de 
senioridade. Ver: POLONAH, L (1987). O Nhamussoro e as 
Outras Funções Mágico-Religiosas, Instituto de Antropologia, 
Universidade de Coimbra; LANGA. A. (1992), As Religiões 
Cristãs à Tradicional Ahicana, Braga; ver ainda: POLONAH, L. 
(1967168), •PossessAo e Exorcismo em Moçambique», Memó
rias do Instituto de lnvestigaçAo Cientifica de Moçambique, vol. 
9; NHANCALE. O. (1994), op. eH. 

3 CARRILHO, J. (1995), •Administração Local e Administração 
de Terras», in LUNDIN, I. (ed.), Autoridade e Poder Tradicional, 
(ed.), Maputo, MAEJNDA, pp. 109-121. 

4 O clã que se fixa primeiro orienta a fixação de grupos sociais 
posteriores sob subrrissAo polijica às regras pré-estabeleci
das, ou seja, lcukhoza. Este termo XiTsonga signifiCa «fixar-se 
em casa ou no território de outrém, submeter-se aos outros». 
Entrevista com ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE (host), Pos
to Adrrinistrativo de Mazucane. 

5 Na verdade, em situações críticas de tensAo social, competi
ção politica e de desastres naturais, os membros das patriH
nhagens, que não se revelem fortemente identificados com a 
ordem fundada pelos espíritos antepassados são objecto de 
suspeita e acusação de fe~içaria, considerada poder adverso 
e agressor dos interesses sociais e materiais da comunidade 
politica. Ver: FELICIANO, J. (1989), op. cit. 

6 A estrutura política da autoridade tradicional em Moçambique, 
em termos de nomenclatura, e não de estatuto social ou de 
funções politicas, varia de uma região para outra. Assim, por 
exemplo, entre o grupo etnolingu istíco Emakhuwa, o chefe po
litico máximo, designa-se por mwene e tem como colaborado
res, os fumo, a apwiyamwene (f~gura politica do sexo feminino, 
visto serem sociedades matrílineares); por sua vez, entre os 
Elomwé, o chefe político máximo chama-se igualmente mwe
ne, e, entre os seus colaboradores políticos destacam-se o sa
massoa, sangira, nhkhonda, entre outros. Ver: MACHADO, A. 
( 1970). Entre os Macua de Angoche: historiando Moçambique, 
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Usboa, Prelo EdHcra; ver ainda: MEDEIROS, E. (1986), •A 
cllefalura dos Megama do Chiúre: contem económico e po
litico da sua instituiçloJ, Calemos d6 Histórilt, (4), pp.21-27; 
GÉRARD, Pe. (1941), •Miilimo- Macuas», Alol;ambkiue: Der 
cumentsro rr~mes~ra~, (26), pp.S-22. 

7 RITA-FERREIRA, A (1974), op. cl, p. 193. 
8 A poyoaçao na qual reside o hosi era denDIIÍnada ntsindza ou 

kamukhu/o. No nlsilldza existia o mba11d/8, onde se sentav11111 
os 'fiajantes e se reuniam os lildooa do hosí. Ê nesta poyoa
çlo onde te encontra a "*"*" -palhola sagrada onde te 
solenizava o mhemba. Segundo Adriano tanga, o mhlmba 
era celebrado pelo hosi (anaisaremos esta questJo com meíor 
profundidade no ponto 4). Ver: lANGA, A. (1992), op. clt. 

9 Como atrás salenlimos, o nyanga é o ril1161re~m6nias 
que zela pele obseMincia rigorosa do ritual, pois a complexida
de das cerimélnlaa pode confundir o eJteCUiante. Como era há,
bito, este nyMga (ny&IIJUS$(lt0) era o curandeiro e adivinho do 
ntsilldza. O 11)9198 ausculta a vontade do Invisível. Ele executa 
os rilos de prolecçlo contra os •deitadores• de soltes (vsjoyr) 
que provocariam Incidentes pera perturbar o andamento das 
cerimónias. Entrevista com FRANCISCO LUt.eELA BAULE 
(nyenga) localidade de Chídenguele. 

10 O 1!1l111611to mais iqlOI!antede lígaçlo entre os vivos e os 100'· 

tos, ocorre aquando do lwphahla (comunicação com o roondo 
dos entepassados;oferecer saaificios). Este é realzado tanto 
ao nível da comunidade, como das famílias. Nas primeiras, 
legitima-se a autoridade do hosi, nas segundas, a autoridade 
do mutimuzana. Entrevista com AGOSTINHO FABIÃO CHIAU 
(muilmuzana), localidade de Oengoene. 

11 JUNOO, H.-A. (1974), op. cl., p. 395. Em Mandlakazi, segundo 
alguns entrevistados, o hosi é a lena, é o galo que sustem a 
vida do liko. É o touro, sem o qual a vaca não pode ter filhos. 
É o esposo, sem ele o país é como uma muller sem marido. 
Entrevista com GABRIEL DENGO (hos~. Locaidade de Oen
goene; Entrevista com JOSÉ CANHINE MACUACUA (hos1), 
Posto Administrativo de Macuac;ua. - · 

12 FELICIANO, J. (1989), op. cl. 
13 No que diz respeito às crises sobretudo quando as chuvas 

não calam no período previsto e, quando o tiko era alvo de 
feitiço resuHando, em destruição de culturas provocadas por 
pragas de gafanhotos, por exemplo, recorria-se ao exercício 
de práticas mâgico-rituais. Estas, quando correctamente feitas 
e nas ocasiões certas, garantiam a existência de conjunções 
de forças necessárias e proteoção dos espíritos, essegunll
do, com isso, o sucesso da produçlo e reproduçlo do sistema 
económico-social. Ver: COSTA, M. (1899), op. cit.; ver ainda: 
FELICIANO, J. (1989), op. cl. 

14 A misteriosa insígnia da realeza foi sempre possuída pele 
comunidade politica desde tempos imemoriais, desde a sua 
lundaçlo. No cll Mlkhantxwl ou Nqumayo, o hosi investido 
recebia o kando. O kando era um objecto preparado com ra~ 
zes misteriosas que só existiam em Mlssapa e sAo conhecidas 
apenas pelo nyenga do tiko. O kando é um objecto símbolo de 

autoridade dos Mlkhantxwl. O objecto da realeza era escondi
do num lugar secreiO, num buraco, num rochedo. Só o hosi e o 
nlukulo indicados pelos tilguW (singular: ngulM) e siltwembu 
para fazer a abertura do ritual, é que conheciam o esconderi
jo. O hosi detinha ainda um muhri (lirninlso- raiz que contém 
uma dose de droga com a qual, o hosi assegura o poder que 
se toma perpétuo); especial que lle garantia poderes mâglcos 

sobrenaturais. Ver: JUNOO, H . .P. (1927), op. cl. 
15 Este era preparado a partir de pedaQos de pele de bcifalo, de 

leio. de hiena, de panterá, de serpentes de diversaS espécies 

e, sobretudo, de pele hui!Wla de inbrígoe ll1ll1os durJnte uma 
blilalla. Era colocado na pallola de primeira mullar do hosi 
um chifre migico com a mistura. No meio da lareira mantinha
se um ~ perpéluo, o fogo do mphulo (ndzilo wa muhrl), que 
era sagrado. V.: JUNOD, H.-A. (1974), op. cl. 

16 FELICIANO, J. (1989), op. cl. 
17 A necesaidade de p~~S~~rVar a unldecle politica do tfko neste 

padrlo clemogrífico tio clapefso, IIIZ reforçar as rituaizaçOea, 
08 slslernas de aiança malrimonlal 8 88 prâ6cas slmb6icas 
que providenciavam os necessários laços de integraçAo. A 
díspersAo dos recu11011 era tafl'bém respondida com práticas 
de cooper..;flo ou de ~da-mútua, como por exemplo a ku
thelrela, a kurlmela e a laf>Funana RelallvMalte à kliheke/8, 
poder__. referir que alio longo dos len1l05 tanwe con&t*lído 
enquanto lnllituiçlo encarada como IIOklçAo a curto prazo pera 
crises alímentns conjunturais. As pessoas da regíio afecta. 
da pele fome deslocam-se em procura de comida e sementes 
em condições de aarern utilzadas no ciclo agrícola seguinte. 
NAo exísle nenhum objecto de troca como condiçio principal, 
e nlo é llndamental que seja enlre grupos falríllares. Pode 
verifica--se o processo de troca no caso da oulre pessoa ter, 
por BXBfl1llo, mitw mas nlo ler amendoim ou mandioca nem 
as respectivas sementes. O processo opera-se enlle ambos os 
sexos dependendo das circunstâncias e do impacto da crise. 
O reconhecimento do papel activo feninino pode dever-se ao 
facto das mulheres procurarem Cllar relaçOes amistosas mais 
envolventes com o objeciM) de faciltar as relaç6es de troca de 
bens não só nos momentos de crise, mas também, em ocasiOes 
nont1iis e em áreas do mesmo espaço geográfico. Tem sido 
prática comum, as mullares fazerem mshuke em convívios 
juvenis, danças, casamentos, etc., para arranjar mukholli (plu
ral: vamukhosi. • Altnlke significa eslabelecer uma relação de 
amizade; mukhosi, significa amigo(a) predileclo(a); camarada; 
coql8dre/comadre). Casualmente, Cflll8m-se duas senhoras 
ou meninas, geralmente de idades aproximadas. Quem toma a 
iniciativa manda a outra parar, cumprimen!MdcHI. Aquela que 
tomou a iniciativa diz que gostaria que fossem vamukhosi. Mar
ca-se a data de visita para apresentaçAo em casa dos respec
tivos familiares. F1C8 assim estabelecida uma aliança com base 
em simples anizade, onde a troca de produtos produzidos na 
região de cada uma delas, funàona como um catatsador que 
almanta as relações sociais e de troca entre ambas. Por seu 
lado, a ~urime/8, é uma espécie de trabalho assalariado no qual 
se vende a força de lraballo em 1roca de dinheiro ou de algum 
produto. O organizador convida um certo número de peseoas 
dependendo do tamanho da machamba, e do tipo de lraballo 
a fazer pagando em dínharo ou produtos (fiWinha de rritw, sal, 
açúcar, etc.). Esla Jri11ca pode v'lpar em regime de contrato. 
A pessoa passa a ter uma certa álea por cui!Mw, semear, sa
char, e depois da execuçlo do traballo recebe parte da colhei
la. Por último, lcupfunena designa ajuda, auxíio. t: interpretado 
como um mecanismo de ajuda aos mais pobres. O significado 
de pobre traduz objectivamente, a falta dos minlmos recursos 
para subsistir. Aqueles cuja força de trablllo é reduzida, e nlo 
podem ocupar uma área que garanta uma colleb saud*Yel e 
consequentemente, nlo rendem o sutidente para se allmen
teram até és próximas colheitas. Neste quadro estao Inclusos 
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grupos de pessoas idosas que não tenham outras pessoas 
mais novas como meiTbros da lamiNa que possam auxiliá-los. 
Processo idêntico verifica-se também em novas construções 
habitacionais ou em casos de pahotas destruídas por tempo
rais. Enlre'lista com LÍDIA NHWAMUSSE (camponesa), Aldeia 
de XilhakJ; wr ainda: TAMELE, V. (1997), Subsídios para um 
estudo de métodos de gestão das actívkiades agrlrolas com 
recurso às aenças mágico-religiosas. Estudo de caso da Barra 
do Limpopo (sudeste da província de Gaza). Maputo, FL-UEM, 
Tese de Licenciatura. 

18 Relativamente às outras práticas de cooperação ou de aju
da-nüua, a nlsima ocorre num espaço mais restritivo entre 
membros do mesmo espaço geográfiCO. É uma estratégia 
adoptada que visa oferecer, principalmente, comida em troca 
de prestação de serviços. A pessoa que organiza a ntsima 
beneficia de rnAo-Oe-obra colectiva. Dependendo do tamanho 
da machamba para cultivar ou sachél', o organizador convida 
um certo número de pessoas (8 a 15). Depois da jornada, o 
pagamento envolve simplesmente comida e bebida que são 
geralmente consumidos no local. Para o efeito, um grupo de 
mulheres preparava nghow e/ou uputso (cervejas, sendo a pri
meira prepél'ada a partir de farinha de miho, arroz ou mapira, 
e a segunda, feita a partir de farelo, mapira e ameixoeira). No 
~m de uma jornada de trabaho, o hosi fazia a redislribuição, e 
todos comem, bebem e dançam. Entrevista com LÍDIA NHWA
MUSSE, ibidem. 

19 Os primeiros trabalhos de missionação em MoçaiTbique foram 
desenvolvidos pelos Dominicanos e, após 1610, também pe
los Jesuitas. Todavia, a expulsão dos Jesuítas em 1759, por 
decreto do Mél'quês de PoiTbal, agravou bastante o trabalho 
missionário. Em 1834, a expulsão de todas as ordens reHgio
sas, pelo governo ibera! que assume o poder, conduz a uma 
situação ainda mais grave. Os Jesuítas contudo, começaram a 
regressar em 1880, a convite de Paiva de Andrada, estabele
cendo certo número de estações missionárias nos prazos da 
Zambézia e arrendando o prazo Boroma. Em-,aa7, Barros 
Gomes, ministro da Marinha e Ultramar, criou a Junta das Mis
sões em Portugal, a partir da qual eram concedidos subsídios 
a algumas missões, por vezes impondo condições como a de 
criação de novas rrissões. Em 1893, António Enes, propunha, 
um plano para a criação de uma Congregação das Missões 
Portuguesas da África Oriental, um instituto subordinado ao 
Governo Português e à Diocese de MoçaiTbique, destinado 
a congrega' e habiitar pessoal para os serviços eclesiásticos, 
para a propaganda reigiosa e moral e para o professorado pri
mário da Diocese de Moçambique. O início do século XX foi 
um período de crise entre o Estado português e a Igreja. Esta 
situação levou à ruptura entre a!Tbos. A 18 de Abril de 1901, 
foi publicado um decreto. assinado por Hintze Ribeiro que. no 
seu artigo primeiro referia •nenhuma associação dfl carácter 
religioso poderá institui--se ou funcionar no país sem ptévi8 au
torização do Go11em01o. A proclamação da Repúbica em 191 O, 
abertamente laca e anti-<:lerical, a lei da separação da Igreja 
do Estado (1911) e a aplicação em 1913 das suas disposições 
às colónias, foram golpes importantes para o trabaho de mis
sionação em Moçambique. De tal modo estas medidas come
Çél'am a ser sentidas, que a 13 de Agosto de 1914, o Gowrna
dor-Geral de Moçambique, Joaquim Machado, suspendeu as 
principais disposições da Lei de Sepél'ação. Apenas em 1926, 
com o decreto de 13 de Outubro de João Belo, que promu~ 

gou o Estatuto Orgânico das Missões Católicas Portuguesas e 
que extinguiu as missões civiUzadoras laicas e o Instituto das 
Missões Coloniais, é que a situação foi atterada. A partir desta 
data a Igreja Católica passou a ter um papel preponderante na 
vida e educaçAo das populações indígenas. Ver: CORREIA, F. 
( 1992), O método missionário dos Jesuítas em Moçambique, 
1881-1910: um contributo para a história da Missão da Zam
bézia, Braga, Uvraria Apostolado da Imprensa; FERREIRA, L. 
(1987). Igreja Ministerial em Moçambique: caminhos de hoje e 
de amanhá, Usboa, (s.e.); GUERREIRO, J. (1954), Quadros 
da história de Moçambique, Lourenço Marques, Imprensa Na
cional de Moçambique; MOREIRA, E. (1936), Pottuguese East 
Africa: a sludy ri ts reiigious needs, London, World Dominion 
Press; SILVA. F. (1911), A obra missionária na Província de 
Moçambique: relatório, Porto, T ypographia a Vapor da OffiCina 
de S. José; REGO, A. (1962), Temas sociomissíonológicos e 
históricos, Usboa, Junta de Investigações do Ultramar; HEL
GESSON, A. (1991 ), «Calholics and protestanls in a clash of 
interests in Southem Moza!Tbique>, in HALLENCREUTZ, C., 
PALMBERG, M. (eds.), Religion and po/lics in Southem Africa, 
Uppsala, Scandinavian lnstitute of African Studies; SOUTO, A. 
(1996), op. cl. 

20 Foi fundamental para o colonialismo português, no Sul de Mo
çambique, a maneira como as instituições tradicionais foram 
integradas na hierél'quia político-administrativa colonial. Os 
principais agentes desta integração foram o administrador co
lonial português e o régulo ou chefe tradicional moçambicano. 
Como vimos anteriormente, a partir de 1895, a Sul do Limpopo, 
a circunscrição passou a ser a unidade administrativa; por seu 
lado, em Maputo, as unidades administrativas constituíram-se 
a partir da base territorial existente nas anligas Terras da Coroa 
e nas respectivas subdivisões administrativas. Durante a reor
ganização administrativa de 1907, Gaza, que permaneceu um 
distrito militar desde 1895 - em grande medida devido ao medo 
de rebelião das proerrinentes familias de Gaza, que viviam no 
exílio, do outro lado da fi'onteira, no Transval- foi, também, di
vidido em circunscrições todas dependentes de Lourenço Mar
ques. Em algumas delas, os portugueses criaram tanto regula
dos quantos passaram a ser necessários para a sua segurança 
politica e económica. Por exemplo, a circunscrição do Chibuto 
passou a ter 25 régulos e a do Xai-Xaí, 13. As obrigações do 
régulo, tais como eram detenninadas pelas leis coloniais, em 
1908, inckliam: a) a indicação, dentre os seus subordinados, 
de trabalhadores, carregadores e recrutas para o exército, para 
satisfazer as requisições do Governador; b) a responsabilidade 
na colecta do imposto de pahota: c) o controlo dos estranhos 
que entrassem no regulado sem um passe válido; d) o impedi
mento do comércio de bebidas alcoólicas, com excepção dos 
vinhos portugueses. Pelo desempenho destas funções, o régu
lo não era pago pelo regime colonial português, mas era auto
rizado a cobrar uma taxa de meia ibra (10 xelins) ou de 2$50 
por cada rrineiro que regressava das minas. Recebia, também 
uma quantia idêntica por cada mi/ando a que presidisse. Desta 
forma, o régulo podia, por um lado, obter beneficies considerá
veis pela sua aquiescência ao trabalho migrante e, por outro, 
pela manutenção da lei consuetudinária; nestas condições, era 
um oaiado» estratégico da aceitação dos mecanismos de ex
ploração e reprodução colonial portuguesa. A função do régulo 
era, em parte, ideológica: nela estava inerente a «ratificaçllo» 
da tradição e da autoridade política à •nova ordem• colonial 
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pol!uguesa. Ver. ROCHA, A. et 81. (1983), "· cl. 
21 Cada indooa era substíluldo de três em três meses, e podia 

representar alé trés régulos. Ver. FELICIANO, J. (1989), op. 
cl. 

22 FELICIANO, J. (1989), op. cl. 
23 FELICIANO, J. (1989), op. cl. 
24 Estabelecida a dominação colonial no Sul do Save, com a 

destruição do Estado de Gaza, a adrrinislraçio portuguesa 
estendeu o seu controlo aos principais recursos e activida
des econónicas, tornandcrse vital para a classe dominante 
o estabelecimento de relações capitafistas em Moçambique, 
sobretudo em relaçlo aos recursos humanos, fazendo depen
der a rnlc><Je.dlra afiica'la do traballo assallrlado. Aurélio 
Rocha relere, que foi este o espírito que presidiu ao objectivo 
de transbrma' o Sul de Moçambique numa reserva de mAo
d&dlra para os ~mantos capitafistas, quer para o 
exterior, quer internamente. A situaçao concmiu a uma agu
da ~ pelo reautamen1o de lrabalhadores no Sul de 
Moçambique, onde, o governo colonial, prindpalmente após 
1870, tentou inleMr no processo de recrutamento de força de 
trabalho, quer para o sector ferro-portuário, quer para outros 
lrabatlos púbicos e privados. A solução encontrada foi a de 
uma legislação lisaiminaléria (assente na força de trabalho 
alricala barata, de salários bailiOS, de irrilaçlo ao acesso 
a determinados trabalhos e postos), baseada no controlo do 
movimento da força de trabal1o para o exterior e internamen
te, e lantém, na instituáonaizaç do chibalo. Como refere 
Aurélo Rocha, foi perante a crise de aguda fala de mão-de
obra, na última década do século XIX, durante o perlodo de 
governação de Joaquim Mluzinho de Alluquerque (1890-
1892), e sob pressão dos llf11Jresârlos de Lourenço Mlwques 
que •foram infroduzk1as as primeras normas de trabalho da 
cidade, sprovadas pela Junta Consuliva do Gowmo• que foi 
o Regulamento dos Indígenas do DistrHo de LourllfiÇO Marques 
de 16 de Maio de 1891. Este Regulamento, segundo Aurélio 
Rocha «estab61ecia o controlo rigoroso scbfe a mobilidade, os 
empregos e os salllrios dos lrablllladores negros da cidada>, 
constituindo as primeiras medidas realmente discriminatórias 
introduzidas em Lourenço Marques. Segundo Jeanne Penven
ne, duas ilf4lO'Ianles mudanças ocorreram em paralelo, entre 
1899 e 1933, na organização do trabalho, devido à extensão 
da supel'lisão do Estado sobre os portos e caminhos-de-ferro. 
A primeira conduziu a que por um certo número de razões tais 
como a raça e a nacionalidade. se tomassem mais rigidamente 
relacionadas com as categorias de emprego, cortando assim 

a mobiidade entre as pessoas que não fossem portugueses 
brancos, e a crise econónlca levou a que mais rapidamente 
o racismo penetrasse nas diferentes categorias do el!llrego. 
A segunda rru<Wlça segundo Jeanne Penvenne •foi a pas
sagem da dependéncia gklbal em 1800's da força de trabalho 
ocasional, latpamante IIOiuntária, recrutada numa base com
petítíva por filmas privadas, pera uma combínação de força de 
trabaiJo ocasíonBIIIOiunlária registada e de fTBndes grupos de 
tfllb81ladotes do chibalo oper81ldo sob a prisdíçào de uma tit1~ 
ca III400dade polfuárÍII». Esta transformação de um mercado 
pradominantemante C001)8titivo para uma distribuiçAo da força 
de trabalho predoninantemente burocràtica no porto, entre 
1900 e 1933, foi bastante generalizada apesar de se manterem 
ainda alguns aspectos da antiga lmna de traballo. A lf1110Si
ção do sistema de trabalho forçado, o estabelecimento de um 

aparello repreaslvo e penal, visavam a reduçllo dos custos de 
mio-de-obra e da mobiidade e liberdade do trabalhador. Para 
Aurélo Rocha •o controlo, a díscip/ila e as 8IIIII8ÇSS de força 
forM! componentes que illegrarMI e oomposiçlio e do desen
IIOMmento da Ntrulura e das ralaçiles de produçlto • traballo 
no sector ferro-porluárío• -mm uma parte integrante da poli
tica colonial para o desenvolvimento de uma força de traballo 
assalariada, barata e subordinada ao estahJto de mllo-Oe-obra 
não qualficada. Esta 9i1uaçlo deu origem a numeroses lulas 
dos trabalhadores, principalmente no porto, que atingiu o seu 
perlodo mais dramático entre 1918 e 1924 quando, segundo 
Jeanna Penvenne, o sistema foi puxado a sua mais cruel capa
cidade de prassionar quase lodos os potencieis trabal1adoras 
para o sector capitahta. Tom•se ~te retarir qua, prin
cipalmente após o Decreto de 10 de Outubro de 1901 que ra
gulamantou o processo de formaçAo de asiiOCiaçiles de classe 
nas Províncias Ultramarinas, numarosas assoclaç6es vlo sur
gir, I9"J9881do no seu selo, Inúmeros traballadores. Apesar do 
controlo exercido sobre elas. pelas autoridades centrais, estas 
v1o ter um pepet a desempenhar nas lutas operárias (brancas 
e negras). Ver: ROCHA, A. ( 1985), «Raça e classe na formaçAo 
da c1asae traballadora 1Tl0Ç811'tica1a: o caso do sector ferro
poi\Jário de Lourenço Marques, 1890-1910•. Cadernos de 
História, (1), pp. 43-58; PENVENNE, J. (1993), Trabalhadores 
de Lourenço Marques {1870-1974}, Maputo, AHM; ver ainda: 
PENVENNE, J. (1995), AfricM IIOO!ers anel colonial racism: 
Abambtan stratagies 8lld strugglss ii Locnnço Marque6, 
1877-1962, Portsmoulh, Heinemann; CAPELA. J. (1983), O 
IIIOIIimento operilrlo em Louranço Marques, 1898-1927, Porto, 
Afrontamento; ROCHA, A. (1982), Lourenço Matques: classe e 
raça na formação da classe traballadora do sector ferro.portu
ilrlo, 1900-1926, Maputo, UEM, Tese de Llcenclalura; SOUTO, 
A. (1996), op. cl. 

25 Entre outros, destaque-se: a) cases de alvenaria; b) isenção do 
pagamento dos i~os; c) isençio do traballo obrigatório; d) 

clspensa da apresentação da •caderneta• para poderem util
zar transportes colectivos; e) RllllUneraçAo pelo e.xercício das 
funções de autoridade genllica e gratificações; f) lsençlo da 
contribulçilo braçal; g) percentagem nas taxas cobradas pela 
celebraçao de contratos de trabalhadores recrutados na sua 
na. Ver: ISACMMN, A. (1985), op. cl., pp. 54-61; ver ainda: 
LÓBO, R. (1966), AsAIAoridades TradiclonM e a Organização 
das Regedorias de 1961: .49Jns Aspectos Polílk:oAdmínístra
tivos na Província de Moçambique, Usboa, ISCSPU, Tese de 
Licenciatura. 

26 As primeiras rrudanças aducacionais, com o envolvimento 
institucional do Estado colonial português, foram introduzidas 
primeiro, pelo Decreto de 14 de Agosto de 1845 de Joaquim 
José Falcio, que estabeleceu o regima de escolas púbicas 
nas provincias ultramarinas e depois, com o ~ de Re
belo da Silva, de 30 de Novembro de 1869 que o desenvolveu 
e completou. Segundo Manuel Belchior antes do decreto de 
Joaquim Falcllo e Rebelo da Silva, funcionavam escolas pri
INrias na III a de Moçarrilique (1799), Quelimane (1818) e lbo 
(1818). Depois do Decralo, o número de escolas 111mentou 
tendo sido criadas escolas de anslno elementer em lnhambane 
(1856), Mapeia (1895) e Lourenço t.Wques (1907). Em 1911, 
surgiu em Lourenço Marques o primeiro estabelecimento de 
anslno secundério - a Escola Comercial e Industrial 5 de Ou
tubro, que em 1918 se transformaria em liceu 5 de Outubro. 
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Nos finais do século XIX, começaram a surgir vozes que se 
opunham às ideais fiberais de igualdade de sistemas educa
cionais para indígenas e «civilizados•. Tendo em conta que 
os «povos primitivos• não podiam tomar-se civiizados senão 
lentamente, e que a população das colónias eram composta 
de elementos, •civilizados• e «primitivos», começaram então a 
delinear-se (e depois instituídos) dois sistemas: um para africa
nos e outro para os •civilizados• (europeus e «assimilados»). 
Além do aspecto rácico que essa educação começou a ter, a 
educação para os africanos devia estar voltada sobretudo para 
a formaçAo de traballadores manuais. Adolpho Urna defendia, 
em 1908, que o ensino indígena devia ser •de harmonia com 
os USOil e costumes B o fJ'8U de desenl/0/vimento intellectual 
e moral do povo indígena a que se applíca», e que o ensino 
profissional para estes devia: •( ... ) ter em vista formar indiví
duos para o traballo que as condições climatéricas impedem 
aos europeus de exercer convenientemente e adestrando, 
portanto. os indígenas nos trabalhos manuais e auxiliares em 
que se exige menos acuidade de espírito e responsabilidade 
do que músculo•. A 1• RepúbHca, instalada em 1910, apresen
tou-se profundamente léica. A 20 de Abril de 1911. decretou a 
separação da Igreja e do Estado. A 22 de Novembro de 1913, 
um Decreto privou as missões catóicas dos meios de acçllo 
que o Estado lhes fornecia e criou um novo tipo de missões 
-as Missões Civilizadoras- constituídas por elementos laicos. 
Foi tarmém, durante esta primeira década do século XX, que 
se tomou obrigatório o uso da língua portuguesa e o estudo 
da História de Portugal em todas as Missões. Ao proibir o uso 
de qualquer outra língua europeia que não fosse o português, 
pretendeu-se atingir principalmente as Missões Protestantes. 
Em 1921, era banido o uso das línguas africanas nas escolas 
(surgiram ainda. neste período histórico, algumas tentativas de 
se estabelecer uma certa organização no ensino com a cria
ção de diversas estruturas: o Conselho Inspector da Instrução 
Pública (1917), a Inspecção Escolar (1920), e em 1921, uma 
Direcçãc>-Geral do Ensino). A 13 de Outubro de 1926, João 
Belo, miQLstro das Colónias, promulgou o Estatuto Orf}ânico 
das Lfissilis Cáólk:as Porluguesas de~ e de TtmOr, onde 
consagrou um capitulo às questões do ensino sob o aspecto 
geral e prático no que respeita a aprendizado agrícola, profis
sional e doméstico, e onde extinguiu as missões civiHzadoras 
laicas e concentrou sobre as missões católicas portuguesas 
toda a obra civilizadora a ser feita nas colónias. Para isso, au
mentou-lias as dotações orçamentais, alargou a concessão de 
terrenos, cedeu-lhes ediflcios do Estado com vista à formação 
de missionários e deu-lhes personaidade juridica. Entre 1929 
e 1930, começou a surgir a diversa legislação que organizou 
o ensino indígena, aprovou os regulamentos e programas do 
ensino primário rudimentar, das Escolas de Artes e Oficios, 
das Escolas de Habiitação de Professores Indígenas, na co
lónia de Moçambique. No Diploma Legislativo n.• 238 de 17 
de Maio de 1930 que organizou o ensino indígena, definiu-se 
que este ensino tinha como finalidade «conduzir gradualmente 
o indígena da vida seAtagern para a vida civilizada, fwmar-lhe 
a c:onsci&Jcia de cídadilo português e prepará-lo para a luta 
da vila, tornando-o útilll sociedade e a si próprio• (ar!. 1"). 
Mário Azevedo ao ana&sar o sistema educacional colonial de 
1876 a 1974, refere que, do quadro geral apresentado, três 
conclusões surgem: a) a de que os esforços educacionais por
tugueses foram mínimos, mesmo durante o Estado Novo: b) 

foi grandemente discriminatório contra os africanos: c) teve um 
impacto quant~ativo muito pequeno e criou •classes sociais». 
com a divisão da população entre •assimilados» e indígenas. 
Ver: LIMA, A. (1908), Educação Colonial, Lisboa, Typographia 
da Livraria Ferin; AZEVEDO. M. (1980), •A Century ofColonial 
Education in Mozambique•, in MUGOMBA, A., NYAGGAH, M. 
(eds.), lndependence Without Freedom: The Po/Hical Economy 
of Colonial Education in Southem Africa, Santa Barbara, (s.e.); 
ver ainda: ALMEIDA, A. (1986), •Moçambique e o seu ensino 
especifiCO: as escolas de Artes e Oficios, 1878-197 4 • Africana, 
(2), pp. 25-237; AZEVEDO, A. (1958), Política de ensino em 
A/rica, Lisboa, JICU; BELCHIOR, M. (1969), «Evolução politica 
do ensino em Moçambique•, in Moçambique: curso de exten
são Universitária, ano lectivo de 1964-1965, Lisboa, ISCSPU; 
NORTE, S. (1920), Relatório do Inspector da Instrução Primá
ria da Província de Moçambique, Lisboa, Imprensa Nacional; 
PIRES, E. (1966), Evolução do ensino em Moçambique nos 
úlimos 49 anos. Lourenço Marques. Imprensa Nacional de 
Moçambique; HEDGES, O. (1965b), «Educação, missões e a 
ideologia política de assimilação, 1930-60•, Cadernos de His
tória, (1), pp.7-15; MOREIRA, C. (1936), •O ensino na Colónia 
de Moçambique». Moçambique: Documentário Trimestral, (5), 
pp.43-79. 

27 Entrevista com ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE, ibidem. 
28 Entrevista com PAULO MONDLANE (host). CHICAVANE JOSÉ 

MONJANE (host), BENEDITO MONJANE (host}, ESTEVÃO 
BALATE (induna), FILIPE NHAVENE (induna) COSSINE MAT
SOMBE (induna), JÚLIO MACAVE (induna). Posto Administra
tivo de Chibonzane. 

29 Entrevista com JÚLIO CORREIA tANGA, ibidem. 
30 Entrevista com JOSÉ CANHINE MACUACUA, ibidem. 
31 Entrevista com JAIME ALFREDO MACUACUA, (filho mais 

novo do hosi Joaquim Mabango Macuacua). Posto de Admins
trativo de Macuacua. 

32 Entrevista com ERNESTO MAKUPULANI, ibídem; FRANCIS
CO MONLHANE (host), Locaidade de Chidenguele. 

33 Entrevista com GABRIEL DENGO, ibidem. 
34 Entrevista com TENENTE-CORONEL TAVARES (Comandante 

do Destacamento da FRELIMO para a Area de Chidenguele), 
Posto Administrativo de Chidenguele. 

35 Para garantir o êKito na produção agrícola, as comunidades 
políticas entendem ser necessário realizar certos rituais: pre
parar a machamba e as sementes, observar certos procedi
mentos para com as culturas até à fase de colheita. bem como 
precaverem-se dos feitiços. São eles: a) khoho/o: este ritual 
é considerado o mais importante dentro das competências do 
hosi na gestão das actividades agrícolas. Como norma, cada 
familia traz um cestinho de sementes de milho que é entre
gue ao nyanga. Este depois de as preparar, devolve-as às 
pessoas com a recomendação de que as mulheres em ciclo 
menstrual, as parturientes e as que estiverem em estado de 
kuhisa (aquelas que mantiveram relações sexuais no dia an
terior), não devem servir-se das sementes preparadas, porque 
contrariamente, anula-se a função em vista. As que estiverem 
aptas, devem primeiro semear nos quatro cantos da macham
ba e no meio, e só depois podem juntar-se com as restantes, 
e semear toda a machamba. Para o pagamento. como de cos
tume, cada famiia entrega uma quantidade de milho colhido 
-de acordo com o tamanho da machamba de cada um- ao 
hosi para este retirar a sua parte, e o resto fica para o nyanga; 
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b) kuphoogw'lwvmba ma símu: é o nylliJgll quem conhece as 
plaltas a utiizar e o seu modo de preparaçao. Há duas manei
ras de preparar. A primeira consiste no uso de diWII'SIIS plan
tas. como, por ex~. o xlrirt (é considerada ume planta que 
qualdo prep;nda e adninisnda, por incislo, aos cAes, estes 
nAo do vitimas de qualquer tipo de animal), e ume série de 
animais, ~uns dos quais ra-os que só podem ser obtidos com 
a indicação do dlinho. Cordlido o processo de prepa-ação, 
junta-se o remédio com as sementes. Quando quiser semear, a 
pessoa deve antas fazer kup/ufh/11 (oferecer sacrilicio). Depois 
a pessoa pode IR« a sementeira. É igualmente sustentado, 
segundo algumas lontes, que a barba de peixe preto quando 
preparado pelo nysngs é utiizado excepcionalmente pn que 
as espigas do nillo tenham grAos complelos e grandes. O 
outro método que as pessoas sustentam para garantir boas 
culturas. consisle no uso excklsivo de certas plantas que sio 
geralmente plaltadas nos quatro cantos da machamba. Pila
se o xiriri. a seguir junta-se este com as sementas, e depois 
vai-se semear primeiro nos quatro cantos, depois no melo da 
miiChamba e a seguir em toda a machamba. Aconselha-se a 
semear nas extremidade~ da machamba e no meio de madru
gada, quando for para empregar pessoas eslnllhas, porque 
contrariamente estas podem fazer lruthangwela (antecipar anu
lando os efeitos do remédio): c) nkums ws garldzalu. este ritual 
é comum entre os crentes Zione. A sua realizaçAo, segundo 
registos orais, consiste em desenhar um quadrado, e na sua 
ãrea coloca-se lenha. Em seguida, sacrific&.se um pombo com 
as unhas no pescoço gotejando o sa1gue nos qualro cantos do 
quadrado. Depois de depenado e aberto nas costas mete-se 
sal e óleo (entende-se como ume dádiva de Deus), é colocado 
em cima da lenha e atea-se-lle fogo em seguida. O produto 
final. cinza, junta-se com a semente que se pretende semear. 
Em seguida faz-se ume oração da Bíbia (Levitico 2:1), ao que 
se pode semear. Todavia importa saientar que a cinza deve 
ficar ao cuidado do preparador porque caso contrário o pro
cesso fica anulado. Para este caso semeia quem preparou a 
cinza. Existe outro método que consiste no mesmo processo, 
mas sacrificando ume ovelha. A diferença é que para este caso 
o ritual envolve toda a ~ília que deste modo fica purificada. 
Curiosamente na ovellul,queimarn-se só os rins (1/yinso), e o 
resto da carne é para consumo. Outro processo geramente 
utilizado pelos crentes Zione consiste na entrega de sementes 
ao Pastor para serem abençoadas. A acção traduz-se em ora
çOes. soicitando a Deus que abençoe as sementes para que 
estas possam dar frutos que alimentem os seus filhos (cren
tes). Depois da colleita cada crente dá uma parte à Igreja. Não 
existem quantidades fixas. É a fé que induz o a-ente a doar a 
quantidade que achar mellor. Entrevista com VITÓRIA WATE 
(call1l00858), Aldeia de Coolela; Entrevista com AVENTINA 
MUCHANGA, IJiOem; ver ainda: TAMELE, V. (1997}, op. cl. 

36 Entrevista com TENENTE-CORONEL TAVARES, ibidem. 
37 Entrevista com TENENTE-CORONEL TAVARES, ibidem. 
38 Entrevista com JOSÉ SABINO MUNGUAMBE (hos1), Posto 

Admilistrativo de Chidenguele. 
39 Entrevista com TENENTE-CORONEL TAVARES. ibidem. 
40 Entrevista com TENENTE-CORONEL TAVARES, ibldem. 
41 Entrevista com MARCO DENGO (hos~. Posto Adninistrativo 

de Dengoene. 
42 Os cultos dos antepassados revestem-se de ume grande im

portância dentro das comunidades politicas Chagana e Copi, 

ume vez que podem ser considerados como rios prornolllfes 
de coesAo e Identidade social. Na verdade, os difllrentea rituais 
que estas C01111nidadel praticam vio deseni:locar aos 1111&
passados. Os homens C01111nicanHe com o mundo dos 11118-
passados, obedecendo a critérios bem etlllbelecidos. A estas 
formas de comunicaçlo chama-sa lwphBhla. Qualquer acto de 

kuphah/a é uma forma de fazer mhambe (plural: tlmhamba). 
Porque os111lllplaados slo <isllnlos reaull que as tímhambl 
tanilém o 9lljam. Henri-Alexandre Junod via na mhamba como 
sando os objectos que os homens oferecem aos antepassa
dos. Para este autor, esaea objectos podiam ser alimentos ou 
vesluário. Dai ter proposto a seguinte deflnlçlo: •considerando 
lodos os facto$, sou ltv8do a propor a SC9Jirlle definiçlo desta 
palavra: mhamba é lodo o objecto, acto ou pessoas que se 
entpl8fJB psra estabelecer uma llgaçlo entre os antepa8sBdos 
-deu3l4 e os seus adoradores.» Adrlana L.anga, que analisou 
este ritual na C01111nidada Copl, questiona ali definlçlo. Na 
llllldade, o autor Henri-Alexandre Junod. aegundo Adrialo 
Langa, confunde o meio com o fim. Neste caso, o objecto 
que se emprega nlo é mhamba em si. Mhamba é o fim. é a 
finalidade para que serve aquele meio. Na 6ptica de Adriano 
Langa: «O objecto é um melo pBia exprinW e exteriorizar uma 
stlude ilterior que nlo pode set confundido com o objecto que 
a concretiza.• Os reauHados da nossa lnvestlgaçio empirica 
confirmem a posiçlo deste ultimo autor. AIJamba nlo é o ob
jecto. NAo é, portanto, aquilo que se oferece, mas a fll181idade 
am si. Por conseguilts, mhltmba é ume cerimónia que se faz 
para comunicar, anunciar, apresanlar, implorar ou pedir alguma 
coisa aos antepassados, podendo estes, serem, como anterior
mente já referimos, tilguluví ou s"-rrbu. Ver: Entrevista com 
ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE, ibidem; ver ainda: JUNOD, 
H . .P. (1927). op. cl.; LANGA. A. (1992), op. cl.; NHANCALE, 
o. (1994), op. cl. 

43 Os mulumuzana toma~se simbolos da comunidade e da i
nhagem, guardiies da tr~. dirigentes relgiosos e conse
lleiros do hosi. Um conjunto de deveres e obrigações morais 
sio observados para com eles, como por eX8f11llo, o ritual das 
primicias kuluma nguva (ou kulume/a). Luma significa cmor
den, «trincar•. É um ritual que tem como objectivo elminar 
o eventual carilcter nocivo de algum almento. Esle ritual está 
geralmente associado à época das colhei1as que do recebi
das como ocasiões de satisfaçio porque não há fome. Kuluma 
nguva é saborear as primlcias da época. Por regra é ao hosi, 
ao nivel da comunidade, e ao mulumuzana, ao nivel da famila 
a quem é dado a provar o alimento. Por outro lado, este ritual 
parece estar associado à ideia de que o chefe e os anciios 
não podem ser vitimas de feitiçaria. Entrevista com SALVADOR 
MACHALELE (mulumuzana), Locaidade de Chibonzane. 

44 Entrevista com ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE, ibidem. 
45 Entrevista com ZEFANIAS BENJAAtN MATSINHE,Ibidem. 
46 Entrevista com VASCO JAI~ CHILANDZE (Presidente da 

LocaHdade de Massengue). Localidade de Maasangue. 
47 Entrevista com VASCO JAIME CHILANDZE. llidem. 
48 Entrevista com JÚLIO CORREIA L.ANGA, lbidem. 
49 Entrevista com ANTÓNIO PAULO BIZA(mllVmuzana) e ALBA

NO ABILIO L.ANGA (mulumuzana), Localdade de Dengoene. 
50 Entrevista com FELIZARDO MONJANE e SALOMONE MON

JANE (irmlos do hosi Timclteo Monjane Uatchualuane) Posto 
Adninistrativo de Chlbonzane. 

51 Entrevista com FELIZARDO MONJANE e SALOMONE MON-
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JANE, ibidem. 
52 Entrevista com AlFREDO MANGALANE MASSANGO (Secre

tário da FRELIMO), Posto Administrativo de Chibonzane; VAS
CO CHIDZACALA MACAMO (Secretário da FRELIMO), Posto 
Administrativo de Chibonzane. 

53 Entrevista com FELIZARDO MONJANE e SALOMONE MON
JANE, bidem. 

54 Entrevista com FELIZARDO MONJANE e SALOMONE MON
JANE, bidem. 

55 Entrevista com AGOSTINHO FABIÃO CHIAU, ibidem. 
56 As COilllnidades políticas Changana e Copi, interpretam as do

enças como resulado de acção de valoyi ou do desejo que os 
antepassados podem ter de verem satisfeitas as suas neoessi
dades, ou ainda, o resultado do desvio ou o n!io cu1111rimento 
de algumas normas, leis e regras sociais cuja observância é 
importante para evitar a contracçao de oertas doenças. Tal 
como o médico, o nyanga, para curar uma doença tem de des
cobrir as suas causas. Um aspecto fundamental a ter em conta 
é que o nyanga vê a doença de dois ângulos, nomeadamente, 
a doença como o resultado de um mal social e, como efeito 
do primeiro, a doença com implicações biológicas negativas 
para o 01ganismo. Com efeito, o tratamento destas doenças 
é bidimensional. Por um lado, o nyanga ofereoe uma prescri
ção social - que é uma componente ritualizada - e uma outra 
presaição medicamentosa, normalmente composta de ervas 
ou certos animais. A prescrição medicamentosa tem duas 
propriedades, especificamente, a farmacológica, contendo ele
mentos terapêuticos, e a simbóica que compreende os rituais 
aos quais os medicamentos devem ser submetidos a fim de 
adquirir uma efiCiência terapêutica, e as precauções rituafistas 
que o doente deve observar durante o período de tratamento. A 
complexidade do tratamento da doença difere de acordo com a 
natureza das suas causas. Neste sentido, os rituais para curar 
doenças provocadas pelos tingulwi, por exemplo, são menos 
complexos que as provocadas pelos sikwembu. No primeiro 
caso, para curar a doença poderá b~ fazer uma mhamba 
ou outro ritual. Para curar uma doença provocada pelos si
kwembu o doente poderá ser sujeito a um ritual de iniciação 
- /rupalulwa • se o cikwembu assim o exigir. Por seu lado, o 
tratamento de uma doença provocada por um nklyí obedece 
a quatro fases que passamos a anunciar: 1. • fase - o doente 
e os seus parentes vão consultar um nh!Miwi a fim de saber 
as causas da sua doença, bem como a fórmula para a sua 
cura. O nha/M/uvi poderá apontar como causa da doença a 
acção de um nloyi, por exemplo; 2.• fase • descoberta que a 
causa da doença é acção de um nloyi, através do seu cigono, 
será necessário /cufemba para expulsar este cigono. Esta es
peciaidade de kufemba é da responsabilidade do nyamossoro 
(todavia, isto não impede a sobreposição da acção ritual com 
o nhlahluví, pois, como já salientámos, este muitas das vezes, 
é muHifacetado e muHifuncional). Nesta acção de kufemba o 
nyamossoro entra em transe e encarna o cigano. O cigano 
identifica quem o enviou e qual a sua missão. Este cigono será 
ritualmente expulso; 3." fase· prescriç!io de medicamentos ao 
doente. Todavia, este ritual poderá não terminar por aqui, na 
parte terapêutica e ritualista - casa do nyamossoro; 4. • fase 
• ritual de purificação de casa - lcuviya nti. Este ritual é uma 
espécie de edificaç!io de um muro - simbolicamente falando 
- à volta do recinto da casa para impedir a entrada de cigano 
ou de valoyi. Este ritual pode circunscrever-se apenas dentro 

de uma palhota onde o doente dorme e/ou habita. Entrevista 
com ERLINA MONDLANE (nyanga), Localidade de Kadjahane; 
Entrevista com NATÁLIA CUMBE (nyanga), localidade de Kad
jahane; ver ainda: NHANCALE, O. (1994), ap. cff. 

57 Entrevista com ALBERTO ANDRÉ MASSANGAIA (mulumuza
na) e ALBINO SIMIONE (mutlmuzana), Posto Administrativo 
de Macuacua. 

58 Entrevista com SALVADOR MACHALELE (mutumuzana). BE
NEDITO MACAMO (mutunwzana), RODRIGUES MACAMO 
(Secretário da FRELIMO), RICARDO GUEZE CARE (Secre
tário da FRELIMO), MOREIRA MONDLANE (Secretário da 
FRELIMO), Posto Administrativo de Chibonzane. 

59 Entrevista com ANTÓNIO TCHAMBULE (ex-Secretário da 
FRELII\AO), localidade de Bonjuane. 

60 Entrevista com ADRIANO PARRUQUE (ex-Secretário da FRE
LIMO), localidade de Chicavane. 

61 Entrevista com MARCO DENGO, ibidem. 
62 As comunidades políticas em estudo são de uma área geográ

fica de seca. Não obstante, elas são essencialmente consti
tuidas por agricuttores. Desta forma, os fluxos pluviométricos 
têm constituído um grande problema para estas corrunidades, 
as quais não entendem estes fluxos como sendo o resultado 
das variações climatéricas, mas sim, como violação de um 
tabu social, à desobediência aos antepassados, etc. Por isso, 
os antepassados podem bloquear a chuva, podem deixar de 
proteger a terra permitindo que a mesma seja invadida por 
pragas, por exemplo, o cutto da chuva e das pragas deve ser 
interpretado dentro deste quadro cosmológico. Na concepção 
social e ritual destas comunidades, são várias as razões que 
podem explcar a falta da chuva ou provocar, por exemplo, 
uma praga de gafanhotos. No entanto, existe um denominador 
comum a todas elas, nomeadamente, a quebra de algumas 
normas, leis e regras sociais elou morais que, segundo a ló
gica do universo sociocultural daquelas comunidades, o seu 
efeito não pode ser outro senão aquele. Por exemplo, a não 
observância de oertas normas rituais no enterro de bebés pode 
provocar a fatta de chuva. Assim, uma criança que morre antes 
do nascimento dos dentes deve ser enterrada pela mãe junto 
do rio porque, de contrário, pode bloquear a chuva. As guerras 
são um outro factor que pode concorrer para bloquear a chuva. 
Com efeito, as sacas que têm assolado o pais nos últimos tem
pos são vistas como o resultado da prolongada «guerra civil» 
que se viveu. Refere José Macuacua «Desde que começou a 
guerra tinhamos assistido a prolongadas secas. Havia morles 
constantes e as pessoas eram enterradas de qualquer maneira 
011 mesmo abandonadas. Isto queimava a terra. Pior de tudo é 
que nllo existiam aqueles mipha/ho que se faziam antigamente, 
os tihosi já nllo tinham autoridade•. Este tipo de cerimónias 
é importante na medida em que imprime uma oerta dinâmica 
dentro da cosmologia destas comunidades politicas. não só 
pela sua função de repor a ordem social, mas também porque 
(re)actívam a autoridade dos antepassados e do(s) (t1)hosi. En
trevista com JOSÉ CANHINE MACUACUA, ibidem; ver ainda: 
FELICIANO, J. (1989), op. cit. 

63 Entrevista com FRANCISCO LUMBELA BAULE. ibidem. 
64 Entrevista com JOSÉ CANHINE MACUACUA, ibidem. 
65 No Sul do Save, chama-se nflwlhanye ao cu~o de pragas e 

mbelete ao cutto da chuva. Há uma diferença na maneira como 
se realiza um e outro daqueles cuHos. Com efeito, no cuHo de 
nlhufhanye só participam masungukati- mulheres idosas. A 



A (RE)coNsnuçAo HISTóRICA oo(s) FENóHENo(s) POLITICO(s) EM HANDLAKAZI: I PARTe IV 

DA (RE)INVENÇÃO DA TRADIÇÃO A (RE)LEGITIMAÇÃO DA MOOERNIOA[)E 

condção básica p1r.1 participar neste culo é ~e estas roo
l!eres devem estar numa fase de inactividade sexual. Numa 
prillllÍII fase. estas roolteres endam Cllltando, apanhando 
gafanhotos. ~ ClllÇOes ~e entoam são obscenas e as pes
soas nlo envoMdas neste culo. nlo podem aproximar-se a 
este grupo. Na fase de kuwumba npfupfanyl, onde estes gafa. 
nholos são ritualmente mollos e enterrados, o hosi toma parte 
no cu lo. Alás, ele faz kuphahla antes destas masungululti se 
dirigirem ao lugar da realização de nlhulhan~. Por seu lado, 
em que consiste mbe/e/e? Como dissemos, este cuRo tinha 
lugar quando nlo houvesse chuva. Um dos nossos entrevis
tados. Ernesto Mlkupulanl, descreveu este culo da seguinte 
forma «Cltlaldo filo hoov8sse ctwa diMIÇ8\'lW8 mbelllle ou 
nkelekele. Homen8 11 muhns d/rigi8m-s8 pwa o ilg8f esco
l!ido. Levav1H8 para lá uma CMII!a. Esta CNfllha tKa mata 
na fase CtUCia/ dos tlmhambfl. Era posta no fDgo. Assim que 
começasse a tíw' as primeí'as goles de benha, bgo começava 
a chcNer. Quem eoo~iB e!la carne llf8lll os mais llllllos ( ... }. 
O lugar da reafzaçAo da cerillónia era vrivel. Dependia do 
ngulwi que PfldiB mhamba. Podia ser. por exemplo, Nyatxom
bo, Dumakossile ou Khokhela (os grandes tinguluvi daquela 
terra). Como ele3 foram enterrados em llgeriiS diferentes, só 
depois de comulllf o nyanga é que se ficava a saber quem 
destes tingulwi pedia a mhamba. • Um denoninador comum 
destas timhamba é que não se podia participar nelas enquanto 
se estivesse ·~te», isto é, se tivessem mantido relações 
sexuais na véspera da cerimónia. Nos dois casos. a presença 
do nyenga é indispensáYel. Aiás, é o nyenga que exanina as 
causas desta ou daquela calamidade e fornece a fónrula para 
a sua resoluçao. O sucesso destas timhamba era reforçllf a 
legitimidade da autoridade dos tihosí. Por isso mesmo, um hosi 
vindo de f«a da lnhagem real poderia ter dificuldades de se 
impor uma vez que não estaria em condições de kuphah/a ou 
dirigir com êxito ~alquer cerimónia tradicional. A propriedade 
de estar •quente• ou kuhisa, nlo se adquire só no acto se
xual. Uma rooller grávida, mestruada, ou uma viiva antes do 
ritual de purificação está ·~ente•. Entrevista com ERNESTO 
MAKUPUlANI, ibidem; ver ainda: FELICIANO, J. (1989), op. 
cit., pois o autor faz uma abordagem muito exaustiva sobre o 
()()digo témico. 

66 En1revísta com ERNESTO MAKUPUlANI, ibidem. 
67 Entrevista com JUSTINO BALA TE (Funcionário Público), Loca

lidade de Chibonzane. 
68 Entrevista com SALOMONE MONJANE, ibídem. 
69 Entrevista com XAVIER NUVUNGA (Presidente do Consello 

Executivo da Locaidade de Massengue), Localidade de Mas
sengue. 

70 Entrevista com SEBASTIÃO MATSINHE (sobrinho do hosi 
Zefenias Benjamin Matsinhe), Posto Adrrinistrativo de Mazu
cane. 

71 Sobre as Igrejas sepllfa1istas, w.io F~gueira reconhece como 
sendo interessante notar cque foi a iJta contra a segregação 
racial um dos factores que del9rmilou a origem das primeiras 
seitas religiosas gentílicas ou nttivistas em ~ mas que, 
ao defender o principio de 'Áirica para os alricenos' elas tor
navam-se sirooleneamente defensoras do racismo. Ele divide 
estes «CUltos• em dois grandes grupos: grupo Etiópico e grupo 
Zionista. Para Mário Figueira, o movimento Etiópico apareceu 
em 1892, tmdado por Mengena Makone, nas ninas de ouro 
de WIIMitersrand. manifestando-se contra a segregação racial 

~e reinava na Igreja, e representendo o nacionaismo afric&
no. Entre os •cultos• religiolos do tipo etiópíco ele relere, éntre 
nUlas outros, a Igreja Luz Eplaccpal, Igreja Elóplca Luso-Aií
CIIla, American Bc8d of Mssion, Igreja Metodillta Episcopal 
Aticena, Associaçlo Relgiosa de Moçambique. Quanto ao 
Zionlsmo, o mesmo autar refere que ele também surgiu na Áfri
ca do Sul, com o americano Daniel Btyent e com Piare Leroux. 
O Zionlsmo diferenci!HII do Elioplsmo por certas particularida
des de ritos. 8 pela importência que abibuem 808 ~ 
máclico-mégicos, com a negaçAo consequente da vaidade 
da medicina ofiCial, mas anilas se identificam pelo carácter 
prof6tico-measiAnico da sua doutrina, na sua rebeiAo contra 
o domlnio brenco e na sua adopc;lo do principio de cÁirica 
para os efricanos•. Neste ccultos• existem vérias Igrejas corno 
por emmplo, a Igreja Fé dos Apóstolos, Igreja Silo Apolllólca 
CriSII dos Negros de Moçantlque, The Holy Calholic Aposto
le Churdt ln Zion, The Churdt of lhe Holy Ghost, Shentitas 
ou Nazaritlas. OueniO ao Prolaslentismo, ~ autaras, 
referem com especial destaque, a trabal!o deearwolvido peta 
Mssão Sulça, defendendo que esta realizou uma actividade 
catequética excepcionalmente eficaz, tendo tido uma forte pe
nelraçlo no seio das coroonldades alricenas, prlncipainente 
em Lou11111ço Marques, Gaza e lnhambane. Na sua propagan
da, além do trabalho directo, também utilizou, de forma cres
cente, a Imprensa (revistas, Nvros, folhetos. boletins), a radio, 
o recurso à acçlo médico-social, o ensino, calequistas e pas
taras negros. Além do mais, tentou compnlllllder e aproveitar 
alguns dos usos e coslumas tradicionais afi1canos e utilizou 
as suas próprias línguas pera o ensino e calequlzaçlo. Ver: 
FIGUEIRA, M. (s.d.), Seitas religiosas em Moçambique, (s.l.), 
(s.e.): ver ainda: GONÇALVES, J. (1960), Praestanlismo em 
Africa, Lisboa, Junta de lnvastigaç(les do Ultramar; SANTOS, 
E. (1967), c Movimentos sincréticos de Moçambique•. Ulramllf, 
vol. VIII, (29), pp. 5-42; FREITAS, A. (1961), •Seitas religiosas 
e gantilicas de Moçarlilique•. Esludos UMramarinos, ( 1 ), pp. 
91-122: MANDELBAUM, J.-L (1986), Themissionaryas a cul
tural interpreler, College of Education, Geagia State Universi
ty, Tese de Doutaramento: BUTSEL.AAR, J. (1987), Africanos, 
missionários e colonialistas: as origens da Igreja PriiSblerlana 
de Moçambique (A.tssilo Suiça), t/J80.1896,1.ausanne, DMEP; 
HELGESSON, A. (1994), Church, st/1111 and people ii Mozam
bique: an hlstorical study wlh special emphasis on Methodist 
dew/opmenls illlle /nhambene region, Uppsala, Uppsala Uni
versity, Tese de Doutoramento; SOUTO, A. (1996). op. cit. 

72 Entrevista com XAVIER NUVUNGA, /bilem. 
73 A mhamba Pllf8 tilguluvi pode realizar-se ao nível regional, 

farriliar ou mesmo individual. Nela podem participar lodos os 
membros da Hnhagem ou de linhagens diferentes. No caso de 
mhamba Pllf8 silcwembu, esta rewste-se de uma grende pri
vacidade e nela sil participam os rnemllfos de uma famila e, 
mesmo am relaçAo a estes, existam restrições. Dependendo, 
porém, do tipo da cerim6nias, há momentos em que se aclrrite 
a asslslência de membros estranhos à famlia. Esta é uma das 
pndes diferenças com as timllaiNia ditgidos 808 tilguluvl. A 
mhamba mals coroom p1r.1 tinguW é o cid/lo (vem de kudila, 
que significa chorer), que é uma espécie de recordaçlo aos 
entepassados. Normamente, o cidilo é pedido por um nguW. 
Neste caso, realza-se em nome desle. Contudo, todos os ou
tros tilgulw/ tomam J*le. A maneire de expl1lSS8r este desejo 
de cidilo por um nguluvi é através de uma desgraça - doença. 
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acidente, praga, etc. Neste caso, pode-se dizer que a mham· 
bs surge como um meio de resolução de um conflito entre os 
mortos e os vivos. Pode-se referir, portanto, que as timhambs 
servem para apaziguar os tinguluvi para. desta forma, propor
ciorllw o bem à família. Uma outra função que deserrllenha o 
cidilo é promover a união entre os pa-entes. Tal como salienta 
Salomão Uathule c Pode acont808r que um membro da famllia, 
por alguma rszão, llfaste-se desta. Contudo, quando lá onde 
estw 8fTIIIIjar um problema social cuja resoVção requere 
um cidíJo, ele não vai fazer sozinho, 18m de I/Oiar para casa 
e, ;mtamente com os restantes membros de família celebrar 
a mhamllao. Isto é ~eensivel porque, mesmo durante a 
vida, &Ao. ncrmalmenle. os mu/umuzana. que têm procurado 
todas as formas de coesiio farriiar. Portanto. estas e outras 
funções continuam a ser exercidas pelos tinguluví. Na verda
de, os tinguluví promovem a uniAo famiiar e, até mesmo, con
substn:ian1 novos laços farriiares, sociais e identltirios. Para 
Domingos Mandlhate rAs wzes, uma pessoa tem problemas 
de vária on1em - doenças. desfTaças de nalureza dNersa ... , e 
quando for consultar aos tinyanga, estes podem dizer-lle, por 
exemplo, que o pai dele o precisa. Um caso recente aconteceu 
na família Chemane. Chemane mha um filro na .Amca do Sul 
mes nÍIII}IJém sabia do facto. Entretanto esse filio começou 
a ter problemas e, por isso, foi consulw os tinyanga. Estes 
sempre diziam-nos que era por causa do seu pai que precisava 
que fosse para casa fszer cídilo. Com a apJa dos tinyanga ele 
conseguiu localizar a tamllia do seu ,a cá em Moçambique. 
Depois, ;mtamente com esta, ele faz timhambs que o pai pediu 
e aquele moço ficoo integrltdo na família Chemane•. Portanto, 
os tinguluvl ocupam um lugar oentral na vida de um individuo, 
famiia ou mesmo comunidade politica. No entender de lrae 
luncin •Existe uma crença de que eles morreram de facto, 
dentro do seu papel dos mais velhos do grupo - o elo de liga
ção enln1 o grupo e os ancestrais - e passaram para a esfera 
seguinle. tomando-se ancestrais -o elo de ligaçlo com o grupo 
e com e/um Criadon. Tal como na vida a pessoa tem as suas 
preferências - pode gostar mais de um filho que do outro, de 
um neto que do outro - entre os antepassados OCOITe o mes
mo. Por isso, é 1111ito comum na comunidade dizer-se que o 
individuo tem um bom nguluvi quando, por ex~. escapa 
ileso num addante. Quando as pessoas se interrogam como 
é que esse mesmo individuo escapou ileso num acidente que 
se ju~a 11111to graw. As pessoas respondem quase que por 
intuição: I nguluvi ya/Me, ou seja, o seu nguluvi protegeu-o. Se 
suceder o contrário dz-se que: nguANi yakwe yi mulekili, ou 
seja. o seu nguluvi deixou-o na desgraça, deitou-o fofa. Estas 
expressões quotidianas ilustram o lugar central que os t;rguluvi 
ocupam na cosmoklgia destas collllnidades politicas. Pode-se 
dizer, portanto, que os mguluvl servem de 1111ralla para a pro
tecçao de um lndivícíJo. Segundo esta concepção slnilólca, o 
indivíduo nunca está só, ele está sempre acompanhado pelos 
seus tinguluví que o guiam para os bons carrinhos e salvam-no 
dos perigos. Os mguW são elementos aglutinadores entre os 
membros da famlia, prlltectofes do individuo, da famlia, da 
comunidade politica. Desta maneira eles perpetuam a sua exis
tência na mem6ria das pessoas depois da morte. O controlo 
do equHibrio social exen:ido pelos tinguW passe pelo controlo 
das bças da natureza. Por isso. como lrteriormenle elucidá
mos, a ocorrência ou nlo de certos fenómenos geofiSicos é in
terpratada como sendo o resultado da boa ou má vootade dos 

antepassados que são vistos como os donos da terra. Entrevis
ta com SALOMÃO MATHULE (hos1), Posto Administrativo de 
Nguzene; Entrevista com DOMINGOS MANDLHATE, (tindota), 
Posto Administrativo de Nguzene: ver ainda: LUNDIN, I. (1989), 
•Algumas reflexões sobre o conceito de religião•. Trabalhos de 
Arqueologia e Antropologia, (6). pp. 35-50. 

74 Entrevista com MÁRIO TAVEDE (Presidente do Conselho Exe
cutivo da Locaidade de Kadjahane), LocaHdade de Kadjaha
ne. 

75 Entrevista com SEBASTIÃO MATSINHE, ibidem. 
76 Entrevista com SALOMÃO MATHULE, ibidem. 
77 Entrevista com SALOMÃO MATHULE, ibidem. 
78 Entrevisla com JOSÉ CANHINE MACUACUA, ibidem. 
79 Entrevista com ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE, ibidem. 
80 Entrevisla com JÚLIO CORREIA LANGA, ibidem. 
81 Entrevista com DOMINGOS MANDLHATE, ibidem. 
82 Entrevisla com DOMINGOS MANDLHATE, ibidem. 
83 Entrevisla com DOMINGOS MANOLHATE, ibidem. 
84 Entrevista com JOSÉ CANHINE MACUACUA, llidem. 
85 Entrevista com DANIEL NHANTUMBO (Secretário da FRELI

MO). Posto Adrrinistrativo de Chidenguele. 
86 Entrevisla com JOÃO MUNGUAMBE (nyanga), PostoAdrrinis

tralivo de Chidenguele. 
87 A guerra em Mandlakazi começou a fazer -se sentir a partir de 

1982. Quando foi destruída a base da Gorongosa, as tropas 
da RENAl.«) dispersaram-se, evoluindo uma parte para o Sul. 
incluindo as zonas nortenhas de lnhaiOOane. Porém, como as 
zonas de Vilanculos, Govuro e Funhalouro são secas, as tropas 
da RENAMO tinham 1111ita difiCUldade de sobrevivência eco
meçaram a descer para a zona Sul da província, lendo criado 
o sector regional Sul, que ab<mlva a parte Norte da província 
de Gaza. Foi neste Anilito que se fundou a base Macuacua. 
Contudo, esta base teve pouca duração porque em 1983 foi 
destruída pelas tropas govemamantais. Segundo a~uns en
trevistados, pare a destruição destas bases contou-se com a 
intervenção de mais forças do exértito governamental vindes 
do comando provincial de Gaza. Ainda segundo os mesmos 
entrevistados, após a destruiçao desta base as forças da RE
NAMO dispersaram-se para a zona Leste e fundaram a base 
de Guambane. Depois da destruição desla base, viveu-se um 
periodo de relativo sossego no distrito porque logo em seguida 
foi montado o quartel de Macuacua. com um forte sistema de
fensivo, que não permitia a penetração das forças da RENAMO. 
Mas a partir de 1986, o distrito volta a ser afectado pela •guerra 
civil•. Foi nesta altura. que a sede do distrito foi atacada. Os 
guerrilheiros da RENAMO entravam de Iodas as direcções. 
Grande parte das aldeias do distrito, desde 1983 foram alvos 
de ataques esporádicos, que se faziam sentir com intervalos 
de dois a quatro meses. Nestes ataques, a RENAl.«) tinha 
alvos concretos. nomeadamente os chefes dos GD's e outros 
elementos que desenvolviam actividades para a FRELIMO, e 
para o Governo. De acordo com alguns entrevistados, quando 
os guerrilheiros chegavam perguntavam por essas estruturas. 
chegando lnclusivan-ente a conhecê-los pelos nomes, e depois 
batiam-lles ou malavanH10S. Depois os ataques tomaram-se 
ainda mais frequentes e indiscriminados, pois qualquer pessoa 
era raptada ou morte, queimadas as suas casas e saqueados 
os seus bens. Por isso, a partir desta allura. 1111ita gente co
meçou a abandonar as aldeias, procurando maior segurança 
nas sedes distri1ais e provinciais. Foi nesta aRura que llllita 
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gente construiu residências provisórias em Mllldlakazi, oode 
se rrilglavam ql81do a sítuaçlo era dlflcil. Quando a calma 
rçasseva, Wlllavam para as suas aldeias, pojl era lé que a. 
nham as suas rrNidJambas. Entrelanto houve aldeias que nlo 
conseguiram resislir pa- serem COI11lletamante abandonadas, 
como foi o caso de Mlssenge. Entrevista com ~co DEN
GO, lbidem; Entrevlsla com ERNESTO MAKUPUI.ANI, lbldem; 
ver ainda: MUIANGA, E. (1995), •MIIhereseguem~: reíntegra
çlo social das rrolleras regressadas das 'zooas da RENAMO' 
no distrito de MandlakaziJ, Anp./o, 18, pp. 47-92. 

88 Entrevista com ~co DENGO, ibidem. 
89 Entrevista com ~CO DENGO, ibidem. 
90 Entrevista com JOSÉ SABINO MUNGUAA43E, ibidem. 
91 Enevista com ERNESTO MAKUPULANI, ibidem. 
92 Entrevista com ERNESTO MAKUPULANI, ibidem. 
93 Com efeito, Mlngoyi, que é hoje uma fJQura mítica mes que 

teve existên<:ia real, é ll1lito tenido e respeitado na região Sul 
do clslrito de Mandlakazi, e nio se). É tenido pa- causa da sua 
capacidade de kupfuka e respeitado, porque é e ele que se 
dirigem as pessoas que procuram serem bem sucedidas na 
vida e nos negócios, leram boas colleitas agrícolas, e para se
rem prdegidas etc. Mlngoyi, de seu primeiro nome Mandam
~e. é um dos filio& de ~yane que foi um dos trJosi 
da região de Ngoyini. A sua mãe chamava-se Phandanzlllllllle, 
uma nya1ga de grande fama. Em vida Mlngoyi trabalhou na 
en!Ao Lourenço Marques como padeiro e como cozinheiro. De
pois voltou a sua terra, Ngoyini, onde se dedicava à caça. Ele 
alimentava-se de carne assada ou frita. Morreu num acidente 
de caça, facto que é atribuido à acção de valoyí. A nyanga que 
enC'60a o espírito de Mungoyi, Cristina Chemane, expicou 
este facto da seguinte maneira •Eu quando estava 1/No não 
oomill OIAra coisa que nio fosse C'608. Por isso era um grande 
CBÇ8dor. Um dia, quando estava na caça, 110 dispafw para um 
macaco, a bala wou contra mim. Isto é o fflSUisdo de acção 
de valoyi. As PfiSS08S nlto gostavam de me ver caçar. não sei 
porquê. Nio morri logo ali. ~para casa e expliqufli o que se 
filha passado. Eu disse que niJguém davía fazer qualquer lfJo 
de mhamba para mim. Eu 1100 fazer kuphah/a para mim mes
mo. Eu, ÜlnfPyi, faço Kupfuklb. Foi sepultado dentro de uma 
casa, que hoje é de cimento. Numa atHude de se vingar contra 
os seus malfeitores ele faz kl4lftlka. Ele aprendeu os segredos 
dos seus rristérios com a sua 111\e, uma respeitada nyanga 
como já referimos. Em vida ele já trabalhava nesla actividade 
· kupiuka. Mmgoyi faz kupfuka pera se vingar dos valoyi que 
o maiBiam. Fá-lo. tarrbém para aqueles que lle devem pelos 
serviços pres1ados. Na verdade, Mlngoyi é soicilado pelos co
merciantes, agricultores e demais, pera com a sua força sobre
nalural, fazer com que estes ou aqueles tenham sucesso nes 
suas várias actividades. Os mesmos estão sujeitos a observar 
rigomsemente uma série de rituais sob o risco de Mungoyi fa
zer kupfuka. Uma das grandes pri:ulaidades de Mungoyi é 
que ele está dotado de capacidade de nphildula, que é uma 
foona de uma figura já morta aparecer representada sob for. 
ma daquilo que vulgarmente se chama fanlasma ou cipoko, na 
lingua local. Segundo a nossa entrevistada, esta capacidade 
de nphiJclu/a fci trensrritida 110 Mungoyi pela sua rnae. Cristi
na Chemane salenta «PirBIIdanzwane, mãe de Mungoyi, era 
uma grande nyanga a foi fazer kukamba (rio de aquisíçlto de 
capecidade de nphmufa} na Akica do Su( e veio tratar o filio 
para fazer os seus traballos de nyanga etraYés dele já morlo. 

\éja, logo depois de 11101te de Alandatrlbw~N 8plnCia a figura 
dele 111881110 no caminho e impedia as ,_ de f*W. A 
fama de I'II«Jdauzw88J/IIelo 8UIJI8rltw depois que mlllou o filio 
fJOII1Uf rrJIIJdaw • ele para /(fizer os $8US traballos de nyBII· 

ga.• Com sllllo, houve uma época em que as PfiSS08S lfmiam 
pas88l ; note Pf/118 proximld8des da regílto da Ngoylni fiCI 
cauaa de c/poko de Alarldanr/1wWI8, porque ameeçava os que 
f1C1 ai passavam. Refere Cristina Chemane •Até porque fazia 
parw mi:slerloaamerll os CMTOS que P« ali passavam a alas 
horas da noits.• Adualmente, como verifiCémos. Mungoyi faz. 
se representar pa- uma nyanga que é sue neta classificatória 
(casou-se com um neto agnétlco desla, tarmém classlficatórto 
- rafo-se que Mlngoyi nio deiXDU nenhum filio no sentido 
biol6glco). Tudo indica que et1a nylllQ8 seja posaulda pa- espí
ritos de origem Nguni. Os sinais exteriores que nos conduzem 
a esta afirmaçlo, é o facto de esta nya1~ vestir-se C0"1!1ela
mante de branco e de aaud81 na lingua Ngunl. Nlo podemos 
assegln'. polém. se esta rly8n9ll é ou nio, possulda pa- oulro 
tipo de espírito, pa- exemplo, Ndau. Facto curioso é que, para 
além de se vestir totalmente de branco, senta-se numa cadeira 
ciante da qual tem uma cabeceira. Igualmente coberta com 
pano branco e toma retlgera1te, de preferflncia FW!ta, mes 
nunca uma bebida local. E mais, nlo come outra colsll que 
nio seja carne frita ou cozida seqlnl com 6leo e nunca com 
amendoim. OuMdo insistimos junto do esplrito, que se fazia 
representar através da sua nyenga sobnlas razões porque nlo 
corria coisaa com cacana ou horlalças, obtivemos a seguinte 
resposta •eu nio oomitlswa ntimll>, ou seja, ceu nlto comia á 
m-ira tradicional> (nfima significa preto, swa ntima significa 
para preto). Entrevista com CRISTINA CHEMANE (nya1ga), 
Aldeia de Ngoyini. 

94 Entrevisla com LUCAS MUNGUMIBE (hositildota), Posto 
Adrrinistrativo de Chidenguele. 

95 Corno anteriormente referimos, os momentos de crise slo um 
elemanto catalisador pera a comunidade politica confi81 nas 
forças sobrenalurais. Com efeilo, as COII1JI1idades politicas 
Changana e Copi do Sul de Mendlabzi, viam a figura mítica de 
Mungoyi como a sua protectora durante o perlodo de «guerra 
civil•. A acçao de Mmgoyi durante a •guerra civil» começou a 
fazer-se sentir a partir dos meados da década de 80. Mas como 
é que começa esta tulória? Um dos seus fil1os classificalórios, 
Armando Mmgoyi, respondeu c Quando a guetra começou a 
fazer-se sentir nesta regilo nós aqui em casa domJiamos no 
mao. Um dia, o meu pai disse-me que nlo queria que os seus 
tiiJos dormissem no mlllo. Mas nós contiJuállamas a dormir no 
mato ... Um dia os 'wmatswanda' passwam fiCI aqui em casa 
e le1181em mula coisa. Quando se iam embora o meu pai (que 
entretanto se fazia represe11tar Blrlll!és da sua nyanga} man
dou-me chamá-los. Nlo resistiram e vieram junto do meu pai. 
Ele disse para eles que n1to queria que em casa dele tirassem 
fosse o que fosse sem a sua autorizaçlo, nem deviam rapiiJ' 
os seus filtos. Eles debtwam tudo aí e lblam-se embora. Mas 
quando as#IJtiBIII jiJ /onflll foram raptar uma neta sua que foi 
d8l que fazer lá na ,_,. nlto ccmill e fazia mula coofuslto. 
Quando queriam mlllft.la com qualquer que bsse a wma, 
desta seis égua. Esta neta dizia para que a acompwrhassem 
para casa. Os 'vamatswa1da' acabarem acelando». A partir de 
entlo o ex6rcito da RENAMO nio mais raptava os parentes de 
Mlngoyi nem confiscava oa seus bens materiais. Depois de 
obter o consentimento do Governo, o que nllo foi fécil, Mungoyi 
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estendeu a sua função para a comunidade politica. Assim. na 
região de Ngoyini e nas circunvizinhas os então bandidos arma
dos não podiam fazer nenhum mal. Eles pediam se quisessem 
alguma coisa. Nestas regiões, ele tinha as suas representantes 
que eram pessoas, normalmente mulleres, que o encarnavam 
em caso de necessidade. Um aspecto muito interessante é que 
estas pessoas, muitas das vezes, nem eram tinyanga, nem pa
rentes de Mungoyi. Com efeito, podia acontecer que, entre os 
raptados, surgisse alguém a encarnar o espírito de Mungoyi. 
Esta pessoa tinha autoridade para ordenar aos soldados da 
RENAMO que, por exemplo, Hberlassem aquelas pessoas e os 
seus bens materiais, e que regressassem a casa. Cristina Che
mane acrescenta que •As vezes eu encsmava mesmc no pró
prio OOIIJI:Ildante da RENAMCJ. Eu fazia isto porque eles não 
amtditavam quando encarnava noutras pessoas. O próprio 
comandanle da RENAMO daV8 onlens para libertll' aquelas 
pessoas. mas já não fJI'a ele, eu é que fazia aquilo•. A voKa da 
casa de Mungoyi e das pessoas que o encarnavam nas regi
ões circunvizinhas, havia, no período da «guerra civil• muitas 
cabanas de pessoas que se iam refugiar ali. As pessoas cujos 
famiiares eram raptados iam ter com Mungoyi a fim de apelar 
pera os seus serviços rituais. Pessoas de áreas geográftcas 
distantes levavam preocupações desta natureza. As pessoas 
estavam confllllltes nas capacidades rituais desta f~gura milica 
pera a resolução dos seus problemas sociais e/ou económicos. 
Que beneficios Mungoyi ou os seus pél'entes tiravam em rela
ção a esla situação? Um dos primeiros problemas que Mungoyi 
teve de resolver, através dos seus famiiares, com as estruturas 
administrativas, foi de que irl1llicações teriam as acções rituais 
desta figura para os beneficiários. Não estariam mais tarde 
sujeitos à acção de Kupfuka? Quanto a esta questão, e segun
do os nossos entrevistados, a resposta não é linear, nem tão 
pouco, paciftca. Para alguns dos entrevistados, Mungoyi fazia 
aquele trabalho com o único intuito de ajudar as pessoas. Não 
exigia nenhum pagamento pelos serviços prestados. Cristina 
Chemane afirma mesmo que •Eu eni!OM-me na guerra porque 
queria ajudar o po110. O po110 eslava a soher. Eu não queria ser 
pago, apenas não queria ver as pessoas a sofrer•. Acontece, 
porém, que as pessoas que iam pedir que ele fizesse regressar 
os seus parentes, depois de estes vollll'ern, pagavam alguma 
quantia (3000.00 MI), facto que lhe ananjou compicações 
com o Governo. É dificil fazer uma avalação em termos de 
acumulação, uma vez que, quer as pessoas que iam pedir 
que os seus familiares regressassem, quer os retornados de 
bases militares, nunca saiam da casa de Mungoyi sem come
rem alguma coisa. As vezes, alguns retomados 'IOI!avam das 
bases em condições físicas bastante débeis e ficavam durante 
alguns dias na casa de Mungoyl a recuperarem as forças. Em 
deteminadas épocas, estimavam-se às centenas o número de 
pessoas que entravam em casa de Mungoyi. Tendo em linha 
de conta a forma como os factos se apresentam, como expli
car este conflito entre o Governo e Mungoyi? Terá havido uma 
outra fonte de confito ou terá sido realmente o facto de haver 
uma contribuição monetária? Em relação à primeira questão 
não dispomos de fontes seguras para sustantarmos uma 
resposta. OuMto à segunda questAo, ao respondermos pela 
af11'11111tiva, teramos de adnitir qua a falia de conhecimento ou 
sensibiidade sobre as dinâmicas politicas, sociais e rituais das 
instituições tradicionais (foram) são um dos focos de conflitos 
entre as autoridades administrativas e aquelas. Na verdade, 

Mungoyi tinha de encontrar, de alguma maneira, os viveres 
para alimenlél' a sua família e amigos. O dar de comer a pes
soas que passam pela casa de Mungoyi não só representa um 
gesto huiMlitário, como também faz parte do ritual. Se em 
termos materiais é difiCil avaliar o beneficio material obtido por 
Mungoyi, já não se coloca a mesma questão no que ao presti
gio social diz respeito. De facto, a partir desta época, Mungoyi 
passou a ser uma figura de muito respeito social e ritual. A 
forma de tratamento dispensado a esta figura desde então é 
testemunha disso. Corno anteriormente referimos, esta f~gura 
era mais tratada por Madambwane, seu nome. Agora é o bava 
Mungoyi, o mesmo que pai ou senhor Mungoyi. Entrevista com 
ARMANDO MUNGOYI (fillo classificatório de Mungoyl), Aldeia 
de Ngoyini; Entrevista com CRISTINA CHEMANE, llidem; ver 
ainda: NHANCALE, O. (1994), op. cit. 

96 Corno já akidimos, Mungoyi é muito temido devido à sua ca
pacidade de kupfuka. Mas também é um foco de conflito entre 
famílias ou mesmo entre membros da mesma famiHa. Como 
se explca este úttimo aspecto? Já saientámos o facto de as 
pessoas recorrerem aos serviços de Mmgoyi para serem bem 
sucedidas na vida. Saientamos agora, e de acordo com os 
relatos de alguns entrevistados - e em clara contradição com 
o conteúdo jà firmado Mteriormente por outros entrevistados 
-que o não pagamento ou a fafta de observância de algum 
ritual são algumas das razões que podem levar Mungoyi a fa
zer kupfuka. Sobre este aspecto um dos seus filhos, Armando 
Mungoyi, expressou-se do seguinte modo •Há um fulano (não 
identificou o nome) de Khukhwíne (poti08Çiio de Makupulam) 
que sofreu um roubo na Atrca do Sul. Roubaram-fie o carro. 
Logo 110lou para casa a foi ter com Mungoyi, pedindo-fie que o 
ajudasse na recuperação do seu cano. Mungoyi deu-fie algum 
remildio e algumas recomendações. O homem I/Olou para a 
África do Sul, cumpriu com as recomendações e, na mesma 
semana. recuperou o cano. Só que se esqueceu de uma coisa. 
Não foi participar isso ao Mungoyi e hoje está mal. Para além 
de pagar dinheiro, tem de entreg/1' aquele carro ao Mungoyi. 
( ... )•. A forma de resolver esta confito é kuheleketa, isto é. 
acompMhél' o espírito. Este ritual é precedido por um outro, 
o de busca. Este último é mais privado e só participam nele 
os directamente interessados pelos serviços de Mungoyi. Mas 
o da devolução, para além de ser público, é o mais complexo 
e o mais problemático, uma vez que esta acção de kupfuka 
não só recai sobra a pessoa que foi soicilar os serviços de 
Mungoyi, mas para lodos os seus familiares. É aqui onde co
meçam os conflitos na família. Todos sofrem com esta acção 
ritual Independentemente do seu envolvimento. Uma outra 
história que nos foi contada por Armando Mungoyi, é bastante 
reveladora do impacto social do fenómeno kupfuka. Uma das 
personagens principais da história, é uma moça entregue à 
famllla Mungoyi como resuhado da acção de kupfuka. A avó 
paterna da moça em causa, foi soicitar os serviços de Mungoyi 
para trabalhar nas suas machambas. Combinou-se então as 
formas de pagamento- estipulou-se diferentes quantidades de 
produtos agricolas a serem entregues no acto de pagamento. 
Uma exigência especial foi que a interessada nos seus servi
ços devia proporcionar uma moça que cuidasse de Mungoyi 
(dar bMho, dar de comer, etc.), durante a sua permanência 
em casa daquela muller. Portanto essa moça serviria. em ter
mos práticos, de esposa de Mungoyi. Chegada à casa, aquela 
muMler fez kuphahla na moça e entregou-a como esposa de 
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Mlngoyi. Todavia, nem a moça em causa. nem os pais desta 
sabiam do assunto. A moça casou-sa com ounl homem. Foi 
entAo que o espirllo de A.blgoyi oomeçou kupluka. A moça 
oomeçou a fica' doente e a ler problemas no lar. Face a esta 
situaçAo, e como acootece i!llll1pl8 nestas cin:unslãncias, con
sultaram um nyanga. O diagnóstico acusava que aquela des

graça pessoal e farriliar acootecia porque a moça sa casara 
quando já havia sido prometida como esposa de Mlngoyi pela 
IINO. mm. as duas famílias, a da moça e a do seu marido, 
depois de consularem VlWios l*lyang8 viram-sa obrigados a 
sujeitalem-sa a uma cerimónia de devoluçAo, lcuheleketa, no 
espírito de Mlngoyl. Preparou-se tudo o que era necessário 
para o efeito e marcou-se o dia da cerimónia. Nesse dia, as 
duas famíias faziam.sa IICOillJ8Ilhar por uma nyamU81010. A 
esperança era que depois daquela cerimónia. a moça levaria a 
sua vida normal no lar. Enre oe presentes havia personagens 
com papéis espectficos, dentre eles, o de poriHaz. Acontece. 
polém que, chagados à casa de Mlngoyi, dâ-se uma inWISID 
súbita e inesperada de papéis. A rruller causadora do proble
ma (IINO), que~tementenãotinha nenhum papel, assume 
o de porta-voz. Então ela fez a apresentaçAo de ludo quanto 
tinham a entrega' ao Mlngoyi, e por fim disse apontando para 
a moça c e aqui está a sua mulleo. Mlngoyi, que entretanto sa 
fazia encarnar pela nyanga Cristina Chemane, como SEif1l)l'e o 
faz nestas cirwnslàncias, eslendeu um pano branco para co
brir aquela moça. A moça recusou-se a ser coberta por aquele 
pano. Era um momento de agitação. Tode a gente eslalla a 
chorar perante aquela surpresa. As duas famílas retiraram-se 
e foram ficar na entrada da casa de Mlngoyi. Foi então aí que 
ele se dirigiu para lâ e ordenou à sua gente que devolvesse 
tudo quanto aquelas duas famllas haviam trazido. Mais ain
da, que no caso de vir alguém naquele dia. fossa quem fosse, 
solicítar os seus serviços, lle dissessem que ele nAo eslalla, 
porque ele iria oom aquelas duas famílias. Af111al elas provo
caram-no e não queriam assurrir as suas responsabitidadas 
sociais e riuais. Perante estas decierações ameaçadoras, as 
duas famílias perderam ainda mais loiça. Face a isto, o pai da 
moça ~xil'llllJ-se desta e fez-lte ver quanto era~ 
a situação em que se encontravam lodos os faniliares naquele 
momento. Depois de o pai da moça declerar a sua inocência, 
bem como a da sua esposa, pediu que a moça consentisse ser 
esposa de Mlngoyi, visto que nAo havia oulta akematlva. Note
se que as outras moças • rrulleras da Mlngoyi e, que pelos 
vistos, passaram pela mesma situaçAo • cortejavam a recém
chegada e procuravam acalmá-la. Pedidas as desculpas, vol
taram ao recinto da casa e Mlngoyi cobriu a moça com o pano 
branco. Esteva feita a entrega daquela moça como esposa de 
Mlngoyi. Em suma, Iodas as rrulheres entregues a Mungoyl 
sAo tidas como ivres, oomo agumentou o próprio espirita de 

Mlngoyi, através da sua nyanga Cristina Chemane c Depois de 
entendetrOO·IIOS eu trato dos pais da moça. Afinal eu não sou 
genro? A moça pode visitar os seus pais e familll'es e estes po
dem visitá-la•. Entrevista com ARMANDO MUNGOYI, ibídem; 
Entrevista oom CRISTINA CHEMANE, íbidem; Entrevista com 
CAROLINA WNGWAMBI (anciã), Aldeia de Ngoyini. 

97 Entrevista oom SALVADOR PFSWUNGO (Menmro das mil leias 
da FRELIMO em Mandlakazi). 

98 Entrevista oom ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE, ibidem. 
99 Entrevista com JÚLIO CORREIA I..ANGA, ibi'Jem. 
100 Enlrevista com ZEFANIAS BENJAMIN MATSINHE, ibidem. 

101 Entreviste com JOAo MUNGUALtlE, lbidem. 
102 Entrevi~~~ com FRANCISCO NHANCALE (~. Posto Adrri· 

niahllvo de Cllklenguele. 
103 Entrevista com ..wtCO OENGO, IJ/dem. 
104 Entrevista com JOSÉ SABINO MUNGUAt.I!E, llidem. cMat

sanga• era um termo generalizado enlre a população rural 
para deslgnw os soldados da RENAMO. Está associado 10 

nome do primeiro presidente da RENAMO, André t.4alsangais
sa. Dificilmente a população rural enlrevistlda se habituava a 
chamll' RENAMO ao mcwimento rrilllarlpartido politico. 

105 Entrevisla com JOSÉ SABINO MUNGUAMBE, lbidenr. 
106 O hosi não é apenas um mediador entre os lingullvi e os vivos, 

é-o tarmém enlre os vivos. Neste caso, o hosi é chamado a 
resolver oonllltlll de nalllreza diversa. Um conflito comum nas 
comunidades políbs Changana e Copi, é acerca de acusa
çllel de feítiyarta • WMJ~oyt. ~ e um mal social provocado 
por uma peuoe dolada de poderes aobrenalutlís. Essa pes
soacllama-se nloyí. Ele quando faz feitiço pode provoca- doen· 
ças ou um acidente a alguém, ou ailda, fazer com que a ma
chamba ou a criaçAo do vizinho não dê bons resultados. Este 
problema pode ser visto em diferentes perspectivas, nomeada
mente, acusaçiles enlre tamlias, entre perantes, ou mesmo 
uma acusaçlo feita pela COIIUlidede a determilada(s) 
pessoa(s). Em caso de a acusaçlo p8111r de fanilíares o proble
ma poderà ser resolvido a este nível. Há casos em que é a co
rrunídade politica que suspeita de alguém. Esta, sob arbitra
gem do hosi, pode tomar a iniciativa de convocar uma bandla e 
o problema é rasolvido ao nivel comunitério. Em todos os caos, 
a presença do nyanga é indíspensével. Neslas circunstAncias, 
o nyanga funciona oomo um jliz. No acto do julgamento, ele dà 
aos presentes um remédio - wang~tll'll triWlllli ou mhondzo. Se 
este remédio nAo tiver nenhum efeito sobre quem o toma, isto 
é prova de incdncia. Caso contrário, é prova da cuipabildade 
do acusado. O remédio pode ter vários efeitos sobre o suposto 
culpado: vórritos, conwlsões estomacais ou mesmo a morte 
do indivíduo. O ritual de mhondzo era uma espécie de tribunal 
onde todos os presentes se submetiam 11 prova da inocência. 
Lucas Tamefe descreveu este ritual da seguinte maneira 
cA.f!ondzo consis1ia no seguilte: eu sou da familia Muthewuni 
não é? Então aqui na famllia há alguém que se suspeita de 
kuloya {fazer feitiço). Então vai-s. ao nyanga. Este prepara 
uma comida ou uma bebida de maneira como ele saba e dá a 
todos comer ou beber um pouco. O feiticeiro vai falar sozinho e 
diz tudo o que anda a faz8fl. Uma outra forma de pôr as pes
soas à prova era IINillahla. Lucas Tamefe assim o exprvssa 
•Diz-se muhlahla paque durante este liua/, o nyanga, atlllllés 
de kuhlahlwa {adivinhação), apontava, entre os presentes, 
quem era o culpado. Mas a pessoa normalmente negava a acu
sação. O nyanga submetia à prova. loclos os presanle$ alri!W$ 
de ~ {um pequeno almdll'iz). Lá dentro metia-se 
um pau. Entllo todos tiravam ~ pau, mas o ~ nllo 
comeguia tlrBt prx mais bça que fizesse• . Que sançOes eram 
aplicadas aos acusados de feitiçaria? O acusado podia ser ob
jecto de torturas que, às vezes, o podiam levar até à morte. Nos 
outros casos, este podia ser expulso da ragíAo. Esta decislo 
era tomada pelo hosi. A tradlçlo oral tem registado casos de 
fUgas nisteriosal de valoyi durantllae oerim6nlas de wanga wa 
IIIWIM. Um caso desta natureza foi reportado no regulado de 

Makupulani. Nessa época, o hosi era NMnjele, o primeiro r&
gulo Makupulani instiluldo pela admínlslraçAo colonial 
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portuguesa em 1909. O que não se sabe, é se o facto reportado 
é anterior ou posterior à institucionalização do régulo. O hosi 
Nwanjele, segundo se conta, ficou doente da vista. Como se 
suspeitasse que a doença fosse o resultado da acção de valoyi, 
convocou-58 toda a população e um nyanga para se descobrir 
quem estava a enfeitiçar o hosi. Todos os presentes começa
ram a tomar wanga wa mwavi. mas quando chegou a vez da 
sogra do hosi, esta pôs-se a «Voar>, e ninguém soube onde ela 
foi parar. Este «Voar> poderá significar que esta mulher teve 
uma morte nisteriosa ou subUnhar a dimensão sobrenatural 
desta muller. Ao que parece, a pena de morte nestas circuns
tâncias não era estranha. Alguns dos entrevistados manifesta
vam fortes suspeitas de esta prática ter sido muito frequente 
até ao tempo de Nwanjele. Deste modo, um pai classificatório 
de Nwanjele foi condenado à morte porque era acusado de ser 
nloyi. Só não chegou a morrer porque quando o levavam para 
o lugar destinado a este fim, o nloyi «VOOU» e foi cair em Nyam
bongweni - uma região que se situa aproximadamente a 25 
quilómetros a Leste de Makupulani. É interessante o facto de 
reportar aqui dois caos de «Voar», uma acção que não é pró
pria de humanos. O que representa esta imagem simbólica? 
Ele evidencia, certamente. a sobrenaturalidade e periculosida
de dos valoyi. Com efeito, os wloyi são considerados seres 
com capacidades extra-humanas e, por conseguinte, é natural 
que em relatos desta natureza apareçam certas acções a con
ferir-lhes esta propriedade. Por outro lado, a menção destas 
acções ao longo do relato, confere, no nosso entender, uma 
certa legitinidade ao discurso, dentro do universo sociocuftural 
da comunidade poiitica. Uma outra hipótese que se pode le
vantar é que provavelmente. se acuRasse a morte de um nloyi. 
Embora isso não seja frequente agora, antigamente quando 
morresse alguém com um certo estatuto, não se anunciava 
publcamente esta ocorrência. Por outro lado, evitava-se anun
ciar a morte às crianças. Nestes casos, o recurso à inguagem 
metafórica, como por exemplo, fulano viajou, é muito comum. 
Por isso, o «voar» poderá ser uma outra metáfora para dizer 
que alguém mooeu. Esta forma de dizer as coisas pode ter um 
outro significado sociocultural, nomeadamente, não dar a en
tender às pessoas que se aplicava a pena de morte. como for
ma do controlo social desta prática, evitando-se, assim, a ocor
rência de práticas abitrárias. Pode-se, portanto, aventar a 
hipótese de aquela metáfora servir, em parte, de um mecanis
mo de controlo social. Isto tem lógica se se tiver em conta que 
dentro destas comunidades politicas é um tabu social alguém 
tirar a vida de uma outra passoa. Corno dissemos, estes casos 
de acusações eram confirmados durante os rituais de wanga 
wa mwani ou mhondzo. Mas estes rituais foram muito combati
dos dur111te o período colonial, uma vez que eram considera
dos práticas bárbaras e não condignas, sob o ponto de vista 
cristllo. O combate a este tipo de rituais contribuiu, certamente, 
para a expansão dos nyamussoro na regiAo Sul de Moçarrbi
que. Isto explica-se pelo facto de o nyamussoro ser capaz de 
substituir o nyanga wa mwani em circunstâncias em que já não 
haviam ~icações com a administração colonial. Com efei
to, corno salientou Lucas lamele « Vsnyamussoro começaram 
a fazer-se santir a patfir de cerca de 1939 quando os porlugue
ses prolliram a prática de mhondzo paque matava-ss muitas 
pessoes. Enfllo os vanyamussoro, a!nnlés de kufemba, põem
te em diálogo com a pessoa que te faz mal mas sem interven
çja directa de pessoa a tratam-te. Como esta actNidade é 

restrita, já nllo há mais lugar de acusações públicas e reduz-se 
as torluras que possam levar à intervenção de administração». 
É importante notar aqui um aspecto muito interessante, nome
adamente, a mutabilidade de alguns r~uais como mhondzo ao 
mesmo tempo que se vulgariza um outro ritual, de kufemba. 
Isto confirma, em parte, o pressuposto que assenta na persis
tência de certos valores sociocufturaís, não obstante o seu 
combate. Quer dizer, a eüninação. por ordem da administração 
colonial, da prática de mhondzo não significou o fim da acção 
dos feiticeiros. A mutabíidade pode ser interpretada como uma 
resposta aquela acção negativa sob o ponto de vista do univer
so sociocufturallocal. Por outro lado, este ponto não só nos dá 
uma perspectiva de ver como as coisas evoluiram historica
mente, como poderá ser uma pista para explicar a predominân
cia de espiritos não locais, nomeadamente Nguni e Ndau, so
bre os locais. Na verdade, todos os li1yangaque entrevistámos, 
constatam que coexistem neles, para além de espiritos familia
res, os espíritos Nguni e Ndau. Isto signifiCa que os tinyanga, a 
partir de então, para persistirem, neste contexto político em que 
eram hostitizados, encontraram estratégias simbólicas e rituais 
que era a adopção de novos espiritos. Colocamos ainda, uma 
úkima questllo: podia a comunidade desculpar um nloyi? Em
bora não fosse vulgar, pudemos conf~rmar junto dos nossos 
entrevistados que era possivel o perdão. Salvador Langa a 
este propósito revela •Quando nós crescemos a nossa mãe 
nllo estava em casa. Tinha sido expulsa pelo Bava Jorge e pe· 
dimos-lle para que fussemos buscar a mamã. Ele perguntou
nos: sabem paque é que a vossa mãe não está aqui? Nós 
respondemos que não. Enfllo perguntou-nos: onde está o vos
so pai? Respondemos que tinha mOITido. Então ele disse-nos 
que a nossa mãe tinha sido a causadora da desgraça. Mas o 
Bava Jorge aceitou que fossemos chamá-la. Esta confirmou 
que tinha sido ela que fez kuloya, jurou que nunca mais faria 
uma coisa daquelas. Assim ficou connosco até morrer>. Nor
malmente, segundo os nossos entrevistados, um nloyi nunca 
deixa as suas capacidades elou funções, uma vez que as pode 
adquirir fazendo um rito de aquisição - kuthlavela - ou pode 
adquirir por via heredrum. No entanto, o nloyi pode reduzir a 
sua acção com a intervenção do hosi e do nyanga. Entrevista 
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«A 'autoridade tradicional' é um conceito que 
tem de ser estudado e sobre o qual deverá 

haver pronunciamento cauteloso, dado o facto 
de que o país tem uma experiência que certa 

classe de chefes tradicionais, chamados régulos 
foram instrumentalizados pelo governo colonial». 

MUTEIA, H. (Deputado à Assembleia da 

República pela FRELIMO), in Boletim 
Lusa, 22 de Julho de 1997. 

«0 Estado não pode ignorar o papel dos régulos, 
nem estes agirem como se o Estado não existisse. 
Não podemos voltar ao tempo pré-colonia~ mas 

também não pode ser tudo conforme a lei diz, pois 
muitas vezes a lei não conhece a realidade. É preciso 

chegar a um consenso e integrar todos para podermos 
avançar». 

MANO LATE, A. (Administrador do Distrito 

de Mandlakazi), in LOURENÇO, V. (2006a), op. cit. 
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CONCLUSÃO 

No plano do normativo polftico em África, assistimos desde os anos 80 a sucessivas 

tentativas de novas (des)codificações das relações politicas do Estado com as Autoridades 

Tradicionais, bem como díversificadas tentativas de circunscrição, por parte do Estado, 
das «novas,. funções daquelas e ao ressurgimento, sobretudo nos Estados africanos onde 
a repressão social das Autoridades Tradicionais foi mais violenta, das reivindicações po
liticas dessas mesmas Autoridades tradicionais ertquanto agentes autoprodamados de 

«incontornáveis,. no jogo político local e nacional No plano da produção cientifica, assis
timos em paralelo ao redobrar das decomposições analíticas sobre as Autoridades trádi
cionais, para além, naturalmente, do «reequacionar» das análises anteriores, ao reêolocar 

à reflexão o «lugar» de análise das Autoridades Tradicionais. 
No contexto de Moçambique, onde o estatuto das Autoridades Tradicionais de uma 

forma ou de outra se manteve, desde os tempos coloniais, incontornável em todos os jogos 

políticos, só nos anos 90, com a crise e «desconjuntura» do Estado pós-colonial, a proble
mática das relações Estado-Autoridades Tradicionais voltou a ter uma posição científica 

de relevo nas análises de várias disciplinas das Ciências Sociais, em geral, e da Ciência 
Politica, em particular, sobre a «politica» e, principalmente, sobre o «politico». 

A pertinência da análise de tais relações políticas, assenta fundamentalmente no facto 

de, passadas várias décadas sobre a independência, em Moçambique, como na generalida

de dos paises africanos, o Estado pós-colonial não só não conseguiu desfazer o dualismo 
político herdado da época colonial como, ainda, não conseguiu impor a multietnicidade1 

e laicidade ao conjunto da comunidade nacional que está na origem da própria ideia de 
Estado «moderno». 

Nesta medida, sob a influência directa dos acontecimentos na Europa de Leste, no 
fim dos anos 80, Moçambique foi afectado, por sua vez, pela «fervência» politica, social 

e económica, em torno de conceitos tais como good governance\ politicai accountabilitf, 
democracia representativa4 e sociedade civifS, etc. 

Consequentemente, os líderes e os dirigentes políticos do «partido-Estado» FRELI
MO, que assentavam a governação de Moçambique num modelo político hegemónico, 
personalista, autoritário e paternalista, «orientados» por condicionalidades políticas e/ou 
económicas externas, ou por definição própria, tenderam a integrar-se neste promissor 
processo de sistemas económicos de mercado, e de sistemas políticos democráticos, que 

têm hoje, directa ou indirectamente, extensão planetária. Deste modo, consideramos que 
as relações políticas tecidas na actualidade entre o Estado moçambicano e as Autorida
des Tradicionais, condicionadas por forças exógenas e endógenas, estão em (re)fluxo e 

as manifestações desta nova realidade são tão numerosas, diversas e complexas quanto 
importantes são as suas implicações e (re)configurações politicas, sociais, jurídicas, e eco

nómicas. 

Nos primeiros anos do período pós-independência os novos governantes do «parti
do-Estado» FRELIMO procuraram legitimar-se politicamente não só pelos fundamentos 

que advinham da luta armada de libertação nacional de Moçambique do jugo colonial 
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português, como ainda, através dos fundamentos que assentavam na(s) promessa(s) do 
desenvolvimento económico e social. Nesta medida, esforçaram-se por assegurar a cons
trução de uma identidade social nacional através de uma unificação identitária imposta 
e alimentada pela destruição das diversas identidades sociais locais (étnicas, religiosas, 
económicas, políticas, culturais, rituais e sociais). 

Ao longo deste processo político, foram empreendidas tentativas mais ou menos 
persecutórias de erradicação das Autoridades Tradicionais de Mandlakazi (e não só), re
presentadas nesse periodo histórico, como um travão ao progresso económico e social e 
como uma ameaça à coesão do Estado e ao novo modelo de sociedade «socialista» e de 
«Homem Novo» a instituir, na medida em que, eram consideradas como símbolos de 
uma sociedade «retrógrada», «feudal» e «obscurantista», e ainda, aliadas do poder colo
nial português. A (re)construção política dessa nova sociedade implicava que a FRELIMO 
primeiro necessitasse de estruturar uma base social de apoio, a nível nacional que, em 
teoria, seria regida pelos princípios político-ideológicos do «centralismo democrático» e 
do «poder popular». 

Porém, constatado o fracasso dessas tentativas políticas, e reconhecida a importân
cia social das Autoridades Tradicionais (teimosamente sobreviventes, dado que a cultura 
((tradicional» é dinâmica e se enriquece constantemente pelas conjunturas}, para o en
quadramento político das populações rurais (em moldes por elas aceites como válidos e 

legítimos), a percepção do Estado Moçambicano em relação a estes agentes políticos mu
dou estrategicamente. O fim da miragem desenvolvimentista e o agravar das dificuldades 
económicas que atingiram a esmagadora maioria da população rural de Mandlakazi (e do 
mundo rural moçambicano, em geral), destruíram a crença no Estado como promotor 
do desenvolvimento, forçando o poder central a procurar apoio político em novas fon

tes legitimadoras. Assim, a questão das Autoridades Tradicionais é, na sua essência, uma 

manifestação concreta da crise de legitimidade do regime político do «partido-Estado» 
FRELIMO no período pós-colonial. 

Neste sentido, e na procura de um novo equilíbrio político, o Estado moçambicano 
e as Autoridades Tradicionais de Mandlakazi estão hoje embrenhadas num processo po
lítico relacional, nuns casos competitivo, noutros negocial, em que cada uma das partes 

procura alargar a sua esfera de influência social e de dominação política jogando com a 
sua própria lógica e com os recursos de que dispõe: o Estado moçambicano tem poder 
mas quer adquirir mais legitimidade, ou melhor, outras legitimidades perante a população 
rural de Mandlakazi. As Autoridades Tradicionais, dispondo de indiscutível legitimida
de aos olhos da respectiva população rural de Mandlakazi, tentam fazer-se pagar com o 
maior quinhão de poder possível em troca da sua colaboração social, jurídica, política e 
administrativa com o Estado. 

Efectivamente, dada não só a sobrevivência política e social das Autoridades Tradi
cionais de Mandlakazi, mas, mais do que isso, o seu reforço enquanto agentes políticos 
activos de mediação entre o passado e o presente, o ((moderno» Estado moçambicano, 
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não pode, mesmo que o queira fazer, ignorar a posição e a disposição dessas autoridades 

no campo político de Mandlakazi. Tal facto, gera um quadro político relacional ambíguo, 

complexo e paradoxal: embora predominantemente assente num aparelho político «mo

derno», o Estado moçambicano sente a necessidade «anunciada» de integrar nas suas es

truturas político-administrativas locais as Autoridades Tradicionais, procurando assim, 

revestir-se da legitimidade de que estas dispõem aos olhos de grande parte da população 

rural de Mandlakazi e, em cuja cultura social, política e ritual mergulham. As Autorida

des Tradicionais, por seu lado, ao mesmo tempo que lutam para preservar o seu controlo 

político sobre a população rural de Mandlakazi, tentam apoderar-se de parte dos recursos 
económicos e administrativos do Estado e utilizá-los para reforçar os padrões de domina

ção pessoal, baseados em redes familiares e dientelares, mantidos através da redistribui

ção de riqueza e de lugares de poder e, (re)construindo os discursos e as práticas inerentes 

à(s) sua(s) memória(s) social( ais). 
Com efeito, este(s) dilema(s) político(s) reflecte(m) as tensões originadas pela coe

xistência forçada entre duas lógicas legitimadoras procedentes de memórias sociais es
truturalmente diferentes: a «construção» da legitimidade das Autoridades Tradicionais 

de Mandlakazi (cujas raízes são anteriores à ordem política imposta pelo colonialismo 

português e mantida no período pós-colonial}, fundamenta-se numa matriz politico-cul

tural em que o sagrado e o político constituem um todo coerente e indissolúvel6• Por seu 

lado, a legitimidade do Estado moçambicano, pelo contrário, baseia-se na observância de 
formalismos políticos, institucionais e constitucionais, originados num contexto histórico 

radicalmente distinto e que foram bruscamente instalados na sequência do processo da 

colonização portuguesa. 

Nesta medida, a coexistência de lógicas legitimadoras distintas, diríamos mesmo, nal

guns casos antagónicas, abre a porta a uma situação política concorrencial mais ou menos 

velada: se as bases da legitimidade politica do Estado moçambicano e das Autoridades 

Tradicionais de Mandlakazi não são as mesmas, então ambas as partes podem defender 

que a sua autoridade política é legítima sem recorrer à negação da legitimidade política 
da outra parte, limitando-se a reclamar que ela se exerce numa esfera dissemelhante da 

sua7
• Com ou sem esferas de actuação separadas, o facto é que estes agentes políticos «co

abitam» relaciona/mente no campo político de Mandlakazi, pelo que, em termos práticos, 

e tendo como pano de fundo a actual conjuntura politica, se encontram em permanen

te relação política, competindo ou colaborando conjunturalmente entre si ao sabor dos 
atributos e competências, dos interesses e estratégias de que dispõem em determinado 
momento histórico-politico. 

Em síntese, na sua essência, as duas principais características que definem as rela
ções políticas tecidas na actualidade entre o Estado moçambicano e as Autoridades Tra

dicionais no campo polftico de Mandlakazi, é por um lado, a concorrência, e por outro, a 

(inter)dependência mútua; isto é, na actual conjuntura política que se caracteriza por uma 

«legitimidade dividida», a estratégia politica que ambas as partes desenvolvem, quer no 
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sentido de acautelarem a sua sobrevivência (mais no caso das Autoridades Tradicionais), 
quer no sentido do reforço das suas pretensões de legitimidade da dominação política, 
assenta no recurso último de um ((casamento de (in)conveniência))8• 



O conceito de etnícDadti foi praticamente ignorado pelos aca
dérricos e pelos decisores políticos durante a primeira década 
das independénaas africanas. Esta circunslênâa deveu-se 11 
aença então fortemente arreigada, de que as divis6ea élnicaa 
seriam •apagadas• â medida que a modernização das socie
dades africMas aa fossa processando. De facto, a teoria da 
modemitaçllo, o paradigma dominante nos anos 50 e 60, pos
tulava que a rratha para a modernidade - o desenvolvimento 
iiiWstrial e o progresso económico - eclpsaria a i~ 
das lealdades de kmdo élnico. A este fund!mlnto teórico jun
tava-se outro de carácter mais pragmlllioo: a forte oonvicçio 
(partiflada pela oorrunidade cientifica e pelos lideres politícos 
africanos) de que o sucesso dos novos E51ados independen

tes dependia da oonstruçio de urna identidade nacional capaz 
de transcender as diferenças étnicas. Neste oontexto, fala" de 
61nicidade era cpoliticamentB incorrecto•, dado que equiva
ia a assumir urna postura relrógrada, em oposiçio à defesa 
«progressista• do nacionaismo. Só quando a prática veio de
monstrar a permar~ência da 81nícDade oomo elementcxhave 
da esfera politica africana. oom a profusAo de regimes de par
tido únioo e g~ de Estado miitares orientados por agendas 
étnicas, é que a problernatica da 61nicidacle voltou a entrar em 
fcrça na oorrente dos Estudos Africanos. Esta tendência atra
vessa. nos nossos <ias, um novo período de reafirmação, dado 
que o ressurgimento de oonHitos entendidos oomo dispondo de 
base étnica que aa verificou após o fim da Guerra Fria levou, 
mais uma vez, rruitos investigadores a encarar a etnlcidade 
oomo dimensão explicativa da reaidade política africana e oon
centrar nela os seus esforços analíticos. Ver: SCHRAEDER, 
J. (2000), African Polllcs and Scciety: A M:lselc ifl Translor
matíon, New Yort, SI. Martin's: OTAYEK, R. (1999), Afrique: 
Les idenWes rottlre la démoastie?, Marseille. Éditions de 
rAubeiiRD: RANGER. T. (1994), •African identities: ethnicity, 
naliona~ty ood history: the case of Matabeleland, 1893-1993•. 
in HEIDRICH, J. (ed.), ChMging ldentities. The TrMsformation 
of Asian and Nrlcan Societies 1mder Colonialism, Berlin, Verlag 
das Arabisches Buch; VAIL, L. (1991), The Creation of Tribal
ism i! Southem A/rica. Berkeley, University of Ca~fornia Prass; 
AMSELLE, J.-L. el ai. (1999), Au Coeur de fellmie: ethnie, Ir~ 
baism et ~tat en Alrique, Pcwis, La Découverte. 

2 Os requisitos de good govemi!IIICe são normalmente articula
dos em torno de quatro eixos centrais: a democracia política, 
o respeito pelos direitos humanos, o reforço da sociedade civil 
e a efiCácia administrativa e fiscal do Estado. O oonceito de 
good govemance não emergiu no seio da Ciência Política. A 
sua origem radica nas forrrulações orientadoras da politica se
guida por instituições inlemacionais de crédito, tais oomo o FMI 
e o BM. e prende-aa com um exercício valorativo do oonceito 
mais restrito de governação. Este, por sua vez. pode dafinir
aa oomo saneio o exerclcio do poder politioo para promover a 
alargar os valores eoonómicos e não eoonómioos dos vários 
grupos sociais. Nesta perspectiva, a good govemMce será o 
processo de melloria das oondições gerais de vida do oonjunto 
da população. Pelo contrário, aa o poder politico se preocupar 
apenas com a melhoria das condições de vida do{s) grupo(s) 
dominante(s) poderemos ooncklir que existe •má governa
ção». Ver: ABRAHAMSEN, R. (2000), Di~lini!g Demoaacy: 

CóNCLUSAO 

Developmenl Oiscouts6 Md Good GovemltH» in Afrlca, Lon
don, Zed lloob; CAAf'BELL, B. (1997), cDébals actueis sur 
1a naoonceptuaisalion de r~tat par 1es orgMismes de finance
ment muhilatéraux et I'USAID•, ifl GEMDEV, Les AvllittJIS de 
fÉUt en Alrlque, Parla, Karthala; JANNEH, A. (2006), L'Afrlque 
et 1es graneis défi$ en metiére de bonne gouvemance, Paris, 
Maisonnauva et Larose; NICOLAU, V. (2002), Dinilmlcas Glo
bais. Dinâmicas Locais e Reconsltução Polílíca em Alrlca: O 
caso elo ZitntJabMe, Lisboa, ISCTE, Tese da Doulllraniento. 

3 John Lonsdale define o oonceilo do aaguínte modo: caccount
abi!My organises powtrlul individuais by obligíng them to bt ool
lectively responsble for lhe sociM acceptabilly of their pa;ter». 

Deste modo, o ooncaito de pollical accountabilly designa o 
oonjunto de mecanismos polítioos que regulam o modo atreves 
do qual os governantes respondem pela sua acluação politica 
perantB os governado&. Ver: LONSOALE, J. (1986). •Poltical 
Aooountabilíty ín Africa Hlstory», in CHABAL, P. (ed.), Politicai 
Domi!atlon in A/rica: reflections on lhe limls ci pawer, Cam
bridge, Cambridge UnlvetSity Pless; ver ainda: SCHEDLER, A. 
el ai. ( 1999), Tllll 861-Restrlilinll State: PC1MK and ACCOIInt

abi/lly i! New DemoctiiCÍ8s, Boulder, Lynne Rlenner Publishers; 
AFROBAROMETER NETWORK (2006), c'IVhele is Africa Go
ing? V18WSirom Below.• AlrolJwometer ~ Paper, (60). 

4 hJ falar das qU81116es da demoalltizaçlo politica, o modelo 
de referência utiizado pelos aulonls que se debruçam sobre 
a reMdada politica africana é o da democ:nlcie representativa. 
Efectivamente, o conceito de democracia tout oourt é demasia
do vago para aar verdadeiramente heurlstloo e operativo. Atr 
sim, fala-se em democracia direda, democracia pl!lticípativa, 
democracia representativa e/ou democracia lfleral. A demoaa
cia dir8cta, que, oomo o nome Indica, oonsisiB na participaçio 
politica activa e directa de lodos os cidadãos no processo de
cisório e na elaboração das leis. não é praticável senão em 
grupos sociais numericamente mais reduzidos. A democracia 
particip8tiva é uma forma mitigada de demoaacia di'11cta na 
qual, errbora o poder decisório esteja ooncenlrado, de fado, 
nas mãos de representantes eleitos, os indivíduos sAo frequen
temente chamados a exprimir a sua opinião relativamente a um 
grande número de decisões politicas através de mecanismos 
tais oomo os plebiscitos ou referendos. Em alternativa às difi· 
culdades práticas oolocadas pela democracia diteda, a delll(}
cracia representattva (actualmente a forma mais generaizada 
de democracia) assenta na delegação do poder popular a um 
oonjunto de indivíduos ivremente eleitos em representação 
das várias circunscrições territoriais em que, normalmente, 
o espaço nacional aa orgMila. Por fim. a democracia liberal, 
forma reclamada pelas naç6es ocidentas mais desenvolvidas, 
é urna variedade da democracia tepresentllliva que aa carac
teriza, grosso modo, por tofTléW oomo referentes fundamentais 
um oonjunlo de vabes politioos oriundos dos dlnlítos civis e 
naturais (oomo, por exemplo, a tAo actual bandeira dos direi
tos humanos). Ver: SCHUMPETER, J. (1976), Capllllism, 
Socialism, aml Democracy. New York, Roulledge; BEETHAM. 
O. (1994), Delining and Measutilg Democracy. London, Sage 
Publications; DAHL, R. (1989), Democracy and Is Crtlcs, New 
Haven, Yale University Prass; NDEGWA, S. (2001), A Decade 
of Democracy in A/rica, Arnslerdam, Britl Academic Publishers; 
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CONTEH-MORGAN, E. (1997), Dttmocralizalion in Africa: The 
Theofy and Dynamics ct Pollical Translions, Westport, CT, 
Praeger Publishers; NICOLAU, V. (2002), op. cff. 

5 O conceito de sociedade civil, como se sabe, fui cunhado por 
Antonio Gramsci para referir o conjunto das organizações e 
instituições que estão formalmente separadas do Estado e que 
se articulam com ele de forma tendencialmente independente. 
Trata-se, por outras palavras, da população quando organizada 
ou, se preferirmos o enunciado de Mchel Walzer, do espaço 
de associação voluntária humana exterior ao controlo estatal 
e das redes relacionais construídas em defesa da família, fé, 
ideologia ou interesses. A sociedade civil representa, portan
to, um quadro que tem por característica comum o facto de 
se assumir como relativamente autónomo perante o mercado 
(antidade suprema do modelo neoliberal) e do Estado, mas 
que encerra em si forças contraditórias. Quer isto dizer que a 
sociedade civil é constituída, quer por organizações que visam 
construir a hegemonia dos grupos sociais dominantes, quer por 
agrupamentos que visam dar voz aos marginalizados e explo
rados e que para tal confrontam as instituições politicas e as 
forças condutoras das lógicas do mercado. Ver: WALZER, M. 
(1991), • The Ideia of Civil Society•. Díssenf. 38, (2): ver ainda: 
RANSOME, P. (1991), Antooio Gramsci: A New lntroduction, 
London, la~Wence & Wíshart; HOUTART, F. (1998). •La société 
civile: enjeux des lutes sociais pour l'hégémonie•, Alfemalives, 
vol. V. (1): KASFIR. N. (1992). Civil Society and Democracy in 
Africa: criticai perspectives, London, Frank Cass; HARBESON, 
J. et ai. (1994), Civil Society and lhe Stala ín Africa. London, 
Lynne Rienner PubHshers; COMAROFF, J., COMAROFF, J. 
(1999), Civil Society and lhe Pollicallmaginalion ín Africa: Criti
ca/ Perspactilles, Chicago, The University of Chicago Press. 

6 Para George Balandier o sagrado é uma das dimensões da 
autoridade política tradicional: os soberanos são os parentes, 

os homólogos ou os mediadores dos deuses. O acesso à au
toridade politica legitima significa, simultaneamente, o aceder 
à força das instituições e o aceder à força dos sirrbolos e 
das imagens. A propósito da relação entre o poder político e 
o sagrado ver: BALANDIER, G. (1987), Antropologia Política, 
Lisboa, Editorial Presença; GLUCKMAN, M. (1954), Rituais of 
RebeHion ín South East Africa, Manchester; GLUCKMAN, M. 
(1963), Order and Rebellion ín Triba/Africa, Londres; HEUSCH, 
L. (1962), Le PcxiVoir et /e SIIC!é, Bruxelas. Anais do Centro 
de Estudos das Religiões; ADLER. A. (1982), La Morl est /e 
Masque du Roí, Paris, Payot; FORTES, M. (1959), OEdipus 
8nd Job ín ~st African Religion, Cambridge; MALINOWSKI, 
8. (1936), The Fo!mdalions of Faffh and Morais, London: 
WILSON, M. (1960), •Miths of Precedence», Myth ín Modem 
Africa, Lusaca; BALANDIER. G. (1985), Le Délour. Pouvoir 
el Modemilé, Paris, Fayard; DURKHEIM, E., MAUSS, M. 
(1964), «De Quelques Formes Prillitives de Classif~cation», 
ín MAUSS. M. (ed.), Essais de Sociologie, Paris, Édltions Mi
nuit; EVANS-PRITCHARD, E. (1976), Wílchcraft, Orac/es, and 
Magia among lhe Azande, Oxford, Oxford Universily Press; 
FRAZER. J. (1993), The Golden Bough: A Study ín Magic and 
Relígíon, Ware, WordS'Mlrth Editlons; HEUSCH, L. (2000), Le 
roí de Kongo el les monslres sacrés, Paris, Gallimard: HUFF
MAN. T. (1996), Snakes & Crococtíles: Power and Symbolism 
ín Ancient Zimbabwe, Johannesburg, Wítwatersrand University 
Press; HOVE, C., TROJANOW,I. (1996), Guanfíans ofthe Soíl: 
Meetíng Zimbabwe's Elders, Harare. Baobab Books. Em rela
ção a esta temática, e tendo em conta o caso particular de Mo
çambique, ver os seguintes capijulos do presente livro: Parte I. 
capitulo 2; Parte 11, capitulo 5; Parte IV, capítulos 4 e 5. 

7 LOURENÇO. V. (200415), op. cff. 
8 LOURENÇO, V. (2004/5), op. cff. 
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FIGURAS 

Flaur• I - Provindas e áreas geográficas sob controlo militar da Renamo 

Province Province Area Renamo Area Per cent 

CabO DelgadO 80555 4170 5.2 
Némpufa 79795 23735 29.7 
Zambezfa 103935 41152 39.6 
Tete 102412 6176 B.O 
Manica 62210 8463 13.6 
Sofala 67175 33464 49.8 
lnhambane 67363 3614 5.4 
Gaza 73666 11154 15.1 
Maputo 21856 3395 15.5 
Niassa 126691 12118 9.6 

Totais in sq . ...km. 785758 1474411 18.8 

Province/Renamo Areas in sq. km. 

Province 

FONTE: VINES, A. (1991), op. cit. 
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HOÇAHBIQUE: HEHÓI\IAS SOCIAIS DE ONTEH, DILEHAS POLITICOS DE HOJE 

Fipra 2- Tipologia dos campos da Renamo 
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ANEXOS 

Fiaura 3 - Elementos do sistema de casas reais e aristocráticas dos Ngunl no 
Estado de Gaza 
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FONTE: LIESEGANG, G. (1983), op. cit. 
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HOÇAHBIQUE: HEHÓRIAS SOCIAIS DE ONTEH, DILEHAS POLITICO$ DE HOJE 

Flpra 4 - Estrutura da estratificação social no Estado de Gaza 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA (1982), op. cit. 



Mapa I - África Austral 
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FONTE: MINTER, W (1994), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 2- Moçambique 
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FONTE: HANLON, ). (1991), op. cit. 
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ANEXOS 

Milpa I - Dlstribuiçio nàelonal dás atrocidades atrfbufdas à Rénaniô 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS OE HOJE 

Mapa 4 - Condições de acessibilidade em Moçambique, 1990 

FONTE: VINES, A. (1991), op. cit. 
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ANEXOS 

M.,a S- Carta etnográfica de Moçambique (simplificada), século XX 

FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA {1982), op. cit. 

210 1 211 



MOÇAMBIQUE: MEMORIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HO(E 

Mapa 6- Expansão Bantu 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA (1982), op. cit. 



Mapa 7- África, 1878 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA (1982), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 8- Posições coloniais, 1891 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA (1982), op. cit. 



M•• 9 - Ocupação c:olonlal, 191..f 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICO$ DE HOJE 

Mapa I O - A partilha de África após o Arrnisticio, 1919 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA (1982), op. cit. 
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Mapa li - A costa Sudeste africana, 1600 
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FONTE: NEWITT, M. (1995), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 12 - Expedições portuguesas: 1.• fase, 1877-1880 
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ANEXOS 

H.,a I 3 - Expedições portuguesas: 2! fase, 1884-1887 
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FONTE: TELO, J. (1991), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓI\IAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 14 - Expedições portuguesas: r fase, 1888-1890 
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Mapa I I - Progressão e conquista dos portugueses em Moçambique, 
1858-1918 

FONTE: P~LISSIER, R. (l988b}, op. cit. 
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HOÇAHBIQUE: HEHÓII.IAS SOCIAIS DE ONTEH, DILEHAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 16- Moçambique e a disputa de África (Mapa Cor-de-rosa) 
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ANEXOS 

MAPA 17- O Norte de Moçambique nos séculos XVI-XVII 
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FONTE: NEWITT, M. (1995), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 18- O Norte de Moçambique no século XIX 
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FONTE: NEWITT, M. (1995}, op. cit. 
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Mapa 19 - Áreas de operação das Companhias Concessionárias 
em Moçambique 
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FONTE: NEWITT, M. {1995), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS OE HOJE 

Mapa 20 - As principais rotas comerciais do Zambeze 
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Mapa 21 - Feiras pórtüguesas no século XVII 
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FONTE: NEWITT, M. (1995), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 22 - Estados militares do Vale do Zambeze 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 24- Império Marave 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA {1982), op. cit. 



ANEXOS 

M•• 21• Estados Ajctua 

• Matipuiri 

FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA (1982}, op. cit. 
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HOÇ ... HBIQUE: HEMÓI\I"S SOCI ... IS DE ONTEM, DILEM"S POLITICOS DE HOJE 

Mapa 16 - Os reinos Afro-Islâmicos da Costa 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA (1982), op. cit. 



ANEXOS 

M.,al7- Antiga toponfmia da provfncia de Gaza 

L_ _______ "--··--"----------------------' 

FONTE: PILILAO, F. (1989), Moçambique- evolução da toponímia e da divisão territoria~ 1974-1987, Maputo, 
(s.e.). 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓR.IAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLfTICOS DE HOJE 

Mapa 28 - Actual toponlmia da provinda de Gaza 
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ANEXOS 

M.,a19 - Esboço geográfico da clrcunscriçlo dos Muchopes 

FONTE: ALBERTO, M. (1942), Os Negros de Moçambique: Censo Etnográfico, Lourenço Marques. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa lO - Distrito de Mandlakazi 
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FONTE: MINIST~RIO PARA A COORDENAÇÃO DA ACÇÃO AMBIENTAL (MI COA) (1998), Estratégia de 
Desenvolvimento da Zona Costeira do Distrito de Mandlakazi, Maputo, Imprensa Universitária. 



ANEXOS 

M.,a 31 - Distribuição das etnias na África Austral, século XIX 

FONTE: OMER-COOPER, J. (1969b), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 31- Distribuição das etnias na Zululândia e Natal no período de toma
da de poder por Shaka 

FONTE: OMER-COOPER, J. (l969b), op. cit. 



M.,all- Direcção dos principais movimentos migratórios 
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FONTE: OMER-COOPER, J. {1969b), op. cit. 

ANEXOS 

298 1299 



MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 34 - Os itinerários dos Ndebele sob a liderança de Mzilikazi 
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ANEXOS 

M.,alS- kinerários das migrações de Zwangendaba's Ngonl, Maséko Ngonl 
e de Msene 

---- Inicial rnovements 
--------- Subsequcnt moYernents 

FONTE: OMER-COOPER, J. (1969b), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLfTICOS DE HOJE 

Mapa 36 - Área geográfica das etnias que prestavam tributo a Dingane, 1835 
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FONTE: LIESEGANG, G. (1969), op. cit. 



M.,a 3 7- Os Estados à volta da bafa de Maputo, 1720-1780 
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FONTE: LIESEGANG, G. (1987), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 31 - A bafa de Maputo, 1833 
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FONTE: LIESEGANG, G. (introd.), (1995), op. cit. 



Mapa 39- O Sul de Moçambique, 1833 
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FONTE: LIESEGANG, G. (introd.), (1995), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓI\IAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

Mapa 40 - O itinenário de Muzila, 1859-1884 

FONTE: LIESEGANG, G. (l986a), op. cit. 
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ANEXOS 

Mapa 41 - O itinerário de Ngungunyane no Estado de Gaza, 1858-1896 
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FONTE: LIESEGANG, G. (l986a), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS OE ONTEM, DILEMAS POLITICOS OE HOJE 

Mapa 42 - Itinerários de Muzila e Ngungunyane em Mossurlze 
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ANEXOS 

M.,a 43 - O Estado de Gaza no seu apogeu 
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FONTE: LIESEGANG, G. (l986b), op. cit. 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POL(TICOS DE HOJE 

Mapa 44- A batalha de Coolela 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE HISTORIA (1982), op. cit. 
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ANEXOS 

M~~pa 45 - A batalha de Mbuylsenl, Gaza, Março-Agosto, 1897 

I 
j 

I 

~ .. -.. 

FONTE: LIESEGANG, G. (1986a), op. cit. 

Avanços do• inSUI'IJ:~nles 

Movimentos das tropas portuguesas 

TTTTm Territórios daqu~ que nio se 
l!!l!!! jaatanm ao movimeato 

Li•itu do Dil!trito Milihlr de c;,.,. 

- -------------------------
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DOCUMENTOS 

Documento I • História toponfmica do distrito de Mandlakazi 

MaaJ••••• 

'f ' 

hnahla - O ~h\rlt.. 4• Maajaeaae (na M••'-.t. 

... ) a.a a ao4e - •1la •• Maajae-• •- 4-• 
laea1&ta&ea (Ckl4• ... •1• • ...... ) • •••--•• 
aa lHa.._ pndaala •• G-a (lftl). 

"•"rla- .. 1901 ....... ,:.. ~- ~J····· tel 
aa4a .. 11 al~ .. aar1vaa alYl1 4oa M1~pea,4! 

Yia;• .-lalatn\ba .. axUah •b\rlh •• O.. 
- • lahp ... aa bea •• •to\rlh •• Laaroave 
Mana-• - hri&rla at 421 •• a.o. 40/1908. 
- .. 1921 a alre .. aarlva• alYll ••• Mua-apea 
_, .. ,- ...... ~ ... , ......... ,.!- ............. ~ ' ,. 
•.-1& •• ~T •• a.o. 27/1921. 
-a. ltJ) ·a Pa~arla at 584 ao a.o. at 40/192) 

••'''--'' • ,. • ._ •• uaat•~••· 
- ta 19JO a all'eaaaorioão 4aa atuebopoe l••rha

ala •• dlat;l't\a 4• ~•reavo Yarqu••· 

- ~ 1942 ' elraaa~crt~ãa ••• M•ahapea pa•••• 
a par•enaer a po••• a~loiet;ra•tYa de C-14ea-

... t. (baa •• aatir• peet;a ~· Ua1leaaa) ••"'• 
ria at 4941 aa a.o. 49/1942. ' 

- .. 1946 a et~uaaerlçao ••• Muebap•• ... a 
a+&e .. paYaavãa •• Maojaeaa' paaaou a per••o

••r ~ bea .. •tatrt•o 4• Gaaa. 

- lia ltJt ......... ,., ..... ,, .... ·-· ·-..... -........ .. ....... ,., ......... . 
da ·'r•• .. alraaaaericãa 4• ChlbaM \e.aa paa
aa&o para a da al ... uaaerloãa , ••• .,.ollaepet -P•.r. 

tarla a• 1J &27 •• a.o. ac J~/19f9. ••ra .orla
•• ...,,. ro~rta •' so 1211 - a.o. '1/19,. 
- 1i111 lf58 a alreaaool'ição 4o,il Muolaepeo rat e1.t, 

Ya4a a oaDoolho • 

. 1\•••refla- Coa; .. ,-. laaJa ~'oleaa 4• paYa 
•tupa• • ..... ,.a•••• .. , .... •• •e4• (uaaja ' ~ 5!1 

-••) •- .. leaalldaaa •• Cllt4oqudo• ·• -~· ·,.;;;.~~',; 
· - . '4~W 4a4o I ••• a popU.lao .. pon•••• ao r- •••••'··i";;.: (:; 

t>ua• (ttao .. "••••) 4.: pwpa •B!aa~l'•••• .._ . >'it·,·.i::< 
~-llla •ftwftéa•. Ceaqaa~t.o •• -.. ... .._.,. ·Ijj; 

"üalllu ~· afial4a4ali •- •• •ehopaa•oloo ~'í 
ii;: · ... . .......... . ' ' · 

FONTE: ARQUIVO HISTORICO DE MOÇAMBIQUE (AHM) 



ANEXOS 

Documento 2 • Relação dos regulados, régulos e lndunas das diversas cir
cunscrições do distrito de Lourenço Marques 

DISTRITO DE LOURENÇO MARQUES 

llelaçãa dos rigulado$, nignlos e ind.IIW, das diversas circnucriç6es do distrito 

1.• cirounscriçâo-MARRACUENE 

Mntola. ........ . 

n~boeunna .•..••. 

lndena 

Anhana ... , ••••••• \lutatcl. iipéie. 
Bedeoe. Cobe. · 
Quíluaa. A.la·Ala. 
\:iiogateL )[efUIIdbta. 
~achete. Joujela. 
Joaquim. ll:usaoi!'· .. 
. \ohaoa. . Chi\uaodjaua. · 
ChioaoooquiJo; ··.••· ~qina . 
. \fajulaoa. \· ;:>-I! ~qoela. 
i'iCQCQ, • \·- ~ (.icalo. 
Esta bel. · • • [n&aca. 
~fuguejo. .llacbabnne • 
.\lulatana. .llncafula. 
~tachau•ehatl. Uu~~ica. 
Chllo.,.. ~fulemba, 
Siboa. .11atchanbble, 
\f acbobo. H1111imbóllliÍ. . · 
Bubê. \talnmbo. 
,iduaba. OomatL 
~1ueblsto. Soquiae: 
.~acachPne. 'dali. 
}ludumbula. .Uatnngana. 

Joilo .. ·. : .. ....... \fachet~na. O régulo. 
r.isboa. .Unuombo. 

--· ... · 

J;impetQ. lfoíabnue •. ~ 
.\fu:r.axela. Quisae. 
üambonne. .llabije. 
Nhumbane. liandiasa, 
!Jauomo. 5ineca. 
Macnbomo. . . _ 
\fissão de Sam-Jo~é Lhangueoe. 
Terreno• de : 

Carlota. · 
Mangachaoa. · · 
Henry Read. 
Manuel Caaarim. 
Palma. 
Freire de Andradv •. 
Sofia. 

· Gonçalo Fernandes. 
Manguiza. 
André Dias. 

( . ·?: . . 

\ 

312 1 313 
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8.• circunscrição- MCHOPES 

Bcdula: ...... . 

Chíbebu ...•.. 

.................. o regulo. 
lnha(oco. 
Uilanhaun. 

· Lu!ngul!.Joh.~. 

................ O régulo. 
\lafougo. 
lf&uOCllAfJ:lUA. 

Hnmnue. 
~1a.gut,fuodunna. 

Shncocuarre. 
~l3eouhaoe. 
t..'hicueze. 

Chi! elo . 
t:hiduln. 
Nhazimelane. 
thico®la. 

Cbleua:e ......... •·• .......... ; ...... O r~nl<l. ~foenaze. 
11atuoobanblllln. !Joalb:~nc. 
Chauoznne. llnpandauc. 
lla,.iuhanc. )(Kchibe. 
)lacl>oUquclo. Tanguno. 
l-lu1tenuhant'. lbjofo. 
llnchmnhRnhnnc-. Mntiqaenene . 
. ll.~azinc. lfnehiquetnne. 
Gdtno. Chhu;mnbelane. 
lnhaojovane. 

Chlpcoe • • . • • . • .................. O regulo. 

Cueha.ne ........................... O r~gulo. 
Clliuecnue. 

l
t'hi$&cugo. 
Vomucn. 

Dnmbuza ..••...••..•...•..••..•••. O 11\{;lllo. 
Gunn·o. 
llacupulana. 
CJ.irnvu!. 
Nha.ocmo. 

Dinganc ............................ O régulo. 
llahun:r.a.ntt. 
lbng\letane. 

· Madcndela ......................... O régulo. 
. \funumbe. 
l'in~aue. 
llac1ntaue.. 

Ma.ngouluunan.e ................... . O rigulo. 
llaguigan ... 
Bh•ducun.nll. 
Dnvaeull • 

~fatieO .. ; ..... ...... O régulo. 
l:hilovane. 
Cl>inguclemo. 

~funhni~~· 

Mnbene. 

g;!icl!~~~~~~a. 
Nhar.umbe. 

llujl\vange. 
Za1ubelane. 
Chipncr. 
Bcehuana. 

Mecomaue. 
Tinen;;uone. 
Ghen1:nane. 

n.nzimelane • 
lnha,ope. 
L:hi,titdd. 

Cbibongue. 
llabueunhane. 
(oham&ungue. 

Chocu~~o 
Mamclenga. 



Jtiau.!ot 

a!uchJ.chBne ; , • , •. , •• , ', ..•• •. • •. , • ••• 0 rigaloi 

Mnchezane ......................... O rérulo. 
· · · • --·. · Cbinnhula. 

Sai11bo ... ~· . . ..................... O régulo. 
. . ·· · Chlaguelll!le. 

'l!afunranhllut. 
Cut'ba&~"-'11•· 

...... ·lltfL ' 
:llaveng11ne. 
llllllciava. 

Tavane. :·.-;:. , , •.••..••• ......... O r~gulo. 
.lf.actiula'll"·' 
lf11gal~a. ·-•,'· · 
\fucumbuuue. 
Guemben" .·· .. 
. \fuguuhi)a; 
Chiguhitano. 

Joge. · 
llacal&lnne. 

Cbachamele. 
)f amlteiAne. 
Cbil!ll&lll\. 
Cbiqlleue. 
~1ft: .· 

Cblcajoane. 

:!pe":uhane. 
liaBla, 

. Koeotue. 
~adabulane. 
Dimanclane. 
V"eape • 
Pinoa. 

lUculoo lnd~DN; ·- .. · .. ··:. · ... 

.~usind.o. 

)fundhlouzn . 
. \Jabongo. 
Uahomo. 
l.'bilomo. 
Daimaue. 

· llabunte. 
~11jonjo. 
llllcabela~~e. 
\ltobatobo. 
Zemba. 

'tfavouho. 
8aganhapa. 
CGmua. 
lfatamól:Uio. 

ANEXOS 

FONTE: INTEND~NCIA DOS NEGÚCIOS INDIGENAS E DE IMIGRAÇAO (INII) (1914), Relação dos 
Regulados, régulos, chefes, indunas, cábados e cabos, (extrato), Lourenço Marques, Imprensa Nacional. 

l14lm 
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Documento 3 • Mapa discriminativo da população da circunscrição dos Mu
chopes distribufda por régulos e tribos, 1940 

FONTE: ALBERTO, M. (1942), op. cit. 



ANEXOS 

Docum..no 4 • Régulos mais Importantes e sua locallzaçlo no distritO de 
Lourenço Marques 

.·o;. ·-

íru-~;, . 
. J.~i·;;~,·· . :· ~': : 

·~ ~i ! ·\ 1!"" 

ll&icbabe Coa asa 
' lfUaebocana • •'!' ·: 

BILlDI:S ·· J!ac1a Cbaquelane 4.075 !abuinsela· 
• Zua 4.557 • 
• llap.nhana •• ,21 .. 
• Chabd •• 064 • • ~c1a ,.769 • 
• lfuao1 Be992 .. 
• Solane . 9.9,8 • 
• Uach1saengaoa • • .,59 • 

I!UCROPES Llan.jaéaze Chlpene 6.447 Chang ena , .... .... 

• J'árau ' "84ó546 Chojltl .. ...... OD&'a . ·U.414 Charlgane 
• ·,~~ .. l7.158 • 
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:/ . 

IIIBÓmiScBl- heââ"'Ua1- . 
q~. -~~~t~t1Y_·~· · . · - .. ... ...... . , ... . 

• y . · :-~ ,,· • • 

• 
•· 
• • ., .. . 

.: :.-: 

. ~ · i 

FONTE: ALBERTO, M. (1942), op. cit. 

Jo3o 
i!a1 Ulllbct 
COIIOCOIIO 

.Olebe 
Dôcolela 
ll&cbaTane 
ilüheaaa 
DUibwla ... 

l.llguel 
Oubollo 
Haluana 
Chonlpana 
llà'ball3oa:. 

llo740 
: ,9.518 
•• 620 

10.141 
' 8.425 

5.616 
.. 5.669 
10.484 

11.'601 
So84l 
7o306 
Te477 
8~,05 

l4o()96 

8.891 
·16•444 
. 4~919 
6~776 
4o40' 

. 15. 793 

.·_l5o440 
·,. nt34 

l. ", ·v. ; " 

Tribo pr.,;.. 
~ ,~m1nante. 

~-~~-~'- ;, ;~, 
m.ansa"• ChOpe· ;; . ,. 

• • .:'f>..f· .. : _:,. 
• -~~ -~~::;·!~ti-~ . 

ohangane · :~::· , 
• 
• 
• .. 

Ronga . ·"" ' 
• 

Ronga 
• 
• 



ANEXOS 

Documento I • Proposta para a divido administrativa dos territórios de 
Gaza 

Vl' 

··· Circuns~rlsio dot M•chopea 

8edn Alta 4le C)hldlllltfllt 

Limites: 

N arte - Comando do Ohibuto. 
Bul - Ocea.no 1ndieo. . 
Leste- Di•tríto de :@hpili&JI.II: ··• .. 
Oeste - CircuuscriçAq do Chai-Chai. 

Ré:çulo• Terru 

1 Cbicalq....... .. •.••• '~ • . Chipene .......... ;; .,. ·-- 6s·r 
2 Tavane .............. ~ .... . 
3 Din~am~ ••••••••••••••• ; ••. 
4 Mun]ane . ...... .- ........ . . . 
6 Chicuatcho ............... . 
6 Chizavane , •• . ••.••••••••• , 
7 Chicoiuana .. • ; ' ......... . 
8 Saiabo. . ................ . 
.9 Muehezana .............. • • 

10 Nhahombe •• ; ••••.• . ••• · .• ·•. 
ll lfadeodela .•. ... .•.•....•.. 
12 Pangueue ............. • 

Cac;~carri. .............. . 
Chindáiaa .•• , ••..•••••••••• 
MacUJ~f,ilaoa •••••.•••.•••• ; , ; · •• 
Matz1nba •••••••.••••••.•••.. 
lfabOuio .•..•.•....••. ~ ..••.• 
Bao·z.i . .. '.· ......... ·• ' ~ ... • .• • • .-~ ~ ·. • 
Matuque ........ ; . . ........ . 
Muguambi ................ · •• · 
Chilale .................... .. 
Inhatumbo •••.•..••••.••... 
Iuhàtchengo.. . . . • . ...... · .. 

B..-66!\ 
. '876 

' 1:087 
2:196 
2:498 

. 2:997 
8:376 

: 1:862 
·1:211!1 .. ' 
l:i!:!8 
2:695 

21>:876 

l!l&timativa da população ........ ..... .......... ....... 69:627 
Área ........ .. ..... , ......... , ................... ; .. ;........ 3:122 km." 
DeDllidade da populaçio ·.. ... . .. . . ... .... ... ... ... .. . .. . 22,2 

FONTE: ANDRADE, A. (1949), op. cit. 
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Documento 6 • Lista dos regedores do distrito de Gaza 

., (;Qyep1o do J)ie!rito de Gaza 

l'blcz doa ....,d_ doei• dlatrltO, ·orgCIDioada noa i~nno• do cntlgo 9.• da Portaria n. • 17 973. 
· · . . . . . de 29 de AIJntdO de 1984 ·. 

s.a •....•. ; .•••... - .•...•.• 

~ ae a... ................. ..M. Barra \lo Limpopo .. .. 

Chonco•• ............. .. 

Oo-...lho 4o Balao LllDpopp ~ ..... -Sedo ...................... . 

E•tblo Nhaea!llliftó J.fnto••~e ··:•·•········•···· 
.foa& W:atauhell_f\le Matct:we1e •.• ; ••.•.•......•••.• 
Mabuco Joaquim BlJa ............................. . 
Pnngu1ne Bll& ....................................... . 
Unmubot80 .A roo o Mallhlque •..••.••••••• , •••••.. 
Vieent• Slmbinfl ..................................... . 
ArooM Wtlbet4- lticllavo .......................... . 
Y'artU ltlln•ar;uanhaoe Matuue .........••.... 
.la\6Dlo Yutanequiao lfoqjano ............... .. 

~:~:oS::!:•ttQ~j."!:~~--::::::::::·:.:::::::::: 
PAuUao A.ot6nlo Tufa ){al\tllUano ............. . 
Paull.no Cbiad10 Uma\Wao ......•..•...........•... 
Sllutucl Jerm:nia~ )[onji'lne ....................... . 
Xavier !luebaehaD.e :M:oDjane .................. .. 
{V"-&o) ................................................. . 

~:reaa:::r ~~:~:.::·::.:·:.::::::::::::: ::::::::::: 
Eduarilo CuPa. ....................................... . -·u.-................... _ ............... . 

.( aMn ·(.bani.) ............ · .J'oct.qal• 'llaRbdl• M ................................ .. 

[ 

L'Ofl Balol ............................................ .. 

c,.,;:.~x'_-... ~:~ .. ~.: ... :i~!.~~-:- ~~~-~~~~~ . .-:.:·:.:·.:::·.:·.:·.::·:.::·.:·. 
--- -- - - - ------- :- 'l'~o l&'iitlnt .; ................... -...... -....... .. 

M&tlraa-a& ........ ._ ..... ~~··:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::=.,oa:.:....~~:~.:::::::::::::::~::~:::::::::: 

Co.celho do Bit•• .................. ~-Bode- ...................... . 

·e.a. .. , ................. .. 

... """"' ................... .. 
lll""'""Jir ............. .. 

I Bode ..................... .. 

t':'lllD-oo... •• ~.~"'"''_. ........... ,,,,, .. .,,,.,,. ... .. 

~=~x!.'!.""::~.:::::::::::::::::::::::::: 
ftt:"~.~~.:::::·::::::::::::::::::: 
~n::.r-=r: ~~~~.::.:·::::::::::::: 
~at6alo -~--'Hoetaua ··········•···--········ :U01011o .IJbOTio Cb&-10 ....................... . 
!lr.tlllO Slmlltl._ .................. ; ..... ~ ............ .. 

t.~l;t ~1::~11Ja··::::::~:::::::::::~:::::~::::: ,. ... -.c- ............ : ............. . 
:r.t. O!úibelltat•bol ................ ; ............. . 
)liaeai:Q))a. ·cu.... oouooO•"'""""'";_,,, .. ,.,.,,,.,,,, 

=o:a~e,·~.·.:_:_:_:::.:_:,~:::::::::::::::~: 
SD>tdo o.llo .; .................... ;.,. ............ . 
T!i- ... --· ~~ .................. .. 
~=-cw....r.:~.-~.:::;:::::::::·.:: 
A.aaJil.· 'th~Jdl. )ll.ban.tlt; ••<,,O;.,,.,,,.,,,;; •• ,u•oh 
dOcolliiiDb&ait ................ -.~ ............... ~ ....... . 

iti:lta~f.~::::::::::::~.::;:.::::::::::::: 
t:*~!·y;:r~.::::::::::::::::::::::::::::::: 
tr.:...~·)l.;~;·.:-.::::::;::::::::::::::::::::::: 
!:.'::t':ridl~:'t..~~.::.:·::.::.::::::::::::::::: 
Çlumboaolol6 ....................................... . 
a..nooa- ....................................... . 
w-.....:u.lol ................................... .. 
Man.tet'!o..e ......................................... . 
AJtr.do ~" 'l'crre ............................ . 

~==~~:.:::::~.:~.;::.::::~::::::::: 
,A.rma~~oao ~ Kon.i•-'n• .................. . 
Carlmt Ohli[OocO"ilk&u.e Maec4eua. ............... . 

~:a.~~.~.:::::.:·::::::::::~::::~::: 
Clmo ... !lo OoU& .................................... . 
atlqellembtt,ae tl'alftoa J'amlat ................ . 
Cbioebo-j ...................................... . 
,.....,.. .. lrllU:I,cúU!aa UbltH .......... - •• ~.,_ .. 

~::!f&ft ~~v;:;.·:::::::::::::::::::::::: 
J'on.qvja Oddintuuie _. ...... ,_.,, ................. . 
llobataae ............................................. . 

Chilaaae. 
Ch1rrinune. 
JovuC!aM. 
Langueao. 
Mugula.. 
Cure. 
Mula. 
(.'bi(!oneln • 
Bunaaoe. 
ChllU. 
Bnnro. 
Mnhumnne. 
Chiluv:.na. 
Nbo.cutM. 
Chirr1m&. 
Si aia. 
1\Jalau. 
l.lad1ua. 
><acbele. 
llneL 
Ga.ju.e. 
!úcb.l.aho. 
Ch•quatuo. 
z .... 
()l:iheu. 
lhqot. 
XupbutshL 
Uam.nchinp. 
Oloilbtt. 
Uujucsulue. 
)(aaiOL 
Jlulo. 
Jt.,..U.. 
lJaJOuatao. 
M'uuau .. 
w. .... ,.. 
Uodabo. 
M&l:lciiUISume. 
u ....... ,.. ... 
)(--.ao. 
llusul. 
)(amonbo. 
Obobol. 
Oouti.mp11a. 
Boi .... 
AcatO. :.-::.-.... .. 
eu ...... -.. ..-,..... ~~ .. 
Ohoil:laa.a. 

~~ .. 
c:ftllchoiD. 
Guli'ab. 
Papal. 
ll(!lJ!oJe. 
Oblów>plo. Oh-""'" .... ObUor. 
Vi!rtht.mau. 
OhiliaUDpl:e. 
.B&locane. 

=~r: 
Vufue. 
lluumun. 
C&olla•uo. 
q .......... -O...bo. -·lttuucullue. 
O&ldoaja. 
Kah'ac. 
W:tü'.aJ&uan~j. 
Ohidlauau, .. 
Guequino.. 



l"tnaeolho do Chlhut<t ................ . 

1 AI to Gbuapoe ..... ,,,, 

i3AÚL8 ..... 

' Co.:u::e!ho do Ml,;{p.•lo . 

SeJc;~ ....... .. 

'W:u»na• Muionl1a .................................. . 
Oloa~:~ha.nc ~fuebaehue Monjue ... ...•...•..... 

~!lo~~~~n:l~ae~~.:::~:::.~·:.::·.::·.::~·.:::: ::: 
l~ubarto R!lbo:n Ch-i:ll\!11!1 ........................ .. . 
Silf'eSt.ro rn:.ftomhtt M~njll~ ................ . ····• 
Alfredo VnrÍlnhoao •.•.••.. , ..................... . 
U11hu:.l) ?.·l~~u4r.lln. ................................... . 
Cn.rlt)a Mnlebueutlu.o ......•.•...•........•.•.••••..•• 
Cbii!OIIt4nbane L'r:.ro ...... ........................ . 
l'ullS"lltu:\6 I.Ju.ettrno •.•.•.•.. , ........................ . 
Mll.d.ti.qt~~nQ l..(~eum<l .................... ~ .. .... .. 
Mutael'lta Jna6 ........•...•.....•.• "; .. , .............. . 
N\lt.CUII!Iit!hl JODtJ. ...................... ! .......... . 
T~jo lflldn Chkumba ............................ .. 
\fah~ro Chu.6qu!J Ctüeu"l-.c•ll'l-ln. ............ .... .. 
" ral,ltJulu Ma.t.sambo ............. ... ............... . 

Blto. 
Mudtaehana. 
Ra.Ulla•U~u. 
lloi-o·Uoio. 
l.l:u~bolo. 
]AWiOOl\,_ 
:.\fllotiiJQl"'. 
W'4(t!C.unl\n. 
~f.a.tebucuano. 
otúC()Y&,, 

1,-u»ru*-•a 
Ma.ehiqiUIII&ll!J. 
.Mad.tnlima.ll•. 
Cbuutrlnm. 
Ch.l!:umba. 
L'hlcualacuala. , 
:t.fa.t.Mm.bo. 

ANEXOS 

FONTE: GOVERNO DO DISTRITO DE GAZA (1964}, Lista dos Regedores do Distrito de Gaza- art. 9• da 
Portaria n. • 17:973, (extracto}, João Belo, Secretaria Distrital de Administração Civil. 
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Documento 7 ·Registo dos regedores do concelho dos Muchopes 

\ ,. 
i 

\ 

l 

JSTRITO DE GA2A 
.r , scc~ 
RE:GE:OOR!A 
C!-IEFAOO 

Concelho .........___.::cHonu; P. Aclrn. 
NOI!"[ DO Rff:EOOJ.l OU CPEfE 

CLA 
... 1l!\BS1.t.O. ... M.A.:rs.J.Jt~ ................ .................. . 

CLA DD ~NTCCES5GR ....... QllA.l;J:'<.tfJ~t.i .............................. . 
r ILHU Dt . B.lNG:JA!Hi!.\!1.1;; ... .li.~.'r0:f'H.r~.... E DE .. !! .. t.Z.HHJ ..... t{.l!.N!.J.\.r ,W:t\~'... ...... . 

. Cl:l.!l:ll.GA!1Jl. ...........•... 

REL!G l ÃO ........ .l~R.O.Tr;S.TAETJ"'!. ·················~·······,.········ .. ······ 
NASCimENTO - DA TA ).9.0§ ..... LOCAL . . ...... J-L':\ 'r.S..J:.!~RS __ .... . 
E' ST 400 G. .. :,n.~DO................ cj -~-----

.................... ························ ........................................... ~ ................................... ····-···-~ 
HA6 H I 1 AÇ i:)[ S L!~ tA I\ H .I AS ........ lt~;HJ,U.!tc.A~L.. . ......................................... -. ., ... " ... 
~1 Tl!AÇ'iío m !L I T f•A ........ J'1,G ... .l:'O.l...IUJ,:.L:ri.\ll. ............... : ................... . 
lir~GUAS OU OIAt.c·ros QUf. FALA ......... C.lfAliGAl~.h ......................... .. 

. .... : .............. :.:;.··:··"······"····· ....... . 

P~RCNTESCíJ CDffi C ANIECESSOR ... .... .lfit!l\0. ............ . . 
~ 5CtNDEU AO CARCO POR . h.OJ.i~.i!1 .. ......... .. 

üATA DA I NIJCSTIOURA ........ J.U.tlti.Q ... l).gj __ ,, .. l..9.5.7 ........ . 
!l'J'[XU~l':O'J.J{ CADE f1NE1'•1 DE lDE'iT!DAD( r;O 7l7/68 ... do 19.do ..... J.\l.lÜW ............ 19 .'Zl .. 

0/35: 

J F!C!-/A Nfl 
FONTE: SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÃO (SCCI) (s.d.), Distrito 
de Gaza. 



Documento 8 • Processo de investigação para nomeação do chefe 
do grupo de povoações Bahule 

ANEXOS 

~~~~~'~3BI~~t·t~l~;~~~~~~;! ; : ,. ·. :' ~t~ :~~1, L ..... '-~~\f~ ~ 
•· ·.:L!~~:..:-l-_:. . ....,.ADMnf.ISTR.A~ÃQ_DQ.:;OONCELHQ .. DOS~ MMJCTIOPES ~·- ·--· -· . ..R ... ....... , ___ :~.r~ ~~ 

.,·' 
' . ' .;.:. ~. 

_ . ----~ --~~vro compe~e-nte.: __ . 

o · iú3ca:ivlo, 

--r _,._ . ··---------- -- -- .................... -. 
·. ,. : ·.· ,_.:_ ==~ .. : -;~~~~R'<-~;_;~;~~:~;-~..;;~ ·;()l!E~~ --. ------:-::J: 

_-__ :-~~ -

I • • • I 
;, .. ' . . . QÃO DO CHEFE DO GRUPO DE POVOAQOES B.A.HULE. . I 

~, .... :.: •. ,"~ --~-. :-~- - . :_. -------· ------ ·-· -- ------~~ -~---------:~-.·.-_-_::_!!.···· 
~~=~· ~ .. ---'--'-·--~-----· ___ ......_ _____ .,._ .. ___ . __ ................ ---·-·- .......... ----
:r· x::::)f(~:·~~r:~x:'; ;·-~: .. _.-··--~~--- ---~------- __ ___ :_ ... ------~ 

.'. • : ··: I· , ;·.r , ~ :·:. ~ ·· .. :;: . ! ; j· . . I 
r:-· ;- -~ • \' .; t.' ' ,, I' • : ·I . .' I··' 

;:;.) ---~-~' .· - ·-·---~-~:· ___ ·~: .. ~-A u: ~ .. --.. J~~~9 .. J .. _9~~---~-~~~~=~-.:~: -::-.~~--~-~---~ --~-?: .. ;!p 
: ~;.~_·_::_~Aos · vi~t~ e oito · d~as do mês de Fevereiro do · ano de ~:i ~~- .' 
--r---:~----·- ----- ---------·-"• .... ;-....................... .. .......... .. .. .. ..... ... .. .. -: . __ .......... --------- ~-

~l--Y. .. ~-~E.i!9S ___ ~---~-~~~~!'-~ -~ --q~~-tF-I)_LA.~~:!i:~ .. Y~ .. la _ _<l,_e Man,j~ca~e e · na _S.~~e~+~ -

:j__i;,<rlL~~ Juimi~".~~!<> ~·~·--""'"~'\!'LO<Utu~l,.2~-ao.Ó . 1 .. 1 : 

lllf~j~-t;··~s~~~~~~~;·-F~~-:~7~il 
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MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HO(E 

~~iF:-:.~:\ ~, ,. 
:.nA :REUNl:ÃO ·i:Ú.RA. ,A 'cOLHA. DO · CHEFE DE GRUPO ' B 

. '':::~~:·_/;~=r:;:~ ~--r··'":'t' ;~~:- •·f ~-f :i r·J'·· .. ;_: .. ~: . --- ~- .. : t• 
.e ·.:t:rê11 ::dias d'o .:mês · de Janeiro ·.do ano. ·de "mil ,novecentos e · 

--{:..---~·-:--·····.-·r:·-! . ·:-:, .:~~:;··-:· -- -· ·.··· . . . .·•. . . 

e · tul!>tro;· .n~ ·à~ea ~o : Chefad~ Ba.hul.i, da··Regedoria .Munguambe, .'es- · 
. . "' . ~ ..,-:. .. ,. ::"' ... ;. ' :.. '···- -- ~~-;..:;.,, -··-·-..:;-:"'';.~·i·· ··--~--- ... ·--~ -- ..... .. . .. . . . . ' - . ' . . . : ·- -· 

'~*'-'·':'"·,;--- -~~t:,~~~~e . ó á~nh~r_ .J~.r-~e __ r~,~~~1~as ;sant~e , . A~inietx:ado:r do :Poeto 

L:;;;FH:;;:;c,;: o·;;~:.:c;,:· .• ;~~v.o .. de ??:idengu.ele, O~!Jll~, c.Ant§iriio GÓniialves Nunes Lopes·, Ad

AdministraQ.o:r de :Poeto e escrivão da preaante aota,· e o ilrtérp:re-
. ··: -~-- . . . . 

o ·::fnduna do Regedor Munguamba, 

.;;;:,c:l~-~+-'··~a .. s- _!l~~.~ng~n? .. N~n~_azn_be I . o . C?._ef e de _Grupo Chic~angue, hulino Gauane . 
. .,. . .' ' 

-4_ .ol{~fe do · g:rup~ :_Ma~imul-e·,-:-Samuasona· .·Dicossolane }ll!llDbo, o induua . 

· ·'·~ ··~- ~---"·-.--·,-··· 
Mtingoi, o :induna do -:fa:l:u-

Grupo :BohUle , : Tr~s Lourenço Uelemo Eahule, o oonaelhairo do 
•· ~--· •·- -· ·,;.,,,_••• • •!- •• -·; I> __ ,_ . ,,. • 

do . Grupo :Sah'!lé, Mi~i:il Mo.psanganhe ó· o i' !'lho ~do ' faleéÍdo .:· 
C,.:~.'-ii:-ic-:;"'"'7:--;Ç·-'·c- :· - .. .. , ... , .. · --- ... , ... ,....... · 

1 i.Ti,toa · :Bah~le , ,. o .. soJ:!ririho ·.do· faJ.eoido· Chefe de . <h:upo Ba.hule ~~~~!:;';':.:'::.,';é:~':!:::!~ .... , ....... , -"":r":"•·--.. , .... ---·7;; ·1 · · .. .. .. . · • · ..... " · · ..... · · 

.:.(o; primo dÓ rliaoido; :chare 'de 'Grupo ':Bo.hule-1 Madin5ane Lula-~·. 
• • i :--~ ·· :.: ··•·•~•·;·-''•'•: --:-- ····-;••-.";'.l"• ow••:--:-~ :· ·~ : • - ·•••·- ••••• ... :•-;-·•,._,, •-•,• • ·1, • • -~ ·· '~-: ~~:~i~:•• 

.~ o, i~é!_q_ c:l.o : falecidq :Chefe de .Grupo, ·.Gabriel·:Ba.hule, .o ·-Chefetde'!Gru :· 
~,;r, .. .,.,, .... .,. ....... -~._ .. , .. :, ............. ...... ; .... !... .. , ... ,. .. • .. , ... ................ - '""": ........ : ... 'T ' 

:de, P,o:vo;.Ções_ .. )•1ul'\goi; Basilió. Mat'satane Ch.idaua.nhane ~ungoi·, o ,Chei'e• 'de": .. : 
'-•·---·--··-···- --- •• -- -~~.------· •• ,... • w .... ~--- . ..... • • ·~ ,_ ··.,:-;- :~ 

de P,ov~açõee Che~~~'. --?ndl'é . Do:rope Chemano e os ~ona~lheLros do . .fa.-·· 
.. _ . ....... ;·:-·-;-· ' . 

. . ,>. • ' . • ~ .. . • 

de, G:::upo, Milisso . Nhaohombo, · -Tai,-Mazambane · NhacU:d.ims 1 WiÜs;.;:'. '· . . ...... : ... : --~:·.r .. .. -.-~-·-.:, -- .·. . . . ...... ,~._:· --;·r 

e Ne,s_te.r·: .Nhalungo;· e numero-sa população, ·avali- · 
.. .. . .. _ ....... ~ ...... ·- --· .... :''"' .. -~-:·· --~-. ~ . . .. ~~~:-~:.-

a · fim de todos .'se ·pronunÕiaram ~ -.:..,. ;~ 
~·.'7:1t7,~·c:t·~-;-,·:f:.~'-r;-,.~·---.-:~;c.,.?~.--·,-:-;.'"'i -:'i·:t-:-:- ·- ; · t l: ~: ·· --.~·~:-: - · ::::~ ._, -i· · ~ · ·· -~~~~!: ..:.~ 

~*#l~\';2i=iT'+í'éi"-hr' 3'\"!.,t~~~:+,~~"':'::.:~~ric~:;~-~'--.~.~·,.~~. !'n~o'!l~:~~o_·_~hé.t;e:. d~ --q~pl) : ~~ ;_ 
- ~ " . 

. . - _____ !"'" ________ .;...:,. ' 

,."·'"-'i-:-· "'-c'"·-·.'· ''"' -: ;,'in~~-í ~anaúkt~~ ; ~ d~~~ ·, ~~~a~-~~-.:~i~uitloe:~~~; 
~~~~~~~:~+.1~::r . t\, •.. !:~:E:~~'i}•_ --~~:_eec~;#!,; __ !':,~!'ll.:~:_q~E! ~i §i, :da sua Prllfa.rênoia~~v 

•. cação, . .fo.r~ c~ain~dos .o~_:_'l~!~~ª~Md..Í.tge._tendo' reapi.ur 



ANEXOS 

-di-do oe indivlduoa de nome GABRIEL :BAIIULE, ·oasadó; nascido em m.t1 -nove.;.; ·--
J·_ ;. _____ _ -·~ ' ·· ~ O, ... ___ • oM·-· - -·-----~------------·~-·· ···- -

centos .e onze ·, filho . de. Nazi vach~e ·Ml)-_ba.í :(D1ã_e) e de :Marr~lane l!ahuJ.e ~~-a-:-.. 
l 

~ural ;e :~:e_ si dente ·nas _ter:~:aa- do .Chefado llahuleJ ·TlTO.S)~Ail_ur,E, 'casado ,nas-: 
-·--- ----:--·::·---...... ...... -.---=-: -- ... ·-·:-··r·- ... -

c ido em mil .oovecentos e trinta e ee.te ; · filho. de .Vulaiiliane :BahUle ·e -de ;·:Pe 
• •·v ' < • • • ' - , i '"'' ~ ''": • •·• ,''· o• ••": •• - ·- :- ·•, • ' ''' '"":• -;-- •-:•• • , • •;•·-• •;· 

de.Ssfl Chias ano, na tu~al .e re ai dimt_e p~~- ; ~e:~,.~~ :-.~o; 9lief~do iB~uie 1 ; F~J;lO, \ 
·---·-- ----- - --- . .: . __ t .l.!. :~~~:: - ··-··::1~?~-~-;:::;:r'"7 ··:~-~--~ ~:-···-·-::-·:~-;l -- - : 

-::::SAHmE , ·.casadq, nascido em .mil novecenté)s 'e .ide!zia.sâe±à~'~ fiino dé.'.Mahouane: ·, 
- -· ---···- -. . . .. -- .. ---- ... . "·-' --·----:~·t~-~-,-- .-',hf..;,;..,~ - ·.-, ---.,--,--·----~-~·- : ·: 
~ . de Cu.fasse, natural e residente nas! t~~~a~ ~~~ ~Ch~~~6 :,i1~Úle ·~~j1:A.P1~?~f; . 

,.~ -~-··- ··-· ~---- ··• __ :.._ ___ ~ - - __ .. ____ -- ·t-::--~:...;-·~i:-~:-1.:~ ..;!_~7:, .:: ~- j ~ :-~;:~0~;;.;.:~~-;;:J .j ~~.:~· : 

, NE Lurz :BAHULE, . oaea.do, filho _de Luiz !_ ~ Í ae ·chi.rriine~·:; ti[~ül:àm·;;êlréei'd.énte ~;; 

;·~ ~;~- ~-~~r.a~ ,·do C~ef :-.~~ .·~ah~~~:~-0i;I~;J~:~?~~~~~~'~{~~~~:~~1~~;~~{f~~~ : 
'). ::.~----:-;.- Em . eeguj.dâ. :t;oi-lhes e.xplicado ' que ; Úm ser: p·tesentàa ;os'i'ca.ii.dfciátó~ ·-; ' : 
-~ ~~:------:_, __ ---~ -- · ~- ( -· · ---·- -- - -:r<----~- ---~~ -=: ~--~:~-=~ 77f~,;_i~~~t-~~~;-·; · ~ 

;1uga:r1 -um de cada .vez, .e que as pessoas · que eeoolheasem .:e·sae ::o~didató;qti 
~ ~r.--- ~-- -·· -------- ·;·-- -··-. .. -·-- .. --~-~~- -;. ':··_, ... _ .. ~ n~ .:: .. _~ - - -~-~--:·-r-:·-- ~ - - - . · ~ -· .. :-· ... - -----::-; ;:-:~ .<, ;··· :~~- -

: ia_ :_~i c ar de pe enquantq se -~~~!':~-~ ~ ~.:':_?_~~~?.-o_i~:}_e_~~~:"': -~ b-~~~<>.r _eo_ ~m ~' 
""! ---"':"\·_ · ~··• • L 

~-'-P.9.r :. oada pessoa, b:raço G"sse que. devia ; perman~o~r ievantid~ ,até fica con-' 
;-.-.-c-------~~-;·· ---···:----·--·····., ..... ·- · , ... ·.-· -- ~ - ,. ...... · -· ···--··:--·--·---,--:--~-- ----::::-·--·:·· · ··- ---- --
. :?.1:_u_í._da ,a .oontagent• ·:Depois de_ ,tudo esclarecido· e . de a :pop~ação :--te.r décla-· 

~~~~~ft:~;;~i::i~:ifrii~~~i~,~;~;f~tif~fiJ~;~ . 
tendo aqueles que o apoiavam sido coirhàa.dos -~;l~;,ãnt·~· ;i/~üÇ~·~ '! D~pÚs'· ' · · 

de ~a~~ ·f~~ ~~- pro~edau--ae l .. co~~~~::;~-~:a9o~ ;~~:t~~~~, \l~·ai::~~~=;~~~ -
- . t ~ - --- ~ ·; •. :. -~--- -- ·::···-- •• :·"·--~;-~ - ------····-:-· : ·· .. ---.-:--- - ~ - --- --:-·r · 

_çlida.to .obtido cento e qlla.renta votos ~1_4~~f ~:-~~~--~o_i_ - ~ni~d-~ll,_t~e~~~- di:~o __ , 

\_ po:púlação. Finda a contagem to~~~ _a_~ .--~ sacas; q~ -~~-~- ~ _?._ra?C: leY._an::._~~ 
tado, o baixarem, Em aeg1,1ida procedeu-se da ineàma·:maneira pe.J:a o a outros''·' 

.candidatos, te ndo _T!.T?; • ~~~~~ · ob~;d~-.~~11~e~t.:~~i:::~~~~;~-~~~( -~~ç;:~~~i~; · · 
't • ,. 

, ~AHULE ze:~:o voti~.-~o.\:: .. !!.~.!J:~ANE--~~~~AIIUL~.~-~~~--~~j-~,: ~():t~~-(9)!. ~ ~':l.a_~::: . 
do foi..fei ta a contagem das pessoas q~-~ ' ~e·• p:ronunÚar~· ~ ;a~or de TÜos ; 

• fOI • ·- • •• ·- - -·~·· ·- - - •• -··· -·- ••. - ; ""t- -. • - ··-~·-··--·--:=-···--·- -~ -----:-----~· -;::· ~"'i-~:·--

_ -~~~~~~- ' _a J.l9P~~ç~_0 ... ~~~.:Z:!l.:'!.~?-l.::E.~~?J!I ~~!1:-.g*"i:!ª-~- . eal~a_ d~_~p~in~e~e_oo~~~:::_: 

I 
,. . ,,- ·· .. r:., 

·--L .. 
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satiefação~-----~-----~-----------------------------------------
-"":'··· ---:--·----- ---··-··-r·--· -·-· - . ····· 

~ii~~~~~f;~~-~m~·~ai:_e~·-·n~· l á~f!-::.~~ :~-~~~~- ; ~_el_e_ ~dministrador de Posto, _: maz:-:-:: _ 
~~~~~ij~~~r:~;~ . -~~nst~r •:;~.~~ft;~.; a_ ~ú~~:~~nt~ . acta que . depois ·de _ l_i_?_~ :_ _ 

iM~~~~~~~~~~~~~-~:!7-~-~;.!-~~~-~-l-·~ ·,,E'~::~~: ~ . I sim~ tá~~ a de .todo~, ~ai ser assinada ·; -:·;~-- ::-;---~-:-- -: .. .. ---r- - ~ . ----- ---·~-:-- ~.-;.-

!ltantée as impressões digi:- f. i 

'~er."~==~:~~---~~=L~~=.=;~;~.:~;J~~ · 
·--· --~ . ...: .. -. .:. ·-~- .;.:._ -

L; 

-. ----- .. ! ... - .... 
.. , 

/) '' , .. ··;tf:• . . ! i / ' 
~--i. ;,(,:,~ t(.AA:> 
'. '• -: . . 

- - ~--

.; .. ,,, f_::: 



ANEXOS 

.... 

durante ERINTa dias para ~aclamação nol5 ... ~~~-o~~-<a.~.~· .. i_?:._~a-~.-d.o..:.. .R.~~~~~~~ - -~ 

. :!:~ · !l.oa 4uxil~ares de _.4,d_lllinistracão civil, a presénte:- Ãota(.não .:.:tendo a'icio· . 

.. ~:I'.~~ .'!! e~ ta da qual_que r J.·~~ -l-~!J!'!9~2 .. L::::::~.-::~~!:.-:-=:.:::".:_'"':;:--:-;.-f-~i~-i..:;~==;:;,--:-:,:.~;.~,.;-,::=.;~~-: --, 
---:--secretarh.-do-PQ ato· Adt!11nistrati.yó : ,~~ _Chideng;,_el~}· ; ~.5~~~ :·ii~ú!IX~·-~.:~d,«! ·j~ 

. . I . . ··- • - •. -• ... _..) .. .: 

. 197 4. --------- -c----------~--., -------.- -~t-~~---~- -:--~ -,-1~-- ... 
. !: .. 10 . Administra · ' .. · 

~ ·:~-~ ,~~~~:f ~ 1 • 

---·--·- - ·· ·-·. 
·-· ....... 

,:. ~!:L .... . _ . . . 

-., 

; I. . I 

· - -· - •• 1..:..._- ·-

• __ ;,I •• •:-·--· 

. -· ···----- ----- ·-- - ------·-··-- -- ·r------·--:...-,----:----

FONTE: ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO DOS MUCHOPES (1974). 

326 1 m 



MOÇAM BIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLfTICOS DE HOJE 

Documento 9 • Acta da reunião de administradores do governo do distrito 
de Gaza 

S., R . 

ZlCVT NC.! _tt DE f-eüÇAN:BI ÇUE 

CC~7ESNO D0 DISTHrTC DE GAZ/. 

Socraterie DiatrjLal da AdmlniDLT&Ç~o 

--~·---· .Aor.1 dc7.0.$J!;eto d.1.:.1H tlo i:H)B de I"io'7<~r:ün:o d(:• !?til nov<JeB11"tcn s 

acse3nta a ~ove, ~cs~a cidade do Jo~o Bolo n cdificio do Governo 
do Dist .. r i to rlo Gat;a, ~~n<;cn1~re.ndo-.su p.rer:n::ut.õ o l:ou:i.)~H~tlvo (!o·:.~er:i~

dor, Exe8l6nti.t.H3i:t:io Sonh:.Jr An t6n:i.o LOJtGB 1 onriquou do Oli:veirr:L, 

eonJpU.rBeE•i."an oa so~1horen ~~eriHlnd.o ~r:orHirt!. l'!.'nrquoc 1lC1 Ct-~n·trc 1 i:.d:-ni~·· 
nir;t.radox do Conc('}l~1o do Gaza. ~'o rnr..::ldo de SontHt Ln.do:i.ra, Ad:ni_ ... 

l1Í!5l.rador do Cn-lH~c~:í}}(; rl~} Bile11e 1 Jh1!'10 .3?-:.r:roj. r on., lt.dm.1:.ni.si.Jri~~~o1: de 

Cc:n.côl~·lo dn I.dmJ)O?o . Hnmbo:rto José Ft~r:i.;1 Sor.ret:~, /~dí.linitlt .. :radoT ~-~o 
t1o:ncc1ho dos Fuc.hor~sfi , Jo ~o dn. I1uv 13oT~rg:~rd , J .. d.minlGtrador d~-:- Cc;t-

0.\:-,lilo 1l0 !Jani(~ndc, 3ÍIJ . .i.o d ~) 6 Sant.oo Fe-ixo, .Adri1illit'itrad.n r do Con

~ol:.n d.o L!eg~td-0 1 ?r:~.nclt>eo J acinto rle LlcJCldn, Adni·n i ntr <!.do.r d~.1 

ConnelhD dG 3tl.ÍXO J,imj_)Ol)O, 0 ~G.nn.to da Siivn Gnorro.. , l~dr.d.n:i Gtrt!.

dor 'lo Con.G,Ql.:!.o d.o C}Jibnt.c 1 e.' f.im ~L~ no de. r i n:i <! 'i o nofJ trt.h.n.lh~)B 
rla ren:nJ.~c ~~orr~Toe.!.~~rlt!., na a tor1n.no do. E:rt9. . :l~/7Q üt~ ~~.L . u., }?c..i~.~~-i 
!J..:.:nS.:lJGns ni:r(".ftl:ll'~3 !'I!'JB,. ;3 '/t!3 c 3-:~:J:;;.j_AjH .. i, t]O 4- () 11 ,.11~ 69 e h 

~ual t .. '\r.:l}6r: ccd~c"~I-:; pr3aento Jc::.of.~ Jcr.:.n"do Lt\}_)](.10 IJo1.:-r o iro. -:;:-io:tc 

~dn.. 3aerdt:--tr'in. !)iGt-rlt.:-11 ctca So1·viç_~on d..:.1 Ad:niniatl'e.ç?:o Ci·lil do 
;--<""\ ' .• .'·' 
i >..;·nza rruo sc~:n:c'~-~0-r.ton a rourll.flo. -------------------·----------....... , ...... -- . 

......... __,_ ~hl~J out~vo 't)rosont. G poY. Bl) oncont~:ra:r au~J~)nts e Excolo::lti.snirno 

Son!Jo.r Int.n~Jr:h~n t;o Acln i;-l.i c. Lr~tiv o, Jon6 Ool>r l sl Tuvc·j.l·a. 3:-'ox-oira"---

:·--· ... --- A n.hri:r a GOr3r::.ao <lif.oo o Excelontin0i!~lo GnvQrJLn.dor: --,---·---. 

~7---,-Ynmos da::."' inicio à. eess~to flo. l,.Gunteo do .t~.d.t1inístx-e .. ~.(n· 0::~ con

\ro~t\da nos i..orr.:.o:-j d:~ }~{ •. hfll. Ecto D.lplona. l.*Ofl~ re--so ""à . noe;eaoitlude 

iio. -rút~lfzr~i· dun.r-1. !~~1Jül't". pr<!.ticam~nt.o oo-tr:. f2H)ja. form:!.l.Etentn a 1)l"1-· 

·me.i-r!l a vé:rdadt3 ó q-uo~ t::lur n.nt.o o P-.U<l, v fír io.G foratl .r on.l i z.o.<laG do 

modo infol--rna.l com V .. t'~xa.s.., eor~n 1Jor1 sn.llo ·in . -·--~-------

.fGriy· as prir.K~ irn..s pal:lYrac-; f'JO eo.rdctlJO t.H1:Jé1:1ço~~:J o on 1:--,ct~f:; c.,:U":l

·primento~)s d.c malhar cprcço. r< estas onvolvo nflo o6 c poosoe d~G 
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St=mhoroo :,dnlni~;trndoron c su~a fem!lico cor;:o a d;, t.od<lO oo v;,oaoa 
'pubordínt!.dco que con~;1:itnen c. Pnm1Ull. Adi~. J.nisL:rat.ivn o tiOi!O :·.-o;o ll-

ti 't'"OS fnmil i.r11·Ôc. ------------------------- .. ·-----------------------

Iguc.lz~.o,>to equ.i clotHJ j o nr:ni fe!.l tnr o ;i:ou C.l!l'OÇC e roopoJ to po1· 

to rle.o :1s l'..uLor idud~A tradicion' .. d o o Hut.::i populuçê',')o <JLOt' ...;, iv~r,l; .. éc. 

t.b.t. i<~t!.ll.ur,~, de COi:tÓrclo c n li c. i adÚStl.·i."l. ·-----------------------

i..u mn::.;ww or.ucl.:l.•)~Oc dirijo u l.odon :.f\:nu~un 110 cJislJ'Í t.o la

butam 1;clo De~ ::l:1JL11:!doci!:l0n to :Jconômico, caltt<rnl , flOd.al, rcli
;zicsc, scnlt..éric, :1(> socto:r público, Od ~riVt!dO o 

Acn :Jc ~dCl lo~ (j Uo, ao tU::~trit.o , rezou !lnrto rlus íorç:lO ;·tiLi

ln.r:Jt? ou ~i] i t.nrt z'1cl~:.i, ~o )Jctor.l pcl:t cozH>orvução da lHt(')f; r i dt~'l;.) 
d'! Hn:;~v c ~~:n.jlu.l n n,;t~o de. crdor:1 t)Ol.i tí c.a. , rontlo to.mbúr. .. c o r.l.inhn2 

hu~on~gcaa o ~ Nom5ri~ dnquolAB quo JO~~ P~trlcu jS oferoccran o 
~~~Lwr sue r !.LI. de ?r<1~ Lo o r oco:~hocinonto f;lai B pro fu:1do. ----------

':o no na:1 viv<Juos s6s no M;tnuo o J.l;.>rquc cato Bo pro::; 1.1)., ;1c 

c:.:.rrpo ~l!.C11Ói:l-lco , da eJfhlCÍ f' .... c.:t <]?.:.; ~:clt:!t;Õ.Js hunn.nas, a tor fr<.J .nt.:d

r::.s cerl:! >c:>: ;.:ai :3 o:lil u·i <ln..; purJ~i to-no lonlnnr uqui ,por opoJ:luno, 

~lgnns ovc-:nt .of; n~n 1onnis cor11 re.fH)rCUGR;;:O no cunj_lO intortvlcion.:~l 0 

hJ:.~ <~Gsir doüV.-::'1-r cortoa v<:ltcs dt!. noo:;u viun poli ticu quo do 

1.\rrm.~ 7.ll.is roJov:.ntt! cont,rlb,Jiro.o llC'..re f\ t.L:liox p1·oj~c.ção <lo nossc 

}>o..Ío c :-rn.o dD t:~iG T)<J rt.o tocc..rn.r.\ r.. ·vir!::-. d~ ?rc-vlncia. o , conaoql;3n

t;~r.~o.'l Lo, a (!~} ~1~nr.;o r) is Lri to . -..------··----------------------..... -----

- !1is L6;i cc. visi~il do Guc Ex.c<Ütl>1c La o .r~·oljidcato do 

Com;ol:,~ ~:. Koçanj'iiquo o da üu<.:. dccitJé:o Gr.• rJnntüt' o 

Ul tr~.u:~r t~o portuGuôo cozco o hcrdft>:!Oll ;~·--·--------

- ~ t)(.r>ia;::o :i'\ r:onDtruç;'o d~ b ta·r:J.t; un do C;~llür~- asse 

se cu Llc. do eontril to tln nd j ud i ce1ç.no do tul <.mp.roon-

<1 ir.:(J:l tC i ------------------------------------ --

- R vieitc. ac !raail por Au B Sxcolõnoin o Preuidontn 

do Coné>vlhc c,mo forml'. da r:JVi t.t\l:i zaçno dr~ Comuui

rlt<lo ~.nso - i3'ras.iluire o oat1·vi t..r .. oouto do ln.<.~on lla 

conviv<1.tcia frntorur~ deu " ~ 
dnt~ EJ n.~çoo~.1 Jruu.o;--··---· 

- ati t•.lJ.o (tO .í.ncl,npr:.~onsão do n 1 gmw :;Jil i suo <ln foi-. 

çno cor.;on iott\ llUl.'C. C01.1 c. JlOSU!I rolii.i<l~~ UltrCI~l'.-

• .. r ,..., 
, ... ••. d~ . 
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rina o (;'\lO fizoran lovr.ntar ~~ tota l ropu1sa ela 

Ncç,ãc pol~" ingarônci.~ intol01"ftvol üosnon :pn1.-.. 

SCG; .·,_....:--·-..-.-----.... -----------.-..-.-----------------

' 
c:rittçtlo !::)r S.\.1:~ Exc0lôncia. o Ministro de Ul

trr~:~ar do na .i. a l~r:~n Socrc tu.ria Fro•.riru;icl ..,.., 

a do ? lf\.ne~l,.mBn t.o o I nyLogr<:ql:à:o Cccnónd.<·.é); 

,·;onn·otizcçÍÍo do lffiln Pol.i.t:i(;(l (io V~lrdcdoí.T:>. 
intngrrt.ç;o do tcd~) o t .orri t6rio ~taüionnl., lt)!_ 

ga:tt0?Yto ccrn f il~No-dn .,o] o Ct-vLm:-:.v c d:Yto:rni n;:;.-

;;at) elo fil tií;lo :1~ Lo o1,.1i t.or<.~J '-~n t}'-l D a Nn.çno 
n,t;t C1.1a (fti-~Si tetali.dado npoí.on on do:io gra~ 

doo -.::at~l.di.ntu.s - Anórieo T:n;:rt.z n i·•:farcollc 

Cn~:d:.üno c c scn o e ti 1.0 do Govo:rno; --------

- fir\!'.lr.1.Gntct e n.:! ulttt1:; C·Ct:~~~!Hi a vis .i 1...0~ fiG 

Sua Excnlô:nei~ · o GOV(tTnador tJ.orr~l ~='~O Et\ 1rrvi 

a defonir un~ ~ã polt tj.cn do a.pro;dn;i.ç;;c ou
tro du.n.s nGgÕos vizinhas , dn.11do ~o mund.o o 

lnrc;:n~)lo v:i:vo do (FHlnt.o :eoe .. listJ.ccmnn-tn co:n

t ir~uc.t'1CS n. ser e.:lpc..zDB do mant~Jr frn. i,c:rnas 

rnl0çÕcn hun~t.Hltt.S o a pnz ~ q_no certos pael ... 

f:istes dc~tJ~;ç6gicon cl~ame:ra colcl).iflliamu .. ------

-~ .. --- Esi~n rün~d.L() ~tão podo oo:r· indifor<~n t.!; ô Ludo :ls 170, a toJo 

~sto osfarço nacional o congratul~-co pcJloe acontaciDOll·~on, ~cl~ 

su.:.:BTior orinnt.sç;ãr; da. c.c,~i{c gov~u:-n~i~ive~:~ iúOti~ .. ·o de: rogosijo pF.~::r.:l. 

t~)\i~1.5 (JD: portU5UOtlOD, -""·-----·------··--·-··· · .. -· .... -----.... ---~ .. ----. ..---.... --,_,.. • .....,. 

--.... -- L m.üi tos mtti :J ·.a.~os.~n·~-&mir~tan~J\~<:r:!l . :1~.er.bJ <:nü a. lnd.lr ;1:1n·B ·por _.t)nJ:e:n j ~ 
no.tn)jar\o11to .con1J2ctdoe dinpe1u,;n-mo d~ oo in:licD..r .. No G.nto.·nto , S\:~l)mOtf:• 

;C. cons i{lcrá.ção do Y . Exa . os pequ{!n.os ·Lemes u q_u0 t).lud1 para c.lt~:.:a:1 
.}l_e vós oxvrnrür· o seu eontimol1to .ll. -propú~ii.t.o , se ~\SBiu o G.ntcn.do:r· .. -

~ ·~-~ ~--- OscTGm de jaln.vra todos OG a.d.nln"L!·1trc.tloroCJ I H'"OG;Jlltos qa~,. 
0.grn.docat1dü D.s P'~'J..a·v':t .. n.o n.nl.i g~~s ündortF)fHJ.no 1 ,an ·t~o n n l.es pr6pr:í o~ 

nc:-1~ e, nun.s ospase.s , t .. oS sou H &!ubo;rd inr..do3 o .fe.mi.1 i t~s 0 t..:lndr~ uco 

Sü\t:s r•ngedoros , rcit~)1:n.:rnn CAJ pn.1.n.-vrns do E:x.nn lont.i. Goir..1o Cov~:r::l~1-

d_:_:::I' i~rv\;cp,._nrto ~\Jt:;nn::; f!. e;a·!d fost.'tÇ!;O fni ttl pcd. <~S ~:.;uas popula.t~<'0;.1 

~\r.!ündo dn. vi.3>).tr:. do :3UE!. Excolôuci.n o Çovc1.·nn.dor Gore .. l, o 'l,çdca, 

C r ,.Jl:iUltu .. àc,. d_o <lfJtO ol.oit.(lral (~0D0 ~S. r.tcli!D'J \id i}TOV'i.~O dl1 (f.!..t :') t:!J 

go;1tos üo !)ist.ri tn sontcm o v l·vcn o nor:10ntAJ .Itt~HJ(Ltlto 0 dêo o r..to-

111or :~JÇoio D. n .. cç:'ío tlo C..ovo1:n<J .. -----·- ... ·-------·---------------·-----... 
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.,.;;~:.- .~o tomnndo a :pclnvra düwo o Excolo.nti ssir.10 Gov ernador: 
r Jtr::+-: Dornm-·J:tü '-·1.1. Ex?.s. m:m i . doia .-.cn·tcJ:Gtc. o r>or·nl do quo S(l j!'l 1.1: 

J~i·p(lÚf~lOS.iç;o O D. ClStadO do ospl-rHo .C pCJl Ul.tH;;i'q::; o da {Cl'tS> i!-fJ!W 

~;"~ .;o-rnrnt.nt.~el "·ê:-~· .. c:z:iülTC\1ti.:Jc ~ L~ol itiC '::. :;.c ,;·L~-~ :;1. nncion:.:.l . P.cr~on;:,r:-
~.,1·· .,-.~-, '"'.>·1~·ir .;...,.·:.::- .... l'c' .~lJ ]·"J· - [lf'• • ~.r '"4' ••• ,.-.· .".o ·1.1.--'r.··l J.on .... ~! . • . ~:~ •T .• :) s·~'-· v • ..~o ... ·J·.~ 1•'•"''-'-·'·~'•·l..o.••.l.;·.i .,&. ·,. ~, • • • u., .. ,..._ _ ..., 

rciõ f.~;.l0u. l~~ :·:..ct.ç :; ]j)it,o ra.Í qn<:rc t O!.th: .. rr. ~f~. O tiVJS8Q f~Í t::: · Ot~1 '32-

i1jadior.tc J)U:!:C{~:t·~tiec 1 -:-.. :~T:t..a~có:r~ no~;c1c· ··f'.O~i!V!. • -d·; vi.vn ?02 , ~~ t~~i~.-~.\n' · 

fcs 3o:n!~:~"C3 Ad:.;linint1 .. adüres ~-:: r fJ1:n.ndo tro..J;n.lho , dod 1. i! o ~; .. J ,(, ~ U.:'/H' ~fi
; di c, n..t;é. ·· tfDO "'I:<Jner~~n. na .. t!~; eilonaJ;n:o. d.6. -'~rnbn'Lho elo. 61 t. i::-:- ·: . .;-".~· . .) 
··;;l··i:..-;rtn1.~:·Bi.c J .. )Cf~rrou'.tlú.~u.. for~n'\ ·.u dmitf.u-.:)tç.c fol rcaln(; .& LLÓ t=..·:l:.-
' -. cc.ttf;l_;[' ÍJi'! Ç'~G d~~f[ni :t~:: · ([!..1Ó ljÓ l10GGC 0Gj>irit·:1"GO OGbO~ftV[t • .' 0 V00:.'.i·: t:r.~ 

b~l\~; toi r"o~rttl:'..!.ao.nL(.: ·[\rn:-ü .. ei~~dc t,n.;Jt.<" p~lz.:. <"'c"(T~1rn:- d0. :-Ji:.:t·r.-:i.'i"J~ -aomv 

--- ~stn.s pa1avrn.G não doixum da Gor n:~;.ropr ledes .nesta rov.:niao 

do t~dministrn.duroo ltt~ :!10d l dr .. on q:uo cadu r.·ovo cont1nua a ser cadt~ 

v:;z 1:'1~ ln sc~~i<!.l o en.(1a vo~f. n0nos rao.LoJ:i3.l . Lor.thT·omo-1108 do quo 

;o!:.! povoe n0 50VO:t".:w .. r;1 nu. · nodidc om q ue so .c::::n}t oe(:)J:1 . T:rist~J 6 ~ 

~-0oYornc.nt.~~ ([\.I~· i>l'O tontlG govornn.r ua po·vc tfUC dOflconhecc. O r;t., nO!n-
' ::lo c.&.si!.1, estando 7 , EX'lG . n,'l hc.so d!l on-t,r...:tur!'. do collhoc i non l"G d') 
I ,.... T-• ,._. 

;·rc;ro , fL\:"1 a l~Cr!\.ntin. o.f.octivn. duMZ"- fHl o oporn.nt(} {~Gvornuça.o du ~;s-

k<lo S;: c i al. ----------'-----·---·-----·----------------------------..; ______ _ 

----.... Snt r.nndv c;:1 sce;uidn. no r;rogrntJll- ·.::; stnll~Jlocítlc na t· .. gc:ndn. i;li

cicu o '2xcol.~~~G-io~ino c~-rvornll<.lor CfJ tr:c.halboB da reuni~o ;.solo os-

• t·..td0, nr.. r~ono:rnlidad.o. d9 n..~!t.opro j o c to d::;, novo R~gulz.u:tcnto doe l:.:fJ.~ 

... x.il iu.rou. 4-'l Adninistrn.çâo Gi v~l , LTisn:ndo ff!.lO Ofit,~ d.J.scussão nÜo 

prDf?Cind ie tle ·:'.}8 SGnhoros .itdJ:d.l1iStrcduroo unndo.rcn , por oDerit-o , 

~---- Lp!.llóu .. ;;.~ :rot!.:n.íãc v. intorvonoão do s:jnhor Aclm.in.ist.rndor Foixo, 

d:.J. Adr::inlstrnçÍ;:o do tl(;g tldo q:uo di s~Jo : c im:lusíío i! o autoridades 

trr.di eionuis l'l.:l )~Ogulnr:~o:ato ora conjunto com aw:nu.ar; d.o -poli. c) a l:l.d

niniH trn t ivo n~o oatB ccrroct3 . Bo j o no regodorino ost&o intogra

~cs na divia~o cdni~istr~tlvn portUUltosa o e~u polo~ olcno11tos 
q_à~ ~'.s l.:'ltcgrn;:) , auL~.cquie.s loca i s , Oro. , oog undo d:l z o rrol'ossor 
Lbrc.o11o Gt .. c t~t.nG no f3CU livro "O rodo.r Di.fH~ ii>l inn.r" , no~ 6~ct1;fíns daG 

:~v~t.}~r quiüs cillgt.t2.nros ou eol<"~eLi.voo nt'Ío so :.;• .. J>llcuf.l l)nn~lifltül!.:~O . ·-A 

única fc1~n:1 ilo n.cL:lflr numn BitncçÍÍo d i. sc1pllnn.T sollr o os o:q;;í\oo 6 
-sx:);JCn·!1.-J.os .i~(l .Í:ü1~0D s:ingulz..ros O lÃ diüSOJ va-lo a SO fo.t· ~\Ot (:Ol(J~.d:, Í VOS. 
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;~ 

f!"St.o d i.scip:i lnaTm0n t o f ala.ndo . Asniin ~lo v o :.;or lH.\.O un. rc!1;uln::1orrl.o 
jj;'f: . ~ . . ' , 
fH~t; . sJ.~n :tn !!..Gtf!. tu·to rla:J rogo do r1.r.o; ll])él.J~0 eu r a dopn .ts tli~\ rog~ ... lt~mon Lo ,, 
tpcre oxot!-utc.r or~ ~L~oxmono.r os princi,Dios ~crnis do ~~:st:a.t.ut<.."'. ------- -
;! 
~~---- TcncuJdo e. I}nlav1"ll o Ex~Hlon tissimo ncvornadcr ~fi lTK'lU : ____ _... ... 

·_t----- D~u, en pr inei;1io, o nou ülK: j c t<:!.uiio mt..is quo j f:~r foi o:bj o c to 

do arr')ciaçã;) (>fito ?-ssunto n~ úJtimn. ro~'.i.~lê:o do ú:i!:d_n-istrt~dcr~)5 or.1 

··qüt~ n~1 '):CCtllilclci dizonilo on eínior.;o: t.'ll nono o govorn::.:.dc.r qHo Ó 

.:~lma autc.rídn.do o.dn_inis·vr~~tivu., do !l[!.Lü.r07.C. copce1:.t.l , t11r:-1t•Ór:-i o r<;

g~dor., vu. t.oia .::. conf i t~:aça <la c,~vol.·nc o 'Ü\ eu?.. popult'..ç;{~~, on. nilo u. 

tün .. Se; 0 t-;;:n ~~an tnn-so, Gt') a ntío ::1oroco & oxonora.do, Ut1t .. ~~utorl

:l'ldo Cr·<hlic. .i.o.na.l n;o pcllo, ou moJ.hor, ~,;.~o dovc, sofr·or ;;c-;· ruz(;eA 

·do meu o~ dofieionLo ox.orcic:í.o do pcdnr. p oncu.~ l~risloH<:..ír:~ ,.-iO!'lmo 

1<:~'/t..~ o d.01J<.·is "ioltar Ud oxorcirY.ío d.o t.10!'WLO, ;;or .t'!~~õos 6i.;vlau. Po~ 
ou 1:.t6 dizer g:no ebto :!.SHunlo foi foc<~do or:1 t.roc!l. do improneÕ~.H:; co::t 

:o Ex:n°. Sr,. I:tspoetor SU.]iGr.ior Dr . Hortôncic dü: GOttf3c qr.u:: .. .:.1dc· foz 

n. lns_?ocçao a~ <Li.ut.T·i 1.o o a pro~~Ósit~ d3 um dotorl~d!lt-i]O rogotlcr. R 
;cl:tTO qu~) o ro{:;odor podort!, ir :_Jr .. r<~ c eadoic. como qualq·uGr ,Jid2.(úi:o 

nw.o nun:'l} nci.s devorá ;;o r rogodor te.:1to J:~:üs que o te 6 tl!T:?- ;lutcr.i.

'd&dc ~olivalonto (tredicion~l . religiosa , nlstlca , militar atc , otn. l 
c tlo-poi6 do ncfrc~.r a. p::nu .. -t à.o J.n: ivt.lç.{lc dFi líborda.d0 àoiXCl). ".10 tor 

M~l':)lO 1:odor 1uturaJ o ató ucbr onr.t,ur.:tl que as l'r6pric~o p:>?tÜl'.r;Z)Of; 

lh"~ c.tJ.•iJn'!.i;~r:·L, ... Dcu· tl!.t\hÔr:t C[:oio à .id0ia do úcfH.lrL\'f."• ü1J octr .. t1,tor-' 

d~ forontno , t\ pr::r·Lo que ttir;r .. r.ospoito ~!:i (lP .. torir.ln.dce trediclo.n.ais 

d::l:qU<1.ln .. n (P,>.~) Gê:c noros anxill<!.rOS
1 

os :buroe:rntn.s , soj.:1r.1 :pol ~. ei.as , 
tH1'j n.m od tn:.....xlliu.rcs d.:.~s 1·ogcder in.G . C cu1.o p.c:..suru1o LJn:t:lr:!8S ·rcntlla

d-L :l.~[Ui Oô.S:J to:;:Ht a coucluil:~on quo e.f:i ':' .. ,rtorid.ad.on tre.dieiona.ín de

v-in.r~, 'l.·.)r 114"1. rot~uln.nont.o os-;~ocin.l pf' .. rn. oltlf.:i . ---.-------..-.---------

----- ?n.ssn.ndc n.o nQ. 1--2 d~ Ag3ndn l on h.r.~ot~ a g:xcolorrtLssitlC. Go

VV1:nêrlo:r a J1ocosuidt.:.d~ do ostudur caeo por e!\GO , r. cç,.pt~.cidttl:) o 

rohnst;:z <J doso.:wol Lu r a dos guardüa pois l>:lHt.aflti.ll.! .hti. ]?'\Ta SOJ."0l:J 

ec:lsitlul·a.d(.~s incar;t~~os :para o roe.l dooct~lponho Uns su:1s lunçê'~fi o 

os i:u.o n. con~>t.i tn'ir o:1c.:n:eo nos ort;a.morli .• oo , In,t~Õo-Sfl f'. onn r.c.fox.GH:\ 

O'..l dvspodír:10nto para r O'i:'H)vaçeo do qund.ro do pr1tJsou.l nuxil.i.n.r· aon 

qunis tcpos de exigir c:1du ~az oais J oolhor . O rocrutcncnto vo·
d.orá nnr fo.i Lc nn.o di vcrsao firou.s do d.is t ri to antro c l ;;r;;-:)n'tO!i r!ee.·

lmdos do rosross!~r d1~s J'i l oiras . 
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r~~-- lnicL1.ndo 0m seguida •'· d'lscur.wao sobro o ll6fJttntn focndc om 

j.',t • .! - divisÍÍo a'dministrat,iva - dopois do .fazor Ul'll\ ox:,;cB'l;;no ~>o~ 
'Í':br:; '\ situação <~&:iinistratí v r.. ac Lll<.Ü do diBtri to r.Mtdou o IT.:;,~.olon-
J. . . - . 
. ti>wimc GOVGrnador ' l:~r ~. ·~Of.lUH i . cn.çao f oit.a , on; con.f:'idcnr.icl e. D1-

rc:eç~1c ProYinf~-ial doa 8erviç()5 do .Ad.l:lj nist r~\çãc Gl vil no1>ro t.a.l 

matéTi<> (note. no., :\~·4-/A/3/l , do llL ll..'i;>, vr.l rcspoat1~ ao oficie 

635 1lílg/ll69/A . C. 31, d;) 23- 10-6!1 d<~quola Dil'o1:çno) nl.l q11n.1 ao ro-
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- .... ___ Zm s0gui.r:wntc du. e.c;ondll o::-1 trou ;..,: Exco.lent.if.lsi.uo GoJorna(1cT 

aa rr:nt~[~ri:~ d:) svt' 11º· Tl - Aut(>.ridc .. d.os trn.di~ionci :.-) .... cli~ondo : ----·-

........ _.....,_ Co~o se . .'~o:~ !tfi (;.utori dl'~d."s tr:!.dJ ~~J ont.J.G v~o onr molhorr~r1afJ na 
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.qc;;) 6 indiacut1vol, ::nee nés tomos 6 quo r m:mnot'!!r oa guo p03GLdmcG 

'o nno tqu~)] os qno ir:1D{.( ínu:-!Of:l quo d.ovint\OC> Lo r o ó ;:.a1·a ôoues qti.<J 

n~s l: t~vonos do pro:nnncd.r:..r , ntó pc1·rptü _nossn. c.l Luxn t..i.n:to.nos qa~.-; 

l:r p~ra 1·u~ ~)dor oG rp10 o~>lã,, .feri~ d~t. po.ssiJJ i. lid~tdo d9 clobor. oc 
. ~ 

!fll ~t.rnos rGtl:?Jitl'.:r r .. qui l o <lu'~ r\ Lo i c.o~1n ir,r:~ - u trr:-.di~~~\0. E clt~:·l-

l.r:) dfl iradl.ç~o t orato[". qu.o ilOO suj c i t~r !\ ur.tórill tl u qno disr-cr:~o~<, 
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1 i i.1.r· c nn.,0~~c tl..):3 t; .:;.c--:.'i.ço:J ·:;(;..lrl icvG, rtc:Jt.aec.d..:!;Jonto tl:-t;·{ •!dr:-ti.ni n-. 
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FONTE: GOVERNO DO DISTRITO DE GAZA ( 1969), Acta n. • 1/69 da Reunião de Administradores, (extrac
to), João Belo, Secretaria Distrital de Administração Civil. 
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pelo Estado e compor·sc-á dos artigos que em portaria 
do govêrno da. . colónia forem designados. 

§ 1.0 Na platina direita usarão, em. metal amarelo, 
as iJüciais da. circunscrição ou do <',oncelb.o e na es
-querda o seu mimaro de ordem. 

§ 2.0 O fardamento só será usado pelos cipais em 
serviço o doutro das circunscrições n. que }Jerteuçam. 

A.rt. 85.0 E expressamente proibido a qualquer in
divíduo o uso da peç.ns de vestuário que se conftmdam 
.com as que r.oust1Luem o fardamento doa cipa.is . 

.A.rt. 86. o Os cipa.is estão dispensados do pagamento 
·do imposto indígena e de qualquer serviço que niio seja 
-o que por esta reforma lhes Ül.cumbe, durunte o período 
de alistamento ; devam possuir carlõos de identidade, 
donde const(i o seu nome, naturalidade, filiação, número 
de ori:lom, sinais caro.ctarfsticos ou pal"ticularos e im
pressões digitais. 

Art. 87.0 Os cipais saüdariío cón1 n continência mi
litar todas ns autoridades administrativas e as milita
res t\ pn.rt.ir <lo pôsto do furriel. 

t\rt. 88. • Em cada circunscrição, concelho e pôsto 
administmtivo havení. um intérprete nome..'\do pelo 
-administrador. Os intérpretes deveriio, lle preforênci:i, 
·sor escollJidos entro os indivíduos que escrevam o por
tuguês e tenham qua.lquor Utulo público de babilitnçi'.io 
literária. · 

Art .. 89. 0 .A.os intérpretes cumpre r.oadjuva.:r o pessoal 
.aas circunscrições, concelhos ou postos no desempanbo 
das funções quo lhe incumbem . 

.A.rt .• 90.• Os admiuistmdores das ch·cunscrições e 
concelhos têm, em relação aos intérpretes, a competên-
-cia disciplinar consignada no o.rtigo 82.• . 

8UD-BECÇÃO ll . 

Das autoridades 'gantilicas 

!~) Dos n~gedo'l'cs indígenas: 

Ali.. 91.0 Para efeitos de administração e do polícia 
nas circunscrições e na parte não urbana dos r.oncelhos 
deve a população indígena ser agrupa~a. cm regado
rias. As regedorias podem ser divididas em grupos da 
povoações e em povoações. · 

§ único. As regedorias podon\, em cada colt>nia. ou 
província, sor consentida a designação quo o uso re
gional estabelecer {!lobado, regulado, reino, etc.). 
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àrt. 92. 0 A cada regedoria pm·leneem todos oo; indí
genas qne no seu território hnbit.a.m pernmnent.emente. 
Os que nêlc o.pcmns residam trnnsitorimnento, ainda 
quo por efoito de contrn.to de tnibnlho, só parn efeitos 
da polícia dopenclem das a.utoriclades gentílic::-.s locais .. 

§ único. A mudança de residêlH~Ü\ de u.m indígena 
do uma parn outra regedoria, deut.ro da mesma c)rr.uns
crição, depende de aut.orizaçiio do ndminisLro.dor; a mu
dança para re~edoris situada noutra ch·ctmscrição de
pende de autonzação dos ad.miJústradores int.eressados. 

A1i. 93.0 Aos administ.radores das circunscricões ou 
concelhos pertence determinar os limites territori'ais das 
regedorias indígenas; pata êsse efeito colherãQ ponnG
noriza.das informações junto das populações loca.is, pro
curando demarcar os limites por fonna qne não dê lu
gnr a dúvidas. 

§ 1.0 As do1imit.ações que os adminisl.rndores fizormn 
serão submetidas à aprovaçã.o dos intondontos do djs
f.rito, que delas darão sempre c.onJwcimeut.o às !mtori
dades a.clministrat.ivns superiores, justificrmdo-as dovi
dament~-

§ 2. 0 A área elos postos das cirmmscrições on conce
lhos sorá delimitada do modo o conseguir-se qtHl o 
tGrritório de cada regedoria indígena fique todo dentro 
da área. de um me.<m1o -pôst.o. · 

§ 8.0 Nas delimiLaçõcs respeitar-se-fio bmto quanto 
possfvol as tradições locais. 

A.rt. 94.0 Em cada regedoria indígena exerce autori
dade sôbre as popult\ÇÕC.':! gentilica.s nm rogador indí
gena. J!,m cada grupo de povoayõos ou povoaç.ão será 
essa autoridade confiada a um chefe de gruvo de povoa
ções ou do povoa~ã.o. O roc:orcicio das funções de auto
ridade genf.ílic.."l. é nonnalment.e remunerado. 

§ t\nico.-Os regedores o chefes de grupo ou do povoa
ção dosempenl1am as ftmçf~es que o uso local lhes 
11.tribuir, no que não fôr contrário lt soberania. nncional. 
A obediência que as populações lhes devom é a que 
rmrulla da tradição: ser:i. mantida emquanto respeitar 
os princípios o int.erêsses da administração portuguoso. 
a contento do Govêrno. 

Art. 95.0 Os chefes de grupos ou de povoação estão 
directamente subordinados aos regedores indígenas; 
estes ficam na clependência do n.dministrndor dn cir
cunscrição: desempenhnrão os 15CUS cargos emqnanto 
servirem os interêsse.o; port1lgueses a contento do Go
vêrno. 

§ t'tniCI>. As ordens o inst.ruç.ões serão transmitidas 
õ.s antoridades ~entHic.as, quer direct.amento pelo aclmi-



1Jistrador, !JUOi' polos chofos dos post.os Hm cuja área re
-sidirem. 

Att. 96. 0 Os regoclores indígenas sito de sucessão he
I·cdit-ária, directa ou colateral, segundo os usos e costll
mes loca.~s·; porém o Govêrno t.em o díroito de escolha 
entre os pn:rent.e8 mais próximos, quando o herdeiro 
não convenha à ndminjstra.ç.ão. 

§ 1." Nenhum regedor indígena poderá sor investido 
110 cargo sem f!UfJ prêviament.e tenham sido ouvidos 
sôbro a sua idoneidade os regedore.<; e chefes das po
voações limitrofes. 

§ ·2,u Os filhos ou herdeims em idade escolar dos re
gedores indígeuas, ll8mpre que seja possível, serão obri
gados a freqitentar as escolas oficiais; em regra não 
lhes sorá entregue a autoridade sôbre as populaçõOs 
som saberem fa.Inr e escrever a lingua portngnesa. 

§ 3. • A. f5lln. de herdeiros seni. invBStido coroo 1·egc
do1· ou chofo um indivíduo escolhido peln populaç.ão e 
aceite pelo govêrno. 

· § 4.0 Devem respeihu-se nest.a matéria os costumes 
tl tmdições indígenas relacionados com a escolha dos 
chefes e o modo do efectuar a sua investidurn, desde que 
não c.ontrariem a lei c os princípios da humanidade. 

!i 5.• Antes da investidura, ns autoridades adminis
tr~tivas procHde.rão aos inquéritos precisos para. 'evitar 
que o herdeiro legítimo, se o houvo:.r, seja. prejudicado. 

·.A.rt. 97.• Quando se reconhecer que o individuo de
signado para. regedor, chofe de grupo de povoações ou 
chefe de p<rvoação, pelos costtunes ou pola população, 
não é idóneo para o exercício do cargo, se't'á escolhido 
outm por meio de eleição, mas o qne fôr eleito só será 
invegtido nn sua autoridade depois de nomeado pelo 
ad.TJúnistrador. 

§ 1.• O cheio gentílico deposto por autoridade legi
tuna nmu:a poderá ser obedecido pelas populações ou 
por elas reintegrado no exercício das atribuições que 
antes lhe pertenciam. 

~ 2.• As populações não podem depor os chefes gen
tílicos inve..-:tidos por autoridade portuguesa no a"tercí
çio do funções. 

Art.; 98.0 0~; cltcfes gentílicos tôm os privilé~ios que 
os usos e costuu1es indígeuas lhes conferirem. Contudo 
poderão ser-lhes recusados alguns dõles, sempre que 
isso convier à n.dministraçí'í{) e polit.ica indíge-na. 

Art. 99.° Cmnpre aos regedores indígenas; 
1.0 Obedocor, pront.n. e fielment.o, às autoridades 

administrat-ivas portugu<>Sn.s e fazer com que os indi
genns sob a sua jnrisdiçã.o lhes obedeçam também; 

ANEXOS 

L 

mim 



MOÇAMBIQUE: MEMÓRIAS SOCIAIS DE ONTEM, DILEMAS POLITICOS DE HOJE 

2." Tornar públicas as determinações e avisos que 
lhes fore:ín transmitidos pelos ndministnHlores e chefes 
dos postos; trazer no conhecimento dêstes as queixas, 
pedidos o reclamações dos indígenas sujeitos O. sun au
toridade; 

3.0 Manter a ordem 11a â.rea da sua regedoria; 
4." Fornecer ràpidmnenta os homens que para a de

fesa. ou policia. do território nacional lhes sejam requi
sitados legitimamente; 

5.0 Participar imediatamente às autoridades admi
nistrativas quaisquer ocorrências extraordimiriM que 
so dêem na área da re(?edoria, tais como crimes ou ten
tativas de crime, faleClDlentos ou desaparecimentos sus
peitos, doenças de carácter epidémico ou suspeito, quer 
nas pessoas quer nos gados, a abertura de novos esta
belecimentos comerciais ou industriais ou o comércio 
de quaisquer artigos ero palhotas ou vendas ambulan-
tes e as demarcações de terrenos; · 

6.0 Par~icipar às administrações e fazer 1·egistar os 
contratos do casamento, os nascimentos e os óbitos qno 
se derem; · 

7.0 Impedir o comércio de venenos, de bebidas alcoó
licas, tóxicas on, inebriantes; 

8.• Denunciar ,o fabrico do bebidas alcoólicas; 
9. o Opor-se à prática de bruxarias e adivinhações e 

muito especialmente das que mpresentem violência 
eo-'\tra as J>CSsoas; 

10.0 Descobrir e vigiar os indjgenas estranhos à. sua 
gente, apresentando-os .ao administrador, sempre que 
não estejam munidos de passa ou salvo-conduto; 

11 ... Apresentar ao adnúnistra.c:lor ou chefe do pôsto
todos os indivíduos que desejem ir estabelecer residên
cia na n.rea da regedoria e aqueles que dela desejem 
sair; 

12.° Comunicar ao administrador ou chefe de pôsto 
l~ passafl8ill suspeita. ou o estabelecimento de indivíduo 
não ind1gona; 

13." Apreender e isolar todo o gado que apareça nas 
terras do. regedoria de proveniência desconhecida, sus
peita ou proibido., participando imediatamente o facto 
aó administrador ou chefe de pôsto para esto.o; provi
dencin.rem; 

14.0 Auxiliar a autoridnde administrativa na policia. 
da. região .e prender os criminosos ou suspeitos, entre
gando-os do seguida ao administrador ou chefe de 
pôsto; 

15.0 Incitar os indígenas a aprenderem a língua por
tugl.l(~sa, a. mandarem os seus filhos às escolas. a frf1-



<Ji.lentarem as gro.nj~l..'l e a o.udaram vestidos com decên
cia· 

ÚJ. o Incitar os indígenas à prática das. culturas que a. 
administração aconselhe; 

17." Participar à autoridade administrativa a exis
tência de anuas ou pólvora entre os indígenas e o co
mércio dest.as; 

18.0 Obrigar os indígenas a inscreverem-se no recan·· 
sao.mento; 

19." Isolar os indígenas quo tenham doenças suspei
tas. 

§ único. Os clJefes gontílicos devam tomar conheci
monto de todos os crimes cometidos dentro do. área su
jeita à sua jurisdição; nãÓ é da sua competência jul
gá-los, mas apenas relatar os factos que possam apurar. 
e efeetua.r a prisão dos autores conhecidos ou suspeitos, 
dos cúmplices o encobridores. 

Art. 100." Os chefes gantílieos podem ordenar on efec
tuar a prisão de qualquer indígena que Lenha alterado 
o sossêgo da 110pulação indígena, mandando-o apresen
tar· à autoridade administrativa para ser julgado e 
ptinido; podem pedir a expulsão das suas terras dos 
indígonn!J cuja presença. &e;:l r.aus•\ do :\lannaou motim. 

Ar L 101." Aos chofes gontilicos é dada competência. 
para investigtm~ de todos os actos dos indígtmas resi
denw.s nas suas rogedorias on povoações, a fim de in
formarem as autoridades administrativas, .quando estas 
lhes pedirem quaisquer esclarecimentos. . 

Ad. 102." Os regedores têm o direito de reünir os 
indígenas das suas terrM, obrigando-os a limpar ou 
abrir caminhos ,e vales do irrigação, a cavar poços. 
a reconstruir IJ.S povoações e n executar quaisquer t:ra
balhos de :interilsse comum para as populações indí
genas como tal reconhecidos pelas n.utoridades admi
nistrativas; estes t.rabt\lhos serão equitativamente dis
tribuídos pelos indígenas válidos do sexo masculino 
da !l.roa da regedoria, som qlle nt~nhum se possa recusar. 

A1i. 103." Os chefes gentllicos procurax~ desempe
nha. r-se das flmções que lhes incumbem, respeitando 
tanto quanto possível os usos, costumes ou trodições in
djganas que nfw contrariem ns disposições legais am 
vigor; à autoridade aduünistra.th•a cumpre dirigi-los 
act.h·amento por forma que a acção benéfica que desen
volverem apareça às popnla.ç.ões em verdade como o re
sultado da intervenç-ão superior porLnguesn, em que 
aos regedores e chefes de povoaç.ão coube a função de 
executores. 

Art. 104.• Junto de cada xegeclor indígena poderá 

ANEXOS 
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haver um coní'elho de sua escoll1n, formado pelos indí
genas de :thn.ior respeitabilidade d~1 regedoria ou povoa
ção, tendo por. dever orientar o procedimento do cl1efe. 

§ J..• Os regedonl.'i deverão apresentar ao administra
dor de circunscrição os indígenas que fizerem parte do 
conselho referido no presente ~ntigo e não poderão 
substituí-los sem consentimento daquele. 

§ 2. • Os indígenns que façam parte do conselho tcrã.o 
em cada colónia a designaçã<> que, por uso antigo, lhes 
pertencer; os regedores poderão confiar-lhes a direcção 
de determinados negócios indígenas, com a concordân
cia do administrador. 

Arl. 105. • Os regedores terão, para o cumprimento 
das suas obrigações, os a1uiliares indispensáveis. 

§ \mico. Estes tmxiliaros só porlorão prestar ~erviço 
depois do devidamente autorizados pelo administrador 
de circunscrição . 

.A.rt. 106.0 A. faltn do cumprim.enl.o ou nmnif~·sto des
leixo no exercício dos seus deveres o qun.lquor abuso de 
autoridade r.omeliclo por chefe gonlilico sentO t·UC\t(lc);; 

pelo adnlinistrado1· do circunscrição com prisiV> ató 
sessenta dias; o governador da província poderá ÍnlJJOr 
prisão a.tó um ano. Das penas nplicadns será somprc 
dado cônheciménto às ant.oridades administrativas l'U
periores com a justificação d0vidn, parn confirmaç;~o, 
anulnç..'í.o ou modificnçi'io. 

§ único. A reincidência som rno.nifest,nção rlc tend~u
cia para correcção implica a substituição do chefe e n. 
sua ap1·esentação à at1toridado a que o administrador 
da circunscriçã.o estiver directnmente subordinado, 
acompanho.do da respectiva par~cipação, para. lhe ser 
aplicado castigo rigoroso. 

A.rl. 107 .• Aos chefes gent.ilicos devem sempre as 
penas oon qne inconerem ser aplicadM em processo 
sumário; delas cabe 1·ecurso para. a autoridade adrrú
nist.rntiva supArior . 

.A.rt.. 108.• :m e..'!:pressamente proibido nos chefes gcn
tllicos, sob pena de prisão ou de t.l·abalhos públicos de 
quinM dias a dez me~, imposta nos termos dos artigos 
anteriores: ~ 

1." Cobrar quaisqnor impostos; 
2.0 Aplicar multas; 
3." Servir-se do nome dn autoridade administ.ra.t.ivn 

ol'l dos seus delegados, sem seu prévio consent.imento, 
parn c.onsegnimeuto de qualquer fim; 

4.0 Sair da área da Sllt\ circunf:tcriçfio sem prÓ\'Ü\ li
cenç.n da autoridade administmti va compet6Jlt.o; 



6.• Receber quaisquer gratificações em razão do re-
crutamento do indígenn.s para trabalhos; . 

6.• Incitar ou opor qualquor resist.ência ao cumpri
mento das ordens das autoridades admirustrativas; 

7.• Usar de brandura na perseguição e repressão do 
fabrico ou venda ilegais de bebidas alcoólicas 0\1 tó
xicas. 

b) Dos chefes de gmpos de povoações indígenas; 

Art. 109.• Podem os regedores nomear chefes para, 
em sua representação, ·regerem grupos de poYoações in
dígenas; estes não devem em regra. compreender me
nos de "inte e cinco povoações. 

Art. 110.• Os chefes de grupos de povoações indíge
nas estão subordinados aos respectivo·s regedores , têm 
os deveres e competência que lhes dão os usos e costu
mes incügenas, cumprindo tudo o que, dentro da sua. 
competência, lhos fôr detenJtinado pelos regedores, re
cebendo dêstes om regra ns ordE.Ins e mstruçõcs da admi
nistração. 

Art. 111.• Os chefes de grupos de povoações indíge
nas são de sucessão hereditária ou de escolha. dos rege
dores, com a concordância do administrador, e desem
penham os seus lugares emquanto servirem a contento 
do Govêrno. 

1c) Dos chefes de z>ouoação indíg!!na: 

.A.rt. 112. o Será escolhido pelo administrador' para 
exercer o lugar de chefe de povoação, o indígena. que, 
segundo os usos e costumes do. terra, dever herdar êsse 
cargo ; para chefe de nova povoação deverá, om regra, 
ser escolhido quom a tiver fundado, construindo as pri
meiras habitações. 

§ único. Quando a povoayão fôr constituída. por uma. 
só família .e fôr monor o sou cltefo heredit.ário, o tutor 
exercerá., durante a menoridade, as funções que lhe 
pertencormn. 

Art. 113.• Um chefe de povoaçiW pode ter um ou 
mais povoados sob a sua autoridade, se êsso fõr o uso. 

ArL 114.• E dever do cltefo do povoação : 
1.• Tentar sempre conciliar os habitantes desavindos 

nas questões que interessem b povoação; 
2.• l\Ianter a disciplina e a boa ordem entre os resi

dentes; 
3.• Participar todas ns ocorrências à administração 

ou ao chefe indígena a que esteja subordinado; 

ANEXOS 
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4.0 Prender os criminosos, apmsentantlo-os na a.dmi-
nistrnl;:fi.o ou ao regodm indígena; 

5." Isoln..r os indígenas quo tenham doenças suspHit.as; 
Ei.~ 1\{ante.r o o.ssaio da povoação; 
7. • Construir um cemitério pan• a povoaçã.o a mais 

de 400 metros desta, no local que a autoridade de
signar. 

§ único. Os dwfes de povoação são civil monto res
ponsáveis pelos c,ont.ra.tos, multas impostas ou in;júrias 
comet.idas por. qualquer dos habif.a.n.tes da povoação, 
quando estes o,girom como seus agentE'$, por sua. or-· 
dom ou EJJU sEm proveito, sejam ou não seus panmtes. 

A.rt. 115.0 Os chefes de povoação têm com petôncia 
para prender : 

1. o Os ind:ígenns quo lhes desobede.cerem; 
2.• Os indígenas que, sem autorização, tenham saído 

ou quoiro.m sair da povoo.ção; 
3.• Os indígenas que na área das IJOVORções tenham 

cometido crimo contra. as pessoas ou propriedades ou 
disso sejam fm1dadnmerito suspeitos. 

§ l.n Os <lef.idos devem ser, sem demora, levados à 
presença do regedor ou da autoridade administrativa, . 
aos q1mis serão ex-postos os motivos da detenção. 

§ 2. • No ca.'!O de o dolinqüento não estnr sujeito à.s 
lois ou usos indígenas locais n detençiio deve ser imo· 
diatam.ento participada à autoridade 1\dmhtistrativa e 
só poderá efedunr-so quando se tratar de crime g:rr.wo 
o houver justo .receio de evasão. 

Art. 11(:).• Os chefes de povoação são responsáveis 
pola. col;rançu. dos impostos quEI conhorem aos indígenas 
residentes na área snjeit.a à sua jurisd.içã.o. · 

A.rt. 117.0 Pode o adminjstra.dor jnvestir uma mu.
llwr no cargo do chefe de det.ermina.dn. povoação, 
qua.ndo P.sta fôr fonnada po.r urna só família c se de
rem as hipóteses da ausência temponiria do chefe ou 
da menoridade dêste, sem t.utor, ou quando essa fôr 
a t.rndição local. 

§ {mico. As atribuições o devores da mulher no
meada che~e do povoação são as que :ficam consigrmdo.s 
para o cl1efe élo povoaçã.o. 

Art. 118.0 F': proibida a mudança do qualquer po
vonçüo da um pnrn outro local, dentro ou fora da eir
cunscxição, sem licençt~ do respectivo administrador. 

Art. 11.9." Som autorizaçã.o do administrador ou 
chefe de pôsto nenlmm chefe de povoação receboni. 
nela no·vo ha.hitanto, sob pena de trabalho correeeional 
até trinta dias. 

FONTE: REPÚBLICA PORTUGUESA/MINISTI?.RIO DAS COLÓNIAS (1933), op. cit. 
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PtlBUCAÇÃD OflCIAt DA RIPÚBLICA ·aE .MtlÇAMBfME 

SUPLEMENTO t . . : 

\{ 'RENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

AVISO 
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SUMÁRIO 

Conselho .de Ministros: 

O.c:roto n.• 14/2000: 
Pton!:ga at~ 31 do DL-zembro da 2<XXI. o prazo de v:ili~ 

d.aÇc dc.s alvarás, cs.:.abclecido no arri~:t 43 do Dccrl!t'O 
Z\ ... 68/99. do S de Ourubr-o. 

Docroto n.• 15/2000: 
E.st.olboler.c .lS formas de a..r:ticuL:.ção do5 órc-.5·::; locais 

do, Estado com as autoriCades comunitárias. 

COIISWIO DE MIIIISlROS 
D&aeto n.• 14/IZOOO 

do 20 do ..:unho 

O Decr" to n.• 68/99, de 5 de Outubro, quo regula
menta a Exercício d:t Actividade de Empreiteiro de Obras 
Públicas c de Cons~ruçiio Civil. determina no $CU artigo 
43 que a validade dos nlvarás emitidos o.o abrigo d3 
legislação por este revogado, caduca a I de junho de 2000. 

Mostrando-se conveniente dilatar este prazo. no uso da 
competencia que lhe é ~tribuída pela nlíoea. e) do arti&o 
153 d01 Constituição d:l República, o Conselho de Minis
tros decreta: 

Único. E prorrogado até ll de Dezembro de 2000, o 
prazo de validade dos alvarás, estabelecido no artigo 43 
do Decreto n.• 68/99, de 5 de Outubro. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Mir.Jstro, I'!!Scoal Mt.:.-tuel Mocumbi. 

Docreto n• 16/2000 
do 20 de JU'lho 

No âmbito do p~ da descentralização admhústra
tivo. valorização da. organização sociil das comunidades 
locais e aperfeiçoamento das condições da sua particil<!ç.ão 
na administroçõo pública para o <ksenvolvimeoto sócio
-económico e cultural do paíS. toma-se oecesdrio 
estabelecer as formas de articulação dos órgãos locais do 
Estado com as autoridades Comunitárias. 

Neste sentido, ao abrigo do n.• I ·do artigo 152 da 
Constituição da República, o Conselho <k Ministros 
decreta: · 

a:s autoridades comunitá.-ias 
são reconhecidos competecte rcprcs~tante do Estado. 

Art . 2. No desempeoho das ruas funções àdministra
tivas, os órgãos !CK:ais do Estado deverão articular com 
as autoridades comWlitárias, auscult3l1do opiniões sobre 
a ~elhor maneira de mobilizar e organizar a participação 
d.a.s comunidades locais, na conccp;.Eo e implementação 
de programas c planos ecooóm.jcos, sociais e~· em 
prol do desenvolvimentolciCãr."' --

Art. :5.- 1. Os órgãos locais do Estado articulam com 
as autoridades comunitárias. observando estritamente a 
Coostituiç.lo da República c demais leis. 

2. A articulação · rcfettida no número precedente pode 
ser feita com uma ou mais autoridades doJ. mesma com1.40i~_ 
dade ou de difereotes comunidadco locais, coclorme as 
necessidades de serviço. 

An. 4. São :lrcas de articulação enn-e os órgiios loeals 
do Estado e as autoridades comunitárias, aquelas em que 
se realizam actividades que concotTam para a consolida
ção dq unidade nocional, produção de bens mat_crillis c 
de serviços com vista A sawfaçjo das ne<essidades 
básicas de ·vida e de desenvolvimento local, lUis como: 

a) Paz, jus8iça e hannonia sociAl; · 
b) Rcccoseomcnto e registo c!:> população; 
c) Educação clvica c olevação do espírito patriótico; 
d) Uso c aproveitamento da ter:a; 

· e).· Empn:go; 
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.-(2) 

}) SÓgur.mça alimentar; 
g) Habíta?o piÓ(.rla; · 
h) Saúde pública; 
i) Edw:a;ão " c:ultttta; 
i} Meio· ambiente; 
k) Abertura e manulcllçáo ac VI~ de =· 

Art. 5. No eun:ício das &tl2S íun~~ as a.:torldadc:s 
CQIIWUÍiária:s goum dos squintcs dú:cltos ou n:gali:u; 

a) Ser u:conhecidas c xcspciradas como ~t>ntcz 
das IC1pCC1iva:! camnnid~dcs locabi; 

b) Usar os sCmbolos da República; . 
c) Puticipar :aas a::rim6ai.as aliciais orcaniz:adas local, 

mente p:l3s autoridades. administratiY .. do 
Esrado; 

I SE.RlE-NVMERO 24 

d) Usar fanlame.ruo ou distilltivo própiio; 
e) RJ:cebcr IIII1 subsídio =liame da sua parlici

paçio na colmmça de impostos.. 

ArL õ. O Ministro dn ,Admi::ústração EsÜ.ta! n:0~
mentani o P"'"""le deC.te!o, at6 sessenta dias a oonlar da 
d•ta da sua entnda cm vigor. · _ · 

Art. 7: O f'r<Senle decreto enb:a ·cm vigor, nu dia 75 
de J unbo de 2000. 

A(orovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pas..WZ Munucl Moct~mbi. 



República de Moçambique 

Ministério da Administração Estatal 

Regulamento do Decreto no 15/2000 de 20 de Junho 

(Projecto) 

Capítulo I 
Disposições gerais 

Artigo 1 
(Definições) 

Para os efeitos do presente regulamento entende-se por: 

ANEXOS 

a) Autoridade comunitária: as pessoas que exercem uma certa forma de 
p(>der sobre uma determinada com\lRÍdade ou grupo . social, tais como, 
chefes tradicionais, secr-etários de bairro ou aldeia e outros líderes 
legitimados como tais pelas respectivas comuni~ades ou grupo social; 

b) chefes tradicionais: as pessoa<> que assumem e exercem a chefia de 
acordo com as regras tradicionais da respectiva comunidade; 

c) os secretários de bairro ou aldeia; as pessoas que assumem a chefia por 
~scolha feita pela população do bairro ou aldeia'a que pertençam; 

d) outros líderes legitimados: as pessoas que exercem algum papel 
económico, social, religioso ou cultural aceites_pelos grupos sociais a que , 
pertençam; 
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e) reconhecimento do Estado: acto formal através do qual o competente 
representante do Estado identifica e regista o líder comunitário já 
legitimado ou entronizado; 

f) Órgãos locais do Estado: os orgaos representativos do Estado 
responsáveis pela realização de tarefas e programas económicos, sociais e 
culturais de interesse nacional, na respectiva área de jurisdi'ção, sob versao 
2supervisão do governo da província.. 

g) Autoridades administrativas: os dirigentes superiores do Estado ou 
outros titulares de cargos de direcção ou chefia na Administração 
Pública; 

h) Comunidades locais: os conjuntos de popJ.Ilação e pessoas colectivas 
compreendidas numa determinada unidade de organização territorial, 
nomeadamente localidade, posto administrativo e distrito; 

i) Conselho local: órgão de consulta das autoridades da administração 
local. na busca de soluções para questões fundamentais que afectam a 
vida das populações', o seu bem estar e o desenvolvimento sustentável, 
integmdo e harmonioso das condições de vida da comunidade local. 

"\ 

Artigo 2 
{objecto) 

O objecto do presente regulamento são as formas de articulação entre os 
órgãos locais do Estado com as autoridades comunitária com vista a 
mobilização e organização da participação das comunidades locais, na 
concepção e implementação de programas e planos económicos, sociais e 
culturais, em prol do desenvolvimento local. 

Artigo 3 
(Princípio da legalidade) 

A mobilização e organização da participação das comunidades locais 
observam a Constituição da República e ?S demais leis. 



Capítulo ll 
:Direitos e deveres das auto.-ídades comunitárias 

Secção I 
. (Direitos e Deveres em geral) 

Artigo 4 
(Direitos em geral) 

São direitos das autoridades comunitárias em geral: 

AN!XOS 

a) ser reconhecidas e respeitadas como represer\tantes das respectivas 
comunidades locais; i 

b) participar no conselho local; 

c) participar nas cerimónias oficiais organizadas localmente pelas 
· autoridades administrativas do Estado, fazendo parte da lista protocolar 
local 

Secção ll 
Deveres das autoridades comunitárias 

Artigo 5 . 
(Deveres em geral) 

São deveres das autoridades comunitárias em geral: 

a) Ajudar a divulgar as leis, deliberações e outras informações úteis á 
comunidade; 

b) participar na resolução de pequenos conflitos de natureza civil e sobre 
questões emergentes de relações familiares que resultem de uniões 
constituídas segundo os usos e costumes, dentro dos limites da lei; 

c) colaborar na manutenção da paz e hannonià social; 
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d) part1c1par as autoridades administrativa a existência e localização de 
malfeitores e esconderijo de armas; 

e) denunciar a exploração, circulação ou comercialização não licenciada elos 
recursos naturais tais como: madeiras, lenha, carvão, minérios, areas, etc; 

f) mobilizar e organizar as populações para construção e manutenção de 
poços , diques, aterros, valas de drenagens e irrigação; 

g) mobilizar e organizar as comunidades locais para a construção e 
manutenção nomeadamente: de salas de aulas e casas para professores; 
enfermarias e casas . para enfermeiros; casas de espera para mulheres 
grávidas e para parteiras; centros de reabilitaçãoínutricional para crianças 
mal nutridas, etc. , 1 

h) mobilizar e organizar as comunidades locais para a construção e 
manutenção de cemitérios; 

i) mobilizar as comunidades locais para a construção e manutenção de vias 
de acesso; ' 

I 

j) educar a população para a construção de latrinas melhoradas; 

k) desenvolver medidas educativas preventivas de casamentos prematuros; 

I) sensibilizar as populações para integrarem-se em parcelamentos de 
produção agríco~a; 

m) mobilizar as comunidades para a utilização de tracção animal como meio 
de transporte, bem como a construção e utilização de canoas pela 
população residente na costa ou em lugares próximos dos rios; 

n) mobilizar e organizar as comunidades para participarem nas acções de. 
· preveção de epidemias, tais como cólera, meningite; diarreias, malária 
bem como de outras doenças contagiosas, nomeadamente DTS, SIDA, 
tuberculos e ainda, nas campanhas c!e vacinação, saneamento do meio 
ambiente; 

o) mobilizar as populações para o seu recenseamento anual; 
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p) mobilizar as populações para o pagamento de impostos; 

Secção III 
Direitos e deveres em especial 

Artigo 6 
(Direitos dos chefes tradicionais e secretários de bairro ou aldeia) 

Os chefes tradicionais e secretários de bairro ou aldeia têm o direito de: 

a) ser consultado na resolução de questões 
vida, o bem estar e o desenvolvimento 
condições de vida da comunidade local; 

fundamentais que ·afectem a 
in~egrado e harmonioso das 

I 
I 

b) receber um subsídio derivado da sua participação na cobrança de 
impostos; 

c) ser reconhecido como tal pelo Estado. 

Artigo 7 
(Direitos dos chefes tradicionais) 

Os chefes tradicionais têm o direito de : 

d) usar símbolos da República; 

b) usar fardamento ou distintivo próprio. 

Artigo 8 
(Deveres dos chefes ·tradicionais) 

São deveres dos chefes tradicionais: 

a) transmitir às comunidades as orientações das autoridades administrativas 
sobre lavouras e outras formas de preparação dos terrenos para a 
agricultura, sementeiras, sachas, colheita e outras operações necessárias 
para aumentar os rendimentos das culturas; 
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b) mobilizar as comunidades para as acções de apoio à extensão rural, 
visando melhorar os métodos de produçãtJ, o fomento agrícola e 
pecuário, introdução de variedades de sementes e espécies de alta 
produtividade e resistência à seca e doenças; 

c) instruir as populações sobre o uso da tracção animal na realização da 
actividade agrícola e afins, nomeadamente de juntas de bois ou burros; 

d) colaborar na investigação sobre a história, cultura e tradições das 
comunidades locais, incluindo a culinária, música, canto e dança e outras 
formas culturais de recreação; 

\ 

e) educar .as comunidades a participar condignamente nas cerimónias de 
celebração de datas históricas e nas festas tradicionais; 

9 assegurar a preservação e desenvolvimento dos ·valores culturais das 
comunidade~; 

g) informar as comunidades sobre a previsão de ocorrência de calamidades 
naturais, formas de prevenção e reparação de prejuízos bem como 
comunicar às autoridades administrativas do Estado sobre os efeitos 
provocados por essas calamidades; 

h) informar as autoridades administrativas sobre a existência de epidemias, 
· sintomas de perigos de seca, cheias, pragas de gafanhoto ou de outros 

animais predadores; 

i) participar na educação das comunidades sobre formas de uso sustentável 
e gestão dos recur5os naturais, incluindo a prevenção de queimadas não 
controladas, caça, corte de madeiras, lenha sem autorização; 

j) ajudar a identificar situações de falta de emprego e promover as formas 
d~ auto-emprego, individual ou associativo; 

k) apoiar as iniciativas locais de formaç_ão profissional e promoção de 
iniciativas de criação de emprego; 

I) educar os cidadãos a promover o registo dos seus casamentos 
tradicionais, nascimentos e óbitos; 
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Artigo 9 
(Deveres do secretário do bairro ou de aldeia) 

São deveres do secretário do bairro ou de aldeia: 

a) mobilizar e organizar as comunidades para a construção de mercados e 
feiras agro-pecuárias; 

b) mobilizar a população para construir a sua habitação em áreas parceladas; 

c)' educar as comunidades sobre as melhores formas de preservação de 
floresta e fauna bravia; I 

d) orientar as comuniqades para a criação de animais de pequena ~pécie, 
visando a melhoria da sua dieta alimentar; 

e} mobilizar os pais a mandar os seus filhos à escola; 

f) promover jogos e outras actividades recreativas de carácter formativo e 
educativo das crianças; 

g) incentivar o desenvolvimento do desp011o recreativo escolar; 

Capítulo III 
Legitimação das autorid!ldes comunitárias 

Artigo 10 
(Ch(~fes tradicionais) 

I . A legitimação dos chefes tradicionais é feita de acordo com as regras da 
respectiva comunidade; 

Artigo 11 
(Secretários de bairro ou aldeia e outros lideres ) 

Os secretários de bairro ou aldeia e outros lideres são escolhidos segundo 
c.r itérios da respectiva comunidade local ou grupo social. 
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Capítulo IV 
Reconhecimento das autoridades comunitárias 

Artigo 12 
(Reconhecimento) 

O reconhecimento formal das autoridades comunitárias será feita pelo 
competente representante do Estado mediante identificação e registo do líder 
comunitário já legitimado. 

Capítulo V 

Disposições finais 

Artigo 13 

As autoridades comunitárias em exercício serão imediatamente 
reconhecidas, desde que devidamente legitimadas. 

Artigo 14 

As dúvidas e omissões suscitadas na aplicação deste regulamento serão 
resolvidas pelo Ministério da Adminstração Estatal. 

Artigo 15 

O presente regulamento entra imediatamente em vigor 

Maputo, 14 de Julho de 2000 

FONTE: BOLETIM DA REPÚBLICA (2000), op. cit.; REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEIMINIST!>RIO DA 
ADMINISTRAÇAO ESTATAL (2000), op. cit. 




