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Nota Introdutória 

O presente texto pretende contribuir para o debate sobre as celebrações dos 50 Anos da Frelimo. Não 

é preocupação deste texto discutir datas, no sentido de situar cronologicamente a Frente de Libertação 

de Moçambique (FRELIMO), movimento armado criado em 1962 ou a Frelimo criada em 1977 como 

partido político. Igualmente, não é interesse deste artigo apresentar e discutir antigos combatentes 

como indivíduos, seus méritos e deméritos. Pelo contrário, é interesse deste texto analisar de forma 

específica a/s ideologia/s da Frelimo nesses 50 anos ao serviço do Estado Moçambicano.  

 

Destaca-se duas correntes ideológicas diametralmente diferentes: o Marxismo-Leninismo e o Neo-

liberalismo. O texto vai tentar, duma forma desapaixonada, perceber a Frelimo Marxista-Leninista e a 

Frelimo neo-liberal ao longo dos 50 anos (1962-2012) . As motivações que inspiram o presente texto 

e como este discute a/s ideologia/s da Frelimo estão apresentadas, como tentativa de análise,  nas 

linhas que se seguem. 

 

A literatura sobre o pensamento político-ideológico da Frelimo é escassa e, talvez inexistente. Dos 

escassos escritos lê-se e ouve-se dizer que desde 1977 a Frelimo se torna Marxista-Leninista e Partido 

de Vanguarda cuja finalidade era construir um Estado socialista rumo ao comunismo. Mas dos 

meados da década de 80 diz-se que a Frelimo abandona aqueles atributos ideológicos e abraça o neo-

liberalismo económico, multipartidarismo e por aí em diante. Será que a Frelimo Marxista-Leninista é 

a mesma do neo-liberalismo de hoje. Vozes bem posicionadas da Frelimo afirmam que “é a mesma 

Frelimo, chamem nomes que quiserem”
2
. Este texto, também, não discorda. Mas o que significa ser 

Frelimo Marxista-Leninista e Frelimo neo-liberal em termos de afirmação ideológica que se possa 

ensinar e transmitir aos jovens de hoje e de amanhã? Não parece tarefa simples transformar as mentes 

de membros dum partido ideologicamente firmes a internalizar duas ideologias diametralmente 

                                                
1 O texto se enquadra nas reflexões sobre o rumo politico-ideologico da FRELIMO durante os 50 Anos. É uma 

análise independente, portanto da inteira responsabilidade do autor.  
2 Joaquim Chissano, antigo estadista Moçambicano e membro da Frelimo em entrevista no canal televisivo STV 

em Abril 2012 no quadro das celebrações dos 50 Anos da Frelimo; Joel Tembe, antigo combatente em entrevista 

na TVM no dia 05 de Junho de 2012, debruçando-se sobre as decisões do III°. Congresso da Frelimo. 
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diferentes em menos de 13 anos (1977-1990), pois isso exige força hércule e que pode até obrigar os 

mentores a interromper o processo de “ideologização” da máquina estatual e a sociedade. Será isso o 

que aconteceu em Moçambique?  

 

Da heroicidade dos Moçambicanos que conduziram a luta de libertação nacional e lideraram o 

processo de construção do Estado Moçambicano até ao presente se pode aprender virtudes de 

afirmação da mocambicanidade. Dos vícios e erros de análise que a minha geração comete e, 

provavelmente, continuará a cometer sobre as ideologias da Frelimo se pode atribuir, possivelmente, 

a duas razões: (i) “intelectualidade de sovaco”, quer dizer, desonestidade intelectual de académicos 

que preferem guardar para si o que sabem sobre a ideologia da Frelimo devido a conforto económico 

e político;   (ii) silêncio dos camaradas ideólogos da Frelimo em esclarecer aos jovens as ideologias 

(fundamentos e limites) que a Frelimo adoptou ou adopta em cada fase da sua existência, tanto, como 

força militar-política, político-militar e política. 

 

Em Moçambique, se por um lado, a elite política da Frelimo, em exercício efectivo de poder ou não, 

não se tem pronunciado sobre os fundamentos e limites de correntes ideológicas adoptadas – 

Marxismo-Leninismo, Partido de Vanguarda e Socialismo -, e se por outro, os académicos viram-se 

as costas ao debate sobre a ideologia da Frelimo Marxista-Leninista e a da Frelimo neo-liberal e 

capitalista, vê-se nessas atitutes razões suficientes para trazer ao debate o assunto em questão numa 

altura em que a Frelimo se prepara para o X°. Congresso a se realizar em Outubro 2012, na Cidade de 

Pemba, Província de Cabo Delgado. Talvez, isso possa ajudar a perceber melhor que visão política 

esculpe a máquina do exercício de poder da Frelimo e que ideologia política, se haver alguma, será 

arquitectada pela e para a Frelimo depois do X°. Congresso.   

 

Uso e Abuso da Ideologia Marxista-Leninista 

Antes de mais, reconheça-se que o pensamento de Marx
3
 contribui para uma leitura diferente de 

fenómenos sócio-políticos e económicos nos nossos dias. Independementemente de interpretações 

que o pensamento de Marx suscitara, seu respectivo uso e abuso, com particular ênfase por Lenin e 

seus seguidores, extensivamente conhecido na arena política e académica por Marxismo-Leninismo; 

das críticas levianas e rejeições das virtudes do pensamento em si, a história de pensamento revela 

que Marx e seguidores providenciaram uma das principais bases filosóficas para análise da economia 

                                                
3 De seu nome completo Karl Heinrich Marx (5 de Maio de 1818 – 14 de Março de 1883) foi um filósofo, 

economist, sociólogo, historiador, jornalista e revolucionário socialista. Talvez o pensador socialista mais 

influent do Séc XIX. 
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política moderna, pois ela tem constituído até agora, talvez, o melhor quadro metodológico para o 

estudo da dinâmica de mudanças das sociedades. Sem excepcão, e como qualquer outra corrente 

filosófica, o Marxismo-Leninismo adoptado pela Frelimo deve também estar sujeito à interpretações, 

críticas e até rejeições, das quais, as principais, para os propósitos desta análise, relacionam-se com os 

três conceitos inter-relacionados sobre o Marxismo-Leninismo, designadamente:  o Partido da 

Vanguarda (o único e auténtico), a ditadura do proletariado e o socialismo, elementos-chave que 

influenciaram o processo político, quer dizer, a origem do Estado do Partido Único em Moçambique 

e também nalguns países da África Sub-Sahariana pós-independência.  

 

Desde já, precisamos distinguir o Estado de Partido Único de de jure e o de de facto. Diz-se que 

existe um Estado de Partido Único de de jure quando a Constituição de um determinado país estatui 

que haverá um único partido político, tornando assim ilegal para que qualquer indivíduo forme e se 

torne membro de outros partidos, mesmo que ela/ele apregoe o pressuposto de igualdade “ame o seu 

próximo como a ti mesmo” (Lucas, 10:14; Mt 19:19; Gálatas 5:14), dito que os socialistas comunistas 

estão bem familiarizados. Por outro lado, diz-se que existe um Estado de Partido Único de de facto 

quando o partido, em exercício do poder, ganha invariavelmente todas eleições quer por causa da sua 

legitimidade heróica-histórica, legitimidade legal ou por sua popularidade (partido antigo e bem 

estabelecido ou legitimidade de exercício/ desempenho económico, social e político) ou mesmo 

legitimação das vitórias eleitorais pelas abstenções dos eleitores. Neste caso, a Constituição do Estado 

e as demais leis (Lei Eleitoral) estabelecem que o partido que ganha as eleições e tenha maioria no 

Parlamento forma o governo por um período estabelecido, no fim do qual novas eleições são 

realizadas. Todavia, as novas eleições não excluem os outros partidos políticos de participarem e 

procurarem acesso ao poder político. Assim, um Estado de Partido Único de de facto existe onde o 

partido “mais popular” continua a governar eleição após eleição com mandato renovado dos eleitores, 

tanto aos que tiveram a oportunidade de eleger como aos que se abstiveram de eleger esse ou aquele 

partido mas que preferem o partido que está a governar. Que está errado nisso? Até aqui, nada! 

 

Para situar esta reflexão,  vários autores (Mandaza & Sachikonye, 1991; Mazrui & Tidy, 1984) 

apontam que não existe na teoria Marxista-Leninista nenhuma referência ao sistema dum Estado de 

Partido Único e, muitas vezes se procurou ignorar que o Partido Bolshevik da Revolução de Outubro 

1971/18 era apenas um entre tantos outros partidos, que recebeu menos que um terço de votos nas 

eleições para Assembleia Constituinte em 1918. No entanto, deve-se também reconhecer e perceber 

que o modelo de um Estado de Partido Único de de jure foi introduzido à civilização moderna como 
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variante alternativa de governação, pelos Bolsheviks, liderados por Lenin
4
 depois da Revolução de 

1917. Foi a partir daí que se expandiu para muitos países no mundo mas em diferentes formas 

segundo referências sócio-políticas e económicas específicas das regiões e contextos. O Estado de 

Partido Único de de jure não emergira dum dia para o outro depois de 1971. Levou anos e os sistemas 

políticos da Europa do Leste contemporânea, inspirados pelo exemplo Soviético, e os modelos 

ideológicos adoptados em muitos países em África pós-independência emergem do contexto da 

Segunda Guerra Mundial (IIª GM).  

 

As variedades de Estado de Partido Único em África começam a perfilar no mesmo diapasão desde os 

primórdias do período da descolonização nos finais da década de 1950. Críticos como Slovo (1990); 

Friedrickse (1991), dizem que tais variedades foram inicialmente inspirados por uma psicologia 

política acrítica e não por uma de Estado, misturando assim várias referências para conveniências de 

exercício de poder político, mesmo que isso significasse conduzir o Estado e a sociedade à 

desgovernação. Tais variedades se caracterizam por um sistema político porroso onde decisões 

fundamentais são tomadas por certos indivíduos alinhados a quadros ideológicos, dos quais, não 

fizeram esforços em compreende-los mas quiseram a todo custo implanta-los numa realidade sócio-

política em construção que talvez responderia melhor às exigências de sociedades políticas modernas. 

O impacto dessa psicologia política acrítica ainda flagela os Estados em África, no sentido de que 

ainda situam Africa Sub-Sahariana como terreno favorável para testar quadros ideológicos e modelos 

políticos e sócio-económicos, mesmo que esses tenham falhado noutros cantos do mundo
5
. À 

psicologia política acrítica, se acrescenta a mística do partido heróico, cuja duração depende de 

circunstâncias específicas de máquina estadual, a qual criara condições  para um generalizado “medo 

do Partido no poder”. Relatos há, em quase todos os países Africanos de Estado de Partido Único, 

indicando que mesmo membros séniores num Estado de Partido Único tem mais medo do seu próprio 

partido que o respeito da disciplina partidária. Daqui, se torna interessante estabelecer a relação entre 

a mística heróica do Partido Único à evaporar-se ao longo da história e o medo à esse Partido Único 

que se declara Marxista-Leninista e Vanguarda. 

 

 

 

                                                
4 De seu nome completo Vladmir Illyich Ulyanov (mais tarde conhecido por Lenin) (10 de Abril de 1870 – 21 

de Janeiro de 1924, foi revolucionário marxista russo. 
5Assunto abordado com mais detalhes sobre o modelo proposto pelo Jeffrey Sachs em 2006 em Moçambique 

para a construção de Millenium Villages. Cfr.: Chambote (2010); Desafios do Combate a Pobreza em 

Moçambique. O caso de Vila de Milenio de Chibuto; UNDP/MCT. Maputo. 
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Parte 1 

Marxismo-Leninismo: Partido de Vanguarda e Socialismo 

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

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

Frelimo era com a ideologia Marxista-Leninista e o socialismo ou era com os operários e 

camponenes? (ii) Em quê assentava a “consciência” dos ideógos da Frelimo ao apresentar o partido 

como “único e auténtico”? (iii) Volvidos 50 anos, a Frelimo ainda é aliado de operárioas e 

camponeses? Essas, são questões que ao invez de fornecer respostas, suscitam mais perguntas, entre 

as quais, se os membros que constituíam a direcção máxima da Frelimo ontem e hoje estavam 

convíctos da ideologia apregoada.  

 

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

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

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

as forças políticas vivas da sociedade se engajariam no desenvolvimento político do Estado 

Moçambicano. Daqui, precisa-se reconhecer alguma distorção e falsificação da história política em 

Moçambique ao tentar-se ligar e conotar o socialismo ao Estado de Partido Único.  Governos de 

orientação socialista tomam poder e deixam-no na Grã-Bretanha, Alemanha, mesmo na então 

Alemanha Ocidental, França (última eleição de François Hollande, socialista) Itália, Países Baixos e 

Canadá. Ainda que sejam investigados e divulgados os alegados “males” do socialismo, parece que o 

grande problema de ter-se optado pelo modelo Soviético de governação é este estar relacionado com a 

tirania e dictadura do Estado do Partido Único e, Sithole (1991, p. 78) vai longe dizendo “não 

sabemos disso porque académicos e políticos burgueses nos disseram mas porque os camaradas 

teriam nos dito as peripéciam por que teriam passado”. 

 

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

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

objectivamente o caminho que a sociedade deve seguir. Se tal luz ilumina caminho certo e verdadeiro 

é assunto que não cabe discutir aqui. No entanto, ressalve-se que a ideia de vanguarda foi 

popularizada por Lenin e os Bolsheviks e, destes foi acolhida no mundo por todos aqueles que 

acreditavam nos ideais de Lenin sobretudo a relevância do vanguardimso na construção de Estado 

pós-independente forte em Africa. Tal concepção teve oposição do público do Norte apesar ter-se 

criado, na altura, uma base consensual forte no Norte sobre como uma África instável, tribal e ainda 

primitiva/sem desenvolvimento poderia ser melhor re-desenhada e governada através de centralização 
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forte do Estado, preferencialmente demonstrando uma subscrição total ao modelo Ocidental de 

desenvolvimento, o modelo de Rostow. 

 

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

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

(chegar ao comunismo e mais nada). Lenin introduz no quadro da organização desse “Partido de 

Vanguarda” um conceito genial e original - o “centralismo democrático” – frase que se encontra em 

muitos escritos de autores,  Moçambicanos inclusive, e mimicamente usada sem que suas armadilhas 

e implicações tenham sido criticamente examinadas.  A genialdade do conceito reside mais nos seus 

efeitos que na sua complexidade. Tente-se perceber o significado subjacente ao conceito “centralismo 

democrático”.  

 

Centralismo Democrático 

O texto tenta, primeiro, perceber como funciona a máquina dum Partido da Vanguarda. O Partido de 

Vanguarda é estruturado hierarquicamente como uma pirâmide e no topo se situa seu Secretário 

Geral, seguido em ordem descendente pela Comissão Política/ politburgo, Comité Central, Conselhos 

Provinciais e Distritais, Delegações e Células na base. Dentro dessa estrutura hierárquica, assuntos do 

interesse e relevantes ao Partido são discutidos a medida que surgem a qualquer nível. O importante é 

que, passo-a-passo, canais formais devem ser seguidos, de forma disciplinar e comunicar tais assuntos 

do Partido quer a nível do topo ou abaixo da hierarquia. Sempre que a decisão é tomada por uma 

estrutura superior imediatamente acima, ela (decisão) é transmitida ao órgão imediatamente abaixo 

como directriz e deve ser cumprida. Esta é a parte do “centralismo”. 

 

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

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

ideias de quem quer que seja no Partido. Mas só e só o podem fazer dentro da estrutura hierárquica 

estabelecida no Partido. No contexto de Moçambique podemos elucidar isso com as notas 

explicativas das teses para as Células do Partido Frelimo publicadas antes do IX° Congresso da 

Frelimo realizada de 10 a 14 de Novembro de 2006, em Quelimane, e pode-se ler: “críticas fazem-se 

dentro das estruturas do partido...não na rua ou ao ar livre,...” (Hanlon e Smart, 2008, p. 216). É nessa 

linha que precisamos de perceber a componente democrática do vanguardismo. Uma vez que a 

decisão é tomada e transmitida a estrutura descendente da linha de organização política, então deve 

ser implementada como política do partido ou directiva. Não haverá mais discussão sobre o assunto. 

Um exemplo mais ilustrativo do vanguardismo foi o acto da então Presidente da Autoridade Nacional 
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da Função Pública, Victória Diogo, patente na Resolução n° 1/2007, artigo 1, e lê-se: “A 

correspondência oficial passa a terminar com a seguinte fórmula: Decisão Tomada, Decisão 

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

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

Estado de Partido Único e de Vanguarda
6
 e não num Estado de Direito Democrático onde certas 

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

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

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

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

expulsão do Partido. 

 

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

instrumento de governação enfatizaram mais a componente “centralismo” que a componente 

“democrática” da equação no exercício de poder. Isso era exactamente o que Lenin teria pretendido, 

quando procurou construir um instrumento que o ajudaria a conspirar em segredo e ditar seus 

comandos revolucionários para a classe proletária duma forma efectiva na luta contra o Estado 

opressivo do seu tempo. Lénin arquitecta a teoria do Estado de Partido Único por causa da sua paixão 

a “ditadura do proletariado” para conquistar o poder político. Para Lénin, uma vez derrubado o 

Estado Opressor, tal instrumento deixaria de ter utilidade. Por isso, não aparece evidente que Lenin 

tenha tido intenções de manter e querer que esse instrumento fosse usado para todos os tempos e 

ocasiões e, em todas as circunstâncias e instituições do Estado. Um instrumento inapropriado para 

circunstâncias inapropriadas tende a produzir efeitos e resultados errados, apesar desses resultados 

não puderem ser necessariamente negativos – o caso da Vitória Diogo. Relatos há que referem que 

antes da morte, Lenin (1923)
7
 advertiu Trotsky: “tenha cuidado com camarada Stalin...” e não foi sem 

boa causa. É que depois de Lenin é Stalin que arquecta todos os vícios e clamores do “centralismo” 

no Partido Comunista pondo de lado o devido lugar reconhecido para a parte “democrática”. O texto 

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

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

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

de Outubro, acreditou-se que ficou um vazio quanto à formula para o fecho da correspondência official em 

Moçambique. Justificada nesses termos procurou-se encontrar outra justificação assente na “conjuntura sócio-

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

Autoridade Nacional da Função Pública determinou e aprovou a fórmula do fecho de correspondência official 
em Moçambique que viria a ser declarada ilegal pelo Conselho Constitucional através da Deliberação n°. 

01/CC/2007, de 12 de Abril, na alínea a), parágrafo IV. 
7 Lenin, V.I. 1923-24 "Last Testament" Letters to the Congress, in Lenin Collected Works, Volume 36 pp. 593–

611. Available online at: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/testamnt/congress.htm 

(accessed 30th November 2011) 

 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/testamnt/congress.htm
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não julga nem Lénin por ter inventado o “centralismo democrático” e muito menos Stalin por ter-se 

aproveitado da ideia e distorcendo-a durante seu reinado, como Moyo (1999, p. 93) argumenta. 

Interessa perceber as nuances do “centralismo democrático” para melhor perceber a ideologia que a 

Frelimo numa fase da sua historia apregoara ter adoptado. Desta reflexão fica-se por investigar se o 

que a Frelimo implementou em Moçambique foi Marxismo-Leninismo ou Marxismo-Stalinismo. 

 

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

está proeminente no slogan “Liberdade na Discussão, Unidade na Acção
8
”, da qual Lenin seguira o 

exemplo da Primeira Internacional
9
, e organizara os Bolsheviks como um partido de vanguarda 

centralizado democraticamente, donde a liberdade de expressão política tinha legitimidade 

reconhecida até ao consenso alcançado para aprovação da política partidára. Depois disso, todos os 

membros do Partido devem apoiar a política oficial estabelecida no consenso. No panfleto
10

, Lenin 

(1905) diz: 

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

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

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

autonomia para as organizações locais do Partido implica liberdade universal e plena para criticar, 

desde que isso não desturbe a unidade para uma acção definida; não reconhece todo criticismo que 

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

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

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

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

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

dentro do Partido deixou de existir com a morte de Lenin 1924. 

 

Levou 60 anos entre Lenin e Gorbachev
11

 para desenterrar os restos da democracia no sistema 

Soviético. Depoimentos existem de socialistas que foram quer forçados ou ajudados pela Perestroika 

e Glasnost de Gorbachev a descobrirem as virtudes do pluralismo político agora juram que nunca 

houve uma conexão histórica entre o socialismo e o Estado de Partido Unico (Moyo, 1991, p.93) e 

não cremos que os ideógolos Marxistas-Leninistas da Frelimo digam o contrário. Analista como 

Sithole (1991, p.75), avança mesmo dizendo que o centralismo democrático é um instrumento neutro 

                                                
8 Tradução livre do slogan “Freedom in Discussion, Unity in Action” 
9 International Workingmen Association (IWA) 1864-1876 
10 Lenin (1905) Freedom to Criticise and Unity for Action 
11 Secretário Geral do Partido Comunista da União Soviética de 11 de Março de 1985 a 24 de Agosto de 1991. 
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e pode ser usado tanto para fins  revolucionários como reacionários. Mas na política africana, 

particularmente quando o antigo regime (colonialismo) desapareceu, este instrumento foi mais usado 

para fins reaccionários que revolucionários . Se se investigasse essa premissa, talvez, Moçambique 

teria de re-classificar os revolucionários e os reaccionários. Do que se depreende dessa reflexão, as 

políticas de Estado de Partido de Vanguarda são inapropriadas para sociedades políticas pós IIGM, 

especialmente se prosseguem valores democráticos  para o acesso, manutenção e exercício legítimo 

de poder político.  

 

Parte 2 

Partido de Vanguarda: “único e autêntico” 

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

em geral, tornaram-se na maior base ideológica, tal recurso, que servira de iniciação e reforço de 

regimes do Estado de Partido Único no mundo. Aqueles, o fizeram quer apoiando aos Partidos 

Comunistas quer aos movimentos de libertação nacional assim que emergiam nos chamados países do 

Terceiro Mundo no decurso do Sec. XX. No início, tais partidos e movimentos deviam obter o 

reconhecimento da União Soviética para serem considerados “auténticos”. Mas por volta dos finais da 

decada de 1960, a crise Sino-Soviética deixara muitos desses partidos e movimentos de luta de 

libertação nacional quase divididos entre a União Soviética e China como seus principais mentores e 

apoiantes, particularmente, no que diz respeito ao apoio militar em forma de treinamentos e 

abastecimento de armas. Essa foi, de facto, a situação na África Sub-Sahariana (ASS), com a União 

Soviética a baptizar seis dos movimentos de libertação nacional como “único e auténtico” 

movimentos entre vários grupos que estavam envolvidos na luta de libertação nacional, 

designadamente: o ANC, incluindo a sua organização concomitante Partido Comunista da África do 

Sul; ZAPU do Zimbabwe, SWAPO da Namíbia, o PAIGC de Guiné Bissau, MPLA de Angola e 

FRELIMO de Moçambique. Igualmente, China baptizou seus movimentos “auténticos”. Estes eram 

claramente aqueles que teriam sido rotulados de movimentos “rebeldes” pela União Soviética e seus 

aliados, e são: ZANU, PAC e UNITA, de Zimbabwe, Africa do Sul e Angola respectivamente.   

 

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

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

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

disso, há até aqui pouca evidência que os movimentos de libertação nacional, alguns deles estão no 

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

acreditarem as persuasões ideológicas de ambos União Soviética ou China. No fim disso tudo, o que 
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parecia ser alinhamento ideológico, era uma questão de qual dos dois poderia providenciar apoio 

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

 

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

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

político favorável e procurasse legitimidade da esquerda e de regimes de orientação Marxista, quer na 

Europa e nos países que aspiravam a independência nacional no Terceiro Mundo. O que está 

implícito nessa teoria de Partido de Vanguarda e ditadura do proletariado é a noção de  partido “único 

e auténtico”, o infalível, portanto sinónimo com o Estado e as massas – o povo. Seguindo esse 

raciocínio, não é muito difícil perceber como a tal teoria foi convenientemente distorcida, na busca de 

alguma forma de justificação filosófica para sustentar as premissas do Estado de Partido Único que 

foi invariavelmente o resultado de processos social e político dos respectivos país proponentes dessa 

ideologia. Algo similar, nos círculos intelectual e académica, produziu-se um gênero de intelectuais 

que eram exageradamente intolerantes as opiniões de seus colegas, colocando de lado os 

ensinamentos de Lenin sobre a liberdade universal e plena de discutir e discordar com uma opinião 

alheia sobre a condução política das sociedades. Dado ao fraccionalismo mesmo no seio da esquerda 

em si produziu-se um novo vocabulário nas ciências sociais: “única linha correcta, única ideologia 

correcta”, expressões que alguns da minha geração se confrontaram com elas na universidade, mas 

ninguém nos oferecia elementos de análise com clareza sobre a profundidade do assunto. “Os 

doadores não querem ouvir falar de marxismo, socialismo e comunismo. Sabes, nem o povo quer 

saber disso. Sofreu demais”, dizia um docente meu.  

 

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

Moçambique ainda se pode questionar nos seguintes termos: desde quando e em que medida um 

Partido Marxista-Leninista foi aliado de camponeses e dependeu/ precisou destes para realizar seu 

projecto socialista? Não será que o mundo teria testemunhado uma aliança oportunista dos que se 

auto-proclamaram de marxistas-leninistas para ludibriar os camponeses de forma a usar-se da 

ignorância daqueles para fins tirânicos do Estado do Partido Único? Mesmo que houvesse a 

imperatividade de estabelecer um Estado forte e, mesmo que fosse  usado o simbolismo “um galo, 

para cada capoeira”, não se estaria a abordar o assunto de galo e galinhas em capoeiras nas aldeias de 

Muedumbe, Marávia ou Massangena, norte, centro e sul de Moçambique respectivamente. Estaria-se, 

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

ministros, parlamentares, venerandos juízes e por ai fora.  
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Para o caso de Moçambique, é oficial e continua a ser a tese de que a luta de libertação nacional 

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

especial como aliados da luta. 37 anos depois (1975-2012) os camponeses e operários ainda 

reclamam não terem sido emancipados politicamente para o usufruto de seus direitos e exercício de 

suas obrigações – pessoas que vivem nas zonas rurais são muita das vezes apresentadas em público, 

pelos órgaõs de comunicação social, a agradecer pela de uma fonte de água, construção duma escola 

ou posto de saúde, actividades que são de obrigação do Estado fazer e, essa obrigação do Estado para 

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

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

em gesto genuflexório de agradecimento. Volvidos os 37 anos de independência nacional, de quê se 

orgulha o Estado Moçambicano em ter agradecido aos camponeses? Dos operários, nem se pode 

falar. Esses foram abandonados num dos 1°s de Maio nos primeiros anos do Séc. XXI na Praça dos 

Trabalhadores em Maputo. 

 

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

Marxista-Leninista as pretenções dum Estado Marxista-Leninista, como foi o caso de Moçambique, 

em relação a aliança deste com os camponeses. A aliança, no quadro dessa ideologia, seria com o 

proletariado que Lenin viu como segmento mais progressivo da sociedade que poderia ser usado para 

destruir o Estado opressor. Curiosamente, a Frelimo não deixa claro que significa aliança com os 

camponeses e quando terminou essa aliança? Se os financiamentos para agricultura e extensão rural 

continuam abaixo do sustentável social e economicamente para os camponeses (produção familiar ou 

comercial), ainda se pode orgulhar-se dessa aliança?  

 

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

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

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

Lionde, Cahora Bassa. Não é nada disso. A questão pode ser vista por um outro ângulo: será que 

Moçambique continuará um país de camponeses para sempre?  

 

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

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

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

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

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



12 

 

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

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

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

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

entreter camponeses e concentrar-se em estratégias que os mantenha perpetuamente camponeses, não 

emancipados e sempre a agradecimentos genuflexórios. Dessa forma vai ganhando todas as eleições 

democráticas em competição com outros partidos políticos e obterá maioria parlamentar. Mas a 

estratégia corre o risco de outros partidos fazerem-se à caminho das aldeias e expôrem aos 

camponeses o que a massa laboral tem experimentado nas cidades. É mais fácil refutar legitimidade 

de desempenho para os que vivem nas cidades com argumentos de comparação tipo – tempo colonial 

não havia telefones celulares e hoje há variedades deles; ha muitas bicicletas em Quelimane logo 

probreza reduzir -, mas para os que vivem das agruras da vida nas zonas rurais onde falta tudo pode 

ter efeito imprevisível a Frelimo. Ou a Frelimo deve revisitar sua aliança com os operários, para se 

acautelar enquanto é tempo dos grandes tempestades à vista no mercado laboral interno. Eis a 

preocupação: se a Frelimo não quer prestar atenção as essas inquietações ideológicas, o mínimo deve 

ajustar-se a realidade da classe operária, sua aliada se tiver que coerentemente observar os ditames do 

Marxismo-Leninismo. Mas depois das manifestações dos trabalhadores no último mandado de 

Chissano, a Frelimo desaliou-se aos operários. Revisitar as alianças da Frelimo com os camponeses e 

operários seria exigir demais? Humildade duma organização política que completa 50 anos pode 

constituir ingrediente para o reforço de legitimidade em tempos de incertezas de identidade 

ideológica dos “aliados”.  

 

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

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

conduzidas e ganhas militarmente no campo, o Governo de Moçambique liderado por Partido Frelimo 

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

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

inspiradas a partir de cidades por homens e mulheres que podiam e podem ler e escrever, isto é, 

aqueles que tinham uma visão cosmopolita e não de aldeia. Disso Lenin estava bastante consciente e 

procurou galvanizar a sua luta com a massa proletária e não com camponeses, mesmo que isso 

parecesse excluir esses últimos. A questão que pode ser analisada aqui foi a atitude de Lénin em 

evitar assunpção lógica e simplista da configuração dum Estado de Partido Único a despeito de que 

essa traria estabilidade e unidade nacional como foi evidente na equação algébrica do Partido de 
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Kaunda
12

, a UNIP: One Zambia=One Nation; One Nation=Onle Leader; That Leader=....Esse tipo 

de simplicidade esconde a incapacidade ou arrogância dos líderes africanos em lidar com assuntos 

ideológicos e complexos de governação. Como consequência disso, líderes na ASS pós-

independência declararam que teriam encontrado uma forma atípica da teoria de governação 

genuinamente Africana. 

 

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

se configurara no Marxismo-Leninismo e na ideia de um “único” e “auténtico” partido de vanguarda. 

A aplicação mais lógica dessa tese foi no caso de Moçambique quando Samora Machel declarou que 

Frelimo era um Partido de Vanguarda. Com, mas poucas modificações todos os movimentos de 

libertação que acederam ao poder estadual tentaram impor à suas respectivas sociedades as marcas de 

partido “único” e “auténtico”. Mais importante ainda, esta ênfase de “único e auténtico” movimento 

de libertação providenciou a rationale, e de facto, a licença da qual o Partido do período pós-

independência poderia fazer tudo o que quisesse, no interesse das massas e sobre os interesses do 

povo que clamava servir. Em particular, é o elemento militarista – a imagem mais predominante dos 

movimentos de libertação, a qual militara contra democracia, colocara limites de liberdades à 

sociedade civil no geral e finalmente providenciara uma justificação dúbia por tudo o que é feito em 

nome do “povo”, na “nobre tradição da heróica luta de libertação nacional”! É um problema muito 

notório, em termos de documentação,  nos movimentos de luta de libertação nacional, os quais, no 

caso de outros movimentos da África Austral, tiveram que operar no exílio, longe de suas terras (a 

diáspora), o que, talvez, poderia ter providenciado o elemento de prestação de contas. Talvez, foi na 

ausência daqueles que foram reportadas várias atrocidades e detenções nas mãos de certos elementos 

radicais dentro de movimentos de libertação em si mesmo. Percebe-se que a sociedade civil estava 

mutilada de ter uma pequena burguesia educada como elemento importante que poderia ajudar a 

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

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

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

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

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

 

 

 

                                                
12 Kenneth Kaunda, pai fundador da Republica da Zambia e governou Zambia de 1964-1991. 
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Parte 3 

Controlo da Mudança e Mudança Controlada 

Recapitulando, os movimentos de libertação nacional na ASS revelam não terem feito nenhum 

esforço para lidar com considerações teoréticas da construção socialista, sobretudo aqueles aspectos 

que eram essenciais ao processo que conduziriam ao socialismo. Igualmente, ficou sem ser resolvida 

a questão da relação teoria-prática no sentido, se era possível avançar com e para o socialismo com 

uma população basicalmente camponesa? Slovo (1970?) assegurava que seria possível avançar para o 

socialismo através da via não-capitalista(nota8). Implicitamente, ele elegia os camponeses e não a 

massa proletária, visto esta estar associada ou corrompida com a via capitalista para o socialismo. 

Portanto, só os camponeses seriam como que “os puros” que poderiam constituir uma base sólida 

para os pilares do socialismo. Curiosamente, é o mesmo Slovo (1979) que acusa FRELIMO de 

“transformação prematura do movimento para um Partido de Vanguarda (9), referindo a declaração 

de Samora Machel de 1979. Se Slovo estava ou não equivocado pode não ser relevante para o debate, 

mas o equivoco em si sugere que não havia e, ainda não há clara orientação sobre os possíveis meios 

que poderiam ter sido afectados para a almejada transição ao socialismo, particularmente, em 

sociedades pós-independentes politicamente mas inseparáveis economicamente das suas respetivas 

metrópoles. 

 

Dos discursos e depoimentos de líderes na ASS sobre a dinâmicas da construção e gestão de Estado 

pós-independências e as respectivas justificações sobre fracassos na economia, torna-se desnecessário 

repetir que todos os movimentos de libertação nacional na ASS tiveram como característica chave a 

falta de capacidade de lidar com questões económicas na preparação de suas respectivas 

independências económicas. Apesar de termos lido e continuamos a ouvir discursos bem articulados 

sobre a libertação nacional, as epopeias de combate e a bravura de homens e mulheres, os mesmos 

líderes não foram e nem são capazes de produzir uma vaga marca económica nacional própria que os 

identificasse tal como os conhecemos hoje politicamente – o humanismo Zambiano de Kenneth 

Kaunda; o consciecismo, versão do socialismo Africano avançado pelo Nkwame Nkruma no Gana; os 

ngwazi (Dr. Kamuzu Banda e Dr. Bingu wa Mutharika) do Malawi; o Ujama de Mwalimu na 

Tanzania; os profetas em Moçambique
13

 (Collin, 1980; Mawere, 2009) e tantos outros com seus 

tenebrosos mantos e supersticios báculos de ostentação de poder tradicional imperial. Não se encontra 

política de acção económica coerente que estabecessa equíbrio entre dependência externa e a 

                                                
13 Pascoal Mucumbi, ex-Primeiro Ministro disse no seu depoimento na Rádio Moçambique a quando das 

preparações do X Congresso da Frelimo que considera Eduardo Mondlane um profeta – cfr. Gravação da RM 

sobre os antigos combatentes de Fevereiro-Junho 2012. 
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capacidade interna de investimento. Por isso, foi e continua exercício difícil traduzir a questão de 

independência política em termos económicos quando o controlo da soberania nacional depende de 

altos comandos da economia fora da jurisdição nacional.  

 

Que seja respeitada a saga heróica dos que lutaram. Mas isso não impede que pessoas pensem que o 

que fora e tem sido frequentemente citado como feitos de que a luta armada poderia acabar com o 

neo-colonialismo agora soa ser falso e sem sentido contra a evidente realidade que tem sido 

experimentada até agora nos países da ASS, e até pode-se abrir um parênteses sobre a unidade na 

continuidade na Africa do Sul
14

. E mais, para os casos de Africa do Sul, Zimbabwe e Namíbia, seria 

loucura ou mesmo suicídio se os governos que conquistaram as independências ou ascensão de 

Nelson Mandela ao poder, tivessem que confrontar a realidade económica, pois a natureza do 

reassentamento da população branca-colonizadora constituía um dilema: como perseguir a 

independência política até suas conclusões lógicas sem colher instabilidade económica e ser cortejado 

com desfavor da comunidade internacional? O Presidente Mugabe que o diga após tentativas e 

revisão da Constituição rejeitando os “deslimites” estabelecidos pelo acordo de Lancaster House de 

1979, particularmente a cláusula “willing buyer,  willing seller” sobre a questão da re-distribuição da 

terra no Zimbabwe (Mamdani, 2009)). Na essência, as coisas não foram diferentes noutros países da 

ASS se analisadas os casos da Zambia, Malawi, Swazilândia e Botswana. Mesmo as obrigações 

legais e constitucionais a partir das quais a independência fora condicionada, na maioria dos Estados 

na ASS, excepto Moçambique que produziu autonomamente a Constituição de 1975, não constituíam 

cortina de ferro contra os programas económicos que tivessem sido bem concebidos fossem 

implementados para mudança gradual. Justificações de guerra dos 16 anos como factor principal e 

perene das causas de sub-desenvolvimento podem ser usados no caso de Moçambique, embora fora 

de contexto em 2012. Nalguns países os governos do pós-independência tiveram maior dinânica em 

termos de justiça e direitos no sector público através de certo grau e nível de acção afirmativa mas 

permitiram que o sector privado, exemplo Botswana, continuasse suas actividades como antes, 

excepto Moçambique.  

 

Ainda nesse ponto, para o caso de Moçambique, alguns aspectos podem ser mencionados. Primeiro, 

pobre base tecnocrática com a qual a FRELIMO poderia contar para resolver questões económicas. 

Isso significou que, a tendência de buscar primeiro o domínio político na esperança de que o resto 

acontecerá se tornara inevitável. A célebre decisão 20/24 da Frelimo que dava a liberdade de opção as 

                                                
14 Cfr. Razões fundamentais da expulsão da ANC do Julius Malema, Presidente da Liga Juvenil da ANC 
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pessoas que não aceitavam a autoridade da Frelimo após a independência poderiam deixar 

Moçambique com 20Kg em 24 horas, é exemplo claro que decisões de grande musculatura foram 

tomadas no âmbito política, mas não na economia e sectores a esta directamente relacionados como 

transportes, saúde, educação e outros. E, continua-se assim até aos nossos dias. Juristas são nomeados 

para combater HIV-SIDA. Bispos, pastores das igrejas e grupos corais das igrejas são 

respectivamente galardoados e premiadas no combate a malária como se a Europa ou Estados Unidos 

da América tivessem erradicado a malária com pregação e canto coral aos mosquitos.  

 

Segundo, confusão ideológica sobre o relacionamento entre os sectores público e privado em termos 

de papeis de cada um destes na economia; entre o partido e Estado; entre o Estado e economia e o 

papel do Estado na economia. Esse foi o “Calcanhar de Aquiles” no sentido de como iniciar o 

processo de construção duma economia nacional apartir duma economia que era essencialmente 

insegura dada a natureza rudimentar da indústria, agricultura de subsistência, mão de obra estrangeira 

volátil (20/24 Kgs) e dependência a capitais internacionais. A confusão ideológica sobre essas coisas 

tornaram-se evidentes nos pronunciamentos de Machel (1974), quer aquando da tomada de posse do 

Governo de Transição e lembrara aos camaradas: 

"Queremos chamar atenção ainda sobre um aspecto fundamental: a necessidade de os dirigentes 

viverem de acordo com a política da Frelimo, a exigência de no seu comportamento representarem 

os sacrifícios consentidos pelas massas. O poder, as facilidades que rodeiam os governantes podem 

corromper o homem  mais firme. Por isso queremos que vivam modestamente com o povo, não 

façam da tarefa recebida um privilégio e um meio de acumular bens ou distribuir favores. A 

corrupção material, moral e ideológica, o suborno, a busca do conforto, as cunhas, o nepotismo, 

isto é, os favores na base de amizade, e em particular dar preferência nos empregos aos seus 

familiares, amigos ou a gente da sua região fazem parte do sistema de vida que estamos a destruir” 

 

Assim como questionamentos do tipo “o que é que vou fazer com a terras e vacas de meu pai”? 

(Savana, 2000). O posicionamento público de Samora Machel o torna referência tanto para o Partido 

assim como para as pessoas pela confirmidade de principios de sobriedade económica. Nos nossos 

dias ouvimos dizer de várias pessoas: “se Machel estivesse vivo isso ou aquilo não aconteceria”, 

sugerindo que devia haver código de conduta para a liderança - a crença de que se os líderes são 

sóbrios e exemplares, então no devido momento toda a sociedade poderia aceitar, aprender e praticar 

as virtudes do socialismo. Curiosamente, um dos estudantes da Faculdade de Engenharia da UEM, 

que esteve envolvido nas primeiras manifestações estudantis em 1989, teria revelado durante a 

entrevista que “foi precisamente na altura que se pregava o socialismo que alguns camaradas séniores 
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tinham lojas no Alto Maé e vendiam bens enquanto combatiam o espírito empresarial do povo que foi 

libertado do jugo colonial. A ser verdade, precisar-se-ia perceber melhor as verdadeiras razões de se 

pregar socialismo enquanto se praticava o capitalismo clandestino na República Popular de 

Moçambique. Disparate similar acontece nos nossos dias quando a Frelimo permite que se pregue o 

“combate a pobreza absoluta” sem fórmula, enquanto que os pregadores acumulam riqueza. Como 

consequência, os governantes desde o topo até a base não acreditam no tal “combate a pobreza”, 

porque ninguém jamais apresentou forma convicente para o efeito. Acreditam sim, na criação e 

acumulação da riqueza. As sociedades tem regras e fórmulas como se pode criar riqueza e cremos que 

os governantes que se enriquecem podem muito bem dizer ao povo como conseguiram ser ricos. 

Enquanto os combatentes da pobreza não explicar ao povo como se tornaram ricos ninguém vai 

acreditar no combate a pobreza. O salve-se quem puder denota essa crise – pobreza versus riqueza. 

 

As implicações e impacto na sociedade dessa confusão ideológica é o que se observa nos dias de hoje. 

Note-se que, em média, a opinião pública levanta sobrencelhas e escandaliza-se ao ouvir que Ministro 

x ou governante y criou riqueza ou amassa fortuna, enquanto expressam pouca preocupação ou 

nenhuma mesma a aqueles que amassam riqueza sejam eles nativos pretos, brancos, mulatos no ector 

privado. Porque é que a opinião pública não tem questionado a origem de tanta fortuna ostentada dos 

empresários de sucesso que não sejam ministros ou governantes? Entre várias razões podemos 

destacar, primeiro, o modelo de construção de sociedade que a Frelimo pretendia edificar. Uma 

sociedade com líderes próbios e exemplares e ao serviço do povo. Embora a sociedade, também, 

tivesse se sentido disconfortada com o modelo, acabou aprendendo o lado bom (o que os outros 

devem e não devem fazer: acumular riqueza enquanto servidor público). Segundo, o Estado pós-

colonial tem sido visto como arena de competição, quer dizer, ponto de entrada para o poder e acesso 

a riqueza para as camadas sociais que até então não tinham outra via para adquirir o status de 

burguês. Como consequência disso, membros sénior do Estado são invejados – em vez de 

analicamente serem criticados – por aqueles que ainda não estão afortunados para o acesso, quer às 

facilidades do Estado quer para juntarem-se aos poucos no ranking dos que conseguiram através do 

combate a pobreza absoluta. Por causa da pobreza ou desonestidade intelectual dos ideólogos da 

Frelimo, o Estado tornara-se ambivalente sobre a realidade da economia de Moçambique: marxisitas-

leninistas pregando socialismo na década de 1980 auto-degladiavam-se para realizar o capitalismo na 

clandestinidade. Resultado disso foi a surpresa que a sociedade teve em ver a Frelimo Marxista-

Leninista a tolerar interinamente o capitalismo (lojas de camaradas na cidade de Maputo) apesar de 

advocar e insistir que socialismo é a agenda em pleno Séc. XXI.  
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Terceiro factor emerge do contexto acima apresentado, e deriva do medo herdado do Estado pós-

colonial em conceber centros alternativas de poder na sociedade. Invariavelmente, o objectivo de 

tentar assegurar que aqueles que se tornaram ricos – particularmente fora do Estado – que não se 

tornem competidores para acesso ao poder de Estado. Daqui, as tentativas do Estado em dirigir e 

regular o nível de acumulação capitalista nos nossos dias: só aqueles que se dizem ser combatentes da 

pobreza é que podem acumular riquezas política, económica, eleitoral e até religiosa. Facto curioso é 

que os combatentes da pobreza nunca apresentam a fórmula para eliminar o inimigo comum – 

pobreza – entretendo e remetendo assim as pessoas  em considerações morais de que não vale a pena 

dormir mas devemos todos lutar contra a pobreza. Todavia, pregadores dessa “boa nova” se 

preocupam em acumular a riqueza. Isso é muito evidente no quadro de acumulação de riqueza em 

Moçambique onde os membros da parte da classe governamental, assumem como missão sua 

assegurar que apenas aqueles que são membros da sua familia, parentes or aqueles que 

potencialmente poderão apoiar suas iniciativas políticas, podem amassar riqueza e ter sucesso no 

sector privado. Mas o resto deve combater a pobreza sem armas. 

 

E mais, essa situação se tornou numa teia de confusão político-ideológica da pequena burguesia do 

Estado sejam eles governantes ou não, no sentido de estarem politicalmente preocupados em como 

melhor conter, constrangir e limitarem-se uns aos outros – o que a gíria Moçambicana denomina de 

“os caranguejos de Stewart Sukuma”
15

; enquanto os neo-colonizadores continuam a controlar e 

dominar o campo económico re-ocupando as terras, fazendo negócios de sucesso e fazendo parcerias 

de negócios. É uma triste história dos movimentos de luta de libertação nacional na ASS, incluindo a 

Frelimo, cuja heroicidade e legitimidade são inquestionáveis.  

 

Antes de terminar o debate sobre a Frelimo Marxista-Leninista (1977-1989) importa referir que dos 

meados dos anos 80 e consitucionalmente a partir de 1990 a Frelimo se torna neoliberal e capitalista. 

Aceitemos a premissa dos camaradas: sim, “é a mesma Frelimo de 1962 até aos nossos dias”. Daqui, 

talvez, fica mais evidente que o compromisso da Frelimo não era com a ideologia marxista-leninista 

mas sim com as circunstâncias específicas para dar respostas pragmáticas. Se fizermos fé a essa 

afirmação, pode-se afirmar que a Frelimo nunca teve ideologia política – não se sugere aqui uma 

Frelimo fundamentalista ideológica – mas uma Frelimo que se apresente com valores e cultura 

                                                
15 Stewart Sukuma, músico Moçambicano numa das suas composições musicais retrata a situação de inveja 

fazendo analogia como os garanguejos se comportam quando colocados num panela quente. Se um tenta sair os 

outros puxam-no a perninha. Assim, nenhum deles se safa do calor da panela. 



19 

 

política que possa ser transmitida às futuras gerações. Que os ideólogos da Frelimo nos ensinem tais 

valores, tradições e cultura política para melhor percebermos a ideologia da Frelimo. 

 


