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Nota Editorial 
 

O  Boletim Mensal do Centro de Estudos Estra-
tégicos e Internacionais é  um veículo de 
comunicação e interacção que representa 
um modesto subsídio para a consolidação 

da cultura académica nacional e internacional, atra-
vés da publicação de textos e análises da autoria de 
investigadores residentes, associados ou não, do CEEI/
ISRI. A publicação do Mensal resulta de esforços e rea-
lizações do Centro de Estudos Estratégicos e Interna-
cionais – CEEI/ISRI, na sua nobre missão de disseminar 
o conhecimento científico, na perspectiva da educa-
ção pública. 

Desde a Luta de Libertação Nacional, que mar-
ca o momento em que o sentimento nacional germi-
nou e ganhou, passando pela construção e reconstru-
ção nacional, bem como a consolidação do Estado 
Moçambicano, a Unidade Nacional foi sempre um 
objectivo a ser alcançado pelos moçambicanos. 
Todavia, nos nossos dias, o grande desafio centra-se 
no facto de procurarmos compreender sempre que a 
Unidade Nacional não é o nosso destino em si, mas a 
condição para a nossa sobrevivência e existência 
como um Povo, Estado e Nação Moçambicana. 

A presente edição é dedicada a questão da uni-
dade nacional. A publicação inicia com um texto, de 
Emílio Zeca que apresenta o debate conceptual e 
epistemológico sobre a Identidade e Unidade 
Nacional, onde são apresentados os principais 
conceitos, as suas características e a relação entre 
esses dois fenómenos. O segundo artigo, de Calton 
Cadeado, faz uma interpretação histórica da 
essência da unidade nacional, tendo em conta a 
experiência moçambicana. O tecerio texto, de 
Domício Chongo, apresenta o processo da 
constração e consolidação da unidade nacional, em 
Moçambique. O texto seguinte, de Énio Viegas 
Chingotuane, apresenta uma reflexão sobre o papel 
das forças armadas na promoção e defesa da 
unidade nacional, a partir de uma abordagem 
teorica, os métodos e os discursos. O quinto texto, de 
Iraê Lundin, apresenta a processo de 
descentralização como elemento de inclusão e 
integração territorial em Moçambique, bem como um 
pressuposto importante para a unidade nacional. O 
último texto, de Jossias Filipe, apresenta os desafios 
que a democratização apresenta ao processo de 
consolidação da unidade nacional, em Moçambique. 

 Finalmente, gostaria de realçar que aguardamos 
dos prezados leitores a vossa colaboração com críti-
cas e sugestões sobre os conteúdos e abordagens 
propostas.  

 
João Gabriel de Barros, PHD 

(Director do CEEI/ISRI) 
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O presente texto tem como objectivo central apresentar um contributo no debate conceptual entre a identidade e 
unidade nacional, tendo em conta as várias perpectivas conceptuais, as características e a relação que se pode 
estabelecer entre estes dois fenómenos. Nos estudos das Relações Internacionais, os debates, mais sobre identida-
de nacional do que a unidade nacional, emergem, com as discussões sobre o aparecimento dos Estados Nacio-
nais, na Europa dos Séculos XV-XVII. De seguida, o debate foi alimentado pela emergência de regimes fascis-
tas, nos anos 1930, que levaram ao extremo a percepção realista da questão identitária nacional e a necessida-
de de unidade nacional como elemento de projecção de força e conquistas nacionais. As lutas de libertação 
nacional na América Latina, Ásia e, sobretudo em África, e o respectivo processo de descolonização, nos anos 
1960, também trouxeram um debate importante sobre a construção do Estado e a edificação de nações nos 
Estados emancipados do colonialismo. Mais recentemente, o colapso de Estado imperiais, com o final da Guerra 
Fria – URSS e Jugoslávia – nos anos 1990, e a emergência de conflitos baseados na etnicidade e instrumentali-
zação étnica, trouxeram novamente à ribalta a questão da identidade e unidade nacional. Portanto, o presente 
texto centra-se na análise mais epistemológica, do que ontológica desses dois fenómenos. 
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Identidade e Unidade Nacional: Debate 
Conceptual 

 

O s conceitos de identidade unidade 
nacional diferem para vários auto-
res, não obstante ao facto de existir 
uma relação intrínseca forte. No 

texto “National Unity at the University Level: 
Importance of Civilization Dialogue and Way 
Forward”, Lee Wei Chang, Baharuddin Azizan 
e Muhammad Amran, professores da University 
of Malaya referem que a unidade nacional é 
um conceito normativo em torno da nação 
que carrega um conjunto de significados dife-
rentes para pessoas diferentes (Chang et. all, 
2013, 173-174). Para Jilani Ben Touhami Meftah 
e seus companheiros, no artigo “National Unity 
and Development from Islamic Point of Views”, 
essa diferença de perspectivas é “fruto de 
suas visões, épocas, etapas, bem como o con-
junto de crenças que possuem, no contexto 
onde se encontram inseridos” (Meftah et. all, 
2012:767). 

O conceito de identidade nacional é 
usado, normalmente, como uma construção 

social alicerçada em aspectos antropológicos 
e psicológicos para demarcar a identificação 
de um grupo nacional, tendo em conta os 
conjunto de aspectos que os torna iguais a si e 
diferentes dos demais. “A identidade nacional 
tem que ver com o sentimento de pertença 
desenvolvido pelo povo em relação a um 
determinado Estado” (Ashmore, et. all, 2001:74
-75 e Tajfel, 1986). Trata-se de um sentimento 
de um povo como um todo coeso, represen-
tando suas conquistas, tradições, cultura, lín-
gua e política. A identidade nacional é uma 
sensação subjetiva que as pessoas comparti-
lham com um grupo sobre o sentimento nacio-
nal, independentemente de seu status de 
cidadania (Guibernau, 2004:111). Ela é vista 
como “uma consciência da diferença e um 
sentimento e reconhecimento de nós em rela-
ção aos outros” (Lee, 2012:29). 

A identidade nacional é uma caracterís-
tica e um fenómeno social e politicamente 
construído (Anderson, 1991:133) num elemento 
que é a nação. Ela resulta da construção do 
sentimento de presença e desenvolvimento 
de elementos comuns, na vida diária das pes-
soas que fazem parte de um Estado, através 



de símbolos nacionais, língua, raça, cultura, 
história colectiva, mitos, laços consanguíneos, 
música, culinária, entre outros aspectos (László, 
2013:1917 e Bar-Tal, 1997:171-172). De acordo 
com várias circunstâncias, contextos e influên-
cias sociais, as pessoas incorporam esses ele-
mentos de identificação que são transforma-
dos e dados um significado nacional. 

Rupert Emerson, na obra “From Empire to 
Nation”, definiu identidade nacional como 
“um corpo de pessoas que sentem que eles 
são uma nação” (Emerson, 1960) Henri Tajfel 
formulou o conceito de identidade social, jun-
tamente com John Turner (Reicher, 
2010),recorrendo a este conceito. Esta defini-
ção da identidade nacional sugere a inclusão 
da auto categorização – identificar com uma 
nação; afecto – como um membro de uma 
nação; e identificação – como um sentimento 
de pertença e apego emocional. A mera 
consciência de pertencer a um determinado 
grupo invoca emoções positivas sobre o gru-
po, e leva a uma tendência a agir em nome 
desse grupo, mesmo quando os outros mem-
bros do grupo são, por vezes, pessoalmente 
desconhecido. 

O conceito de identidade nacional tem 
uma carga ethnosimbolista, onde se dá uma 
ênfase especial para os componentes subjeti-
vos, embora sublinha-se ao mesmo tempo as 
suas bases sociológicas, culturais coletivas, 
étnicas e de base centrada no conceito de 
nação. Na sua obra “National Identity” (1991), 
Anthony Simth refere que a “a identidade 
nacional envolve algum senso de comunida-
de política, história, território, pátria, cidada-
nia, valores e tradições comuns” (Smith, 1991: 
9-15). Para Simith (2002:11), “a nação, cultura 
comum, ideologia cívica, entendimentos e 
aspirações comuns, sentimentos e ideias são 
as bases para construção da identidade 
nacional”. Todavia, esses aspectos são 
impregnados na identidade nacional caso 
haja um mecanismo e sistemas de socializa-
ção populares, sistema público de educação 
e os meios de comunicação com tarefa de 
disseminar esses aspectos junto da massa 
popular que compõe a nação ou as nações. 

Para Smith (1991:14), “a identidade 
nacional é um fenómeno multidimensional 
que possui cinco atributos fundamentais: pri-
meiro, é o território histórico ou pátria; segun-
do, é o conjunto de mitos comuns e memórias 
históricas colectivas; terceiro, é a questão da 
cultura pública de massa comum; quarto, é o 
conjunto de direitos legais comuns e deveres 
para todos os membros da nação ou nações; 
e por último, é a existência de uma economia 

comum com mobilidade territorial para os 
membros” 

Portanto, a identidade nacional é um 
fenómeno que é produto da construção 
social colectiva, através da socialização, um 
sistema de crenças, valores, suposições e 
expectativas transmitidas aos membros do 
grupo. A sua base de sustentação são ele-
mentos antropológicos e sociais que são trans-
formados em elementos que distinguem as 
colectividade políticas, enquanto Estado dos 
demais. 

O conceito de unidade nacional é usa-
do, comumente, para descrever o processo 
que consiste em unir pessoas de várias raças, 
étnicas e com cultura diferente sob uma for-
ma de identidade nacional (Mohamed Ismail 
Yusoff 20031, citado por Chang et. al. 2013: 174
-175). Trata-se de uma situação que é fruto de 
uma construção política e social onde procu-
ra-se criar condições de coexistência pacífica 
entre cidadãos que consistem os diversos gru-
pos étnicos, crenças religiosas e regiões, atra-
vés da criação de uma ideia de nação unida, 
de acordo com um projecto de ideologia 
nacional. 

A unidade nacional pode ser definida 
como uma relação de coesão e cooperação 
entre membros de uma nação com base em 
princípios da visão conjunta, tendo em conta 
um conjunto de valor, direitos e dignidade, 
cujo fim é alcançar o grande objectivo colec-
tivo (Meftah et.all, 2012:768). A unidade nacio-
nal é uma construção política que reflecte o 
espírito colectivo e a vontade de um grupo de 
concordar acções e fazer de uma determina-
da área geográfica sua unidade territorial 
social, política, cultural e económico, com a 
finalidade de autodefinir-se, gerir o bem 
comum e projectar seu poder em nome e 
benefício de todos. Trata-se de uma acção 
levada a cabo pelas elites políticas. Todavia, 
nem sempre essas elites reflectem o espírito e 
vontade do povo. É neste contexto que o pro-
jecto de construção da unidade nacional 
transforma-se em políticas excludentes e 
degeneram em fascismos e ditaduras. 

 
Principais Características da Identidade e 

Unidade Nacional 
 
A identidade e unidade nacional têm 

sido um dos temas fundamentais para a cons-
trução da nação moderna (Chang et. all, 
2013:173), sobretudo para situações de Esta-
dos com realidades de múltiplas etnias e tri-
bos. Nestes contextos, “a ideia de unidade 
nacional é a base fundamental para garantir 
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a segurança de todos os grupos étnicos e é 
também o grande poder que mantém a coe-
são nacional” (Hinton, 2011:731). 

Em termos de características básicas, a 
identidade nacional é um fenómeno alicerça-
do num processo assente em aspectos antro-
pológicos, sociais e psicológicos que resulta 
da construção social, baseada em algo 
comum – “sameness e comonness” (Gaspar, 
2001), cujos elementos essenciais incorporam 
valores, factores comuns, cultura, comporta-
mento e atitudes do povo de num dado espa-
ço territorial. 

A identidade nacional afigura-se como 
um conjunto complexo de crenças comuns ou 
similares e de opiniões interiorizadas no decur-
so da socialização e operacionalizadas pela 
acção intencional das elite dirigente, através 
de instituições do Estado. Este processo ocorre 
por via da legitimação identitária institucional 
usando Escolas e órgãos de informação. Isso 
faz com que a identidade nacional possa ser 
criada e recriada por órgãos do Estado. Toda-
via, a construção da identidade nacional não 
significa necessariamente uma situação de 
“uniformidade” das pessoas na sociedade, 
porque depois de construída, as diferenças 
sociais são mantidas, uma vez que o sentimen-
to de pertença identitária não pode ser elimi-
nada através de decretos oficiais. 

A construção da identidade nacional é 
um processo que depende da vontade políti-
ca das elites dirigentes e da sua clarividência. 
A ausência de vontade política das elites diri-
gentes pode dificultar a construção da identi-
dade nacional, visto que a ela é um fenóme-
no eminentemente antropológico, psicológico 
e social forjado pela educação de conteúdos 
sentimentais – todos sentem que fazem parte 
do mesmo Estado.  

Por sua vez, a unidade nacional é um 
fenómeno histórico e político que visa construir 
a nação e promover os valores que congre-
gam um povo. Trata-se de um conceito mobili-
zador para o alcance de um objectivo nacio-
nal supremo e vital. Desta feita, a sua constru-
ção implica a congregação de um conjunto 
de interesses, aspirações e sentimentos 
comuns, mitos e símbolos nacionais – identida-
de. De acordo com Albino Magaia, na sua 
obra “Moçambique: Raízes, Identidade e Uni-
dade Nacional” (2010), a unidade Nacional 
não se forja de um dia para outro e exige sen-
timento nobre. Ela é histórica, porque emerge 
dos degraus galgados pelo povo e ao mesmo 
tempo política, porque resulta de uma vonta-
de expressa, assumida e aceite consciente-
mente.  

Os fundamentos da unidade nacional 
centra-se nos pressupostos da construção de 
uma visão e identidade política e social com 
base em fundamentos claras e sólidos que 
não dão espaço para qualquer má interpreta-
ção. Estas fundações produzem um conjunto 
de pilares comuns que orientam todos os 
membros da sociedade. Na verdade, eles são 
extraídos e deduzido com base nos princípios 
do conceito de identidade e de valores que 
são projectados como elementos a serem esti-
mados e seguidos (Meftah et.all, 2012:768). 

A unidade nacional é a garantia real 
para a coexistência e harmonização em uma 
sociedade multiétnica e multirracial. Ela é o 
motor que aspira pessoas com diferentes 
visões de mundo e diferentes raças a coope-
rar para construir e defender o seu Estado. Ela 
tem a capacidade de reforçar o potencial do 
indivíduo e incutir valores nacionais e compor-
tamentais que desencadeiam efeitos profun-
dos e positivas na formação da personalidade 
dos cidadãos nacionais em todos os níveis: 
sociais, culturais, económicos e políticos 
patrióticos (Al-Sharawi, 1991: 6529-6530, citado 
por Meftah et. all, 2012:772). 

A unidade nacional é uma ferramenta 
importante para que os povos possam desen-
volver a criatividade e alcançar o desenvolvi-
mento cultural, social e económico, baseado 
na tolerância e coexistência pacífica em reali-
dades multiétnicas, uma vez que ela desperta 
no individuo e na sociedade as bases essen-
ciais para buscar o conhecimento de si e dos 
outros, com vista a trabalhar duro para esta-
belecer uma nação orgulhosa de sua civiliza-
ção e prosperidade. 

 
Relação Entre Identidade e Unidade 

Nacional 
 
Um discurso político tem a capacidade 

de criar tanto a percepção de unidade quan-
to a desunião nacional entre os vários grupos 
étnicos, dependendo de como os membros 
individuais e os grupos entendem e percebem 
a mensagem política. Thomas et al. (2004:11) 
refere que “o papel do discurso é moldar as 
crenças de pessoas que estabelecem certas 
ideologias como o senso comum e que, por 
sua, vez influenciam o seu comportamento”. 

No processo de construção da identida-
de e unidade nacional, o discurso político tem 
uma força enorme. Neste sentido, o apelo res-
ponsável à unidade nacional e melhores rela-
ções entre os grupos étnicos são o foco da 
intenção por trás dos discursos políticos sobre 
a construção da nação. O processo de pro-
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moção dos ideais da unidade nacional é uma 
questão muito difícil de alcançar, devido às 
diferenças sócio-culturais entre os vários gru-
pos étnicos, sobretudo onde ocorrem tensões 
e conflitos direta ou indiretamente. Idealmen-
te, é referido que “a melhor maneira de pro-
mover a unidade nacional é encontrar um 
símbolo ou ideologia nacional com base em 
aspectos referentes a identidade nacional e 
que são aceites pela maioria dos grupos étni-
cos que compõem a sociedade” (Chang et. 
al. 2013: 175). 

Em termos de relação directa, Magaia 
(2010) refere que “a identidade nacional é 
anterior à unidade nacional; a identidade 
nacional forja-se ao longo do tempo e é feita 
de sofrimento, aspirações, conhecimento 
mútuo, história comum, consciência colectiva, 
crenças; e a unidade nacional é filha da iden-
tidade nacional”. Na relação directa entre 
identidade e unidade nacional, a questão do 
patriotismo e sentimento nacional é muito 
importante.  

No Século XVIII, o patriotismo era enca-
rado como algo “para demonstrar o amor ao 
país, através da vontade e abertura às refor-
mas e revolução” (Hobsbwam, 1999:92). 
Maquiavel concebe patriotismo como 
“obediência dos governados para com o 
líder, enquanto pivô de unidade nacional de 
um estado (Thorndike, 1952:31-32). O político 
italiano Mazzini refere que patriotismo significa 
“a consciência de todos os governados de 
sua pertença à terra em que vivem e sua 
união e associação em torno dela” (Sadek, 
1980:95-95). O filósofo suíço, Jean Jacques 
Rousseau, o patriotismo como um “o contrato 
social entre o povo e o sistema político existen-
te, de modo que as pessoas estejam unidas 
por uma decisão nacional, num quadro de 
responsabilidades partilhadas, onde o indiví-
duo obedece ao governo” (Sadek, 1980: 108-
110). Neste caso a unidade está associada 
com a democracia, através de um governo 
democrático onde as pessoas podem se reunir 
e são capazes de se misturam uns com os 
outros. 

De acordo com Hobbes, o Estado deve 
exercer o controlo sobre os cidadãos, aumen-
tando os seus componentes através de uma 
soberania absoluta, o que contribui para o 
enfraquecimento de seus adversários ou con-
correntes e que possibilite incutir qualidades 
de lealdade e patriotismo em indivíduos 
nacionais, através de programas de educa-
ção, formação e política de orientação 
(Academy of the Kingdom of Morocco, 
1994:32). 

O líder soviético, Stalin, definiu patriotis-
mo como “a participação dos indivíduos na 
vida económica, social e política do Estado, 
através da língua, posse da terra, vida econó-
mica ou formação psicológica, que se reflecte 
nas características que descrevem a cultura 
nacional. Esta participação é conseguida 
através da estabilidade de indivíduos, histori-
camente, sobre um território específico e a 
abolição de todos os privilégios nacionais dos 
membros do Estados por meio de uma lei apli-
cada a todo e que impeça qualquer tipo de 
restrições sobre os direitos das minorias, inde-
pendentemente da sua origem ou religião 
(Sadek, 1980: 108-110). 

Portanto, o patriotismo transmite a ideia 
de uma forte ligação entre os cidadãos de um 
determinado país, com as bases e elementos 
identitários nacionais que fazem acreditar e 
criar disposição para sacrificar e defender o 
conjunto de interesses comuns estabelecidos. 
Neste sentido, a unidade de grupo, a história 
comum, as crenças e valores, e os símbolos e 
significados – cultura, religião, economia, 
sociedade, história, bandeira, hino entre outros 
– são determinantes. Fica claro que há uma 
relação intrínseca entre o desenvolvimento do 
sentimento patriótico e a questão da identida-
de e unidade nacional. Só se pode ser patrióti-
co se existir uma percepção de identidade 
nacional e um sentimento de unidade nacio-
nal. 

 
Considerações Finais 

 
A identidade nacional é um fenómeno 

antropológico, psicológico e social que tem 
que ver com desenvolvimento de um senti-
mento de pertença de povo em relação a um 
determinado Estado. Ela implica uma clara 
consciência da diferença e um sentimento e 
reconhecimento de nós em relação aos 
outros. Já a unidade nacional é fenómeno 
histórico e político usado, comumente, para 
descrever o processo que consiste em unir um 
povo com vista a alcance de interesses e 
objectivos comuns. A construção da unidade 
nacional depende de uma edificação e cla-
reza da identidade nacional. Portanto, a iden-
tidade nacional precede a unidade nacional. 

Tanto as identidades quanto a unidade 
nacional emergem de várias circunstâncias, 
contextos e influências sociais, onde as pes-
soas incorporam elementos de identificação 
que são transformados e dados um significado 
nacional, através da acção das lideranças e 
projectos políticos. Desta feita, há necessida-
de de existir clareza da liderança política para 
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que esses dois fenómenos sejam possíveis 
numa sociedade. 

A identidade e unidade nacional têm 
um cunho positivo, quando encarada como 
elementos do patriotismo que se caracteriza 
pelo orgulho nacional e emoção positiva de 
amor por seu país, mas também tem um outro 
cunho negativo quando se desenvolve senti-
mentos de superioridade, etnocentrismo ou 
fascismos. Uma vez perdida a unidade nacio-
nal interna, surgem situações de instabilidade 
que podem levar um governo a torna-se dita-
torial, ao surgimento de guerra civil, ou a situa-
ções de completos impasses e polarização da 
sociedade. 
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Interpretação Histórica da Essência da Unidade 
Nacional 

Calton Cadeado 
Pesquisador do CEEI/ISRI 

Departamento de Paz e Segurança  
 
A unidade nacional é um valor político fundamental no processo histórico de construção e de consolidação do 
Estado, em Moçambique. Isto significa que a unidade nacional constitui um instrumento político que foi pro-
fundamente valioso para mobilização de um amplo apoio popular, visando criar e manter coesão sócio-política, 
primeiro no contexto de luta contra o regime colonial português, depois, no âmbito da afirmação de Moçambi-
que como um novo Estado independente e soberano. Com efeito, a unidade nacional assumiu lugar de destaque 
na agenda política de Moçambique, desde a fundação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), 
em 1962, quer nos estatutos, quer nos discursos e nas acções político-militares que conduziram à conquista da 
independência nacional, em 1975. Depois desta conquista, a unidade nacional ganhou dignidade constitucio-
nal, em reconhecimento do valor histórico e da importância política para construção e para a consolidação do 
Estado. Esta dignidade evoluiu de forma significativa, na Constituição de 1990 e na Constituição de 2004. 
Assim, na Constituição de 1975, a unidade nacional é um conceito que aparece pouco visível, pouco destacado. 
Neste caso, são três os artigos da Constituição de 1975 que fazem menção a unidade nacional, algo insignifi-
cante para o valor histórico e para a importância política que era constantemente exaltada pela liderança políti-
co-militar da Frelimo. Na Constituição de 1990, a unidade nacional é explicitamente mencionada 12 vezes, o 
que significa uma visibilidade acrescida acima dos 100%, comparativamente a Constituição de 1975. Por seu 
turno, na Constituição de 2004, o conceito unidade nacional aparece claramente mencionado 13 vezes. A evo-
lução da dignidade constitucional da unidade nacional reflecte-se, igualmente, na posição e na forma de coloca-
ção do conteúdo. Isto significa, que na Constituição de 1975 a unidade nacional é um conceito que aparece 
minimizado ou ofuscado, pois consta no fim ou no meio dos artigos 4°, 5° e 47, relativos aos objectivos funda-
mentais do Estado, ao papel das Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM) e ao símbolo do Presi-
dente da República Popular de Moçambique (RPM). Na Constituição de 1990, a unidade nacional ganhou 
visivelmente destaque em duas dimensões. Primeiro, porque a unidade nacional não aparece ofuscado. Neste 
caso, a unidade nacional ganhou destaque e expressão como um conceito autónomo. Segundo, porque a unidade 
nacional mudou de posição na hierarquia dos objectivos fundamentais do Estado, passando da 4ª para a 2ª 
posição, à seguir a defesa da independência e da soberania. Na Constituição de 2004, a unidade nacional man-
teve esta posição hierárquica nos objectivos fundamentais do Estado. Além disso, nesta Constituição, existe um 
artigo exclusivamente dedicado a unidade nacional. 

Problema 
 

A pesar de se reconhecer o valor polí-
tico e a dignidade constitucional da 
unidade nacional, este conceito 
ainda não é amplamente usado, no 

campo prático, por todas forças políticas de 
Moçambique. Isto significa que, ao longo do 
processo histórico de construção e de consoli-
dação do Estado, a unidade nacional foi e é 
um conceito fortemente politizado. Prova disso 

é que a Frelimo possui a propriedade intelec-
tual do conceito unidade nacional e, por con-
seguinte, destaca-o, quer nas actividades polí-
tico-partidárias, quer nos actos de Estado. Em 
contraste, nos discursos dos partidos de oposi-
ção à Frelimo, a unidade nacional é um con-
ceito minimizado e, em casos extremos, é pra-
ticamente ausente. Este problema transmite 
um sinal claro de que a unidade nacional pre-
cisa de ser regularmente avaliada. 

Ademais, no contexto pós-
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independência, particularmente a seguir a 
introdução do multi-partidarismo, em 1990, 
não se conhece um processo democrático e 
amplamente participativo de debate sobre a 
essência/conteúdo da unidade nacional. Nes-
te contexto, é difícil defender, promover e 
consolidar a unidade nacional, por via de um 
amplo envolvimento político e apolítico1. Esta 
dificuldade torna-se mais saliente porque, des-
de a luta de libertação nacional não existe 
um documento formal que reflecte a política 
e a estratégia que serve de instrumento orien-
tador de defesa, de promoção e de consoli-
dação da unidade nacional. Este é um pro-
blema que reflecte-se ao nível sectorial, pois a 
sensibilidade em relação a questão de unida-
de nacional é mínima, quer ao nível político, 
quer ao nível técnico, sobretudo nas novas 
gerações de líderes que não são agentes 
directos da luta de libertação nacional. Neste 
contexto, é difícil avaliar regularmente a uni-
dade nacional e, acima de tudo, é difícil pro-
mover a sensibilidade da unidade nacional 
nas acções de governação. 

A ausência de uma política e de uma 
estratégia sobre unidade nacional é mais pro-
blemático porque crescem, na actualidade, 
desafios significativos de descentralização e 
de autonomização administrativa que tocam 
com a coesão sócio-política e, de certa for-
ma, com a sobrevivência do Estado.  

 
Objectivo 

 
O objectivo central, aqui, é analisar a 

essência/ o conteúdo da unidade nacional. 
Isto é importante, pois a palavra unidade 
nacional é, muitas vezes, mencionada, mas 
sem transmitir a sua essência/ conteúdo deste 
conceito. Isto torna a unidade nacional um 
conceito vazio de conteúdo, principalmente 
porque não existem estudos sistematizados. 
Neste contexto, analisar a essência/ o conteú-
do da unidade nacional é, igualmente, impor-
tante porque trata-se de um conceito que foi 
historicamente construído e sustentado na 
base de um amplo processo político-
discursivo, alicerçado numa cultura que privi-
legia a tradição oral em detrimento da tradi-
ção escrita. Por conseguinte, a essência/
conteúdo da unidade nacional está nas 
“cabeças e nas experiências de pessoas”, 
sobretudo as que lideraram ou que participa-
ram activamente no processo histórico de 
construção e de consolidação do Estado.  

Com efeito, este exercício de análise da 
essência/ do conteúdo da unidade nacional 
é uma forma de estimular pessoas que lidera-

ram ou que participaram activamente no pro-
cesso histórico de construção e de consolida-
ção do Estado a exteriorizar no debate amplo 
o conhecimento sobre este assunto que está 
academicamente inexplorado. Assim, analisar 
a essência/ conteúdo da unidade nacional é, 
acima de tudo, um exercício de registo e de 
sistematização de um elemento fundamental 
na história política de Moçambique. 

 
Metodologia 

 
A ausência de um pensamento política 

ou cientificamente sistematizado e documen-
tado sobre a unidade nacional obriga a recor-
rer ao método indutivo. Este método é impor-
tante porque permite fazer inferências a partir 
de dados e de observações (Marconi e Laka-
tos, 2007: 53; Richardson et al, 1999: 35) cons-
tatados em diferentes processos sócio-políticos 
da história de construção e de consolidação 
do Estado, em Moçambique.  

Assim, a indução constituiu uma ferramen-
ta metodológica necessária para interpretar 
dados que constam, essencialmente, de dis-
cursos da liderança político-militar da FRELIMO 
nos quais salientavam de forma significativa a 
palavra unidade nacional. Indução revelou-
se, igualmente, fundamental para analisar 
factos sócio-políticos que incidem sobre a uni-
dade e a desunião, observados e descritos no 
processo histórico de construção e de consoli-
dação do Estado em Moçambique. 

Portanto, o método indutivo contribuiu 
para juntar, de forma sistemática, factos histó-
ricos aparentemente isolados e conferir um 
sentido que traduz uma interpretação e um 
conhecimento sobre a essência ou o conteú-
do da unidade nacional.  

 1. Essência/Conteúdo da Unidade 
Nacional 

 
A unidade nacional é, essencialmente, 

um conceito com uma forte carga política 
alicerçada na dimensão populacional e na 
dimensão territorial.  

Em termos populacionais, a carga política 
aparece reflectida nos discursos e nos textos 
que salientam a falta de unidade como o prin-
cipal problema que prejudicou a luta contra o 
colonialismo, por todo o continente africano 
e, particularmente, a luta contra o colonialis-
mo português. Este problema foi profunda-
mente notório em realidades multi-culturais, 
pois em quase todos casos africanos, a luta 
anti-colonial (por meios pacíficos ou por via 
da guerra) foi feita por grupos que possuíam 
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profundas rivalidades históricas. Em Moçambi-
que, esta realidade foi alvo de politização e 
de instrumentalização que sempre constituiu 
uma ameaça à coesão no seio da FRELIMO e 
um perigo para o alcance da independência. 

Em termos territoriais, a carga política da 
unidade nacional reflecte o medo que a FRE-
LIMO e o Estado Moçambicano tinham em 
relação à ameaças contra a integridade terri-
torial. Este medo assenta, igualmente, na 
ameaça de fragilização da coesão socio-
política no seio da FRELIMO e do avanço da 
luta de libertação nacional. Este medo tem 
uma base histórica herdada de relatos sobre 
pretensões colonialistas de dividir o território 
moçambicano, um facto que, infelizmente, 
existe fundamentalmente na tradição oral, 
não está profundamente documentado ou 
ainda não é de consumo público para efeitos 
de estudos. Além disso, o medo tem uma base 
na história de conflitos fronteiriços que marca-
ram a realidade de vários Estados Africanos, 
mesmo reconhecendo o princípio da Organi-
zação de Unidade Africana, actualmente 
União Africana (OUA/UA) sobre intangibilida-
de de fronteiras. Ademais, a experiência histó-
rica de guerras intra-estatais com ameaças de 
secessão, principalmente onde há registos de 
abundância de recursos naturais valiosos, tam-
bém pode ter servido de fonte de inspiração 
para conferir uma carga política a dimensão 
territorial na essência da unidade nacional. 

Portanto, a coesão socio-política, primeiro 
para o alcance da independência, em rela-
ção ao colonialismo português e, depois, para 
assegurar a sobrevivência do Estado consti-
tuem o elemento político central sobre o qual 
gravita a dimensão populacional e da dimen-
são territorial no discurso de unidade nacional. 
Isto significa que sem coesão da população é 
difícil sustentar a coesão do território e, sem 
coesão territorial, é difícil assegurar a coesão 
da população para conduzir uma luta de 
libertação contra o colonialismo português, à 
escala nacional e, posteriormente, manter a 
sobrevivência do Estado pós independência. 

 1.1. Dimensão Populacional da Unidade 
Nacional 

 
A essência/ o conteúdo da dimensão 

populacional da unidade nacional significa o 
reconhecimento e a afirmação da existência 
de um povo com diferenças antropológicas, 
sociológicas, mas com uma visão nacional 
fruto da partilha de uma história comum, num 
território comum. Esta realidade é profunda-
mente relevante para um povo multicultural 

que até a segunda metade do século XX não 
se conhecia na sua plenitude territorial2. 

Com efeito, a grande maioria do povo 
que habitava o território moçambicano, sob o 
jugo colonial, vivia um mundo que se limitava 
as suas fronteiras antropológicas. Neste con-
texto, a tribo era o principal elemento antro-
pológico através do qual se estabeleciam 
relações sociais e se desenvolvia o jogo políti-
co de cooperação ou de competição. Deste 
modo, estas relações sócio-políticas tinham 
um carácter regional limitado. Apenas uma 
pequena minoria de pessoas que tiveram ins-
trução ou educação formal (sobretudo religio-
sa) e pessoas que trabalhavam para adminis-
tração colonial ou ao serviço das companhias 
(majestáticas ou arrendatárias) conhecia mini-
mamente a complexidade da multiculturalida-
de e, por conseguinte, possuía uma visão 
nacional do povo que ia para além da tribo e 
da região (Mondlane, 1995: 87).  

Assim, no período colonial era impossível 
pensar na unidade nacional, pois a consciên-
cia nacionalista tinha limites locais, particularis-
tas e nunca uma abrangência nacional. Nes-
sa altura, os povos nativos não se conheciam, 
realizavam resistências anti-coloniais dispersas 
que foram sucessivamente derrotadas 
(Machel, 1975: 200). Por esse motivo, a FRELI-
MO surgiu sob a bandeira de unidade. Prova 
disso é que o primeiro congresso da FRELIMO, 
realizado em 1962, em Dar Es Salaan, sob a 
designação de “congresso da unidade”, ser-
viu para materializar a fusão  entre movimen-
tos nacionalistas de base, essencialmente, 
etno-regional, nomeadamente a União Demo-
crática Nacional de Moçambique 
(UDENAMO), a Mozambique African National 
Union (MANU), que inicialmente se designava 
Makonde African National Union e a União 
Nacional Africana de Moçambique Indepen-
dente (UNAMI)3. 

A criação da FRELIMO marcou o início de 
um processo de unidade nacional assente no 
conhecimento mútuo entre pessoas com ori-
gens tribais, culturais e regionais diferentes, 
mas que partilham o mesmo território e uma 
história colonial comum. Acima de tudo, a 
criação da FRELIMO representa o embrião do 
reconhecimento e da afirmação da existência 
de um povo unido, com uma visão nacional. 

Entretanto, foram as tensões etno-
regionais no seio da FRELIMO que serviram 
para aprofundar a essência ou o conteúdo da 
unidade nacional. Ncomo (2003); Abrahams-
son e Nilsson (1994); Magode e Khan (1996); e 
Machel (1975) falam de tensões etno-
regionais, inclusive de carácter violento, sobre 
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acesso, manutenção e controle de poder no 
seio da FRELIMO, que prejudicaram a constru-
ção da unidade nacional e quase colocaram 
em causa o avanço da luta de libertação 
nacional.  

A essência ou o conteúdo da unidade 
nacional está, igualmente, associada à ten-
sões raciais que afectaram sobremaneira a 
coesão da FRELIMO. A invasão no Instituto 
Moçambicano, em 1968, constitui uma disputa 
de poder, mas que continha uma carga racial 
que era fomentada por elementos da FRELI-
MO, considerados da linha reaccionária, que 
definiam o branco como o inimigo. Além disso, 
esta linha assumia uma postura de soma zero, 
isto é, a vitória do negro a custa da derrota do 
branco (Machel, 1975: 198 e 208; Abrahams-
son e Nilsson, 1994: 34). Esta questão racial 
constituía uma ameaça, pois uma parte signifi-
cativa de apoios internacionais que a FRELIMO 
recebia provinha de “países brancos”. Neste 
contexto, a questão racial poderia compro-
meter todo o tipo de apoios internacionais e 
domésticos necessários para a sustentabilida-
de da luta. Isto significa que a questão racial 
era problemática, pois havia no seio da FRELI-
MO brancos e mestiços, alguns, nascidos em 
Moçambique e outros originários de Portugal, 
mas que se identificavam com a causa da 
libertação nacional. 

Em consequência, a unidade nacional 
tornou-se uma “palavra de ordem” predomi-
nante nos discursos persuasivos da liderança 
político-militar, principalmente nas acções de 
mobilização, que visam construir e consolidar 
a coesão no seio da FRELIMO e do povo, sem-
pre assente numa visão nacionalista comum. 
Neste contexto, Machel (1975:37) afirma que 
unirmo-nos significa conhecermo-nos e com-
preendermo-nos" e trabalhar conjuntamente 
para a causa da libertação, independente-
mente da origem tribal, regional ou da raça. 
Em termos teóricos, esta acção traduz a ideia 
de que quanto maior for o contacto individual 
e colectivo entre pessoas com diferenças cul-
turais, sociais ou políticas, maior é a possibilida-
de de criação de laços que sustentam a coe-
são de grupo. Neste processo, a liderança ser-
via de exemplo, pois Eduardo Mondlane, o 
presidente da FRELIMO, era do Sul e o seu Vice
-presidente, Urias Simango, era do Centro. Ao 
nível dos departamentos da FRELIMO, com 
raras excepções, o chefe e o adjunto não 
eram da mesma proveniência regional, nem 
da mesma tribo. Os líderes serviam, igualmen-
te, de exemplo de unidade nacional no que 
diz respeito a miscigenação por via de casa-
mentos inter-étnicos e inter-raciais. Na frente 

de combate, o comandante e o vice-
comandante não eram da mesma proveniên-
cia. Aqui, a unidade nacional, geralmente, 
constituiu uma imposição natural, pois em 
nenhum momento foram feitos grupos homo-
géneos de combate, quer do ponto de vista 
tribal, quer do ponto de vista regional. Aliás, os 
grupos de pessoas que foram aos treinos políti-
co-militar no exterior eram obrigatoriamente 
multiculturais, multi-étnicos e uma mistura de 
regiões. Ainda na luta de libertação nacional, 
a FRELIMO promoveu festivais culturais como 
uma forma de aprofundar o conhecimento 
mútuo de diferentes culturas, de diferentes 
regiões. Entretanto, a FRELIMO nunca conse-
guiu se libertar de tensões tribais, regionais e 
raciais, pois sempre foi criticado sob a alega-
ção de que o poder era controlado por bran-
cos e por pessoas do Sul de Moçambique. 

Depois da independência, em 1975, a 
essência ou o conteúdo da unidade nacional 
tornou-se mais explícita com a 
“criminalização” do tribalismo, do regionalismo 
e do racismo. Neste sentido, sentia-se, na 
euforia da independência, um ambiente 
social que dissuadia qualquer tentativa de 
qualquer pessoa pensar, expressar ou usar as 
palavras tribo, região ou raça, pois, de certo 
modo, era considerado um atentado contra a 
coesão nacional e contra a segurança do 
Estado. Na perspectiva de Cahen (1996: 23), o 
anti-tribalismo e o anti-racismo da FRELIMO 
serviu positivamente para combater a prática 
da descriminação. Contudo, o anti-tribalismo 
e o anti-racismo serviram, igualmente, para 
justificar a negação da pluralidade étnica e 
racial, pois “no idealizado Estado-Nação [pós-
independéncia] “já não existe brancos, mesti-
ços”. Só há moçambicanos”. Além disso, no 
Estado pós-independência, “nós não somos 
macondes, não somos chuabos, não somos 
senas, não somos changanas. Somos moçam-
bicanos”. Por um lado, esta visão prática con-
tribuiu para criar uma certa intolerância con-
tra o branco, o vencido, que foi obrigado a 
abandonar Moçambique. Por outro lado, esta 
negação da pluralidade contribuiu para colo-
car a etnia, os valores tradicionais como algo 
negativo (Cahen, 1996). 

Paradoxalmente, depois da independên-
cia, acentuou-se a implementação da teoria 
de contacto, quer nos discursos, quer na 
acção governativa, visando destribalizar a 
sociedade como uma forma de defender e 
consolidar a unidade nacional. A título de 
exemplo, a afectação de funcionários públi-
cos, por exemplo, professores, enfermeiros, 
membros das FDS e a nomeação de dirigentes 
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para funções governativas como é o caso de 
governadores e de ministros, sempre teve em 
conta o critério etno-regional. Ademais, o Esta-
do elevou a dignidade constitucional da uni-
dade nacional; conferiu a cultura um estatuto 
ministerial; e os festivais culturais tornaram-se 
uma prática institucionalizada na acção 
governativa, pois realiza-se ao nível das Provín-
cias, de forma rotativa, de 2 em 2 anos, com 
base no Orçamento de Estado. Deste modo, 
“unidade na diversidade” tornou-se uma pala-
vra de ordem que ganhou expressão política 
e serviu para corrigir aspectos da negação da 
pluralidade e para actualizar a visão nacional 
sobre a existência do povo moçambicano 
que partilha uma história comum, num territó-
rio comum chamado Moçambique. 

 1.2. Dimensão Territorial da Unidade 
Nacional 

 
A dimensão territorial da unidade nacio-

nal significa, essencialmente, a existência de 
uma consciência sobre o espaço físico, maríti-
mo e aéreo de Moçambique que é partilhado 
colectivamente pela população. Acima de 
tudo, a dimensão territorial da unidade nacio-
nal evidencia a afirmação e a valorização 
destes espaços que albergam a população e 
constituem fonte crucial de sustentação eco-
nómica. 

Com efeito, a dimensão territorial da uni-
dade nacional está intimamente ligada aos 
laços históricos do povo com a terra e com a 
sua sobrevivência. Esta questão foi crucial no 
processo de luta para a construção e para a 
defesa da possessão colonial, pois, historica-
mente Portugal era um colonizador que 
demonstrou incapacidade de efectuar ocu-
pação efectiva e revelou dificuldades para 
manter a integridade territorial de Moçambi-
que, diante de ambições de outras potências 
coloniais como, por exemplo, a Grã-Bretanha. 
Deste modo, Portugal tinha receios de perder 
territórios, uma vez que aquando da Confe-
rência de Berlim sobre a partilha de África, em 
1884-1885, existia uma possibilidade de dividir 
a África Oriental portuguesa em três partes. “A 
parte Norte caberia à Alemanha e seria incor-
porada na então Tanganica; a parte Central 
seria anexada pela esfera de interesses britâni-
cos juntamente com Rodésia e Niassalândia 
(actualmente Malawi), enquanto a parte Sul 
ficaria subordinada à África do Sul. Entretanto, 
durante este processo, Portugal conseguiu tirar 
proveito das contradições existentes entre os 
poderes coloniais e defender o seu "direito" 
histórico sobre Moçambique" (Abrahamsson e 

Nilsson, 1984:22). A Portugal interessava manter 
a integridade territorial de Moçambique devi-
do ao valor económico e ao prestígio político 
de potência colonizadora. 

Ademais, o território que hoje é Moçambi-
que não era profundamente conhecido pela 
maioria dos nativos que desejavam a liberta-
ção em relação ao jugo colonial. E, por con-
seguinte, até a afirmação política da FRELIMO, 
os nativos que eram guiados por laços de soli-
dariedade tribal e regional não tinham sensibi-
lidade política de combater pela liberdade de 
povos irmãos, mas distantes e desconhecidos. 
O exemplo mais expressivo é o caso dos 
Macondes, que, após a abertura das primeiras 
zonas libertadas, em Cabo Delgado, advoga-
ram a ideia de proclamação do seu Estado. 
Esta pretensão representa a visão reducionista 
de povo e de território e não triunfou porque a 
mobilização geral impôs a visão abrangente 
de unidade do povo e do território.  

A dimensão territorial da unidade nacio-
nal pode ter ganho mais significado quando 
se revelou a ameaça da “União Nacional Afri-
cana da Rumbézia (UNAR) que pretendia 
negociar pacificamente a criação de um 
Estado entre os rios Zambeze e Rovu-
ma" (Magode e Khan, 1996: 71) em conse-
quência de disputas pelo acesso e pelo con-
trole do poder, com carácter etno-político, no 
seio da FRELIMO e sob instrumentalização de 
interesses coloniais portugueses. Esta forma de 
abordar o espaço remetia, igualmente, para 
a visão reducionista da dimensão territorial ou 
aos interesses particularistas de identidades 
ento-regionais ou de grupos económicos. Nes-
te sentido, a autoridade colonial portuguesa e 
homens de negócios procuraram fragilizar a 
coesão da FRELIMO usando o argumento etno
-regional. 

Em resposta, a FRELIMO conferiu uma 
enfase significativa a dimensão territorial nas 
acções de mobilização. Prova disso é que 
“Moçambique do Rovuma ao Maputo” é uma 
noção de território que foi constantemente 
predominante nos discursos da liderança polí-
tico-militar da FRELIMO durante e depois da 
luta de libertação nacional. Esta noção de 
território pode, eventualmente, ter ganho mais 
relevância quando a liderança de FRELIMO 
percebeu que a dimensão militar da luta de 
libertação nacional só correu na zona Norte e 
na zona Centro, totalizando aproximadamen-
te 30%, de acordo com Abrahamsson e Nilsson 
(1994: 30). Deste modo, a luta de libertação 
nacional terminou sem uma vitória militar total 
e completa da FRELIMO e sem o controle terri-
torial do Rovuma ao Maputo. Neste contexto, 
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era difícil aliar a dimensão teórica e a dimen-
são prática de território a um povo que viveu 
grande parte da sua vida geograficamente 
distante, mas politicamente próximo, por via 
da história colonial. 

Depois da independência, a dimensão 
territorial da unidade nacional não aparece 
de forma expressiva na Constituição de 1975. 
Esta é uma situação paradoxal para um Esta-
do recentemente independente liderado por 
um movimento de libertação que conhecia os 
perigos impostos à integridade territorial de 
Moçambique. No entanto, na constituição de 
1990, a essência ou o conteúdo da unidade 
territorial é explícito, pois o artigo 1 define cla-
ramente que o estado é unitário e o artigo 3 
reafirma o carácter do território uno e indivisí-
vel. Na Constituição de 2004, esta realidade 
prevalece e com a particularidade de deta-
lhar a dimensão do espaço terrestre, marítimo 
e aéreo. Além disso, a Constituição de 2004 
sublinha o carácter inalienável do vasto territó-
rio que constitui o Estado Moçambicano. 

Depois da independência, a dimensão 
territorial da unidade nacional tornou-se mais 
importante, pois Moçambique enfrentou uma 
guerra de desestabilização/ guerra pela 
democracia/ guerra civil, de acordo com a 
narrativa dos ex-beligerantes. Nesta guerra, as 
autoridades governamentais, lideradas pela 
Frelimo e a Renamo partilharam o controlo 
territorial. Neste contexto, Vines (1996:7), consi-
dera que o governo da Frelimo controlava 
apenas 15% do território moçambicano que se 
circunscrevia às grandes cidades e às capitais 
provinciais, enquanto a Renamo controlava 
85% do território, maioritariamente rural. 

Em termos de segurança, a partilha territo-
rial representou uma ameaça contra a sobe-
rania e, sobretudo, contra a integridade terri-
torial, pois era um ambiente fértil para ressusci-
tar ideias ou de projectos secessionistas como 
a ROMBZIA que colocavam em causa a exis-
tência do Estado “do Rovuma ao Maputo”4. 
Este medo de secessionismo foi explícito quan-
do a ocupou parte significativa do território da 
estratégica província da Zambézia, onde 
ocorreram várias batalhas e mais decisivas 
para a manutenção da integridade, durante 
a guerra de desestabilização/ guerra pela 
democracia/ guerra civil (Manjate, 2013: 52). 
Este medo secessionista tornou-se novamente 
evidente quando surgiram partidos políticos 
formados por zambezianos que, no processo 
de descentralização, advogavam com ideias 
de federalismo (Chichava, 2008:21). Esta ideia 
foi sempre vista com desconfiança, por parte 
da Frelimo, sob alegação de que poderia ser 

um pretexto para autonomias que, posterior-
mente, são susceptíveis de ameaçar a unida-
de territorial e a coesão sócio-política5. 

Assim, a Frelimo teve motivos para conti-
nuar a acentuou a consciência da dimensão 
territorial da unidade nacional. Prova disso é 
que os discursos da Frelimo, quer nas activida-
des do Estado, quer nas actividades partidá-
rias, continham expressamente palavras de 
ordem como, por exemplo, “Viva Moçambi-
que” e “Viva Moçambique do Rovuma ao 
Maputo”, que faziam lembrar a unidade terri-
torial. De 2004 a 2015, a dimensão territorial da 
unidade nacional ganhou um acréscimo que 
ficou mais expressivo nos discursos políticos, 
sobretudo do governo e do partido Frelimo 
que repetidamente dizem “Viva Moçambi-
que, do Rovuma ao Maputo; Do Zumbo ao 
Índico”.  

 
Conclusão 

 
A unidade nacional é, inquestionavelmen-

te, um valor político que está profundamente 
ligado ao processo de construção e de conso-
lidação do Estado, em Moçambique. Em ter-
mos históricos, esta essência política foi intro-
duzida no processo de luta de libertação 
nacional, mesmo antes da fundação da FRELI-
MO e do início da luta armada, sob inspiração 
de outras realidades africanas, sobretudo do 
Ghana. A título de exemplo, Ndelana 
(2012:51) afirma que, participou num curso 
sobre “Organização Política, Pan-africanismo 
e Unidade”, oferecido aos quadros da UDENA-
MO pelo Kwame Nkrumah Ideological Institute, 
em Janeiro de 1962. Neste curso, "o conceito 
de unidade enfatizava a luta contra o tribalis-
mo, o regionalismo, o colonialismo e o neoco-
lonialismo, recordando aos participantes sobre 
as divisões fronteiriças artificiais, criadas pelo 
colonialismo que procurou dividir os povos". 
Além disso, no processo de luta (política e 
armada) pela independência nacional, a Tan-
zânia também serviu de fonte de inspiração 
para a afirmação da essência e do valor polí-
tico da unidade nacional. Neste caso, Julius 
Nyerere condicionou o apoio a luta de liberta-
ção de Moçambique a unidade entre os dife-
rentes grupos nacionalistas. Ademais, depois 
da criação da República Unida da Tanzânia, 
a unidade constituía uma palavra de ordem 
na acção política de construção e de consoli-
dação do Estado.  

Com efeito, a unidade nacional é, essen-
cialmente, um valor político que se afirmou 
permanentemente relevante no debate sobre 
o processo de construção e de consolidação 
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do Estado. Os dados históricos mostram que 
a Frelimo antes, durante e depois da luta de 
libertação nacional, impôs a unidade como 
uma palavra de ordem predominante com 
foco na coesão da população e na coesão 
territorial. Esta essência da unidade nacional 
desenvolveu-se com base em ameaças 
objectivas ou imaginárias que colocavam 
em causa o avanço da luta de libertação 
nacional para a construção do Estado ou o 
projecto de consolidação da existência do 
Estado pós colonial.   

A essência unidade nacional tem o seu 
reflexo empírico na existência de Moçambi-
que como um Estado independente, unido 
do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índi-
co, com unidade na diversidade e tem dig-
nidade constitucional. Esta essência está 
intrinsecamente ligada ao processo histórico 
de construção e de consolidação de 
Moçambique como um Estado independen-
te e soberano. 
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Podemos entender a expressão identidade nacional a partir de uma definição mais abrangente, como conceito 
que “visa tornar homogéneas as diferenças que existem no interior da nação, estabelecendo um discurso de uni-
dade; de um povo unificado em torno de ideais comuns”. Portanto, devemos entender o conceito de identidade 
nacional como uma construção histórica, localizada em um tempo e um espaço que sinalizam relações de poder 
no campo social, político e económico (Meneses, 2006:2012). Alguns períodos de nossa história mostram que 
esse sentimento de irmandade colectiva e de identificação com a pátria foi incentivado e construído pela figura 
de Mondlane em Moçambique a quando da fundação da Frelimo. O início da luta armada, foi um evento de 
grande importância para firmar o projecto da construção, da unidade nacional, onde esta assumiu um lugar de 
destaque na agenda política em Moçambique desde a fundação da Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO) aos nossos dias. Entretanto verifica-se actualmente um esforço para construir a unidade nacional 
em torno da imagem do Presidente Mondlane e Samora de forma a despertar o sentimento do orgulho em ser 
moçambicano. 

Introdução 
 

A  independência de Moçambique, 
em 1975, trouxe consigo novos desa-
fios no campo político, militar, social 
e económico. Este artigo tem como 

objectivo a construção da unidade nacional 
desde a fundação da Frelimo como factor 
primordial para o desenvolvimento em 
Moçambique. A fundação da Frelimo repre-
senta o início da construção da consciência 
da identidade nacional como um todo. Mas 
em Moçambique a construção de um Estado 
só começa em 1975 após a independência 
nacional. Actualmente nós deparamos com a 
tensão político-militar como forma de dividir o 
país com objectivos de alcançarem alguns 
ganhos políticos, partidários e individuais.  

Dai, cabe a necessidade de procurar 
alguns factores que possam contribuir para a 
unidade nacional visto que esta, tem-se perdi-
do devido ao conflito político-militar perpetua-
do entre o Governo e a Renamo. Este último, 
alega como solução para o fim do conflito 
militar, a divisão do país, regiões autónomas a 
despartidarização do Estado ou descentraliza-
ção como uma melhor forma para acabar 
com o impasse. Nos últimos anos do mandato 

do Presidente Armando Emílio Guebuza, foram 
caracterizados pelo conflito político militar. 
Este conflito teve início em meados de 2013 
até Agosto de 2014 onde foi assinado um 
acordo para cessão imediata das hostilidades 
militares em todo o país. E segundo um dos 
observadores nacionais, o ato visa dar a cer-
teza de que as lideranças tanto do Governo 
como da Renamo vão cumprir o que ficou 
acordado. Este acordo acontece depois de 
quase um ano e meio de conflito político-
militar e cerca de 74 rondas de conversações.  

Com a tomada de posse do actual Presi-
dente da República de Moçambique Filipe 
Jacinto Nyusi em Fevereiro de 2015 apos as 
eleições gerais (de 16 Outubro de 2014), a 
Renamo apareceu em público a contestar os 
resultados alegando que houve a fraude elei-
toral por isso não reconhecia os resultados das 
últimas eleições. No entanto, como forma de 
ganhar uma maior simpatia popular dos seus 
simpatizantes e no meio da sociedade, passou 
a proferir alguns discursos violentos incentivan-
do a violência e tentando dividir o país em 
regiões autónomas (no sul governaria a Freli-
mo e no centro e norte a Renamo).  

Deste modo, cabe a este artigo analisar 
de forma ampla a transição política; a forma 
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como o Estado moçambicano tem lidado 
com a construção do projecto da unidade 
nacional, a partir de uma abordagem multidis-
ciplinar e multissituada. Discute ainda a tenta-
tiva da criação do “homem novo” no 
Moçambique independente, procurando 
encontrar alguns pontos que podem servir 
como factor de unidade nacional tendo em 
conta que durante o período da guerra colo-
nial um dos grandes factores de unidade era 
a luta armada de libertação, e no período pós
-colonial, foi a construção da nação moçam-
bicana, a luta pelo desenvolvimento onde a 
língua portuguesa serviu como um dos facto-
res de unidade nacional como veremos no 
decurso do trabalho.  

 
O Surgimento da Consciência Naciona-

lista e das Primeiras Associações 
 
O surgimento da consciência nacionalista 

dos moçambicanos, e o surgimento das pri-
meiras associações políticas em Moçambique 
foi um passo muito importante para a liquida-
ção do colonialismo, principalmente porque 
Portugal sempre se opôs a conceder a inde-
pendência nacional pela via pacífica. 

O primeiro factor que contribuiu para a 
emergência da consciência nacionalista foi a 
posição das superpotências da guerra fria 
(EUA e URSS) que se posicionavam contra a 
colonização. Estas duas superpotências eram 
pela descolonização das colónias em África e 
em outros continentes que continuavam sobre 
o domínio colonial, tomada pela Grã-
Bretanha, França, Portugal, Bélgica e Itália). O 
segundo factor foi, a posição das Nações Uni-
das em 1945, baseada na carta Atlântica1 
que já recomendava as potências coloniais a 
conceder a independência, e a prepararem 
os povos colonizados para a independência 
(História de Moçambique, III, 1993:198-199).  

O terceiro factor foi a conferência de 
Bandung realizada em 1955 na qual participa-
ram representantes africanos. Nesta conferên-
cia2, a questão da descolonização de África 
mereceu uma atenção especial. Neste con-
texto nos anos 50 temos alguns países em Áfri-
ca a alcançarem a sua independência por 
uma via pacífica, como e o caso do Gana em 
1957. O quarto factor foi o desenvolvimento 
do pan-africanismo e a abertura de Londres 
na solução pacífica em relação às suas coló-
nias em África. O quinto factor, na África do 
Sul em 1960 ocorreu um massacre em Shaper-
ville a 21 de Março do mesmo ano acompa-
nhado pelo banimento do ANC; a crise políti-
ca no recém-independente Congo-Belga que 

culminou em golpe de estado, guerra civil e a 
intervenção da ONU. O sexto factor foi as 
independências de vários países africanos na 
década 19603. Com efeito, nos primórdios dos 
anos 60 cerca de 18 países africanos obtive-
ram a sua independência. Na região austral 
temos a Tanzânia em 1961 e o Malawi e a 
Zâmbia ambos em 1964 que também deram 
um grande contributo na criação do movi-
mento de Libertação nacional. O sétimo fac-
tor foi o levantamento reprimido no norte de 
Angola em Março de 1961. Estas notícias che-
gavam em Moçambique onde também a se 
intensificava a repressão. 

Estes factores contribuíram para o desen-
volvimento das actividades de diversas asso-
ciações tanto em Moçambique como no 
estrangeiro, nomeadamente: Centro Associati-
vos dos Negros de Moçambique, A Conven-
ção do Povo de Moçambique4, a Associação 
Moçambicana da África Oriental5, a União 
dos Maconde de Moçambique e Tanganhica6 
e União dos Maconde e Macua no Zanzibar7 
também foram algumas das associações cria-
das durante a década 50. Estas associações 
criadas neste período, tiveram que operar na 
clandestinidade uma vez que o estado colo-
nial era implacável para com estas associa-
ções. Por esse motivo só operavam junto das 
suas zonas de origem e com alguns contactos 
com o exterior, contestando a actuação do 
regime colonial em Moçambique, através de 
greve, motins, cultura e escrita.  

A presença de milhares de moçambica-
nos nos países vizinhos sob dominação colo-
nial inglesa (Africa do Sul, Zimbabwe, Malawi e 
Zâmbia) foi um elemento importante para o 
desenvolvimento do nacionalismo em 
Moçambique, isto nos anos cinquenta e ses-
senta (Negrão, Borges Coelho, Brito, 4). Destes 
movimentos destaca-se o Movimento de 
jovens democratas Moçambicanos (MJDM) 
liderado por Sobral de Compus onde integra-
va membros como Ricardo Rangel, Noémia 
de Sousa e os membros da Núcleo dos estu-
dantes secundários de Moçambique (NESAM). 
A NESAM foi criada e fundado por Eduardo 
Mondlane nos finais da década de 1940, onde 
faziam parte, a Josina Machel, Joaquim Chis-
sano, Armando Guebuza entre outros. Devido 
a política do Estado Novo, estas associações 
não conseguiram actuar eficazmente dentro 
do território moçambicano, uma vez que 
eram alvos de censura, perseguições e por 
vezes de assassinato por parte dos agentes da 
PIDE (História de Moçambique, 1993:200 & 
Guerra:1994). Deste modo, muitos membros 
destas organizações procuraram na europa e 
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nos EUA levar avante a ideia anti-colonial, 
como foi o caso Eduardo Mondlane, Marceli-
no dos Santos, Noémia de Sousa entre outros. 
Na europa, estes promoviam palestras, artigos 
em periódicos, contestando e denunciando a 
verdadeira essência do Nacionalismo Econo-
mico de Salazar em Moçambique (Newitt, 
1997:450; Hedges, D; Chilundo, 1999:238-249). 

 
Os Primeiros Movimentos Políticos a For-

mação da FRELIMO 
 
Os emigrantes moçambicanos nos países 

vizinhos, foram os principais percursores do 
nacionalismo no país ao fundarem os primeiros 
movimentos políticos que revindicavam a 
independência. Alguns destes movimentos, 
estavam empenhados na causa da indepen-
dência nacional, nomeadamente  a União ׃
Nacional Africana (MANU), criada na Tanzânia 
em 1959; a União Democrática Nacional de 
Moçambique (UDENAMO), fundada em 1960 
no Zimbabwe; e a União Nacional Africana de 
Moçambique (UNAMI) criada no Malawi em 
1961 (Guerra, 1994:247), e outros estavam 
preocupados em libertar algumas regiões em 
Moçambique.  

A criação destes movimento acima refe-
renciado nos países vizinhos de Moçambique, 
deve-se ao facto da colonização britânica ter 
sido muito diferente à de Portugal. Os britâni-
cos sempre permitiram a criação de movi-
mentos/associações políticos e as suas respec-
tivas actividades, diferentemente de Portugal 
que nunca permitiu a criação de nenhum par-
tido/movimento político que contesta-se a sua 
forma de actuar nas suas respectivas colonias. 
A forma de actuar da PIDE e das autoridades 
portuguesa, fizeram desaparecer várias orga-
nizações africanas independentes, restando 
apenas, aquelas associações/organizações 
criadas no estrangeiro. Estas associações, e 
que conseguiram sobreviver aos ataques de 
PIDE, pelo facto, da sua sede, permanecer em 
território vizinho. No entanto são escassas as 
informações sobre as suas actividades dentro 
do território nacional. Somente o MANU era 
indicado como o único movimento que 
actuou em Moçambique, uma vez que consi-
dera-se que os seus apoiantes estiveram 
envolvidos nas reivindicações que culminaram 
com o massacre de Moeda, a 16 de Junho de 
1961.  

Apesar destes movimentos lutarem pela 
independência não havia uma ideia de 
nação. Eles lutavam para a independência 
de suas respectivas regiões. Entretanto esses 
movimentos permitiram que pela primeira vez 

se falasse de uma associação política, de 
uma liderança africana em Moçambique. No 
entanto, houve, varias tentativas para unificar 
aqueles movimentos, mas sempre redunda-
ram no fracasso porque cada um deles tinha 
interesses específicos. A ideia de lutar por 
moçambique como um todo ainda não existia 
dentro destes movimentos.  

Quem trouxe a consciência de uma uni-
dade nacional foi Eduardo Mondlane. Mas há 
que ter em conta que as barreiras tribais, a 
composição ideológica e social que caracte-
rizava o povo moçambicano nesse período 
dificultaram a sua unificação e perspectiva-
ção da luta em termos nacionais 
(Newitt,1997:450). Assim, nos princípios dos 
anos 60, há um esforço no sentido de unificar 
aqueles movimentos de forma a tornar num 
único movimento. Todavia na conferência de 
Casa Blanca, realizada em Marrocos, partici-
param vários chefes de Estado dos países afri-
canos independentes8, cujo objectivo: 1) era 
coordenar os esforços diplomáticos para 
enfrentar o colonialismo português; 2) era de 
unir os diferentes movimentos no único movi-
mento. No mesmo local foi criada a Conferên-
cia das Organizações Nacionalistas das Coló-
nias Portuguesas (CONCP). A sua primeira con-
ferência, foi realizada entre 18 a 20 de Abril de 
1961, onde Marcelino dos Santos foi quem par-
ticipou em representação da UDENAMO, e foi 
eleito Secretário-geral. Este encontro constitui 
o primeiro dos movimentos opostos ao colo-
nialismo em África (principalmente o portu-
guês) em que participa alguns líderes políticos 
moçambicanos (Historia de Moçambique, op 
cit., p248). Entretanto, foi a partir desta confe-
rência que os países africanos independentes, 
sobretudo Gana Liderado pelo Presidente 
Nkhumah e Nyerere da Tanzânia, juntos com a 
CONCP, aconselharam a união dos três movi-
mentos políticos (Newitt, op cit,:450 e Guerra, 
op cit, p247) para melhor lutar por um 
objectivo comum. Deste modo Marcelino dos 
Santos a fim de promover a unidade entre 
esses movimentos desloca-se a Tanzânia em 
1961 com objectivo de dar o relatório sobre as 
decisões da conferência aos líderes dos 
movimentos de Moçambique. E segundo 
Joaquim Chissano, foi em virtude desse 
esforço diplomático que a Frelimo foi criada a 
25 de Junho de 1962 em Dar es Salaam9, 
resultante da união dos três referidos 
movimentos. Deste modo a partir de 23 a 28 
de Setembro do mesmo ano, realiza-se o seu 
primeiro congresso no qual Eduardo Mondlane 
é eleito presidente da Frelimo, com cerca de 
80% dos votos e o reverendo Urias Simango 
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com cerca de 20% foi eleito vice-presidente 
(História de Moçambique, op cit., p248; 
Pachinuapa, 2012). 

Com a realização do Primeiro Congresso 
da Frelimo estabeleceu-se um programa 
baseado em três pontos: 1) mobilização do 
povo moçambicano para a guerra, 2) desen-
volvimento da consciência nacional e o 3) 
lançamento de um programa de educação a 
fim de aumentar a eficácia do combate na 
formulação de um plano de acção militar ten-
do em conta a natureza do colonialismo por-
tuguês com vista desencadear a luta armada. 
Neste congresso fez-se a declaração da uni-
dade; decidiu-se ainda como devia ser a 
mobilização e o recrutamento dos primeiros 
moçambicanos para prepararem o início da 
luta armada, visto que Portugal continuava a 
negar em conceder a independência nacio-
nal por via pacífica. Assim foram enviados 
para Argélia, os primeiros 250 moçambicanos 
que pertenciam a Frelimo. A grande maioria 
da população foi recrutada no norte, devido 
a facilidade que tinha, pois o norte faz frontei-
ra com a Tanzânia e este já se encontrava 
independente. Por isso que os membros da 
Frelimo tiveram a facilidade em recrutar a 
população de Cabo Delgado. Estes primeiros 
elementos foram enviados para Argélia, URSS 
e China com objectivos de receberem instru-
ções militares. No entanto, a Argélia acolheu 
três grupos de moçambicanos para recebe-
rem treinos de guerrilha, de modo a criar uma 
força militar. A URSS acolhia grupos de recru-
tas moçambicanos, e a China enviou instruto-
res militares para os primeiros campos criados 
em Bagamoyo, em 1963, e em Kongwa, em 
1964, na Tanzânia. O primeiro grupo foi chefia-
do por Filipe Samuel Magaia; o segundo, por 
Samora Machel e o terceiro, por António Silva. 
Estes países, também apoiaram na formação; 
forneciam ajuda militar; formavam outros qua-
dros moçambicanos que viriam a ser generais 
em algumas bases importantes durante a 
guerra. Depois de várias preparações nos 
estrangeiro e nos campos militares, estavam já 
criadas condições para o início da luta mas 
havia ainda que explicar o povo moçambica-
no os motivos que levaram a Frelimo a optar 
pela luta de libertação nacional, pois este 
desempenharia um papel importante na luta 
armada como iremos observar no capítulo 
seguinte sobre o início da luta e o seu desen-
volvimento (Mondlane, 1975: 136). 

 
O Início da Luta Armada e o seu Desenvol-

vimento 
 

Face às intransigências das autoridades 
portuguesas em conceder a independência 
de uma forma pacífica, a Frelimo terá tido a 
ideia em formar um exército para libertar o 
país. Assim foram preparados vários homens 
para encararem Moçambique como uma 
nação una sem nenhum mecanismo de des-
criminação racial, social e nem tribal, usando 
a língua portuguesa para melhor se comuni-
carem uns aos outros. Mas a que salientar que 
durante este período, não foi uma tarefa fácil 
incutir a ideia de unidade nacional em várias 
unidades dos guerrilheiros da Frelimo, e nem 
da população local, pelo facto de a posterior 
ter existido uma divisão no seio dos guerrilhei-
ros em, reaccionários e revolucionários. 

A luta armada de libertação nacional em 
Moçambique inicia numa altura em que mui-
tos países da África tinham alcançado a sua 
independência. Estes acontecimentos sem 
dúvida tiveram uma forte influência para o 
início da luta armada, a 25 de Setembro de 
1964. O primeiro tiro foi dado na província de 
Cabo Delgado, posto administrativo de Chai, 
num ataque surpresa. Numa primeira fase o 
exército da Frelimo era composto por 250 
homens, por isso que foi planejado para que 
este exército actuasse em grupo de 10 a 12 
elementos. Mas há qui realçar que até 
Novembro do mesmo ano a luta armada já 
tinha atingido as províncias de Niassa, Zambé-
zia e Tete. Confrontada com esta situação o 
exército português não esperava uma exten-
são rápida por parte dos guerrilheiros da Freli-
mo. Assim o exército colonial ficou impossibili-
tado de organizar as suas operações ofensivas 
sem deixar outras posições vitais desprotegi-
das. Esta situação contribuiu bastante para 
que a Frelimo consolidasse as suas posições 
estratégicas em Cabo-Delgado e Niassa. 
Todavia a Frelimo retirou provisoriamente os 
contingentes nas províncias de Zambézia e 
Tete com vista a reforçar a capacidade ofen-
siva em Cabo – Delgado, Niassa de forma a 
assegurar as vitórias conseguidas até o 
momento. Esta estratégia resultou, uma vez 
que, no norte de Moçambique a Frelimo sub-
traiu do controlo das autoridades colónias 
grande parte da população em Palma, 
Mocímboa da Praia, isto na província de 
Cabo Delgado e Niassa. Mas em algumas 
regiões, enfrentou dificuldades, sobretudo nas 
regiões de maioria macua islamizados, fiéis 
aos portugueses. Esta população não tinha 
percebido ainda os motivos que levaram a 
Frelimo a enveredar pela luta armada, por isso 
dificultaram muito as incursões, acções dos 
guerrilheiros dentro do seu território. É de 
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salientar que para o sucesso da luta armada, 
teve que se usar a língua portuguesa como 
um factor de unidade para melhor se comuni-
car visto que as línguas locais nem todos fala-
vam e percebiam. Neste período, grande par-
te da maioria da população moçambicana, 
estava engajado num objectivo comum, o de 
libertar o povo moçambicano dos 500 anos de 
colonização. Talvez ai pode-se observar que o 
factor de unidade nacional nunca tinha sido 
posto em causa visto que todos queriam estar 
livre da opressão colonial e partilhavam os 
mesmos objectivos (Mondlane, op cit, p.113, 
Newitt, op cit, p.452; Mondlane, op cit, p.115; 
Guerra, op cit, p.268). Mas durante o percurso 
da guerra, a Frelimo sempre apelou a unidade 
entre o povo como forma de vencer a guerra.  

A região sul de Moçambique foi obrigada 
a procurar formas de dar o seu contributo na 
luta pela independência nacional. Mas por 
causa do seu distanciamento geográfico, e 
pela falta de uma retaguarda segura como 
acontecia na zona norte do país nunca teve 
grandes sucessos. Esta região era condiciona-
da pelo facto dos países vizinhos estarem ain-
da sobre o domínio da África do sul que por 
sua vez era aliada do governo colonial, como 
era o caso do Swazilândia, Lesotho e Botsua-
na. Nesta região podemos destacar algumas 
figuras que tiveram alguma influência tais 
como o Bomba, Matarta Bobanda Tembe, 
Maduma Chinana, Mathias Khumalo (Mathias 
Mboa); Lopes Tembe entre outros. Alguns des-
tes em 1964, a partir da Rodésia fizeram o 
reconhecimento de algumas zonas do interior 
junto a fronteira. E Justino Mucal foi quem 
entrou em Moçambique no mesmo ano para 
mobilizar a população; distribuir informações e 
fazer a propaganda para alguns indivíduos 
que quisessem juntar a Frelimo na luta armada 
pela independência nacional. Todas essas 
missões, se enquadravam no objectivo da pre-
paração do sul para o início da luta armada 
de libertação nacional e consciencializar a 
população local na busca da sua identidade. 
Nesta região não houve acções armadas 
devido a vários motivos: por um lado devido 
ao seu distanciamento com os chefes da 
guerrilha; por outro lado, e por causa das 
acções da PIDE, que eram muito intensas aca-
bando por prender alguns membro da Frelimo 
quer em território nacional, quer nos países 
vizinho. Isto aconteceu pelo facto das rela-
ções com os países vizinhos ainda não eram 
boas como foi referenciado no parágrafo aci-
ma. Mas as acções nesta região, consistiram 
sempre em fazer a propagandas, colagem de 
panfletos em locais público e por vezes nas 

casas dos agentes da PIDE, intimidando estes 
e denunciando as atrocidades cometidas por 
eles. Esta atitude visava a desacreditar e inti-
midar os agentes da PIDE que continuavam a 
caçar indivíduos que se identificavam com a 
Frelimo. Para o sucesso da guerra a Frelimo 
optou por uma guerra prolongada de forma a 
enfraquecer e desacreditar o exército colo-
nial, de modo a ganhar mas simpatia do 
povo, como será discutido no capítulo seguin-
te a unidade nacional como instrumento para 
o sucesso da guerra (Tembe, 2014:192). 

 
A Unidade Nacional como Instrumento-

Chave Para o Sucesso da Guerra 
 
O IIo congresso da Frelimo em Junho de 

1968, apregoa e consolida o primado da uni-
dade nacional e a luta prolongada para o 
sucesso da guerra. No seu programa, afirmava 
a importância do povo moçambicano elimi-
nar, acabar com todas as causas da divisão, o 
racismo, o tribalismo e o regionalismo entre os 
diferentes grupos moçambicanos. Trata-se de 
construir a nação moçambicana na base da 
igualdade de todos, e o respeito pelas parti-
cularidades regionais. Por outro lado, conde-
nava-se ainda o tribalismo que caracterizou o 
processo de formação da Frelimo e da luta 
armada. Por isso, todos nos tínhamos que 
abraçar a mesma causa para podermos ven-
cer o inimigo (o regime colonial) e não o bran-
co como alguns tentavam manifestar. A car-
ga racial que era fomentada por elementos 
reaccionária que olhavam o branco também 
como um inimigo a combater. Esta postura 
adoptada por alguns membros cessante da 
Frelimo, podia comprometer o apoio que 
vinha dos países europeus. Neste contexto a 
população tinha que perceber, que este gru-
po também lutava ao lado do povo moçam-
bicano contra o regime português. Deste 
modo, havia a necessidade de buscar traços 
comum das várias tribos existentes a nível 
nacional de forma a acabar com a táctica 
usada (dividir para reinar/dominar) pelos por-
tugueses durante a colonização. Mas para o 
sucesso da luta, todo o povo moçambicano 
tinham que engajar da mesma forma, usando 
a luta armada como factor de unidade e lín-
gua portuguesa10 (Mondlane, 1967 apud 
Muiuane, 2009:115). 

Neste congresso a Frelimo decidiu ainda 
que para o sucesso da luta contra o colonialis-
ta a guerra deveria ser prolongada de forma 
a destruir o sistema de organização social, 
político e económico, montado pelo colonia-
lismo. Devia ainda desencadear uma luta polí-

19 

CEEI/ISRI, MENSAL, Ano XXIV, N˚ 05 



tica interna contra as diferentes ideologias e 
pensamentos políticos, com vista a conquista 
da independência, identidade nacional em 
todas as áreas da vida social. Esta decisão foi 
tomada em virtude da criação do departa-
mento de informação em 1966 que tinha 
como missão específica, produzir um paradig-
ma comunicacional virada para a guerra de 
forma a dar a conhecer a Frelimo, quer a nível 
nacional, continental e internacional. A tarefa 
principal do departamento era de conscien-
cializar o povo e garantir a sua mobilização 
para a luta e dar a conhecer as respectivas 
vitoria nos combates.  

Esta mobilização era feita através de 
meios disponíveis como a radio, imprensa, 
com o objectivo do povo ver a importância 
da unidade dos moçambicanos para o suces-
so da luta. Para além da conquista pela inde-
pendência, faziam parte uma lista de visão 
futurista como libertação da terra e dos seus 
homens, construção da unidade nacional, 
educação política e ideológica dos comba-
tentes e do povo em geral. Estas são umas das 
principais directrizes políticas da Frelimo na 
luta pela independência nacional.  

As manifestações heroicas difundidas 
pelos meios de comunicação transportavam 
uma carga de ódio ao sistema colonial e pro-
duzia valores que fortificam a unidade entre o 
povo moçambicano, onde podemos ver a 
adesão de mais homens e mulheres a causa 
nacional. Embora a língua usada para a trans-
missão da mensagem tenha dificultado (no 
processo de luta armada), a Frelimo procurou 
de varias formas contornar essa situação intro-
duzindo alguns guerrilheiro em cada grupo 
(que dominavam as línguas locais), de formar 
a transmitir a mensagem para o povo perce-
ber a verdadeira essência da luta de liberta-
ção. Mesmo com o abalo que assombrou a 
Frelimo a 3 de Fevereiro de 1969 (assassinato 
do primeiro presidente da Frelimo em Tanzâ-
nia), esta não chegou a desviar os reias objec-
tivo da luta armada, na busca da identidade 
moçambicana. Doravante Samora Machel 
soube conduzir os destinos da Frelimo em 
varias frente e etapas para o sucesso da guer-
ra e o derrube do regime colonial português.  

A luta de libertação não só visava apenas 
a expulsão do colonialismo, como também 
visava a construção de um Estado popular; a 
busca da sua identidade que conduzisse 
Moçambique ao desenvolvimento sem a des-
criminação etno-cultural. Essas e outras medi-
das adoptadas pela Frelimo levaram com que 
tivessem sucessos em várias frentes culminan-
do com a assinatura dos Acordos de Lusaka a 

7 de Setembro de 1974. Este acordo conduziu 
Moçambique à independência nacional (25 
de Junho de 1975) e a construção da nação 
moçambicana11.  

 
A Construção da Identidade Nacional no 

Período Pós-Colonial 
 
Depois da independência, em 1975, a 

construção da unidade nacional tornou-se 
mais explícita. Neste sentido estavam criadas 
condições para o projecto que se ambiciona-
va alcançar  a unidade ideológica entre o ׃
povo moçambicano a nível nacional. Este pro-
jecto desafia radicalmente o reconhecimento 
e a integração do pluralismo de posições e a 
diversidade socio-cultural, princípio básico 
para ampliarmos a participação democrática 
e popular. A euforia da independência nacio-
nal, possibilitou uma mobilização da popula-
ção para a adesão da construção da identi-
dade nacional. Simultaneamente nos órgãos 
de comunicação social existente na altura, há 
grandes investimentos, propaganda, nas cam-
panhas de mobilização da população a ade-
rir esses objectivos traçados desde o início da 
luta armada. E segundo Abrahamson e Nilsson 
(1995:49) esta independência política de 
Moçambique veio a conferir a sociedade 
moçambicana uma identidade nacional que 
dava uma igualdade de direitos de acesso ao 
poder, à habitação e ao trabalho, contribuído 
para um marco importante do povo moçam-
bicano.  

Para melhor compreender o que o Estado 
pretendia, Samora Machel faz uma viajem 
triunfal do Rovuma ao Maputo, onde através 
de comícios, foi passando a mensagem de 
esperança da construção de um Estado ao 
serviço do povo, procurando promover a uni-
dade do povo, sem diferenças tribais, enquan-
to o governo tentava promover o desenvolvi-
mento através de uma população fortemente 
organizada nas aldeias criadas12 pelo Estado e 
nos bairros, através de células. Samora apela-
va ainda para se evitar a hipocrisia, demago-
gia e o dogmatismo na mobilização do povo 
para as tarefas de reconstrução nacional, 
enquanto procurava denunciar alguns ele-
mentos que tentavam minar a construção do 
Estado popular.  

O governo mobilizou as populações para 
combater as forças contrárias a revolução. 
Neste período o grande factor de unidade era 
a luta pelo desenvolvimento, a construção da 
identidade nacional, a luta pelo anti-tribalismo 
e o anti-racismo pois neste período já não exis-
te brancos, mestiços, maconde, changana, 
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ronga, Bitonga, ndaus, sena, nyanja, chuabos, 
só há povo moçambicano. A língua portugue-
sa foi oficializada como língua nacional e esta 
também tornou como o mais importante sím-
bolo nacional. O uso da língua portuguesa 
como factor de unidade nacional justifica-se 
como a única que garantia a forte manuten-
ção da unidade nacional moçambicana pela 
forte divisão étnica que caracterizava o povo 
Moçambicano. A intenção na escolha da lín-
gua portuguesa como factor de unidade, não 
era privilegiar nenhum grupo étnico, mas sim 
visava prevenir conflitos de forma que não se 
deixa-se abaixo as conquistas alcançados até 
então.  

O português e uma língua estrangeira e 
essencialmente urbana, associadas as elites, 
mas esta, foi adaptado como língua oficial13, 
sob o ponto de vista ideológico. Com isto a 
liderança moçambicana teve que conscien-
cializar o seu povo em assumir a identidade 
nacional. E Segundo Firmino (2002:231) a partir 
da independência nacional, teve início um 
importante processo de difusão e valorização 
da língua portuguesa onde adaptou-se como 
um importante símbolo de unidade nacional, 
afim de melhor se comunicar entre as diferen-
tes etnias. Assiste-se também uma grande 
expansão da rede escolar para poder ensinar 
a população usando a língua portuguesa. E 
de acordo com Gomes (1999:220) o abando-
no dos professores (estrangeiros), levou o Esta-
do moçambicano a desencadear uma cam-
panha de mobilização, convidando todos 
aqueles que reuniam as condições mínimas 
para trabalhar na educação como professo-
res. Deste modo, muitos jovens prontificaram-
se a colaborar, com o Estado e a dar o seu 
contributo para a construção da nação 
moçambicana.  

Neste período, os jovens assumiram uma 
posição central como agentes transformadora 
do Estado, nas áreas de defesa, segurança e 
na gestão de produção. Mas devido a escas-
sez de recursos e de meio, o Estado criou um 
espaço privilegiado que chamou alguns 
moçambicanos para a formação fora do país 
como a Cuba, RDA (na Alemanha), e outros 
foram para o ensino superior nos países socia-
listas. Mas a que ter em conta, que os estu-
dantes que foram estudar na europa estavam 
encarregue de ser os representantes, embai-
xadores de Moçambique, isto pela falta da 
mesma. A educação desempenhou um papel 
fundamental na reconstrução do país e no seu 
desenvolvimento. Assim os novos professores, o 
Grupo dinamizador, as FADM14, também 
foram os responsáveis para a disseminação da 

identidade nacional a população. Esta situa-
ção em pouco tempo transformou o sistema 
político opressor por representantes políticos 
eleitos com uma estrutura democrática. Essa 
foi a maneira que o Estado optou de forma a 
ganhar apoio popular e cimentar o propósito 
de unidade nacional, nas políticas e nos 
objectivos a alcançar. Com a Independência 
nacional, houve estímulo das famílias campo-
nesas que viviam isoladas no campo de modo 
a enquadrarem-se nas aldeias comunais, por-
que achava-se que só assim seria mais fácil 
oferecer assistência no âmbito da saúde, edu-
cação e água (Abrahamsson, 1994:322). 

As nacionalizações foram também a cau-
sa próxima para uma vaga de abandono do 
país de muitos indivíduos que eram proprietá-
rios das várias empresas. Esses indivíduos na 
maioria portugueses eram proprietários de 
fábricas, barcos de pesca ou outros meios de 
produção. Assim o governo viu-se obrigado a 
assumir a gestão dessas unidades de produ-
ção. Numa primeira fase, o governo centrou a 
sua atenção as unidades mais pequenas, 
onde prevaleceu um sistema 
de autogestão em que comités de trabalha-
dores, normalmente organizados 
pelas células da Frelimo, também chama-
das grupos dinamizadores controlavam a pro-
dução e os trabalhadores. Assim nestes locais, 
disseminavam as ideias de trabalho colectivo 
em prol do desenvolvimento e da construção 
da nação moçambicana na base do traba-
lho. O Estado com isto pretendia ganhar o 
apoio popular, e por os serviços em prol do 
seu povo (Roesch, 1986:80). Entretanto, quan-
do a guerra colonial termina em Moçambi-
que, uma parte dos combatentes da Frelimo 
que se sentiu marginalizado, e alguns deserto-
res do exército colonial, criaram o Movimento 
Nacional Revolucionário que mas tarde trans-
formou-se em Renamo, abrindo espaço para 
a guerra de desestabilização15 apoiada numa 
primeira fase, pela Rodesia do Sul (hoje Zim-
babwe), e a posterior pela Africa do Sul. Esta 
guerra minou todo o esforço de unidade 
nacional. Ademais, a Frelimo durante o tercei-
ro Congresso (1977), oficializou-se como parti-
do político com orientação marxista-leninista, 
onde e adopta oficialmente a estruturação 
política marxista como linha-mestre para a 
organização do seu projecto na construção 
da nação moçambicana. Mas por causa da 
guerra de desestabilização, a Frelimo durante 
o IV Congresso viu-se obrigada a fazer mas 
amigos do que inimigo a nível internacional. 
Assim temos a grande visita efectuada do Pre-
sidente Samora a vários países da europa em 
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busca de parceiro e novos amigos, mostrando 
e explicando como e que a Frelimo pretendia 
construir o Estado moçambicano. Isto permitiu 
ao Estado moçambicano aderir as instituições 
de Breton Woods (FMI e Banco Mundial) de 
forma a obter o apoio.     

A análise ideológica e geopolítica da Áfri-
ca Austral neste período, mostra claramente 
que a Guerra Fria, a desestabilização perpe-
tuada pela Renamo a Moçambique, contri-
buíram bastante para minar o desenvolvimen-
to económico e a unidade nacional. Geffray 
(1991), e de opinião que a Frelimo poderia 
muito bem ter evitado esta guerra (de deses-
tabilização) se não tivesse excluído aquele 
grupo dissidente da Frelimo na partilha do 
poder após a independência nacional, e se 
esta na tivesse tornado num partido socialista. 
Sustenta ainda que os dirigentes da Frelimo 
tinham que ter tido uma inteligência suficiente 
para perceberem que a sua ideologia 
(unidade nacional), ainda não estava massifi-
cada no seio da população muito menos nos 
seus membros. Mesmo os que já tinham tido a 
informação (como os seus membros simpati-
zantes, militares e Grupo dinamizadores), ain-
da não tinham entendido com a plenitude de 
modo a ser facilmente aceite no sei deste gru-
po. Sugere ainda que durante este período 
(da consolidação do Estado), a Frelimo devia 
ter investido um pouco mais na massificação 
de ideia de unidade nacional, da construção 
do Estado moçambicano ao em vez de pro-
curar arrancar do povo as suas terras e excluir 
certos moçambicanos na governação que 
pensava de maneira diferente. Esta popula-
ção que se sentiu rejeitada foi ela que esteve 
por detrás da guerra de desestabilização dan-
do apoio a Renamo, minando deste modo o 
esforço da construção da nação moçambi-
cana como um todo. A destruição de infra-
estruturas como escolas, estradas, hospitais 
por causa da guerra, levou Moçambique a ser 
considerado como um dos países mas pobre 
do mundo (Gonçalves, 2010; Kelman, 1971:33; 
Geffray, 1991). Assim como forma de acabar 
com a guerra a Renamo obrigou o Estado 
moçambique a implementar o multipartidaris-
mo facto que também ficou consagrado na 
constituição de 1990 marcando deste modo o 
fim do mono-partidarismo16. 

 
A Constituição de 1990 e a Introdução do 

Multipartidarismo 
 
Durante o período de guerra o governo 

procurou usar em seu benefício o aparelho de 
Estado para desacreditar as acções da Rena-

mo como as de “bandidos armados”, que 
estavam ao serviço do regime de minoria 
branca no Zimbabwe e do apartheid na Afri-
ca do Sul. Do outro lado a Renamo também 
procurou alegar que a sua luta era para 
poder-se instalar a democracia, e que com-
batia o regime comunista que havia instalado 
em Moçambique. A introdução do multiparti-
darismo aconteceu em 1990 com a introdu-
ção da nova constituição. A Renamo Para 
além dos apoios que vinha recebendo da Áfri-
ca do Sul, Malawi, Quénia, este começou a 
capitalizar o apoio em Moçambique de indiví-
duos descontentes com o rumo que o país 
seguia. Estes apoios foram dados pelos cam-
poneses que viram, as suas terras nacionaliza-
das, e os chefes tradicionais que viram o seu 
poder reduzido nas suas zonas de origem. 

A introdução do multi-partidarismo, em 
1990, abriu espaço para o surgimento de 
vários partidos políticos em Moçambique, 
abrindo espaço para o processo democrático 
que levou as primeiras eleições no país. Esta 
também abriu espaço para o debate político 
sobre a essência e o conteúdo da unidade 
nacional. Depois desta conquista, a unidade 
nacional ganhou maior espaco e dignidade 
na sociedade pois já vinha sendo menciona-
da por varias vezes dentro da constituição, em 
reconhecimento do valor histórico do país e 
da importância política que este tinha para a 
construção e para a consolidação do Estado 
em Moçambique. Esta dignidade evoluiu de 
forma significativa, com a abertura da consti-
tuição para o surgimento de um debate e 
aberto no seio da sociedade. O projecto 
nacional apoiou‑se na experiência partilhada 
da luta contra a opressão colonial, num con-
texto em que esta luta era assumida como 
uma ruptura radical, com a história colonial e 
com as relações sociais, económicas e políti-
cas herdadas da relação colonial. Uma das 
análises detalhada do projecto de construção 
da cidadania nacional revela inúmeras ten-
sões, muitas das quais perduram até aos nos-
sos dias, expondo a complexidade política de 
Moçambique. Mas por outro lado, após o fim 
da guerra em Moçambique, o estado 
moçambicano teve muita dificuldade em 
lidar com os homens vindo da Renamo.  

Ademais com assinatura do cessar-fogo 
entre o Governo e a Renamo a linguagem no 
seio dos órgãos de comunicação social 
mudou de um dia para o outro. Os bandidos 
passaram a ser chamados de membros do 
partido Renamo. Essa mudança deve-se ao 
facto do Estado aceitar a ideia do multiparti-
darismo e a inserção dos homens da Renamo. 
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Assim a Renamo passou a ser uma oposição e 
alternativa de governação em Moçambique. 
Por outro lado houve um grande desafio por 
parte do Estado, em preparar a sociedade a 
reintegração dos homens da Renamo no seio 
das suas famílias, comunidade e sociedade. 
Assim nos anos subsequentes, realizaram-se 
várias eleições ganhas pelo partido Frelimo e 
começasse a assistir um discurso de incitação 
a violência por parte da Renamo que sempre 
alegou a fraude, minando deste modo a 
construção da nação moçambicana.  

 
A Superação das Divergências a Quando 
da Assinatura dos Acordos Geral de Paz 

 
A introdução da nova constituição permi-

tiu que se pusesse o fim ao conflito armado 
que já durava cerca de 16 anos. Doravante a 
assinatura do Acordo Geral de Paz estabele-
ceu uma série de iniciativas para permitir a 
efectivação da paz em Moçambique. Este 
acordo foi assinado entre o Presidente da 
República, Joaquim Alberto Chissano, e o Pre-
sidente da Renamo, Afonso Dlhakama a 4 de 
Outubro de 1992 em Roma. Todas as divergên-
cias foram superadas e os homens da Renamo 
foram integrados no exército como foi acor-
dado na assinatura do Acordo de Paz. 

Com este acordo, o Governo da Frelimo e 
a Renamo comprometeram-se a respeitar a 
constituição, a unidade nacional, as eleições 
como os princípios que garantem o desenvol-
vimento económico e social. Este acordo pois 
termo à guerra, ao ciclo de violência e con-
frontação. Perspectivou ainda um novo hori-
zonte de paz, harmonia e concórdia no seio 
da sociedade. Nos Acordos de Paz, ficou esta-
belecido que no novo exército nacional inte-
graria elemento da Renamo e da Frelimo, e os 
restantes soldados seriam desmobilizados. E 
segundo Coelho (2002:147) o número oficial 
de desmobilizados era de 78.078, num total de 
92.881 soldados oficialmente reconhecidos 
como fazendo parte dos dois exércitos. Esta 
nova fase, caracteriza-se pelo pluralismo políti-
co do novo regime, onde e preciso educar a 
sociedade a saber estar, comportar-se dentro 
desta respeitando a divergências políticas, 
socias e culturais de forma a construirmos uma 
nação única. Nos acordos ficou estabelecido 
que os dois exércitos deveria ser integrados 
num exército unificado com cerca de 30 mil 
homens recrutados em ambos lados, onde 15 
000 veriam do governo e a outra metade viria 
da outra parte. No entanto a maior parte dos 
homens da Renamo preferiam voltar para as 
suas casas. Todavia e possível verificar que os 

dados apresentados pela Renamo numa pri-
meira fase não eram verdadeira quanto ao 
numero do seu efectivo, mantendo deste 
modo na sua retaguarda um numero conside-
rável de homens na área a volta da sua base 
central em Maringue (Synge, R.,1997:97; Sam-
bo, E., 2006). Actualmente, estes homens 
devem ser elas que estejam por detrás das 
incursões perpetuada ao longo da estrada 
nacional número 1 que liga todo o país minan-
do deste modo os esforços para uma paz 
duradoira e o desenvolvimento. 

Em Moçambique embora o Estado, tenha 
assumido que a unidade nacional como um 
factor primordial na sua agenda, ela ainda 
encontra-se enfraquecida por causa do rela-
xamento do espírito de nação, a luta pelo 
poder por parte dos partidos políticos. O triba-
lismo tende a dividir o povo e substituir a 
democracia, o debate político, ameaçando a 
unidade entre os moçambicano, onde alguns 
individuo tentam provocar intrigas entre as 
diversas etnias existente. Mas o governo neste 
período procurou concentrar os seus esforços, 
na realização de acções que resultem na 
garantia de paz, estabilidade e unidade 
nacional. A definição destas acções como 
objectivo principal do governo resulta de que 
a paz e a instabilidade são as condições mui-
to importante para a redução dos níveis de 
pobreza absoluta, erradicação a médio prazo 
da pobreza, na melhoria de vida do povo, 
com incidência na educação, saúde, desen-
volvimento rural e emprego.  

Na sociedade democrática, a unidade 
nacional e uma condição indispensável para 
que aja um desenvolvimento económico. Mas 
para que aja a unidade, ela deve basear-se 
no respeito pela diversidade, seja de ideias, 
de tradições culturais, e de convicções religio-
sas de modo a evitar possíveis conflitos no 
futuro (Meneses, 2012).  

 
Considerações Finais: Lições a Tirar 

Para Evitar Possíveis Conflitos e Fortificar 
a Unidade Nacional 

 
A unidade nacional é uma condição 

indispensável na sociedade democrática que 
estamos a edificar. Ela deve basear-se no res-
peito pela diversidade, seja de ideias, de tradi-
ções culturais, de convicções religiosas, de 
origem étnica ou de género. A descentraliza-
ção de decisões também permitirá que, ao 
nível das instituições se realize este projecto de 
liberdade e participação. O poder local será 
vitalizado ganhando a autonomia que lhe 
permitirá exprimir-se, genuinamente, em 
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democracia. Pode-se massificar as instituições 
de ensino superior e aproveitar a descoberta 
dos recursos minerais e energético para conso-
lidar a unidade nacional, já que nestas empre-
sas poderão trabalhar jovens de diferentes 
cantos do país. Mas para tal aqui sensibilizar a 
população local para não olhar com descon-
fiança essa situação, pois todos somos filho da 
mesma pátria. O casamento entre pessoas de 
diferentes etnias que se verifica actualmente, 
pode também servir de exemplo na fortifica-
ção da unidade nacional visto que mesmo 
durante a guerra colonial e depois da inde-
pendência foi possível verificar este cenário 
dentro do país.  

O lento processo que levou na desmobili-
zação criou grande dificuldade na reintegra-
ção de alguns homens que preferiram aderir 
ao exército e os outros que preferiram ser des-
mobilizados, receber os seus salário, comida, 
sapatos e mantas. Por isso a situação política, 
social e económica em Moçambique e dinâ-
mica, por conseguinte, a interacção entre as 
mesma e pela constante mudanças que 
caracteriza o desenvolvimento actual. E 
segundo os dados da ONU em 200717,  a popu-
lação urbana era superior a população rural o 
que abria espaço para o crime tanto os 
pequenos delitos como os crimes organizados. 
Esta situação poderá vir a exacerbar em con-
flitos e violência nas regiões periféricas urba-
nas, e nas zonas rurais, como temos verificados 
em algumas províncias. Para que se evite um 
conflito em grande escala, deve-se ampliar os 
serviços tais como cuidados de saúde, agua, 
electricidade educação, bem como o acesso 
a infra-estrutura, a mercados e a descentraliza-
ção. Deve-se evitar ainda a distribuição de 
terra para os investidores sem um grande estu-
do detalhado no seio da sociedade. Pois o 
modo de vida da população rural encontra-se 
basicamente ligado a terra para a prática da 
agricultura e para venerar os seus ancestrais. 
Nesta terra, estão presente os seus familiares, e 
são locais sagrados de muita importância espi-
ritual para o africano, por isso a que ter em 
conta esses factores antropológicos e culturais.  

O acesso a terra proporciona a popula-
ção rural a subsistência, o rendimento e a 
segurança social. Estes três aspectos não 
podem estar dissociado para as comunidades 
e quando elas perdem a terra sofrem um 
impacto nos três sectores. Este clima de ten-
são, pode ser aproveitados por individuo de 
ma fé e com vontade de minar a unidade 
entre o povo. Por isso quando não se tomam 
as devidas medidas em relação a terra que a 
população cultiva, esta pode provocar uma 

situação tensa de conflito dentro do país. Mui-
tas vezes, os conflitos prolongados podem ser 
causados pela violência esporádica, falta de 
emprego, aumento de custo de vida por cau-
sa da subida dos combustíveis e por causas 
das tensões político militar. Em Moçambique 
desde a sua Independência, a população 
pensa que para se conseguir um cargo no 
aparelho do Estado depende da filiação a um 
determinado partido, classe social ou que seja 
de uma determinada região, exemplo, a do 
sul de Moçambique. Por isso aqui ter em conta 
essa problemática de forma a evitarem-se 
conflito a posterior.        

Ao longo deste texto vimos, como a 
pobreza pode ser um factor que mina a unida-
de nacional. A complexidade deste fenómeno 
pode nos levar a múltiplas abordagens, se 
tivermos em contas os actores socias que parti-
ciparam e estiveram envolvidas na guerra, e 
que continuam ate hoje pobre, e vivem numa 
situação de insegurança, sujeita a violências e 
a serem manipulados pelos políticos. Por isso o 
Estado deve investir mais na educação, pois 
este, e um instrumento de mudança que direc-
ta ou indirectamente produz transformações 
decisivas e fundamentais dentro de uma 
sociedade. Ela tem o dever e o poder de for-
mar sujeitos capazes de decidir com responsa-
bilidade social e política.  

Entretanto, e importante lembrar que isso 
só será possível se o objectivo for uma educa-
ção para a liberdade, para o homem-sujeito, 
que permite o desvelamento do mundo do 
qual faz parte. Pois uma população educada 
é fundamental para o desenvolvimento nacio-
nal. Esta pode ajudar na redução da pobreza, 
criar o bem-estar social e por via disso contri-
buir positivamente na produtividade nacional 
determinando as nações a competirem na 
economia global. Hoje em dia a valorização 
da cultura, a educação prevalece como um 
dos pilares para o desenvolvimento de um país 
e nação reduzindo deste modo a pobreza. 
Neste contexto a identidade de um povo, esta 
num processo constante de construção e 
reconstrução, moldando-se continuamente a 
medida que os homens e sociedade enfren-
tam novos desafios nas suas relações socias. 
Portanto, a identidade implica mudança e 
adaptação constantes, por isso, a qui ter em 
conta que Moçambique e um país linguistica-
mente heterogéneo, onde consistem diversas 
línguas, nomeadamente, varias autóctones de 
origem bantu, português e outras línguas de 
origens estrangeira.  

Assim uma sociedade bem-educada 
pode-se evitar com que haja conflito no seio 
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desta criando uma boa estabilidade interna e 
boas relações com os países vizinho. Queren-
do ou não assumir, Moçambique ainda hoje 
continua a ser assolado por indivíduos que 
não tem o espírito de unidade nacional, e 
todos os anos assistimos a vários contactos 
entre moçambicanos oriundos de diversos 
pontos de país para de entre várias propósitos 
cumprirem o Serviço Militar Obrigatório. O 
SMO este devia ser acompanhado também 
por uma formação técnica (mecânica, serra-
lharia, carpintaria) para que logo ao terminar 
pudessem inserir-se dentro da sociedade. Ten-
do em conta a isso, a desmobilização dos 
jovens dos serviços militares, acompanhada 
da frustração por não conseguir se inserir na 
sociedade (falta de emprego), abre espaço 
para o surgimento do crime organizado. E por-
que não aproveitar os jogos escolares, os festi-
vais da cultura (como o IX Festival Nacional da 
Cultura), para exaltar a unidade nacional e a 
moçambicanidade. Neste tipo de eventos 
encontramos a presença de um elevado 
número da população que se faz presente, 
desde os próprios artistas, políticos, sociedade 
civil, e a população a participar. As uniões 
matrimoniam entre cidadãos moçambicanos 
de diferentes regiões pode servir de exemplo 
para mostrar que existe a união conjugal entre 
a população do sul com a do norte e centro e 
vice-versa. A unidade nacional tem que ser 
percebida que e o ponto de partida da cons-
trução e consolidação das ideias nacionais de 
promoção e defesa da moçambicanidade e 
para o cultivo, manutenção e elevação dos 
valores de auto-estima, do espirito patriótico, 
da tolerância e da valorização contínua da 
diversidade cultural de todo país como base 
para a consolidação da construção de uma 
nação moçambicana mais coesa. Todavia o 
que me parece, o conceito unidade nacional 
para muitos, significa apenas a tolerância 
entre as pessoas de diferentes tribos e etnias. A 
falta de acesso a serviços básicos, a pobreza, 
a exclusão do mega-projectos, a corrupção, 
acrescentado a má governação, podem 
resultar num conflito no seio da população e 
minar a unidade nacional, por isso, o Estado 
deve procurar promover a liberalização políti-
ca e económica, democracia, boa governa-
ção, descentralização política e administrati-
va, combate a corrupção, política de privati-
zações, criação de emprego no sector formal 
e informal, capacitação de recursos humanos 
através do apoio a educação e saúde como 
forma de fortificar a identidade nacional (Astill
-Brown & Weimer, 2010). 

Contudo esta claro que Moçambique 
precisa de repensar toda a sua abordagem 
perante a população, sociedade, continuan-
do a promover politicas de apoio as comuni-
dade, província de forma a evitarem uma 
maior pressão nas zonas urbanas por parte 
desta população em busca de oportunidade 
de emprego, acesso a saúde e educação nas 
cidades capitais. Doravante porque revisitar 
as figuras de Samora e Mondlane, as suas 
ideias enquanto símbolo da unidade nacional. 
Por exemplo Mondlane desempenhou um 
papel-chave na estruturação da Frelimo e nas 
relações entre diferentes grupos socias, cultu-
rais, com o objectivo de uma integração 
nacional. Este serviu ainda como um modelo 
para os líderes que seguiram na frente do 
movimento. As ideias de Mondlane continuam 
ainda a despertar uma forte atracção em cer-
tos jovens intelectuais que procuram por diver-
sas forma seguir o seu percurso académico e 
universitário e as suas ideias. Quanto a figura 
de Machel, este deu continuidade ao traba-
lho iniciado por Mondlane e conseguiu mate-
rializar os planos traçados no primeiro congres-
so da Frelimo, libertar o país. Este foi um gran-
de opositor de uma possível separação entre 
a ala política e a ala militar. Era contra a cor-
rupção, a preguiça, contra indivíduos ambi-
ciosos que são capazes de tudo para alcan-
çar os seus objectivos particulares. Na socie-
dade ainda existe jovens que se identificam 
com os seus discursos por isso aqui aproveitar 
as suas principais ideias, o seu carisma, a sua 
atitude, a sua vontade de trabalhar para o 
povo, a sua honestidade e frontalidade em 
lidar com os diversos assuntos. Mas actualmen-
te, assistimos grande parte da população que 
ainda tem dificuldades em inserir-se na socie-
dade para poderem dar o seu contributo no 
país de forma a caminharmos junto para a 
construção da nação moçambicana (Astill-
Brown & Weimer, 2010 & Graça, 2000; Mondla-
ne, 1975). 

 
Notas e Referência Bibliográfica 

 
1 Documento elaborado pelo Churchill e pelo Roosvelt 
em Agosto de 1941. Esta carta e o manifesto contra o 
fascismo, e diz que as grandes nações do mundo vão 
fazer de tudo para que todo os homens e todo território 
podem viver em liberdade protegidos de ameaças e de 
grandes necessidades. 
2 Esta conferência é que inspirou a consciência naciona-
lista em África, particularmente Moçambique. 
3 1960 é considerado o ano de África. 
4 Fundada na Africa do sul por Dinis Menjane; Tomás 
Nhantumbo; Dr. Agostinho Ilunga, cujo objectivo era a 
Independência nacional. 
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5 Fundada por: Uria Simango; Philip Foya; Gabriel Moya-
na; Philip Madzedzere; Jaime Khamba; C. Sadaka; P. 
Katsande na Rodésia do Sul (Salisbúria e Bulawayo), 
cujo objectivo era dar apoio social aos moçambicanos 
e aos seus familiares. 
6 Fundada em 1958 em Tanganhica, cujo o objectivo 
era de Parar a expansão do islamismo na região; dar 
assistência social (casamentos e enterros); Promoção 
de laços fraternais e amigáveis; e dar o Encorajamento 
à educação académica e técnica dos filhos dos mem-
bros.   
7 Fundada em Taganhica em 1958. 
8 Gana, Guiné, Marrocos, Argélia e Mali. 
9 Zimba, Benigna & Themba, Páscoa. Simpósio 50 anos 
da FRELIMO  .Fontes para a nossa Historia ,1962-2012׃ 
Maputo ׃Movimento Editora, 2012,PP. 274. 
10 Esta serviu para uma melhor comunicação entre as 
diferentes etnias, e serviu como um factor de unidade 
para melhor se comunicar e perceberem entre os guer-
rilheiro e a população. 
11 II Congresso Sobre a Luta de Libertação Nacional 
Guerra Colonial 27 Anos Depois: Reflexão Possível, Org. 
Instituto Superior Politécnico e Universitário, 2004. 
12 E de referir que o governo da Frelimo ao criar aldea-
mento tinha o objectivo em dar uma maior assistência 
a sua população, incutir as suas ideias de unidade 
nacional para que todos pudéssemos caminhar juntos 
rumos ao desenvolvimento. 
13 A oficialização da língua portuguesa por presidente 
Samora Machel como língua oficial e de unidade 
nacional teve varia implicações. Esta ainda não era 
falada por todo moçambicano, mas esta podia facilitar 
o contacto com o exterior, acesso a ciência e a tecno-
logia, educação, grandes factores de desenvolvimen-
to. 
14 Forças Populares de Libertação de Moçambique. 
15 O termo desestabilização neste texto, aplica-se pela 
forma de actuar da Renamo durante o período em 
que combatia o Estado moçambicano. Numa primeira 
fase 1976 a 1980 a Renamo foi criada na Rodesia do 
Sul, e recebia apoio deste para combater a ZANU e 
ZAPU que lutavam pela independência no seu país. A 
forma da Renamo actuar era apenas de saques as 
aldeias, agitação de forma a minar o desenvolvimento 
de Moçambique. Mas após a independência do Zim-
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O presente artigo procura avaliar a capacidade das Forças Armadas como elemento fundamental na promoção 
e defesa da unidade nacional. Por forma a apresentar pressupostos e conclusões ajustadas a realidade, o trabalho 
começa por analisar as diversas teorias que defendem a existência de um forte potencial de unidade nacional no 
seio das Forças Armadas. Posteriormente, o trabalho analisa os métodos pelos quais as Forças Armadas promo-
vem e defendem a unidade nacional. Para complementar a análise teórica e a análise dos métodos (ou práticas) 
adoptados, o trabalho procurou avaliar a importância dos discursos como catalisadores da unidade nacional no 
seio das Forças Armadas.  

Introdução 
 

Q uando apresentei perante alguns 
colegas, a intenção de estudar o 
papel das Forças Armadas para a 
defesa da unidade nacional e infor-

mei que propunha-me a estudar os métodos 
usados por elas para alcançar esse fim, algu-
mas vozes mostraram-se reticentes pelo facto 
do tema ser problemático e poder suscitar 
alguma animosidade. Essas opiniões, ao con-
trário de me demoverem, instigaram-me a 
prosseguir com aquela ambição. Os assuntos 
de dificil trato não podem ser deixadas ao 
acaso, devem ser atacadas com a frontalida-
de necessária e a isenção exigida. Documen-
tos sobre o papel unificador das Forças Arma-
das abundam na literatura mas poucos são os 
estudos que apresentam fundamentos teóri-
cos que demonstrem esse papel de forma ina-
balável. As teorias propostas no seio da socio-
logia militar são insuficientes para explicar esse 
papel.  

A motivação para a realização do pre-
sente trabalho partiu, em primeiro lugar, da 
situação de instabilidade política que Moçam-
bique vive actualmente, provocada, em certa 
medida, pela reclamação da Renamo face 
ao processo de reformas nas Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique (FADM), que cul-
minou na passagem para a reserva de vários 
oficiais da Renamo com idade de serviço já 
avançada. Perante esta situação, o líder da 
Renamo acusou o governo de tentar partidari-
zar as Forças Armadas. Segundo a Renamo, o 
governo da Frelimo estava a violar o AGP. 
Como resposta a esta nova realidade, Dlhaka-
ma ameaçou restabelecer as suas antigas 
bases militares onde voltaria a concentrar 
todos os ex-soldados do movimento que 
tinham sido desmobilizados em 1992 e que 
retornaria a guerra, facto que veio a aconte-
cer.  

O segundo factor motivador deste traba-
lho é a percepção de que, apesar das diligên-
cias da Renamo em desestabilizar o país e as 
Forças Armadas, as FADM parecem se com-
portar como uma unidade coesa, ao serviço 
do Estado e não ao serviço de partidos ou 
facções políticas. Apesar da rebeldia da 
Renamo, seus generais e soldados incorpora-
dos nas Forças Armadas, permanecem firmes 
nas FADM. A existência ou não de lealdades 
políticas no seio deste grupo não põe em cau-
sa a organização. O único receio todavia, 
prende-se com a eficácia das Forças Armadas 
quando enfrentam a rebelião da Renamo. 
Como se explica que as ex-forças integrantes 
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da RENAMO não abandonam as FADM para 
seguir seu comandante? Será que a integra-
ção dos exércitos do governo e da Renamo 
contribui para a coesão nacional no seio das 
FADM? Estas são as questões que serviram de 
estopim para a realização deste trabalho. 
Com base naquelas questões, o presente tra-
balho levantou uma questão de pesquisa que 
será respondida neste trabalho: até que ponto 
as Forças Armadas promovem, preservam e 
defendem a unidade nacional? 

É comum encontrar, em várias constitui-
ções, que as Forças Armadas devem fidelida-
de a nação e a constituição. Assume-se ainda 
que as Forças Armadas são apartidárias e se 
abstêm da tomada de posições que possam 
atentar contra a coesão interna e a unidade 
nacional. A consolidação da unidade nacio-
nal constitui, segundo várias legislações, uma 
das tarefas principais das Forças Armadas. Tais 
afirmações são assumidas, quase sempre, 
como auto-evidentes e como dados adquiri-
dos. Poucas vezes se questiona a operaciona-
lidade daquelas afirmações e daquelas 
‘verdades universais’ com perguntas como: 
como é que as Forças Armadas promovem, 
preservam e defendem a unidade nacional?.  
O objectivo do presente trabalho é precisa-
mente compreender se as Forças Armadas 
constituem, de facto, elemento essencial para 
a promoção, preservação e defesa/
consolidação da unidade nacional. Para 
alcançar esse objectivo, o trabalho procurou 
identificar o embasamento teórico que defen-
de o papel unificador das Forças Armadas. O 
trabalho parte do pressuposto de que as teo-
rias existentes não são suficientemente capa-
zes de explicar ‘até que ponto’ e nem ‘como’ 
as Forças Armadas promovem, preservam e 
defendem a unidade nacional. Para suprir 
esta dificuldade, o trabalho propõe que a teo-
ria leve em consideração os métodos usados 
pelas Forças Armadas para garantir a unidade 
nacional e que incorpore na sua teorização o 
poder dos discursos como ferramenta usada 
pelas Forças Armadas para a promoção, pre-
servação e a defesa da unidade nacional.  

Metodologicamente, o presente trabalho 
tem um cunho exploratório, buscando 
‘descobrir relações entre fenómenos’ como 
defende Richardson et al (2009:17). No caso 
vertente, busca-se a relação entre as Forças 
Armadas e a unidade nacional. O interesse na 
análise desta relação deriva do facto de que 
‘os pressupostos teóricos não estão claros ou 
são difíceis de encontrar’. O estudo em pauta, 
visa não só ‘conhecer o tipo de relação exis-
tente, mas sobretudo para determinar a exis-

tência de relação’. O nosso interesse no fundo 
é contribuir para a formulação de teorias que 
expliquem essa relação.  

 
1. As Teorias Sobre o Papel Unificador das 

Forças Armadas 
 

Over the decades, sociologists, historians, 
and political scientists have usually paral-
leled national leaders in asserting the 
armed forces capacity to either shore up 
or undermine the national construct, but 
their comments have usually been merely 
suggestive [….] Scholars and political 
leaders alike have often claimed the exis-
tence of a relationship between the de-
sign of the military and the definition of the 
nation, but they have done so without 
adequate theoretical grounding or empiri-
cal evidence (Krebs, 2004:89-90). 

 
Na perspectiva de Krebs (2004), a crença 

de que as Forças Armadas têm um potencial 
de construtores da nação não se justifica, prin-
cipalmente porque as teorias que suportam tal 
crença ainda não foram suficientemente 
desenvolvidas pelo facto da comunidade 
académica não concentrar sua análise no 
estudo desta relação. Para o autor, não exis-
tem evidências empíricas suficientes para justi-
ficar tal relação. Efectivamente, não existem 
teorias suficientes que defendam o papel unifi-
cador das Forças Armadas. O campo de estu-
do ainda é muito escasso. O nosso propósito 
aqui é apresentar as poucas teorias que lidam 
com a matéria.  

Para começo de conversa, importa distin-
guir aqui as teorias do nacionalismo: primor-
dialista, instrumentalista e construtivista. Quan-
do Nascimento (2011:3) refere que a nação é 
o objecto dos esforços do nacionalismo e é 
tida como uma invenção historicamente cons-
truída, ela assume claramente uma visão ins-
trumentalista-construtivista. Nós propomo-nos 
a seguir pela mesma linha de pensamento. 
Acrescentamos que, teoricamente, as Forças 
Armadas podem ser vistas ou como ‘agentes 
criadores da unidade nacional’ que pressu-
põe uma visão dinâmica, ou como ‘símbolos 
da unidade nacional’ que pressupõe uma 
visão estática. Na primeira visão elas traba-
lham para um fim enquanto na segunda elas 
são o fim em si mesmo. Vários instrumentos 
legais apresentam as Forças Armadas como 
agentes mas no discurso político elas são 
apresentadas como símbolo. O presente tra-
balho irá tentar captar estas duas tendências. 

 
1.1. As Teorias Precursoras 
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Conforme ficará evidente, grande parte 
das teorias tem um cunho instrumentalista-
construtivista. 

 
A Teoria Marxista 

 
A teoria marxista olha para as Forças 

Armadas como uma instituição que procura 
reforçar o controlo da burguesia sobre o prole-
tariado e as camadas mais baixas da socieda-
de. As Forças Armadas eram vistas como 
defensoras da classe dominante. Seria um ins-
trumento do poder estabelecido. O aparelho 
estatal é, no fundo, uma máquina criada pela 
burguesia para a defesa dos seus interesses e 
consequentemente, as Forças Armadas são 
criadas para controlar as classes subordinadas. 
Os marxistas eram, por isso, contra as Forças 
Armadas permanentes pois acreditavam que 
estas defendiam o governo contra o cidadão. 
São por isso a favor da milícia popular, que 
deve defender o cidadão contra o poder polí-
tico (Carrilho, 1985:20). 

Para os marxistas o exército como ele se 
apresentava, classista não respondia aos 
anseios gerais pois era uma máquina ao servi-
ço do capitalismo. Eles advogavam por isso o 
‘treino de toda nação no uso das armas’, a 
criação de um exército popular de que façam 
parte todas as forças do país aptas para a 
defesa. A importância da composição social 
das Forças Armadas estava no centro das 
preocupações dos marxistas. Para se alcançar 
o desiderato da nação em armas eles advo-
gavam a substituição dos exércitos permanen-
tes por milícias populares. A ideia marxista era 
o do ‘armamento geral do povo’. Alguns 
socialistas viam as Forças Armadas permanen-
tes como uma ameaça para a paz. Esta ver-
tente marxista vingou na Alemanha. A primeira 
guerra mundial iria demonstrar para os teóricos 
marxistas a inviabilidade das milícias e a viabili-
dade dos exércitos permanentes (Carrilho, 
1985:23-28). Foi na Rússia revolucionária que se 
puseram a prova, na prática, a viabilidade ou 
inviabilidade das milícias e do exército perma-
nente. As Forças Armadas, consideradas servi-
doras da burguesia pelos teóricos e políticos 
russos tinham desde aquela altura a tarefa de 
defender a revolução. O debate teórico-
político iria conduzir a manutenção das duas 
forças: as milícias e o exército permanente. Os 
marxistas irão defender a necessidade de se 
fazer uma preparação política e ideológica no 
seio do exército com recurso a comissários 
políticos para fazer a educação patriótica e 
cívica no seio das Forças Armadas. 

Como se pode perceber, os marxistas pas-

saram a aceitar a presença do exército per-
manente por necessidade e não por convic-
ção ideológica. Para manter o controlo deste 
importante instrumento de poder, os marxistas 
irão cimentar, por meio da infusão ideológica, 
os alicerces do respeito ao poder supremo das 
massas populares, da revolução, da nação, 
do respeito a bandeira e a pátria. Apesar de 
apresentar uma visão instrumentalista-
construtivista, a teoria marxista não foi capaz 
de evoluir e vingou num momento histórico 
revolucionário. Actualmente, ela é pouco refe-
renciada.  

 
A Teoria da Modernização 

 
A teoria da modernização acreditava no 

papel modernizador das Forças Armadas nos 
países recém independentes e multi-étnicos. 
De acordo com Parsons (2003:19) as teorias da 
modernização acreditavam que os exércitos 
africanos seriam os principais instrumentos do 
nation-building (da construção das novas 
nações africanas) pelo facto de contribuírem 
para quebrar as divisões étnicas e promove-
rem a verdadeira consciência nacional. O 
pressuposto básico da modernização é a imi-
tação histórica ou simplesmente, a evolução.  

De acordo com Gilman (2003:197-190), 
Lucian Pye foi o teórico modernista que mais 
elaborou sobre o potencial modernizador das 
Forças Armadas nos países subdesenvolvidos. 
Para ele, os exércitos: 1) eram uma instituição 
fundamental no fortalecimento do orgulho 
nacional; 2) contribuíam na edificação de um 
consenso político nacional através da imposi-
ção do consenso numa sociedade fracciona-
da; 3) forneciam meios de ascensão e mobili-
dade social; 4) contribuíam para a formação 
da cidadania; 5) preparavam rapidamente 
povos tradicionais e os orientavam para a par-
ticipação numa sociedade moderna obrigan-
do-os a relegarem valores tradicionais para o 
passado1. Como se pode perceber, o exército 
era visto como um promotor dos valores 
modernos, donde o nacionalismo, era parte 
essencial.  

A teoria da modernização foi particular-
mente activa durante as décadas 1950 e 1960. 
Ela vingou num momento histórico revolucio-
nário, principalmente no período pós-
independência (da África, Ásia e Médio-
Oriente). Hoje em dia perdeu sua utilidade e 
capacidade explicativa. No entanto, é inegá-
vel o papel que vários exércitos exerceram na 
modernização de suas sociedades. Exemplos 
práticos dessa situação são a maioria dos paí-
ses da américa latina que vivenciaram gover-
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nos militares. Pode-se questionar, no entanto, 
se estes exércitos foram capazes de edificar os 
sentimentos de unidade nacional ou se outros 
factores foram mais determinantes.  

Sociologia Histórica e a Crítica a Moderni-
zação 

 
De acordo com Joas e Knöbl (2013:197-

210), uma nova orientação teórica interessa-
da no debate sobre o papel dos militares foi 
desenvolvida na década 1970, trazida por um 
grupo de sociólogos que contestavam a teo-
ria da modernização. Esta orientação assenta-
va na análise histórica e pode ser denomina-
da de sociologia histórica. Segundo esta nova 
orientação teórica, o processo de construção 
dos Estados resultou de uma reacção contin-
gente em face da guerra. Para aqueles soció-
logos, a formação dos Estados não obedecia 
ao processo evolucionário defendido pela 
teoria da modernização mas sim as determi-
nantes geopolíticas em que os Estados se 
encontravam e acima de tudo ao efeito da 
guerra. A construção de Estados na Europa 
resultou da violência política que fustigou 
aquele continente por vários anos. As rivalida-
des militares na Europa deram origem a uma 
dinâmica económico-militar intensa: o tributo 
aumentou para que se criassem grandes exér-
citos que por sua vez eram usados para con-
trolar o território.  

De acordos com estes teóricos, a guerra 
foi o principal factor de unificação e forma-
ção do Estado na Europa. Uma das principais 
consequências da guerra foi a centralização 
do poder do Estado e o estabelecimento de 
sistemas de taxas e tributos extraídos das 
populações civis para financiar essas guerras. 
Devido a guerra constante que ocorreu na 
Europa, o Estado viu-se obrigado a monopoli-
zar os instrumentos de violência. O Estado 
europeu cresceu em poder e autoridade e 
tornou-se principal actor no estabelecimento 
da ordem interna, criando assim maior simpa-
tia popular pelo Estado. A centralização do 
poder enfraqueceu as identidades regionais e 
aumentou a ligação emocional da popula-
ção com as instituições do Estado. Com o 
desenvolvimento das guerras totais, as Forças 
Armadas tornaram-se polos de absorção de 
todos os cidadãos do Estado, veículos de inte-
gração e mecanismo de afirmação da identi-
dade nacional sempre oposta a identidade 
nacional dos inimigos. A guerra serviu portanto 
para a mobilização das massas através do 
recrutamento massivo (Joas e Knöbl, 2013:197-
210). 

 

As teorias dos Regimes: Autoritarismo, 
Democracia, Totalitarismo?2 

 
Novos debates teóricos emergiram da 

constatação da incapacidade explicadora 
da teoria da modernização. Estas teorias pro-
curavam captar as realidades pós-coloniais 
onde as Forças Armadas não só não represen-
tavam elementos modernizadores como cria-
vam condições claras de desunidade nacio-
nal. O centro da análise passou a ser o regime. 
As Forças Armadas, subordinadas a determi-
nados regimes políticos teriam capacidade de 
unir a nação de formas distintas. Quando 
subordinadas a regimes democráticos, elas 
eram verdadeiras armas promotoras da unida-
de nacional pois abriam-se para a representa-
ção global da sociedade envolvendo diferen-
tes etnias, grupos sociais, regionais e até reli-
giosos. Quando subordinadas a regimes auto-
ritários e totalitários, as Forças Armadas eram 
promotores da unidade nacional ‘externa a 
força’ quando impunham a fidelidade dos 
cidadãos por meio da intimidação e do uso 
da força. Neste tipo de regimes, os exércitos 
‘por dentro’ eram dominados por certos gru-
pos étnicos, sociais, regionais ou mesmo reli-
giosos fieis ao poder instituído, com ordens 
expressas de manter a ‘nação’ unida a força 
se fosse necessário. Não espanta por isso que 
o enfraquecimento do poder instituído condu-
zia o país a clivagens étnicas ou de outra índo-
le e, para sanar tais conflitos, as Forças Arma-
das eram forçadas a incluir a generalidade da 
população. Evidentemente, o regime ideal, 
defendido por quase todos os teóricos era o 
regime democrático, não só por envolver 
toda a população do território mas, acima de 
tudo, por despir as Forças Armadas da sua 
‘missão política’ ou ‘intromissão política’. O 
soldado profissional de Huntington, Finer e 
outros teóricos era o espelho do modelo 
democrático.  

 1.2. Novas Abordagens Teóricas: A Uni-
ficação de Exércitos 

 
Novas linhas de pesquisa vêm se concen-

trando cada vez mais nos Estados em situação 
pós-conflito. Estas teorias dedicam maior aten-
ção, não só nos elementos identitários dos paí-
ses em análise como também nos processos 
de unificação de exércitos antagónicos nos 
processos de state-building: 1) o uso das For-
ças Armadas para forjar a unidade nacional 
nas sociedades pós-conflito interno (state-
building interno) e 2) o uso das Forças Arma-
das para forjar a unidade nacional em socie-
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dades pós-intervenção estrangeira (state-
building imposto). Enquanto a primeira situa-
ção prende-se com a integração de exércitos 
adversários, a segunda situação prende-se 
com a formação de um exército totalmente 
novo a partir da integração de um exército 
desmantelado pela força interventora e milí-
cias de vários tipos que operam a título indivi-
dual e de forma dispersa. Estas milícias podem 
ter bases étnicas, religiosas, regionais ou de 
outra índole. Enquanto o primeiro esforço é 
governado pelas autoridades nacionais, com 
apoio internacional, o segundo esforço é 
governado eminentemente pela força inter-
nacional com apoio das autoridades domésti-
cas que muitas vezes ainda não gozam de 
legitimidade interna (Simonsen, 2006:2). A prá-
tica de formação de exércitos nacionais por 
forças estrangeiras é bastante recente. A 
potência intervencionista procura a todo o 
custo reconstruir ou construir um exército que 
garanta a unidade nacional e que, ao mesmo 
tempo, seja obediente em relação a presen-
ça estrangeira. Países como Iraque, Afeganis-
tão e Líbia encontram-se na lista dos países 
em busca de um exército que garanta a uni-
dade nacional. A construção de novas Forças 
Armadas enquadra-se tanto no processo de 
state-building quanto do nation-building 
(Simonsen, 2006). 

Em sociedades pós-conflito, onde o confli-
to se baseou em disputas e confrontos étnicos 
e onde as partes conduziam exércitos com 
bases étnicas, o processo de peace-building 
passa não só pelo state-building mas, acima 
de tudo, pelo nation-building. A ideia de 
nação, neste tipo de Estados está praticamen-
te destruída. As Forças Armadas são vistas 
aqui como uma solução tanto para o state-
building como para o nation-building. O pro-
cesso de desetnicização deve ser feito em 
toda a esfera da sociedade, começando 
pelas instituições do Estado (Simonsen, 2006).  

O processo de nation-building ocorre de 
forma distinta, dependendo da forma como o 
conflito armado terminou: Em situações em 
que a guerra civil culmina na vitória de uma 
das partes, o processo de integração da parte 
vencida é mais ou menos pacífica e ocorre 
sem grandes problemas visto que a parte ven-
cedora determina o destino dos novos solda-
dos incorporados, aqui, as regras são estabe-
lecidas pelo vencedor que pode determinar 
quantos elementos da parte adversária pode 
incluir e quantos vai excluir. O receio do reata-
mento do conflito é mínimo e tudo está sob 
controlo do vencedor. Em situações em que a 
guerra civil termina sem vencedores, a inte-

gração de soldados é mais problemática. O 
fim das guerras civis ocorre, muitas vezes, por 
acordos de partilha de poder e na necessida-
de de integração de antigos adversários num 
único exército (Licklider, 2014). Nestas situa-
ções, a integração militar visa essencialmente: 
1) reduzir ou mesmo eliminar a possibilidade 
do reatamento do conflito armado através da 
redução do medo e da desconfiança entre 
antigos antagonistas; 2) acomodar interesses 
das partes envolvidas no conflito; 3) reduzir o 
número de soldados que, ao serem desvincu-
lados das Forças Armadas possam enveredar 
pelo banditismo, crime ou mesmo fazer rea-
cender novos focos de conflito e; 4) finalmen-
te recriar o sentido de unidade nacional par-
tindo do hipótese que as Forças Armadas 
podem contribuir para reduzir as divisões no 
seio da sociedade em questão. No fundo, tan-
to uma perspectiva quanto outra enquadram-
se dentro dos processos de engenharia social.  

Na verdade, não se pode ainda falar de 
teorias no sentido restrito do termo mas sim de 
novas abordagens analíticas. O interesse por 
esta linha de pesquisa emergiu dos processos 
de pacificação pós-conflito onde as Nações 
Unidas procuraram unificar exércitos antagóni-
cos (Forças Armadas, Milícias, Grupos Rebel-
des, Terroristas) num único exército nacional e 
da análise dos esforços americanos para esta-
belecer exércitos nacionais nos territórios inva-
didos e ocupados pelo exército americano. 
Dos dados disponíveis dos vários estudos per-
cebe-se a existência de conclusões contradi-
tórias, umas referenciando que as Forças 
Armadas conseguiram transformar-se numa 
força unificadora e outros que demostram 
não existir um sentimento de unidade nacional 
‘cimentado’ no seio do exército. A discussão 
de elementos práticos ainda não foi substituí-
da pelo desenvolvimento de teorias.  

 1.3. A Necessidade de Uma Refinação 
Teórica 

 
O Estado e os assuntos ligados ao Estado 

têm uma realidade demasiado complexa 
para serem reduzidas em uma única teoria. 
Uma teoria sobre o papel das Forças Armadas 
será por isso, quase sempre relativa. O Estado 
pode ser visto como um organismo vivo ou 
inerte. Quando vivo, ele é sujeito as leis dos 
organismos vivos e portanto, sofre mutações 
constantes. Em verdade, a formação do Esta-
do absorve vários elementos que não devem 
passar despercebidos pela teoria, tais são os 
elementos históricos, sociológicos, políticos, 
jurídicos, económicos ou de outra índole. Por 
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esse motivo, para que uma teoria geral sobre 
o papel das Forças Armadas na defesa da 
unidade nacional seja aceite, ela deverá 
tomar em consideração uma série de elemen-
tos: 

 
Os primeiros elementos a ter em conta 

são os conceitos de unidade nacional e 
nacionalidade 

 
Comecemos por dizer que na grande 

maioria dos Estados pós-coloniais ou recém 
criados a ideia de Estado é ainda bastante 
remota e o conceito de nação é praticamen-
te inexistente. Os laços de sangue estão ainda 
acima dos laços ideológicos. Consequente-
mente, uma teoria geral sobre o papel unifica-
dor das Forças Armadas deve produzir, em 
primeiro lugar, um entendimento geral sobre 
os conceitos de unidade nacional, nacionalis-
mo e nacionalidade. A dificuldade de estabe-
lecer um entendimento geral sobre o conceito 
de unidade nacional começa precisamente 
pela dificuldade de estabelecer um conceito 
de nação globalmente aceite.  

Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998:796), 
referem que a grande dificuldade no entendi-
mento sobre as nações é a definição da natu-
reza dos laços que a estabelecem. Alguns 
autores, essencialmente primordialistas, bus-
cam sempre uma explicação bottom-up, no 
qual o grupo etnicamente, racialmente ou 
culturalmente homogénico cria o Estado. Estes 
autores concentram as suas análises nos laços 
naturais entre os membros do grupo. Se quiser-
mos olhar para a nação como um produto 
sociológico criado em torno de uma comuni-
dade que partilha tradições, costumes, uma 
língua comum, uma etnia e raça comum ire-
mos perder a essência do debate actual 
sobre as nações pois, mesmo as nações consi-
deradas uniformes outrora tiveram vários dia-
lectos, tradições e costumes diferentes e, nal-
guns casos, por força da conquista envolve-
ram outros povos e raças. Historicamente, está 
provada a essência pluri-nacional das ditas 
nações uniformes.   

Outros autores, essencialmente construti-
vistas e instrumentalistas, buscam sempre uma 
explicação top-down, na qual o Estado criado 
pelo processo histórico procura criar uma 
nação. Este grupo presta mais atenção aos 
laços não-naturais (artificiais). Acreditam por 
isso que esses laços são criados pelo Estado. 
Assim, os laços de pertencimento seriam cria-
dos, manipulados e estimulados pelos Estados 
por forma a criar aquilo que Bobbio, Matteuc-
ci e Pasquino (1998:797) denominam de 

‘fidelidade dos cidadãos em relação ao Esta-
do’. Não se pretende aqui criar somente a 
fidelidade em relação ao Estado-território mas 
sim em relação a algo maior, o Estado-Nação 
no sentido em que a totalidade da popula-
ção residente naquele território acredita que 
possui laços naturais. No fundo trata-se de 
criar laços naturais a partir de laços artificiais. 
Trata-se, segundo estes autores, de uma 
‘entidade ilusória’. Os autores referem por 
exemplo que historicamente o ideário de 
nação foi forçado pelos Estados por via da 
imposição de uma língua e costumes comuns 
e pela supressão das nacionalidades espontâ-
neas menores. Com efeito, a ideia de nação 
foi e permanece sendo o instrumento mais 
indicado para criar e manter a lealdade dos 
cidadãos para com o Estado (Bobbio, Mat-
teucci e Pasquino, 1998:798). Daqui resulta 
que os Estados se preocupam ‘muito’ com a 
unidade nacional. 

De acordo com Bobbio, Matteucci e Pas-
quino (1998:795), na Europa moderna, o senti-
mento de pertença à própria Nação adquiriu 
uma posição de total preponderância sobre 
qualquer outro sentimento de pertença territo-
rial, religiosa ou ideológica. Além disso, as leal-
dades e as identificações regionais e locais 
foram praticamente eliminadas em função da 
superior referência à Nação e as filiações 
ideológicas ou religiosas foram, na prática, 
subordinadas à filiação nacional. Esta visão 
europeia está sendo imitada por quase todos 
os Estados do mundo, ora pela influência do 
passado colonial ou por sua practicidade e 
sabedoria. Enquanto a Europa conseguiu soli-
dificar a unidade nacional os Estados recém-
independentes ou recém-formados estão em 
processo primário a caminho da solidificação 
da ideia de Estado e de nação, dois elemen-
tos novos no processo político destes países.  

O primeiro mecanismo pelo qual os Esta-
dos ‘forçam’ a unidade nacional e implantam 
o sentimento de nação é através do princípio 
da nacionalidade. O princípio da nacionalida-
de solidifica-se com o Estado moderno e visa 
garantir a coesão, a integração e a unidade 
entre a população residente no território do 
Estado. O Estado não é um actor passivo que 
espera lealdade automática, é antes de mais 
um actor activo que busca essa lealdade 
entre os membros sob sua jurisdição. O Estado 
como organismo vivo é ciente das suas fra-
quezas e fragilidades e busca constantemen-
te fortalecer seu poder, sua autoridade e legi-
timidade. A busca da harmonia interna tornou
-se por isso um objectivo primordial dos Esta-
dos. Ao obrigar que um individuo se identifique 
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com um determinado Estado, os Estados pro-
curam manter a lealdade dos nacionais con-
tra os estrangeiros.  

 
O segundo elemento a ter em conta é o 
processo de formação dos Estados 

 
Para se ter uma ideia clara sobre os méto-

dos usados pelas Forças Armadas para defen-
der a unidade nacional é importante recorrer 
a Teoria Geral do Estado para percebermos o 
processo de formação dos Estados. Juridica-
mente, acredita-se que os Estados se formam 
das seguintes formas: 1) pela fundação direc-
ta, quando uma comunidade residente per-
manentemente em um espaço territorial pro-
clama e reclama a formação do Estado 
(grande parte dos países europeus); 2) pela 
emancipação, quando um território se liberta 
da ocupação de uma potência ou império e 
proclama o Estado seja por vias pacíficas ou 
pela guerra de libertação (todos os países afri-
canos); 3) pela separação ou desmembra-
mento, quando uma comunidade etnicamen-
te homogénea residente permanentemente 
num dado território pertencente a um Estado 
separa-se do primeiro Estado para criar seu 
próprio Estado (Eritreia, Sudão do Sul); e 4) 
pela fusão, quando dois ou mais Estados inde-
pendentes decidem se juntar num só. Neste 
processo, povos e territórios distintos são unifi-
cados para a formação de um novo Estado 
(EUA, Tanzânia) (Mazzuoli, 2011:441-444). 
Como se pode perceber, o processo de for-
mação do Estado irá determinar o grau de 
integração nacional e o esforço que as Forças 
Armadas irão despender na unificação nacio-
nal. Estados originados da fundação directa e 
os originados pela separação ou desmembra-
mento são, quase sempre, etnicamente 
homogéneos ou dominados maioritariamente 
por uma etnia. A maioria dos Estados emanci-
pados e os resultantes da fusão são etnica-
mente heterogéneos. 

 
O terceiro elemento a ter em conta é o 

tipo de Estados em análise 
 
Outro elemento essencial a ter em conta 

é o tipo de Estados em análise. Juridicamente, 
reconhece-se a existência de 2 tipos de Esta-
do: 1) o Estado simples e unitário, compostos 
de um todo territorial indivisível e uniforme 
onde impera um único poder político para 
todo o território e onde a nacionalidade é úni-
ca para todo o Estado e; 2) Estados compos-
tos, onde como o nome alude resultam da 
união de vários Estados (Mazzuoli, 2011:460-

461).  
Actualmente vigoram 3 tipos de Estados 

compostos, a) a união real como o Reino Uni-
do da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, neste 
tipo de Estados, os órgãos do poder se unem, 
transformando-se num só Estado. A nacionali-
dade na união real é destinta para cada terri-
tório pois, ninguém perde sua nacionalidade; 
b) a união incorporada, quando vários Esta-
dos independentes se juntam a fim de criar 
um novo Estado. Virtualmente, os Estados origi-
nários continuam existindo mas de jure eles 
desaparecem e perdem a sua independência 
(ex do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte). A nacionalidade na união incorpo-
rada é destinta para cada território incorpora-
do pois, ninguém perde sua nacionalidade; e 
c) o Estado federal, constituído pela associa-
ção permanente de vários Estados que guar-
dam apenas autonomia interna, abdicando 
de sua soberania em favor de um órgão cen-
tral, dotado principalmente da capacidade 
de reger os negócios externos e a defesa 
externa. A nacionalidade nos Estados federais 
é uma só em todo o território federado. Aqui é 
preciso ressalvar que há Estados unitários que 
se transformam em Estados federados por 
imperativos administrativos de descentraliza-
ção e Estados federados que nascem pela 
confederação de Estados distintos (Mazzuoli, 
2011:460-467). Há que ter em conta que exis-
tem federações largamente multi-étnicas, mul-
ti-nacionais e multi-raciais tais como a Suíça, 
EUA, Brasil, etc. e as federações relativamente 
homogéneas como a Alemanha. Tal como as 
federações, existem Estados unitários relativa-
mente homogéneos e os Estados unitários lar-
gamente multi-étnicos, multi-nacionais e multi-
raciais. Em nossa opinião, cada um destes 
tipos de Estados tenderá a adoptar modelos e 
métodos de integração nacional diferente nas 
Forças Armadas. 

 2. Métodos Usados Pelas Forças Arma-
das Para Promover, Preservar e Defender 

a Unidade Nacional 
 
A construção de novas teorias deverá 

basear-se na análise das acções práticas dos 
actores estatais e das Forças Armadas do 
maior número de países possíveis. A teoria é 
quase sempre informada pela prática, cap-
tando, quase sempre, os elementos de desta-
que e recorrentes. Tradicionalmente, os exérci-
tos foram os principais promotores da unifica-
ção de vários povos ao longo da história. Os 
exércitos eram usados para integrar grupos 
conquistados sob o manto de um suserano. 
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Com efeito, o processo de integração de for-
ças vencidas, por forças vencedoras é mais 
comum na história da humanidade seja como 
resultado da expansão de um clã, tribo, grupo 
étnico, nacional ou por um Estado. Todo o 
individuo apto para a batalha era transforma-
do em soldado do conquistador desde que 
não oferecesse grande resistência ou não 
representasse uma grande ameaça para o 
vencedor. Portanto, a integração de Forças 
Armadas antagónicas num único exército não 
é um fenómeno novo. Desde que o mundo é 
mundo e as guerras se desenvolveram entre 
unidades políticas organizadas, houve sempre 
a necessidade do vencedor integrar no seu 
exército as Forças Armadas ou os soldados da 
parte vencida. O vencido, depois de integra-
do, normalmente assumia a nova nacionalida-
de adquirida ou imposta.  

A evidência deste processo encontra res-
paldo nos impérios que surgiram ao longo da 
história em vários continentes (Persas, Gregos, 
Romanos, Zulus, etc). Para integrar soldados 
vencidos dois métodos essenciais eram usa-
dos: 1) a ameaça - quando os soldados cap-
turados ou eram obrigados a optar entre a 
morte, a escravidão ou servir a novo mestre. A 
ameaça era na essência, um dos principais 
mecanismos de integração quando se enfren-
tava resistência dos soldados vencidos; 2) o 
aliciamento – quando os soldados vencidos 
eram aliciados a ingressar no novo exército 
em troca de benefícios económicos e promes-
sas de ordem material. O aliciamento incluía 
também a oferta de poder e privilégios 
(conceder o cargo de governadores a certos 
chefes militares).  

Que mecanismos eram usados naqueles 
impérios para garantir que os soldados recen-
temente integrados não revertessem a insurrei-
ção e demandas separatistas? Como é que 
aqueles impérios transformavam o soldado do 
território conquistado num fervente defensor 
do império (da nova nação)? Naquele perío-
do longínquo, vários métodos eram usados: 1) 
Imediatamente depois de serem admitidos no 
novo exército os membros de grupos étnicos 
diversos eram misturados em regimentos ou 
batalhões de forma a impossibilitar a afirma-
ção de unidade étnica; 2) promovia-se o des-
locamento forçado, quando os soldados eram 
enviados para terras distantes de sua terra 
natal; 3) promovia-se o castramento da lide-
rança militar dos conquistados para que não 
surgisse um líder que impusesse respeito e 
devoção; 4) no momento do treinamento e 
adestramento os novos soldados eram estimu-
lados a desenvolver o orgulho pelo novo sobe-

rano e a nova nação; 5) impunha-se um pro-
cesso ‘civilizatório’ no qual se processava a 
integração, aculturação e assimilação da cul-
tura da metrópole pelos povos colonizados e/
ou submetidos. O processo de aculturação 
que era imposto de cima para baixo era 
imposto desde as elites dirigentes ao cidadão 
comum e a construção da identidade comum 
era imposta pelo Estado conquistador. 

Actualmente, vários métodos vêm sendo 
usados pelos Estados para garantir que as For-
ças Armadas desempenhem um papel unifi-
cador. Estes métodos apresentam característi-
cas similares e diferentes dependendo dos ele-
mentos aludidos nos capítulos anteriores. O 
principal critério, considerado pela maioria 
dos autores como tipo ideal, é o da represen-
tatividade nacional. Carrilho (1985:10), defen-
de por exemplo que ‘as Forças Armadas 
devem reflectir o pluralismo identitário do Esta-
do-nação’. Apesar da autora não discutir, em 
rigor, o papel unificador das Forças Armadas, 
uma leitura do livro ‘Forças Armadas e mudan-
ça política em Portugal no sec. XX: para uma 
explicação sociológica do papel dos militares’ 
permite identificar uma série de elementos 
essenciais que compreendem os métodos 
usados para preservar e defender a unidade 
nacional no seio das Forças Armadas.  

Baseando-nos em Carrilho (1985), pode-
mos encontrar 5 métodos essenciais para a 
promoção, preservação e defesa da unidade 
nacional: os métodos de recrutamento, méto-
dos de distribuição de soldados por armas e 
serviços, métodos de nomeação e promoção 
de oficiais, os métodos de distribuição de sol-
dados e oficiais por áreas de operações e os 
métodos de admissão de soldados e oficiais 
em escolas e/ou centros de instrução militar.  

 
Quadro 1. Métodos usados para promover, preservar e 

defender a unidade nacional nas Forças Armadas 

Fonte: Adaptado pelo Autor 
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Cada um daqueles métodos deverá ter 
em consideração 7 categorias de integração. 
Qualquer exército que se queira representativo 
deve apresentar um equilíbrio representativo 
em relação a: 1) origem geográfica ou a pro-
veniência regional dos soldados (absorvendo 
pessoas das zonas rurais/zonas urbanas, 
regiões norte, centro e sul); 2) origem étnica 
(absorvendo todas as maiorias e minorias étno-
linguísticas de forma igual, desde que sejam 
nacionais do Estado em causa), 3) origem 
racial (absorvendo todas as maiorias e mino-
rias raciais de forma igual, desde que sejam 
nacionais do Estado em causa), 4) origem reli-
giosa (absorvendo todas as maiorias e minorias 
religiosas de forma igual, desde que sejam 
nacionais do Estado em causa); 5) filiação par-
tidária (absorvendo todos os cidadãos do Esta-
do independentemente da sua filiação ou pai-
xão partidária. Alias, a filiação partidária no 
seio do exército deixa de constituir uma preo-
cupação desde que se imponha a neutralida-
de das Forças Armadas em relação as dispu-
tas políticas); 6) origem social (absorvendo 
pessoas da classe alta, média ou baixa, classe 
operária, camponeses, trabalhadores da fun-
ção pública, profissões liberais, pequenos e 
grandes proprietários, comerciantes, emprega-
dos sem qualificações, empregados qualifica-
dos ou outros); e a 3) origem familiar 
(absorvendo pessoas de famílias pobres e 
ricas, familiares dos militares, pessoas comuns, 
etc) (Carrilho, 1985).  

Normalmente, os métodos de recrutamen-
to indicam que composição terá o exército 
pois o recrutamento é a única porta de entra-
da para as Forças Armadas. Não se compõe 
um exército sem recrutar, seja pela conscrição 
ou pelo voluntariado. As regras estabelecidas 
no recrutamento é que vão ditar se o exército 
será representativo ou não. A história demons-
tra que as Forças Armadas foram, durante mui-
to tempo, reservadas para as classes nobres 
ou para determinados raças ou etnias. Apesar 
da era moderna em que nos encontramos, 
traços do passado longínquo ainda permane-
cem em vários países. Umas vezes privilegiam-
se certos grupos étnicos, raciais e religiosos, em 
detrimento de outros, ou privilegiam-se laços 
regionais e até políticos. O serviço militar obri-
gatório que é, na maioria dos casos, um dos 
métodos mais eficientes de promover a unida-
de nacional é, em alguns casos, altamente 
discriminatório. Ao serviço militar obrigatório, 
de duração mínima de 2 anos são, hipotetica-
mente, chamados todos os cidadãos nacio-
nais considerados aptos aliás, em vários países 
o SMO é um dever cívico. No SMO, jovens de 

todas as origens são treinados e instruídos no 
respeito a valores essenciais a nação. Tudo isto 
seria o ideal. Mas do ideal para a prática ocor-
rem inúmeros atropelos. O recrutamento não é 
isento de manipulações étnicas, raciais, religio-
sas ou de outra índole. Por esse motivo, é 
importante indagar: quem são os cidadãos 
recrutados? De que regiões vêm? De que 
etnia ou religião? Em que medida se respeita a 
representação racial? Estas e outras questões 
importam para se aferir o grau de unidade 
nacional.  

A distribuição de soldados e oficiais por 
armas e serviços não parece, a primeira vista 
um problema essencial para o equilíbrio repre-
sentativo nas Forças Armadas mas é, no nosso 
entender, uma das questões essenciais para o 
objectivado equilíbrio. Vários exércitos procu-
ram mostrar equilíbrio seleccionando todos os 
cidadãos do país sem distinção de raça, etnia 
ou religião. Todavia, quando se processa a 
distribuição dos mesmos por armas e serviços 
ocorre uma descriminação gritante. As princi-
pais armas, ‘com maior poder de fogo’ são 
designados aos grupos raciais, étnicos ou reli-
giosos ‘amigos’ do regime ou da etnia domi-
nante. Alguns exemplos referem, por exemplo, 
a descriminação de certos grupos étnicos no 
seio do exército ao se afastarem alguns grupos 
da artilharia e da cavalaria preferindo-se a 
colocação de grupos étnicos desfavorecidos 
na infantaria que é a arma de menor especia-
lização técnica e científica, do mesmo modo 
alguns grupos étnicos desfavorecidos são 
excluídos da força aérea e da marinha de 
guerra pelos mesmos motivos: o poder de fogo 
e a especialidade técnica. Mais evidente se 
torna quando o assunto toca a guarda presi-
dencial, muitas vezes escolhida a dedo no seio 
do grupo étnico aliado ao poder instituído ou 
da etnia do presidente.  

Carrilho (1985:53), refere que ‘embora a 
adopção de normas estabelecidas para o 
avanço na carreira se tenha verificado nas 
Forças Armadas dos vários países, os critérios 
de promoção apresentam variações tanto no 
plano sincrónico como no diacrónico’. Ela lista 
os seguintes critérios:  

1) a frequência de cursos específicos, 
equivalentes a uma espécie de pós-
graduação para efeito de promo-
ção, tornou-se norma recorrente;  

2) o tempo de serviço ou antiguidade;  
3) competência profissional; e a  
4) 4) aptidão física, constituem tam-

bém, em todos os exércitos, um cri-
tério fundamental de promoção. A 
heroicidade na guerra é vista por 
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ela como um dos critérios importan-
tes. Todavia, a autora alerta que 
não se deve perder de vista a exis-
tência de critérios informais de pro-
moção. Ela fala por exemplo de 
‘critérios de natureza extra-
profissional’, ‘critérios políticos’, e 
ainda da ‘falta de critérios estandar-
dizados de avanço na carreira’ e da 
‘falta de objectividade nas nomea-
ções’ (Carrilho, 1985:375-376).  

 
Preferencialmente, a nomeação e promo-

ção de oficiais depende da competência, 
participação em estágios, cursos e missões no 
estrangeiro todavia, em relação a escolha de 
oficiais torna-se importante questionar: quem 
ocupa os cargos de comando? A escolha é 
feita por via de relações pessoais, familiares, 
étnicas, raciais ou regionais? Qual é a prove-
niência regional dos futuros oficiais: zonas rurais 
ou zonas urbanas?; existem situações de apa-
drinhamento?; a nomeação é feita em bases 
partidárias? E a promoção de oficiais/
progressão da carreira, como ela é feita? Será 
que ela obedece o nível de formação e edu-
cação dos oficiais? 

Um dos mecanismos mais usados pelos 
Estados para garantir a unidade nacional é a 
deslocação dos soldados. Soldados oriundos 
do distrito A são deslocados para o distrito B ou 
C, para incutir neles o sentimento de identida-
de para com todo o território nacional e evitar 
o pensamento local.  

A partir da deslocação consegue-se intro-
duzir a ideia do global versus o local. Trata-se 
de um método de desnaturalização/
desetnicização dos soldados pois, os soldados, 
para além de removidos do seu território de 
origem são endoutrinados a defender todo o 
território nacional. Com esta medida, procura-
se reduzir ou eliminar a identidade étnica e 
individual para cultivar a identidade nacional.  

Apesar de presumivelmente ser uma práti-
ca benéfica, a deslocação pode servir para 
fomentar a descriminação étnica, racial ou 
religiosa. Em relação as áreas de operações 
algumas questões de pesquisa precisam ser 
levantadas para percebermos o nível de isen-
ção e integração de grupos no seio do exérci-
to: quem vai para que região?  

Por quanto tempo fica na referida região? 
Quem vai as regiões isoladas? Quem vai as 
regiões de conflito ou turbulentas? Porque gru-
po X ou Y precisa ser isolado do resto da socie-
dade? Porque soldado ou grupo X e Y mudam 
frequentemente de guarnição? Estas questões 
aparentemente inofensivas guardam em si ver-

dadeiros problemas de relacionamento inter-
étnico e escondem relações de privilégios e 
desprivilegio. 

A admissão nas escolas militares e estabe-
lecimentos de ensino militar é um dos mecanis-
mos de maior descriminação que existe no 
seio das Forças Armadas.  

Em princípio, o processo selectivo é bas-
tante fechado e busca proteger uma elite mili-
tar pré-estabelecida. Em países cuja tradição 
militar reservou, ao longo dos tempos, as aca-
demias militares para as classes mais elevadas 
da sociedade verifica-se ainda uma resistên-
cia em relação as classes mais baixas da 
sociedade. Por seu lado, países sem nenhuma 
tradição militar e que estão em processo de 
criação de escolas e academias militares, 
como a maioria dos países africanos, registam 
um processo de resistência das elites militares 
revolucionárias contra a “cientificação” das 
Forças Armadas por representar um perigo 
para o seu status.  

Neste tipo de Estados, a descriminação 
não brota de questões de classe mais sim de 
questões partidárias, étnicas, raciais, regionais 
e de outra índole, consoante o grau de aproxi-
mação dos candidatos ao poder político esta-
belecido e das alianças étnico-raciais existen-
tes. Para se ter uma noção clara sobre repre-
sentatividade nacional, algumas questões 
devem ser apresentadas:  

1) qual é a proveniência regional dos 
alunos?  

2) qual é a origem racial e étnica-
linguística,  

3) qual é a origem religiosa?  
4) em que partido os jovens recrutados 

estão filiados?.  
 
O acesso às instituições de ensino respon-

sáveis pela formação dos oficiais é mais pro-
blemático porque o processo de indicação 
depende do sistema hierárquico próprio das 
Forças Armadas. Dito de outra forma 
‘depende do actual oficial permitir a forma-
ção do futuro oficial’. Neste processo, criam-se 
vários instrumentos e mecanismos formais e 
informais para dificultar ou mesmo impedir a 
formação de jovens que não atendam os 
‘requisitos estabelecidos’ formalmente e infor-
malmente. A exclusão étnico-racial, religiosa e 
regional ocorre aqui de forma silenciosa e efi-
ciente.   

Depois de incluirmos os métodos adopta-
dos pelas Forças Armadas e Feita a refinação 
teórica necessária, conforme exposto dos 
parágrafos anteriores, teríamos o seguinte qua-
dro analítico:  
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3. O Discurso de Unidade Nacional no 
Seio das Forças Armadas 

 
Thomas et al. (2004) argued that the role of 
discourse is to shape the beliefs of people 
who establish certain ideologies as common 
sense, ideologies as common sense, which in 
turn influence their behavior (David e Du-
manig, Sd:12). 

 
A teoria deve ser capaz de analisar a 

influência do discurso no seio das Forças 
Armadas como elemento catalisador da uni-
dade nacional. Um olhar sobre o discurso é, 
na nossa opinião, fundamental. O quartel, 
centro de instrução, bases, destacamentos, 
escolas militares, são lugares de produção, 
reprodução e disseminação de discursos. A 
instrução militar é o lugar ideal para a repeti-
ção do discurso nacionalista e unificador. O 
instruendo é formatado no seu modo de pen-
sar e agir para a defesa dessa unidade. Os 
discursos políticos, sejam eles escritos ou orais 

são um veículo essencial para o chamamento 
da unidade nacional. Acreditamos que a ins-
trução militar, ao mesmo tempo que prepara 
o soldado fisicamente molda-o mentalmente 
através da infusão de discursos orientadores à 
formação do patriota e nacionalista. No fun-
do, a instrução militar básica não visa a inte-
lectualidade, a reflexão ou a problematização 
visa essencialmente ao preparo de uma 
máquina repetidora de actos e discursos3.  

O discurso produz, promove e preserva 
ideias e práticas por isso as lideranças políticas 
socorrem-se do discurso para exercer poder, 
convocar a obediência e a subordinação dos 
receptores. A repetição do discurso dentro 
das casernas militares (espaços fechados de 
interacção forçada), visa essencialmente pro-
mover essa subordinação por parte do solda-
do. Os discursos são na essência mecanismos 
de controlo social que procuram influenciar 
crenças, atitudes e comportamentos. Eles só 
se tornam eficazes se forem capazes de per-

Quadro 2. Métodos usados para promover, preservar e defender a unidade nacional  

Fonte: adaptado pelo autor 
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suadir a audiência. O poder de persuasão do 
discurso é maior quando este é proferido por 
pessoas com poder e autoridade e quando 
resulta na conformação da audiência. A auto-
ridade militar, nos mais diversos escalões, con-
tribui de forma activa na propagação do dis-
curso político, principalmente se o comandan-
te usufruir do respeito e admiração dos solda-
dos.  

Sob um forte apelo emotivo, paixões e 
vontades são canalizadas a favor do ‘nós’, 
contra ‘eles’, sejam eles reais ou fictícios, per-
manentes ou temporários. Constroem-se inimi-
gos reais, fictícios, permanentes e temporários 
enquanto se moldam amigos ‘irmãos de san-
gue’, nunca fictícios mas sempre reais, sob jus-
tificações culturais, históricas, de partilha do 
espaço e do futuro comum. Criam-se discursos 
de apelo a solidariedade inter-étnica e da pri-
mazia da nação. Cria-se com isso um senti-
mento de aliança étnica nacional contra out-
siders que podem destruir tal aliança étnica ou 
mesmo a nação. Para além disso, o discurso 
visa criar adeptos da nação contra adeptos 
da etnicidade e tribalismo, aqueles que que-
rem destruir o tecido da aliança por dentro, os 
inimigos inside.  

Nas instituições militares, o discurso de uni-
dade nacional faz parte da rotina institucional. 
Podemos denominar este tipo de discurso de 
‘discurso institucional’. A formulação do discur-
so ao nível institucional reveste-se de um 
caracter deliberado e intencional que visa 
manter a identidade da instituição, suas práti-
cas, procedimentos, valores, e objectivos. 
Para Carrilho (1985:211-212), ‘o exército tornar-
se-ia a mais importante fonte de difusão de 
ideologia nas mãos do Estado, depois da 
escola, com a vantagem, sobre esta, de atin-
gir as grandes massas de jovens [...] e de 
actuar num momento crucial para a forma-
ção ideológica do indivíduo adulto;’. O discur-
so ideológico recebido seria posteriormente 
passado para a sociedade quando as Forças 
Armadas fizessem as acções cívicas em ses-
sões públicas ou quando os soldados regres-
sassem para as suas zonas de origem. 

A construção e reconstrução do discurso 
de unidade nacional é constante e perma-
nente e é actualizado em função do momen-
to histórico que cada país vive. De acordo 
com Nascimento (2011:3), ‘discursos de carác-
ter nacionalista tendem a surgir justamente em 
momentos de crise’. A autora reconhece ain-
da que em tempos de crise ocorre a constan-
te renovação, readaptação ou recriação de 
determinados discursos a fim de alcançar cer-
tos objectivos políticos. Efectivamente, quan-

do a ‘nação’ encontra-se em ‘convulsão 
interna’ ou enfrenta uma ‘ameaça externa’, 
os discursos de unidade nacional torna-se 
constante, omnipresente e forte. O discurso de 
unidade reinventa-se a partir de mitos, da 
memória colectiva, das histórias e narrativas 
pessoais de participantes da luta armada. No 
fundo, vários actores participam na constru-
ção do discurso de unidade nacional seja de 
forma coordenada ou descoordenada mas 
sempre com a mesma finalidade: incutir na 
juventude militar o sentido de unidade. Existe 
portanto, uma grande comunidade emissora 
do discurso unitário. 

 
Conclusão 

 
O presente trabalho procurou responder a 

duas questões centrais: 1) até que ponto as 
Forças Armadas promovem, preservam e 
defendem a unidade nacional? 2) Como é 
que as Forças Armadas promovem, preservam 
e defendem a unidade nacional? Para res-
ponder a estas questões e alcançar o objecti-
vo traçado, o trabalho procurou identificar o 
embasamento teórico que defende o papel 
unificador das Forças Armadas, procurou iden-
tificar os métodos usados pelas Forças Arma-
das para garantir a unidade nacional e procu-
rou avaliar se existe um discurso pré-
estabelecido, visando a preservação e defesa 
da unidade nacional no seio das Forças Arma-
das.  

Feito este exercício, constatou-se que as 
teorias existentes não são capazes de defen-
der, sem sombras de dúvidas, que as Forças 
Armadas são preferenciais na promoção, pre-
servação e defesa da unidade nacional. Per-
cebemos que existe uma grande contradição 
entre as variadas vertentes teóricas e que 
nenhuma consegue explicar essa capacidade 
das Forças Armadas. Para ultrapassar estas 
dificuldades, o trabalho propôs a necessidade 
de uma refinação teórica no qual deveriam 
ser consideradas as práticas que explicam 
‘como’ é que as Forças Armadas podem pro-
mover, preservar e defender a unidade nacio-
nal. Para além de se considerar as práticas, o 
trabalho defendeu a necessidade de se com-
preender o discurso desenvolvido e difundido 
nas Forças Armadas. 

O trabalho admite que as Forças Armadas 
possuem uma posição privilegiada para a pro-
moção, preservação e defesa da unidade 
nacional mas tal facto depende, em grande 
medida, do critério da representatividade 
nacional e do poder de persuasão dos discur-
sos proferidos no seio das Forças Armadas. A 
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promoção, preservação e defesa da unidade 
nacional não depende nem do regime políti-
co em causa, do nível de modernização da 
sociedade ou da ideologia do Estado. Alguns 
factores como o tipo de Estado em causa e o 
processo de formação desse Estado terão 
algum peso sobre a capacidade das Forças 
Armadas. Para finalizar, importa repisar que o 
Estado e os assuntos ligados ao Estado têm 
uma realidade demasiado complexa para 
serem reduzidas em uma única teoria. Por isso, 
uma teoria sobre o papel das Forças Armadas 
será quase sempre relativa. Todavia, uma teo-
ria que tome em consideração todos os facto-
res apresentados neste trabalho será capaz 
de apresentar uma imagem mais aproximada 
a realidade e será capaz de confirmar o 
poder das Forças Armadas para a promoção, 
preservação e defesa da unidade nacional.  
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A ideia para este texto surgiu a partir de um trabalho apresentado e discutido em Maio de 2015, que foi elabo-
rado para um Diálogo entre Partidos Políticos e Sociedade Civil – Organizado pelo Netherlands Institute for 
Multiparty Democracy – NIMD, em Maputo, sob o tema “Ambiente de Convivência Política entre os Partidos 
Políticos – Um Encontro de Reflexão entre os Partidos Políticos”. A reflexão tem lugar, aqui, na óptica da cria-
ção/consolidação da Integração Nacional/Unidade Nacional e levanta a seguinte questão:Que premissas exis-
tem para partidos políticos e sociedade civil interagirem de maneira (mais) construtiva em um contexto onde a 
descentralização e a Unidade Nacional estão no topo da agenda? 

1. Introdução 
 

P or ocasião dos dez anos de Paz escre-
vi um artigo onde analisei neste traba-
lho o processo de reformas que teve 
início em 1984, que mudou toda a 

estrutura do Estado e o funcionamento da 
governação: uma mudança de paradigma 
para criar um ambiente mais propício para dis-
cutir, acolher e consolidar a Paz, tornar o País 
mais inclusivo e para criar/consolidar a Unida-
de Nacional (Baptista Lundin 2002). Importa 
sublinhar, neste contexto, que a criação de 
espaços de participação teve lugar com base 
na consciência da governação de então, que 
o País abriga uma constelação pluralista de 
grupos sociais urbanos e rurais com interesses e 
necessidades diversificadas. E por ser assim, as 
mudanças pensadas e implementadas ocorre-
ram na busca da criação de um ambiente ais 
propício para facilitar uma convivência mais 
harmoniosa entre o Estado e os interesses da 
oposição e da sociedade civil, incluindo o sec-
tor privado, que não eram considerados na 
gestão da coisa pública1. 

Revisito nesta reflexão, elementos que per-
manecem pertinentes para a discussão do 
tema integração / unidade nacional, conside-
rando a dificuldade que se nota actualmente 
no mundo sociopolítico para uma convivência 

(mais) republicana entre as diferentes vozes 
que existem na sociedade (esfera da governa-
ção e dos partidos políticos em geral, assim 
como da sociedade civil) e que apresentam 
dificuldade de coexistirem com respeito pelo 
dissenso. Não existe assim, uma convivência 
pacífica na sociedade, o que seria desejável, 
ainda que a confrontação de ideias divergen-
tes seja saudável no republicanismo, pois da 
interacção de opiniões desiguais surge o novo 
que transformado em políticas públicas pode 
conduzir à mudança social e criar desenvolvi-
mento. Neste contexto, tal como as organiza-
ções da sociedade civil, onde incluo o mundo 
da Academia, percebo os partidos políticos 
como representantes de grupos de interesses 
com diferentes sensibilidades que se expres-
sam com ideias que afloram a partir de dife-
rentes grupos sociais como parte integrante da 
sociedade2. E neste todo é patente que no 
País existe pluralidade. Entretanto, também é 
patente que existe uma unanimidade interes-
sante que se expressa na opinião da maioria 
dos cidadãos em representação de grupos de 
interesse inseridos na divergência do pluralismo 
de ideias, que se resume na vontade que 
todos os esforços devem ser feitos para voltar-
se a uma situação de Paz plena com menos 
discursos e mais acção; pois somente a Paz 
consolidada pode criar e consolidar a Unidade 
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Nacional.  
 1.1. A Racionalidade das Mudanças 
 
A reflexão sobre os espaços abertos para 

as mudanças que tiveram lugar no País a partir 
de 19843, para criar um ambiente mais propício 
para o diálogo político e possibilitar o advento 
da Paz, teve como objectivo demonstrar que 
(i) a assinatura do Acordo de 1992 não busca-
va “somente” fazer da Paz uma realidade no 
ordenamento jurídico do País mas, também, e 
principalmente, que ele era o corolário de um 
conjunto de mudanças onde se mudou toda a 
disposição legal administrativa vigente, incluin-
do a ordem constitucional, o que possibilitaria 
(ii) consolidar a Paz e institucionalizá-la como 
um bem duradouro, (Baptista Lundin 2002). 

Hoje, tal como nos anos 1980, existe falta 
de Paz como reflexo de um ambiente político 
negativo que dificulta a convivência harmo-
niosa no cenário político do País, os sentimen-
tos antagónicos estão exaltados e não se 
entendem sobre o que e como fazer na gover-
nação, principalmente entre o Governo e a 
Renamo. Existe assim, a falta de harmonia que 
somente pode ser recuperada com vontade 
política das partes hoje em posições antagóni-
cas. Urge assim, que, tal como se fez nos anos 
1985-1990, as partes se apresentem a um diálo-
go com algo a oferecer. Que se visualize 
“ofertas” de parte a parte, com elementos 
úteis como “moeda de troca” para apaziguar 
um e outro lado, para fazer nascer/florescer a 
vontade política que pode ser encontrada a 
partir de um denominador comum, ainda que 
mínimo: os dois lados apregoam querer Paz. O 
desafio é que todos falam sobre a Paz mas 
não se dá os passos necessários e nem se faz 
“ofertas” com acções concretas para que ela 
se torne efectiva. 

 
2. As Reformas 

 
As reformas que passaram a ter lugar no 

País a partir de 1984-1985, foi, então, a “oferta” 
da governação para abrir o diálogo porque, 
por mais difícil que elas pudessem ser encara-
das como difíceis pelos detentores do poder, 
pois é sempre difícil mudar uma vez que as 
mudanças questionam a “zona de conforto” 
que, neste caso, o poder desfrutava. Mas as 
mudanças faziam-se necessárias para tornar o 
Estado mais inclusivo e funcionalmente mais 
igual para a maioria urbana e rural que queria 
movimentar pessoas e bens livremente em 
todo o território; para produtores que queriam 
a liberdade de produzir e fazer a oferta segun-

do os ditames do mercado para vender os 
produtos que os consumidores iriam adquirir 
segundo a procura. As mudanças foram tão 
abrangentes que esvaziaram a agenda da 
Renamo que, já sem argumentos, calou as 
armas. 

Um grupo mais ansioso por mudanças era 
a burguesia latente que ansiava co-participar 
dos meios de produção no lugar do todo-
poderoso Estado. O País como um todo ansia-
va assim, pela Paz que se concretizava não 
somente no calar das armas mas também, na 
possibilidade da libertação do medo para 
todo o cidadão sentir-se livre em todos os can-
tos do território nacional. Uma Paz a ser con-
cretizada também, pela liberdade de movi-
mento no plano logístico e económico; liber-
dade de expressão e mais cidadania para o 
cidadão dono de uma palavra que seria consi-
derada na planificação e na execução da 
governação. Ansiava-se enfim, por oportunida-
des de participação na coisa pública no seio 
de um Estado de Direito democrático. A lide-
rança política ouviu e percebeu a importância 
dos desejos de mudança que vinham de dife-
rentes grupos sociais da população e aceitou 
o desafio de mudar o paradigma que susten-
tava toda a estrutura e gestão do Estado 
moçambicano e mudou muitos elementos que 
norteavam a estrutura do funcionamento do 
Estado e da governação que constituíam obs-
táculo para uma convivência mais harmoniosa 
entre moçambicanos, então separados em 
pelo menos dois lados: o lado dos que esta-
vam dentro dos círculos do poder, que partici-
pavam nas decisões e tinham total acesso às 
oportunidades para crescer neste meio, 
podendo tornar-se a burguesia nacional; e o 
lado dos que sentiam-se fora dos círculos de 
decisão com acesso limitado às oportunidades 
e esferas de participação na coisa pública. A 
governação percebeu, acima de tudo, que a 
dicotomia que separava os grupos sociais esta-
va a polarizar a sociedade e a criar problemas 
na segurança nacional pois já havia o risco de 
alguns grupos transformarem-se em uma base 
social para a guerra; ainda que a guerra fosse 
fomentada de fora, pelos sistemas de apar-
theid, primeiro pela Rodésia, até 1980, depois 
pela África do Sul até 1992.  

Era preciso assim, que a governação fosse 
mais perspicaz e pragmática do que as forças 
da destabilização e que de forma inteligente 
abrisse espaços para a participação dos gru-
pos sociais que se sentiam excluídos, hostiliza-
dos até então, e lhes oferecesse oportunida-
des de inserção na vida administrativa, política 
e económica do País. E tal aconteceu, ainda 
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que talvez não no ritmo esperado/desejado. A 
reforma no campo económico, que teve lugar 
a partir do Programa de Reabilitação Econó-
mica (PRE, 1987)4, veio retirar o controlo total 
da economia das mãos do Estado que estava 
a beneficiar (mais) uma minoria do que a 
população como um todo, devido à incipien-
te, mas crescente, corrupção que já grassava 
no País. Tomava corpo assim, a ideia de deixar 
a economia seguir as leis do mercado. Ade-
mais, com a percepção mais clara sobre os 
sentimentos de exclusão que existiam e se con-
solidavam no País, que se reflectiam em uma 
contestação silenciosa que beneficiava a 
guerra, abriu-se também espaços para devol-
ver o papel de liderança dos chefes tradicio-
nais na vida das comunidades. No plano da 
governação, percebeu-se que esta poderia 
ser mais inclusiva com mais participação nas 
esferas do poder, o que levou à inclusão de 
mais actores nos cargos governativos com a 
nomeação de figuras políticas para governa-
dores, trazendo à governação personalidades 
que, até então, não faziam parte do poder 
político do partido no governo.  

Hoje, quando se menciona o processo de 
mudanças pode parecer que foi um exercício 
governativo lignito, fácil e sem atropelos. Mas 
foi um percurso difícil e com muitos desafios 
pois a entrada do “novo” implicou que se 
questionava o “velho”. E mais, a mudança 
implicou muita movimentação com entradas e 
saída de pessoas. De facto, como o poder não 
é elástico a adopção de nova legislação e de 
novas políticas públicas para consolidar a 
mudança com o abandono das velhas per-
cepções governativas para abraçar o novo, 
foi um desafio, considerando principalmente, 
que a entrada de novos actores implicou mais 
gente dentro do mesmo espaço com muito 
deslocamento. Algumas pessoas foram convi-
dados a retirar-se para dar espaço ao novo; e 
diluiu-se um pouco a máquina do poder com 
mais gente nesta esfera.  

Uma consequência lógica da inclusão, 
para a absorção de novas ideias e participa-
ção na coisa pública, foi o parlamento multi-
partidário que aconteceu sob a égide da 
Constituição de 1990 com as primeiras eleições 
multipartidárias em 1994, já no novo ordena-
mento jurídico do Estado de Direito.  

O percurso pós 1992 é assim, cheio de 
desafios como consequência da necessidade 
de consolidar o novo paradigma político e 
económico do País. Em 2002 Moçambique 
comemorou a primeira década de Paz imerso 
na euforia dos ganhos do novo paradigma 
político do pluralismo e do crescimento que se 

traduzia em cerca de 7% ao ano. Entretanto, já 
então o cenário político mostrava a complexi-
dade da transição para a reconstrução nacio-
nal, para a total integração de ideias diver-
gentes e de opiniões, por vezes, contraditórias, 
em um sistema de governação que se preten-
dia republicano, mas onde tudo acontecia em 
um território que carecia ser integrado para 
consolidar a Unidade Nacional.  

A transição da guerra para a Paz significou 
assim, um conjunto de mudanças que foram 
necessárias, mas que constituíram também um 
desafio para um País sem uma classe política 
republicana, sem classe média e sem uma bur-
guesia produtora. Os ditames da democracia 
liberal, que são excludentes, com regras assen-
tes no sistema capitalista, estão a constituir um 
desafio acrescentado para a governação. 

 
A partir de 2008 a crise económica mun-

dial começa a atingir o País. A partir de 2012, 
os piores temores esboçados em 2000 (Baptista 
Lundin 2000) começam a concretizar-se na 

No contexto desta reflexão, é importante 
sublinhar os desafios decorrentes de processos de 
transição, uma troca de rumos que Moçambique 
vem adoptando desde 1975, quando tornou-se 
independente, considerando que transições são 
sempre desafiantes, principalmente quando ela 
é tão abrangente como tem sido o caso no País. 
De facto, em cerca de quarenta anos Moçambi-
que já mudou de paradigma mais de uma vez, 
de território colónia a País independente, de 
governação monolítica rumo ao socialismo para 
a governação pluralista no campo das ideias e 
da economia de mercado. Trata-se de mudan-
ças de rumo que mudaram toda a estrutura polí-
tica e administrativa do País, incluindo a econo-
mia e a percepção da expressão cultural das 
comunidades que afectou o modo de ser e estar 
do Estado e das instituições, do sector público e 
privado, dos grupos sociais e das comunidades 
urbanas e rurais, das famílias e dos indivíduos.  

E transição é assim, um processo que 
conhece impasses e resistências, por vezes com 
poucos passos para frente e muitos para trás. 
Assim, importa que haja consciência no contexto 
moçambicano que os impasses das transições 
que já tiveram lugar em Moçambique, sentidos 
em 1975 e que se repetem a partir de 1992, não 
são exclusivos do País; eles fazem parte de uma 
mudança difícil, principalmente quando se trata 
de transição pós-conflito. E sendo este o caso 
moçambicano, torna-se importante identificar os 
pontos nevrálgicos destes processos para se insti-
tucionalizar uma monitorização regular da gover-
nação, com o envolvimento das forças vivas 
interessadas e comprometidas com o processo 
de mudanças e com a Paz, para que perdure e 
consolide-se o “novo”. A não ser assim, pode-se 
colocar em perigo as mudanças e, no caso da 
transição pós conflito, como em Moçambique, 
perigar a Paz e por em questão a Unidade Nacio-
nal.  
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esfera da governação e novos ventos de guer-
ra tornam impossível comemorar os 20 anos do 
Acordo de Paz, em Paz. Ainda em 2012, aos 
desafios já identificados acrescenta-se a cres-
cente expectativa de riqueza, no seio da 
população, criada pela exploração dos recur-
sos minerais, que tardava ser satisfeita. E a crise 
económica mundial que havia entrado no País 
de forma gradual, em 2008, atinge em 2014 a 
economia de maneira frontal e brutal com o 
preço das mercadorias (carvão, gás e petró-
leo), que eram esperadas como a base para 
um crescimento mais sustentável na economia 
nacional, a descerem à velocidade e níveis 
antes nunca visto e a moeda nacional a des-
valorizar-se de forma galopante.  

 2.1. Descentralização 
 
Com base nesta problematização, consi-

dero importante reabrir a discussão sobre a 
descentralização como premissa para a Uni-
dade Nacional, um assunto já discutido no 
passado para o qual nunca houve consenso 
mas que tornou-se parte integrante do discurso 
político nacional usado tanto pela oposição 
como pelo governo, ainda que com diferentes 
operacionalizações.  

De facto, a descentralização surge no dis-
curso político do governo no âmbito das refor-
mas dos anos 1900, onde se inclui a adopção 
de uma nova Constituição (1990), quando a 
governação pensou criar novos espaços de 
participação política. A ideia da descentraliza-
ção política com a discussão da reforma dos 
órgãos locais e a criação do poder local visua-
lizava assim, criar um elemento novo na estru-
tura administrativa do Estado para contribuir 
para integrar o País de baixo para cima e forjar 
de maneira (mais) natural a Unidade Nacional, 
o que criaria também, novos espaços de opor-
tunidades de participação com a entrada de 
novas individualidades no cenário nacional, a 
inclusão de novas vozes na política que seriam 
legitimadas a partir da base. 

Importa sublinhar entretanto, que nunca 
se encontrou um consenso total. Houve vozes 
discordantes quanto às mudanças, mas avan-
çou-se com reformas que conduziriam à des-
centralização, com a lei 3/94, de 13 de Setem-
bro (BR 1994), mais tarde substituída pela Lei 
2/97, de 18 de Fevereiro (BR 1997), com uma 
metodologia nova de governação mas man-
tendo o espírito de descentralizar na busca de 
mais e melhor integração do País. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A directiva da governação de descentrali-
zar o território nacional com a criação do 
poder local nos distritos baseou-se assim, na 
premissa que a escolha do dirigente, pelo voto 
directo, livre e transparente, nos distritos des-
centralizados, como uma pequena unidade 
administrativa do Estado, reforçaria no cida-
dão votante o sentido de pertença a uma uni-
dade maior, a Unidade Nacional no Estado 
como um todo. De facto, a Lei 3/94, de 13 de 
Setembro (BR 1994), indicava que estas partes 

Descentralização para melhor integrar 
um território de configuração pluralista que a 
história uniu como um País independente, 
pode parecer uma incoerência. Entretanto, 
ela faz sentido no contexto moçambicano 
pois, a ideia subjacente é fortalecer o Estado 
a partir do fortalecimento de unidades mais 
pequenas, neste caso o distrito, com o poder 
local, para que, com evidências da participa-
ção, a escolha do governante pelo voto, a 
governação pudesse mostrar aos cidadãos 
membros destas unidades a possibilidade de 
participação no processo de votar, se criasse 
a sensação de pertença a algo muito maior 
do que comunidades, o Estado. O acto políti-
co de votar para escolher os governantes das 
mais pequenas unidades, neste caso os distri-
tos, daria aos eleitores do nível distrital o senti-
mento de serem mais “donos” do seu próprio 
território. E os membros dessas comunidades 
fariam a escolha do seu governante como um 
acto de cidadania, no mesmo processo que 
tal também acontecia com os indivíduos das 
comunidades vizinhas, dentro da territorialida-
de que perfaz o Estado Moçambicano. 

A premissa de sucesso deste processo é 
que o exercício de escolha, através do voto, 
tem um alto grau de potencialidade de fazer 
nascer no âmago dos membros destas comu-
nidades, a votarem como cidadãos, algo 
novo que a história já uniu com a colonização 
e que os combatentes libertaram do jugo 
colonial com a luta armada, o sentimento de 
fazer parte do Estado Moçambicano. Ou seja, 
os cidadãos escolhem seus governantes em 
suas comunidades e exercem cidadania; e o 
Estado propaga, com o uso da comunicação 
social, que tal exercício de cidadania está a 
ter lugar no conjunto de todas as comunida-
des que perfazem o Estado Nacional, comuni-
dades vizinhas a fazerem o mesmo exercício 
cívico de votar. O exercício do voto conduz 
assim, ao fortalecimento da cidadania pelo 
facto de o cidadão ter a prorrogativa de 
escolher quem o governa na mais pequena 
unidade do território, em um processo que 
tem lugar segundo as normas do Estado 
Moderno. Esta possibilidade do cidadão fazer 
a escolha, a partir da base, faz nascer o senti-
do de pertença a uma Unidade política maior 
que o espaço onde votou para o poder local, 
uma Unidade que congrega todas as peque-
nas comunidades do território nacional no 
Estado Moçambicano; e a regularidade do 
acto eleitoral contribui para solidificar a cida-
dania. 
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mais pequenas seriam os distritos, a serem 
municipalizados em todo o País, onde se vota-
ria para a escolha de governantes para admi-
nistrá-los. E com eleições a terem lugar no con-
junto destas pequenas unidades administrati-
vas, sairia reforçada a cidadania para além de 
contribuir para integrar mais e melhor todas as 
unidades segundo as normas do Estado 
Moderno. Um processo que teria lugar com os 
resultados a serem fruto da vontade política de 
seus cidadãos e cuja regularidade selaria as 
bases para consolidar a Unidade Nacional. 

Entretanto, depois de aprovado o quadro 
legal 3/94, o poder governativo percebeu que 
talvez estivesse a pensar muito rápido, cedo 
demais e de forma ousada que os fez sentir a 
frente do tempo. Ademais, depois de aprova-
da a lei 3/94 também levantou-se a polémica 
da inconstitucionalidade, uma vez que a Cons-
tituição de 1990 não comportava a existência 
de um poder local. Entretanto, ao fazer a refor-
ma pontual da Constituição, com a lei 9/96, de 
22 de Novembro, (BR 19965), para comportar o 
poder local, também foi revista a estrutura des-
ta parte mais pequena do território nacional e 
de distritos municipais o termo a ser usado na 
nova lei (2/97) passou a ser autarquias, territó-
rios urbanos de cidades e vilas; houve a regres-
são e teve início uma reforma administrativa 
mais pequena e como um processo gradual.  

A mudança da lei de 3/94 para a lei 2/97 
reflectiu assim, um novo repensar no conceito 
de descentralização ao excluir as zonas rurais 
dos municípios e decidir fazer o processo gra-
dual. Repensou-se assim, a ideia inicial de 
maneira substancial e o novo quadro legal 
ficou excludente sem as zonas rurais. A ideia 
não foi morta, o que é um bom presságio para 
ser revisitada, pois apesar de mutilada algo 
permaneceu vivo no princípio da mais-valia da 
descentralização para a criação de mais opor-
tunidades de participação nas esferas de 
poder no País, no poder local, para criar a Uni-
dade Nacional. 

Este resumo histórico, que recorda o pas-
sado, vem reivindicar a abertura da discussão 
sobre a descentralização como um instrumen-
to de integração territorial e de consolidação 
da Paz. Mas para tal, como no passado é 
necessário que haja vontade de mudar e de 
criar novas plataformas para um diálogo políti-
co no sentido mais largo do termo, para envol-
ver mais sensibilidades do que somente a clas-
se político partidária, para que com mais parti-
cipação se busque, e se encontre, a melhor 
forma de repensar o País para integrar melhor 
o pluralismo multiforme de um território que a 
história forjou como Moçambique; e construir 

finalmente a Unidade Nacional.  
A ideia desta reflexão é assim, resgatar a 

ideia de uma descentralização mais abran-
gente do que as autarquias, algo que está na 
pauta do dia por fazer parte do discurso da 
Renamo, quando existem vozes que argumen-
tam que ela seria inconstitucional e que pode-
ria por em causa a Unidade Nacional. Entre-
tanto, mais do que o sentido de oportunidade 
para reabrir a discussão, meu argumento é 
que Moçambique é um País que pede uma 
descentralização mais abrangente e mais lar-
ga do que a actual, pois abriga muita comple-
xidade na sua vasta massa territorial, com uma 
massa pluralista de ideias e de ideais em um 
território que ainda não foi integrado como 
uma Unidade Nacional. De facto, Moçambi-
que abriga um mundo urbano e rural onde 
existem oportunidades diferentes; um mundo 
jovem e um mundo adulto que vive o País em 
diferentes velocidades e que se identifica com 
a história passada e recente de forma diferen-
te; e um Norte, Centro e Sul que sente-se mais 
ou menos incluído nas esferas do poder por 
razões mais ou menos claras e mais ou menos 
difíceis de serem percebidas, o que cria um 
contexto de complexidade onde importa real-
çar que percepções podem criar e sustentar 
conflitos. Com tanta pluralidade, como resulta-
do de histórias velhas e recentes, passados 40 
anos de independência o que Moçambique 
tem hoje é um Estado como uma unidade polí-
tica que abriga muitas Nações que se expres-
sam a partir dos valores de diferentes universos 
culturais espalhados e espelhados nas comuni-
dades urbanas e rurais; que têm necessidades 
diferentes; que sentem ter oportunidades distin-
tas; que falam diferentes línguas e têm lingua-
gens diferentes de ser e estar. Comunidades 
que se expressam através de idiomas diferen-
tes na maneira de fazer ritos e rituais, que tam-
bém reflectem cosmologias diferentes como 
sistemas distintos de parentesco, a matrilineari-
dade e a patrilinearidade, com diferentes 
estruturas na organização social. 

Entretanto, apesar de abrigar tamanha 
complexidade Moçambique pode se orgulhar 
que esta diversidade e pluralidade não fazem 
o cidadão estranhar o outro, qualificando 
aquele que fala, pensa, reza e vota e celebra 
diferente para fora da sociedade, para o 
rechaçar como se fosse um estanho. Pelo con-
trário, a quantidade de casamentos que cru-
zam as etnicidades e que acontecem entre 
pessoas de diferentes religiões, raças e prefe-
rências políticas, com diferentes maneira de 
ser e estar, demonstra que o Moçambicano 
sabe viver e conviver com e na diversidade; e 
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que até sabe conviver, aceitar e abraçar 
como parente e amar, pessoas que, como eu, 
nem nasceram aqui. 3. Conclusão 

 
É a existência de um ambiente para 

melhor convivência em harmonia com o outro 
e sua valorização, que existe no seio da popu-
lação urbana e rural, um bem inestimável que 
possui o Moçambicano, que deve ser capitali-
zado e acarinhado pela classe política: seja 
governo, seja oposição. Considerando princi-
palmente, que o mundo vive hoje uma época 
de muita polarização, onde o simples facto de 
alguém ter uma aparência diferente no ser e 
estar, no vestir ou no rezar parece constituir 
base para conflito. O caso da Islamofobia, que 
parece tomar conta de algumas sensibilidades 
políticas no Ocidente, é um exemplo da intole-
rância que Moçambique não conhece no seu 
ideário social. E importa recordar ademais, que 
hoje, em muitas partes do mundo, é em nome 
desta “diferença” que se mata e se morre, que 
se faz guerras e se manda matar. 

Defendo o sentido de oportunidade de se 
abrir o dossier da descentralização porque, os 
estudos realizados pelo Ministério da Adminis-
tração Estatal, entre 1991 e 1998, indicaram 
que este seria o modelo ideal para se consoli-
dar o Estado moçambicano, para (re) integrar 
territórios de um País que já foi dividido pela 
guerra; para alcançar a Paz e a integração 
das unidades mais pequenas que compõem o 
território e construir assim, “pedra a pedra” a 
Unidade Nacional.  

Hoje, quando muito parece outra vez 
questionado em Moçambique, quando pare-
ce estar-se a criar sentimentos de “nós” e 
“eles” no seio da cidadania, urge valorizar o 
conhecimento da pluralidade e como melhor 
tratá-la na governação. E recuperar a abertu-
ra que existiu na década de 1990 para repen-
sar o desafio de uma descentralização larga e 
sem tabus e revisitar a lei 3/94 de 18 de Setem-
bro (BR 1994). 

Com esta reflexão tento recuperar ideias 
que foram discutidas no passado e que já 
foram lei. Levanto, para discussão, um assunto 
que não acolheu consenso nos anos 1990 mas 
com o qual se avançou com legislação (3/94) 
pois julgou-se ter uma boa base para recons-
truir o Estado pós conflito considerando sua 
natureza pluralista. Trata-se assim, de mudan-
ças que foram pensadas como parte de 
mudança de paradigma na governação, com 
a entrada do pluralismo de ideias no ordena-
mento jurídico nacional.  

Fica assim, a sugestão que se reinicie um 

diálogo com larga participação, como se fez 
no passado, o quanto antes, para receber 
ideias e sugestões para se repensar o Estado 
que a história fez pluralista e que a governa-
ção quer unir na Unidade Nacional. A expe-
riência do passado mostra que vale a pena 
ouvir diferentes sensibilidades para se integrar, 
mais e melhor, territórios que votam mais em A 
e menos em B e que gostariam de ser governa-
dos segundo este voto, ainda que as ideias 
expostas nem sempre façam sentido para o 
que se pretende e que não reúna consenso. O 
argumento é que vale a pena reabrir o debate 
sobre a descentralização porque o País abriga 
territorialidades onde se fala diferente, se pen-
sa diferente, se reza diferente e se vota diferen-
te, mas onde todos querem a Paz. 

Este convite é feito aos políticos, governo 
e oposição para que capitalizar o sentimento 
de unicidade pela Paz que existe no País, para 
integrar mais e melhor o que hoje não está 
(bem) integrado. O desafio maior é dirigido a 
quem tem o poder de decisão, o Governo; e 
sua contraparte neste conflito, a Renamo, 
para que, abdiquem um pouco das certezas 
que estão a criar conflito para ganharmos a 
Paz. E que estejam conscientes que neste diá-
logo todos ganharão pois ganhará Moçambi-
que. 

 
Notas e Referências Bibliográficas 

 
1 Importa recordar que, no contexto da mudança de 
paradigma que teve lugar nos anos 1980-1990, o Ministério 
da Administração Estatal (MAE) criou, em 1991, uma equi-
pa de pesquisa para realizar uma série de estudos com o 
objectivo de obter uma melhor percepção sobre a consti-
tuição do País, cujos resultados iriam contribuir para 
repensar o Estado e fazê-lo reflectir melhor a estrutura 
comunitária urbana e rural então existente, para além de 
facilitar a reintegração dos territórios, então em guerra, 
pois já estava em curso um conjunto de discussões visan-
do a criação dos caminhos para a Paz. Para recolher 
ideias e apurar sensibilidades, o MAE promoveu, em liga-
ção com os governos provinciais e distritais, fóruns de tra-
balho e discussão em todo o País, criando um espaço 
para interacção entre diferentes actores estatais e não 
estatais, incluindo líderes de comunidades urbanas e 
rurais, que teve lugar principalmente nos distritos, de onde 
surgiram ideias de diferentes quadrantes que foram retra-
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e porque, com uma indicação de novos caminhos a 
serem trilhados; enfim, repensar o Estado. Depois de discu-
tidas estas ideias foram compiladas e retrabalhadas e 
algumas tornaram-se leis, decretos e directivas para a 
governação e políticas públicas. Os resultados destes estu-
dos e auscultação indicaram que a história criou um 
Moçambique pluralista e com muita diversidade e que, no 
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processo de repensar o Estado uma descentralização 
efectiva seria o modelo ideal para consolidar um território 
tão diversificado e com diferentes anseios e necessidades, 
considerando ademais, a realidade de um País então 
dividido pela guerra. A descentralização surge assim, 
como parte de um pacote de mudanças para alcançar a 
Paz e integrar todas as unidades que compõem o território 
e construir/consolidar a Unidade Nacional.  
2 Neste contexto, importa sublinhar que partido político é 
operacionalizado como um grupo social organizado, 
legalmente formado com base em formas voluntárias de 
participação política em uma associação (partido) com o 
objectivo de ocupar e exercer o poder político. E que 
sociedade civil é operacionalizada como uma esfera de 
acção fora do Estado, mercado e família, cuja forma 
organizada (organização da sociedade civil) é legalmente 
formada de maneira voluntária de participação em uma 
associação sem fins lucrativos, cujo objectivo central é 
influenciar o poder político nas suas decisões e nos actos 
governativos que afectam a vida do cidadão, algumas 
vezes em choque com as decisões dos partidos políticos; e 
monitorar e fiscalizar estes mesmos actos a partir de uma 
responsabilidade social que emana do exercício de 
cidadania. Esta esfera de actuação cívica busca também 
influenciar, monitorar e fiscalizar os actos do sector privado 
nas suas acções uma vez que elas podem beneficiar a 
esfera pública em geral, mas podem, também, lesar a vida 
dos cidadãos, das comunidades e da sociedade, como um 
todo, onde se inclui o próprio Estado. 
3 Em 1984, foram feitos os primeiros contactos com as 
instituições de Bretton Woods o que passou a redireccionar 
Moçambique para o capitalismo rumo à economia de 
mercado; em 1991 foi aprovada a lei das privatizações das 
empresas nacionalizadas, (Lei 15/91, de 3 de Agosto). 
4 O Programa de Restruturação Económica (PRE) foi uma 
estratégia político-económica de cunho neoliberal do 
governo de Moçambique, lançada e implementada a 
partir de Janeiro de 1987. Pode-se identificar esta nova 
política como o fim da marcha rumo ao socialismo em 
Moçambique, mesmo conscientes que as reformas eco-
nómicas têm início a partir do IV Congresso da FRELIMO, 
em 1983, quando o partido admitiu a importância do sec-
tor privado no desenvolvimento do País. Este programa foi 
acompanhado por um novo regime legal, incluindo priva-
tizações a partir de 1991 de empresas estatais (Lei 15/91, 
de 3 de Agosto) que acabaram dando espaço ao surgi-
mento de uma elite - uma burguesia nacional constituída 
principalmente por membros seniores da FRELIMO. Com 
parte deste Programa Moçambique teve de adoptar as 
recomendações das instituições de Bretton Wood (Banco 
Mundial e Fundo Monetário Internacional), deixando o 
governo de ser provedor de bens e serviços e consumo, 
passando somente a ter o papel de fiscalizar, o que criou 
vários problemas na vida da população. 
5 A Lei 6/96, de 22 de Novembro, introduziu os princípios e 
disposições sobre o poder local na Constituição de 1990, 
com uma nova redacção aos artigos 116 (Princípios 
Gerais) e a introdução de um conjunto de novos artigos 
(188 a 198) sobre o Poder Local. 
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O  orgulho dos moçambicanos, desde 
o começo da luta de libertação 
Nacional, em 1964, foi sempre a sua 
moçambicanidade. O grande 

momento da celebração da independência 
Nacional, em 1975, foi, essencialmente, a 
demonstração do sucesso dessa conquista 
que tinha sido a construção da Unidade 
Nacional. 

Com ela e através dela, nos anos que se 
seguiram, os moçambicanos resistiram às 
agressões dos regimes segregacionistas de 
Smith e Botha, da Rodésia e África do Sul, res-
pectivamente, chegando-se a pensar e dizer 
que, em Moçambique, não existia espaço 
para conflitos étnicos do tipo Tutsis contra Utus 
ou vice-versa. 

Eram e foram muitos os factos e factores 
que concorriam para esse pensamento e con-
fiança dos moçambicanos. Um muito particu-
lar tem a ver com os casamentos que os 
moçambicanos foram fazendo, ao longo do 
tempo, não olhando para a diferença de 
etnia ou região entre os cônjuges. Arriscamo-
nos a dizer que, quase todas as famílias 
moçambicanas têm, pelo menos um membro 
de um grupo étnico diferente ou de uma 
região diferente da sua. O outro, e também 
muito importante factor, é o de ter sido ape-
nas um movimento de libertação a conduzir o 
processo da luta pela independência Nacio-
nal, o que exigia a unidade de todos os 
moçambicanos, facilitando, por isso, o enten-
dimento dos processos e dos objectivos dessa 
luta, bem como o posicionamento do país no 
contexto da luta dos povos pela liberdade e 
direitos humanos consagrados na carta das 
Nações Unidas.   

Porém, como é sabido, com o passar do 
tempo, as pessoas e as vontades, mudam. 
Muitas das coisas que orgulharam e orgulham 

muitas pessoas, de um momento para o outro, 
são postas em causa. 

A revisão da constituição, em 1990, e a 
introdução do multipartidarismo na ordem 
politico-democrática do país, alteraram, 
sobremaneira, a maneira como determinados 
conceitos eram entendidos e seguidos. 

Verificamos, neste passar do tempo, que 
as vontades das pessoas e em função do 
aumento do tamanho dos desafios, foram 
mudando e foi se fortificando a ideia de que, 
cada um devia resolver os seus problemas, 
nem que, para isso, fosse necessário ignorar as 
vontades de alguma maioria.  

Dizemos maiorias, porque, nas democra-
cias, o que conta e deve ser respeitado, são 
as maiorias sufragadas em processos eleitorais, 
no quadro dos direitos e deveres plasmados 
na constituição do Estado de Direito Demo-
crático.  

Como dizíamos, neste momento, se obser-
va que, as vontades individuais tomam o lugar 
de prioridade e ofuscam os esforços de todos 
na orientação do dever contribuir para a reso-
lução das preocupações das maiorias. 

Começamos a ver isso, com preocupa-
ção, quando, em nome da democracia multi-
partidária, o que é propalado ou feito, é tudo 
menos o servir o povo que se diz querer servir 
ou defender. 

Não vamos entrar no campo do debate 
politica destas matérias. Queremos simples-
mente dizer que, no que respeita aos desafios 
da Unidade Nacional, tendo em conta o 
momento que atravessamos em que os tiros e 
os gritos pela paz se ouvem nos quatro qua-
drantes do nosso país, talvez fosse possível 
dizer uma palavra que contribuísse para a bus-
ca da paz e consolidação da Unidade Nacio-
nal. 
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Começamos por dizer que, existem pala-
vras difíceis no nosso vocabulário, cuja utiliza-
ção visa exclusivamente atrapalhar e aumen-
tar, supostamente, o valor intelectual de quem 
as pronuncia. 

Paradigma é uma dessas palavras que 
muitas vezes ouvimos e não lhe descortinamos 
o sentido e o significado. 

Vamos falar desta palavras sem o intuito 
de atrapalhar, mas de tentar demonstrar que 
ela pode estar na base dos desentendimentos 
políticos que atrapalham o desenvolvimento e 
o bem-estar dos moçambicanos, perigando, 
consequentemente, a Unidade Nacional. 

Paradigmas de Desenvolvimento, o que 
são e como escolher e seguir o melhor? Mas, 
afinal, quantos existem e como descobrir entre 
eles, o melhor? E porquê não experimentar um 
desconhecido? 

Paradigma significa modelo. Por sinal é 
um significado tão simples que, utilizado sem 
complexos, permite desmistificar e facilitar a 
compreensão de muitos, nos diferentes con-
textos em que ela é usada. 

Como dizíamos, Paradigma significa 
modelo. E modelos existem muitos e quase 
todos sabemos o que são. 

No processo de desenvolvimento econó-
mico dos países, que modelos existem e como 
podemos falar deles? Haverá espaço para 
novos modelos?  

Pensamos que é preciso ter coragem e 
algum atrevimento para se abordar este 
tema, quando se sabe que homens e mulhe-
res de cabelos grisalhos, calvos e/ou de cabe-
los brancos, esgrimiram a problemática dos 
paradigmas do desenvolvimento das nações 
e ganharam prémios, galardões e reconheci-
mentos internacionais, tornando-se, desse 
modo, ídolos de muitos, admirados e seguidos 
por uma legião de aspirantes a economistas, 
em todo o mundo. 

Dizíamos que é preciso ter coragem e 
algum atrevimento. Somos, realmente atrevi-
dos e ousados porque, não sendo, sequer, 
economistas, queremos desafiar as regras, não 
citando ninguém naquilo que queremos abor-
dar.  

O nosso ponto de partida é o de busca 
permanente de alternativas em relação aos 
velhos paradigmas, considerando que existem 
outros caminhos que, não tendo sido experi-
mentados antes, podem ser ensaiados, por-
que na nossa utopia, eles podem proporcio-

nar muitos e bons resultados em muito pouco 
tempo1.  

Falamos no plural porque cada caso é um 
caso e as experiências de um país podem não 
ser reproduzidas, igualmente, noutro país com 
o mesmo grau de sucesso. 

Tal como existem diferentes meios de 
transportes que nos levam aos destinos preten-
didos, estamos convencidos que existem 
outros modelos para o desenvolvimento dos 
países. Aliás, a má interpretação dos modelos 
conhecidos, divulgados e defendidos pelos 
economistas, pode colocar-nos a fazer o con-
trário do que propalamos2. 

Os economistas falam muito de merca-
dos, das leis da procura e da oferta. Os políti-
cos falam do combate à pobreza e da justiça 
social. 

Os argumentos esgrimidos por uns e por 
outros, demonstram o alinhamento destes nos 
paradigmas do passado, sendo possível obser-
var a oposição dos campos em que uns e 
outros se encontram posicionados. 

Em ambas as situações, o povo sai a per-
der porque perde-se muito tempo a falar e a 
fazer quase nada. As pessoas querem comida, 
querem casa e roupa para se vestirem. Mas 
não têm dinheiro nem para uma nem para 
outra coisa. Como podem elas ser o Mercado3 
que os economistas perdem tempo em pensar 
e dizer que o país ou a região é? Só se for 
numa competição verbal entre eles, com o 
intuito de nos mostrar quem domina mais as 
teorias desenvolvimentistas.  

Socialismos, comunismos, capitalismos e 
todos os ismos que criaram as off shores4 que 
não são corrupção na sua própria classifica-
ção de atitudes e comportamentos.  

O que sabemos é que o desenvolvimento 
do país é um imperativo e ocupa lugar de 
destaque na agenda do governo. Isso interes-
sa a muitos que estão preocupados com a 
lentidão e o rumo que os processos para esse 
desenvolvimento, de vez em quando, têm 
tomado. 

É lugar-comum que, desde que o país se 
tornou Independente, a ideia de desenvolvi-
mento, precedendo ao crescimento, sempre 
acompanhou a planificação5 que se foi fazen-
do para que tal objectivo fosse alcançado6. 

Infelizmente, chegamos ao século XXI, 
transportando a mesma vontade e enfrentan-
do os mesmos desafios que vão crescendo à 
medida que o tempo vai passando. Constata-
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mos que, o desenvolvimento é prejudicado, 
grandemente, pelas atitudes e comportamen-
to dos políticos que, deliberadamente, não 
estão preocupados com o sofrimento do 
povo.                                                                                                                                                                                          

Consideramos, por isso, que a insatisfação 
cada vez crescente, em cada vez maior 
número de pessoas, exige-nos uma análise fria 
sobre a problemática da Unidade Nacional, 
olhando para o processo de desenvolvimento 
do país e respeitando os planos do Governo. 

Tocamos neste ponto porque queremos, 
de forma simples, tentar trazer algumas infor-
mações que mostram que, o que era um 
dado adquirido, no passado recente, hoje se 
apresenta como um grande desafio e que, tal 
exige uma nova abordagem de modo a que, 
a Unidade Nacional não seja, definitivamente, 
posta em causa.  

No começo da segunda década do 
século XXI, começamos a ver que os partidos 
políticos representados na Assembleia da 
República não se entendiam no que a estas 
matérias, dizia respeito.  

Vimos a Renamo pedir, ao Governo, uma 
audiência para apresentar as suas inquieta-
ções, supostamente, relacionadas com a ale-
gada partidarização do aparelho de Estado, 
com as questões relacionadas com os proces-
sos eleitorais, com o alegado afastamento dos 
seus generais do exército e a alegada distri-
buição desigual da riqueza, que, na sua ópti-
ca, beneficiava, somente, uma elite do parti-
do no poder7. 

O Governo acedeu ao pedido e o primei-
ro frente a frente entre a Renamo e o Governo 
moçambicano realizou-se no dia 03.12.2012. 

Nesse encontro, o Governo exigiu que a 
Renamo fosse mais objectiva8 nas suas exigên-
cias enquanto a Renamo considerava que o 
Governo devia ser mais célere nas suas deci-
sões, porque, segundo dizia, não tinha muito 
tempo para esperar. 

Depois que iniciaram tais contactos, mais 
de 100 rondas tiveram lugar, com mediadores 
e facilitador, sem que, para a nossa infelicida-
de, nada de concreto fosse apresentado 
como tendo sido resultado desses encontros. 

No essencial, a Renamo acusa o governo 
e o partido no poder, a Frelimo, de não cum-
prirem com os entendimentos alcançados em 
Roma há 24 anos atrás, que culminaram com 
a assinatura dos acordos de paz de Roma, 
que puseram fim a 16 anos de guerra civil. 

O governo, por sua vez, acusa a Renamo 
de ser um Partido que esconde uma milícia 
armada, contrariando o preceituado na cons-
tituição do Estado de Direito Democrático, 
que Moçambique é. 

Desse desentendimento resultou a tensão 
político-militar em que o país vive e o estado 
de Guerra em que as populações se encon-
tram submetidas. 

Os gritos e o clamor pela paz ensurde-
cem. Muitas pessoas, organizações e institui-
ções, gritam, preocupadas, pela paz e Unida-
de no país, mas parece que, tais gritos, não 
são ouvidos por aqueles que dizem que não 
querem a Guerra e que estão disponíveis para 
o diálogo. 

O que nos perguntamos é, que tal se fizes-
sem mais pela paz do que o simples enunciar 
de intenções de mais e mais conversas sem 
resultados?  

Se mais de 100 rondas de conversas não 
trouxeram resultados, se sabemos que tudo 
gira à volta do dinheiro, porque não propor-
cionar trabalho que ocupe e proporcione ren-
da que tire, da condição de pobreza, muitos 
dos populares que sofrem nas zonas de confli-
to ou que de lá fogem para escapar? 

“Como fazer isso?” – Perguntarão, apres-
sados, alguns discípulos da grande economia. 
“O país não tem dinheiro e o mundo descon-
fia dos políticos locais não mostrando, por isso, 
vontade de cá vir investir” – acrescentarão, 
para depois continuar; “mesmo os que cá 
estão ou estavam, estão todos a dar indica-
ção de retirada” - concluirão, na sua qualida-
de de mais inteligentes ou mais espertos9. 

Pois bem, nós somos de pensar e dizer 
que um novo e nosso modelo de desenvolvi-
mento podem e devem ser ensaiados.  

Exige ousadia e vontade. Ousadia para 
exteriorizar o pensar grande da vontade que 
temos de ver e viver o crescimento e desen-
volvimento em grande, do nosso país. 

As políticas públicas devem reflectir essa 
ousadia e vontade de rápido desenvolvimen-
to do país e dos moçambicanos. 

A título ilustrativo e como ponto de parti-
da, é nosso entendimento que o triangulo 
Nova Sofala, Gorongosa e Chimanimani, no 
centro do país, tem tudo o que se precisa 
para um galopante desenvolvimento propul-
sor da paz e da Unidade Nacional10. 

Nova Sofala foi a porta de entrada dos 
portugueses para a exploração territorial de 
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Moçambique. Queriam o ouro que já se sabia 
que vinha do interior. Em 1505 construíram, ali, 
a primeira Fortaleza, o Forte de São Caetano. 
Temos aqui, a História para fundamentar um 
polo de desenvolvimento de toda aquela 
região e não só11. 

Uma vontade de restaurar, preservar e 
divulgar o Forte de São Caetano de Sofala e 
tudo o que a ele diz respeito, pode movimen-
tar uma boa quantidade de empresas que 
podem e devem empregar uma quantidade 
considerável de mão-de-obra capaz de modi-
ficar profundamente a vida, na região12, e o 
país como um todo.  

Gorongosa é o Parque. Um pedaço do 
paraíso na nossa terra. Equacionar uma espé-
cie de SUN CITY13, próximo do Parque Nacio-
nal de Gorongosa, é projectar um rápido 
desenvolvimento para a região que contribui-
ria para dar trabalho às empresas e pessoas 
locais. É transformar, paulatinamente, a região 
num verdadeiro Mercado. A riqueza natural 
que é o Parque Nacional da Gorongosa deve 
servir de Base para que, modernos e sofistica-
dos empreendimentos de turismo sejam edifi-
cados nas proximidades, divulgando mais e 
melhor o que o país tem, de bom. 

Ousamos dizer que a ousadia é necessá-
ria para fazer acontecer algo que provoque 
curiosidade e vontade de ir lá, ver. Porque 
não pensar numa cidadela turística próximo 
do limite territorial do PNG? 

Na mesma sequência, em Sussundenga, a 
Reserva Nacional de Chimanimani tem, con-
serva e esconde um tesouro cultural igual ou 
superior ao que catapultou Vila Nova de Foz 
Coa14, em Portugal. A Cidade de Vila Nova de 
Foz Coa é, actualmente, um polo de atrac-
ção turística conhecida pelo mundo inteiro15, 
produto da ousadia, vontade e crença de 
que o que parece impossível, afinal pode 
acontecer. 

Teríamos, aqui, uma conecção com o 
turismo proporcionado pelas ruinas do Grande 
Zimbabwe e ofereceríamos mais opções aos 
turistas vindos de longe que veriam esta como 
uma oportunidade a recomendar. 

Significa que projectar uma moderna 
auto-estrada que liga-se a fronteira de Espun-
gabera, em Mossurize, com Nova Sofala, na 
costa e, daqui até Gorongosa, passando por 
Buzi, seria dar trabalho a muitas empresas que, 
por sua vez, dariam muito trabalho a muitas 
pessoas locais que, desse modo poderiam 
mudar de vida, forçando o propulsar do 
desenvolvimento da região, chamando para 

si a paz em paz, o que consolidaria a Unidade 
Nacional. 

A agricultura intensiva de produção da 
cana do açúcar orientada para a produção 
do açúcar no distrito do Búzi, é uma excelente 
oportunidade para que, empresas de produ-
ção agrícola, utilizando mão-de-obra intensi-
va, possam dar trabalho a muitos residentes 
da região que precisam de trabalho para 
mudar as suas condições de vida. 

Pensamos, ainda na produção da casta-
nha de caju, começando por uma dinamiza-
ção do aumento, na região, das áreas do 
plantio do cajual e da consequente monta-
gem de uma unidade de processamento da 
castanha que seria responsável ou obrigada a 
comprar e processar toda a castanha de pro-
dução familiar. A mesma coisa deveria acon-
tecer para a produção e processamento do 
ananás e do chá16. 

A criação de gado, que é tradicional, na 
região, deveria ser incrementado de modo a 
que fosse possível abastecer em leite e carne, 
muitas cidades, vilas e aldeias do país, a 
começar pelas zonas de produção.  

Com o trabalho produtivo defender-se-ia, 
melhor a unidade e a indivisibilidade do todo 
nacional. É nossa opinião e estamos seguros 
de que, da mesma maneira que falamos dife-
rentes línguas e temos uma que nos une a 
todos, podemos fazer coisas diferentes e em 
diferentes lugares, que, no seu todo, quando 
conectadas umas às outras, fariam com que o 
processo de desenvolvimento fosse mais inclu-
sivo e acelerado, pondo todos a fazer o que 
cada um pode e deve fazer, para que todos 
estejam a dar o seu contributo para o desen-
volvimento do país e consolidação da Unida-
de Nacional.  

É, também, nossa opinião que, somos mui-
tos mas muito poucos são os que pensam o 
país como um todo. Mesmo dentro dos que, 
aparentemente, pensam no todo nacional, 
continuamos a pensar que são muito poucos 
os que, verdadeiramente, ficam carecas ou 
grisalhos por buscar soluções para as inquieta-
ções de todos. 

É utopia, sabemos. Mas acreditamos que 
se, ousadamente, embarcarmos nesta utopia, 
estaremos a fazer mais do que falar. Fazendo, 
estaremos a proporcionar meios e recursos 
para que uma grande maioria participe no 
processo de desenvolvimento do país, melho-
rando as suas vidas. 

Ter alguma coisa é o primeiro passo para 
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o valorizar da propriedade. Ter propriedade 
exige medidas de segurança para a proteger. 
Se forem muitos os que tem uma propriedade 
para defender e proteger, as medidas de 
segurança passam a ser colectivas e concer-
tadas. O sentido de tranquilidade e paz é alar-
gado, passando a ser possível uma vida num 
ambiente de paz em paz.  

No presente, cresce o sentimento de que, 
uma certa elite tem tudo e a maioria não tem 
nada17. Nesta situação, sabido que, quem 
não tendo nada, não tendo nada a perder, 
são muitos os influenciáveis, para não se preo-
cuparem com a Unidade Nacional18. 

As teorias clássicas dos paradigmas de 
desenvolvimento estudados e reconhecidos 
por muitos, não podem ser de aplicação 
linear, no nosso país.  

O que se pretendeu, aquando da inde-
pendência nacional, não deu os resultados 
desejados porque o paradigma teve, desde o 
começo, muitos inimigos e foi combatido 
ferozmente.  

Alterado que foi o paradigma, o novo, 
também, não consegue produzir os resultados 
desejados porque as condições materiais, polí-
ticas e psicológicas, não permitem o seu flo-
rescimento. 

É produto desta constatação que sugeri-
mos a ousadia utópica de um novo e nosso 
paradigma de desenvolvimento.  

Começamos por recordar que já é lugar-
comum que Moçambique dispõe de vastas 
reservas de carvão mineral nas províncias de 
Tete e Niassa, estando, no caso de Tete, já em 
processo de exploração e exportação19.       

Que o país dispõe de grandes quantida-
des de hidrocarbonetos, estando Pande e 
Temane, na província de Inhambane, já em 
processo de exploração e exportação de gás 
natural para a vizinha África do Sul, através da 
empresa sul-africana de petroquímica, 
SASOL20, desde 2004. 

Que mais a Norte, as reservas de gás 
natural já descobertas, na bacia do Rovuma, 
são estimadas em mais de 150 triliões de pés 
cúbicos e que, segundo Especialistas optimis-
tas, prevê-se que venha a haver mais desco-
bertas de gás natural na Zona, onde a ANA-
DARKO Petroleum Cop, uma companhia norte
-americana, anunciou, a 17 de Agosto de 
2010, a descoberta de petróleo que, na épo-
ca, não sabia21 se era em quantidades comer-
cializáveis ou não.  

Sabe-se, ainda que, de Manica, Tete, 
Niassa, Nampula, Zambézia e Cabo Delgado, 
ouro, rubis, safiras, granadas, turmalinas, águas 
marinhas, tântalo e outras espécies de pedras 
preciosas e semi-preciosas, são recursos que 
fazem, deste país, um destino disputado por 
vários imigrantes. 

As areias pesadas de Nampula, Inhamba-
ne e Gaza, para além das madeiras preciosas 
que o país ainda tem, são, entre outos, recur-
sos de que, delas, se espera a melhoria das 
condições de vida material dos muitos 
moçambicanos pobres de hoje. 

A fechar mas voltando para o princípio, 
não precisamos de repetir que, Terra arável, 
água, sol e vento, o país tem em abundância 
do norte ao sul. São recursos que, explorado 
racional e objectivamente, enriqueceriam 
Moçambique e os moçambicanos. 

Estes recursos nautrais que o país tem, exi-
gem conhecimentos e meios para que a sua 
exploração, forneça trabalho e rendimentos 
para as pessoas, lucros para as empresas e 
receitas para o Governo.  

Desenhando bem este triângulo, no que 
respeita aos interesses de todos os interessados 
e envolvidos, todos podem e devem sair a 
ganhar, significando que o crescimento e 
desenvolvimento do país seriam incrementa-
dos, resultando no que se considera “a bên-
ção dos recursos”. 

Talvez valha a pena indicar, a título ilustra-
tivo, que o Canadá e a Austrália (maiores pro-
dutores de tântalo, numa lista em que 
Moçambique está referenciado e tem peso)22 
São citados como sendo dois dos maiores des-
tinos de investimento em mineração, no 
mundo, que souberam equacionar tal triân-
gulo e lograram um rápido crescimento, tor-
nando-se nos primeiros países a experimen-
tarem a denominada “ bênção dos recursos.”  

Mas se observarmos em angulo diferente, 
veremos que, a corrida para a posse e contro-
le singular e exclusivo deste ou daquele recur-
so natural, pode alimentar a corrupção e, em 
alguns casos, a guerra. A situação que se vive 
na República Democrática do Congo, por 
exemplo, onde se luta pelo controle do tânta-
lo23 e outras oportunidades de mineração de 
outras pedras preciosas, mergulhou o país 
numa guerra que já matou mais de 5 milhões 
de pessoas desde 1998, transformando a 
riqueza natural daquele pais, na chamada 
“maldição dos recursos.”  
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Na utopia que tentamos vender, conside-
ramos que, Moçambique acaba de iniciar o 
desenvolvimento da sua indústria mineira e 
que os grandes projectos de carvão de Tete, 
o gás natural do norte de Inhambane e as 
descobertas na bacia do Rovuma são apenas 
a ponta do iceberg, de acordo com informa-
ções que têm sido veiculadas. 

Nesse quadro, consideramos que, se os 
recursos naturais de que tanto se fala, são 
recursos naturais de um certo lugar que tem 
pessoas naturais desse lugar, deve ser legítimo 
considerar que essas pessoas são, naturalmen-
te, os primeiros donos desses recursos24.  

Se tal consideração for extensiva a todos 
os recursos naturais, e porque se sabe que os 
recursos enriquecem, é natural pensar que 
estes, também devem enriquecer, aos natu-
rais das zonas da sua exploração.  

Desse ponto de vista, é legítimo dizer que 
as pessoas da região de exploração de cada 
recurso, devem beneficiar directamente dos 
rendimentos desses decursos25.  

Esta nos parece ser a grande questão 
que, misturando política e democracias, aca-
ba se tornando na questão central que amea-
ça a Unidade Nacional em Moçambique. 

Acreditamos, no entanto, que ainda esta-
mos em tempo e podemos vencer esta bata-
lha. Vamos experimentar? 
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Renamo, ainda procura ensaiar uma governação 
socialista do século passado. Haverá alguma evidên-
cia que não conheçamos que demonstre que a 
Renamo pretende priorizar o desenvolvimento do 
capitalismo baseado na propriedade privada?  
3 No sentido amplo da palavra que significa 
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17 Veja a nota 7 deste artigo. 
18 Em deliberações do seu Conselho Nacional, de 
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