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Based on a case study about the relationship 

between the traditional authorities and 

FRELIMO during the struggle against the 

Portuguese colonialism for independence, 

this paper shows that, unlike the official 

version, the main reason why FRELIMO was 

hostile to traditional chiefs is not because 

they were ‘agents of the enemy’. The reason 

is that the traditional authorities were 

socially different and therefore they did not 

fit the ‘ideal nation’ envisaged by Frelimo, 

whose leadership was dominated by young 

assimilated from urban areas. In addition, 

there was a competition for power: the 

traditional authorities enjoyed legitimacy 

especially among the rural population, which 

was perceived by FRELIMO as a danger to its 

political project.

Key words: Traditional authorities, anti-

colonial struggle, Zambézia, Frelimo.

Partindo de um estudo de caso sobre a 

relação entre as autoridades tradicionais 

e a Frelimo durante a luta armada contra o 

colonialismo português, este artigo procura 

mostrar que diferentemente da versão oficial, 

a principal razão porque a Frelimo hostilizou 

as chefaturas tradicionais não é porque 

eram ou tinham sido “agentes do inimigo”. O 

ponto é que as autoridades tradicionais eram 

socialmente diferentes e por isso não faziam 

parte do ideal de nação moderna imaginada 

pela Frelimo, cuja principal elite dirigente 

era constituída por jovens assimilados e 

urbanizados. Mas também havia a questão 

da concorrência pelo poder: as autoridades 

tradicionais gozavam de uma legitimidade tal 

sobretudo perto das populações rurais, que 

era vista pela Frelimo como sendo um perigo 

ao seu projecto político.

Palavras-chaves: autoridades tradicionais, 

Luta anticolonial, Zambézia, Frelimo.
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Introdução
No dia 4 de Outubro de 1964, numa acção que 

marcava o início da luta armada contra o colo-

nialismo português na província da Zambézia, 

a Frente de Libertação de Moçambique (Freli-

mo) ataca a secretaria do Posto Administrativo 

de Mongué, no actual distrito de Milange, pró-

ximo da fronteira com a Niassalândia (actual 

Malawi). Neste ataque, foi ferido um cabo de 

terra e um sipaio foi dado como desaparecido. 

Foram igualmente atacadas duas lojas bem 

como a casa do administrador local. Dois dias 

mais tarde, o mesmo administrador a cami-

nho da sede de Milange foi atacado, tendo ele 

e o seu filho ficado feridos e dois africanos que 

com ele viajavam encontrado a morte. Alguns 

dias mais tarde, mais precisamente no dia 24 

de Outubro, um grupo de guerrilheiros da Fre-

limo liderado pelo zambeziano Alberto Mutu-

mula ataca o posto administrativo de Tacuane, 

tendo como alvo principal, a casa do adminis-

trador local. Neste ataque foi saqueado um 

armazém e libertados alguns prisioneiros que 

se encontravam numa prisão local2. Depois 

destes ataques, a actividade militar deste mo-

vimento decresceu consideravelmente e cerca 

de oito meses depois, a Frelimo retirava-se da 

Zambézia sem ter conseguido atingir os seus 

objectivos. 

Uma das razões invocadas para este fracasso, 

foi a falta de apoio por parte das autoridades 

tradicionais que, em troca de alguns benefí-

cios, andavam de mãos dadas com os portu-

gueses. Aliás, mesmo as dificuldades enfren-

tadas pela Frelimo noutras “frentes” de luta 

foram também atribuídas à colaboração entre 

o poder tradicional e a administração colonial, 

consideradas então, “simples instrumentos do 

colonialismo”. Oficialmente, foram estas as 

razões evocadas pela Frelimo para combater 

as autoridades tradicionais. Igualmente, cor-

roborando com este discurso da Frelimo, uma 

certa literatura científica também acusou o 

poder tradicional de ter dificultado a marcha 

da “revolução popular”. Mas terá sido realmen-

te só por isso que a Frelimo marginalizou o po-

der tradicional? Será que em toda a parte, as 

autoridades tradicionais reagiram da mesma 

forma? 

Tomando como exemplo, o antigo distrito de 

Quelimane (actual província da Zambézia), o 

objectivo deste artigo é de analisar as relações 

entre a Frelimo e poder tradicional durante a 

luta armada. Trata-se de mostrar que o poder 

tradicional não foi banido simplesmente por-

que “colaborou com o inimigo”, mas apenas 

porque era incompatível com o ethos e o ha-

bitus da principal elite dirigente da Frelimo. 

Igualmente, procura-se mostrar que as dife-

rentes instâncias do poder tradicional, não 

reagiram da mesma forma ao colonialismo ou 

em relação à Frelimo. O poder tradicional não 

pode ser visto como uma instituição homogé-

nea. 

À partir dos anos 19903 e embora com algumas 

reticências, a Frelimo começou a mudar a sua 

atitude em relação as autoridades tradicio-

nais. Trata-se de uma nova percepção da Freli-

mo em relação à esta instituição?

A “frente” zambeziana 
fracassou porque os 
régulos eram “agentes 
do inimigo”
Certos autores afirmam que o fracasso da Fre-

limo na Zambézia explica-se pela falta de apoio 

dos chefes tradicionais. Contudo, este tipo de 

análises pressupõe dar primazia ao papel dos 

régulos, de lhes ver como os únicos detentores 

do poder, minimizando o papel das outras ins-

tâncias do poder tradicional. Este foi também 

o erro da administração colonial que nas suas 

diferentes estratégias para valorizar as autori-

dades tradicionais, sempre privilegiou os ré-
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gulos, negligenciando as outras instâncias do 

poder tradicional tais como os chefes de Grupo 

de povoações e os chefes de povoação. Ora, a 

história da guerra na Zambézia mostra bem o 

importante papel jogado por estes chefes. 

Ainda segundo estas análises, a falta de apoio 

dos régulos à Frelimo na Zambézia, explica-se 

pelo facto de que estes gozavam de um enorme 

prestígio graças à sua colaboração com as au-

toridades coloniais. Para Carlos Serra4, um dos 

defensores desta tese, uma das chaves para 

compreender o fracasso da Frelimo na Zam-

bézia é o papel dos régulos. Estes não teriam 

aderido à Frelimo porque desde 1945 tinham 

muitos privilégios, vivendo bem (salários, 

alojamentos, etc.). A estes privilégios, C. Ser-

ra chamou de “mais-valia periférica”. Ainda de 

acordo com este autor, nos anos 1960, ou seja, 

quando a Frelimo começa com a luta armada, 

a dita “mais-valia periférica” era bastante im-

portante. Como podemos ver, esta tese não 

difere do discurso oficial da Frelimo que serviu 

de pretexto para desacreditar e combater o 

poder tradicional. Mas, na Zambézia, poucas, 

ou mesmo muito poucas autoridades tradicio-

nais viviam bem5. Se a luta armada da Frelimo 

fracassou na Zambézia, não foi por causa dos 

chefes tradicionais6.

A receptividade das 
autoridades tradicionais 
à Frelimo
Nas regiões de Morrumbala, Milange e Lugela 

— as únicas onde a Frelimo efectuou acções 

militares (mesmo se alguns aderentes ou sim-

patizantes foram encontrados com cartões 

deste movimento em Mopeia por exemplo) 

— a Frelimo beneficiou do apoio de certas au-

toridades tradicionais, sobretudo dos chefes 

de grupo de povoações e dos chefes de povo-

ação, quer dizer, dos escalões inferiores das 

chefaturas.

Por exemplo, na circunscrição de Morrumbala, 

muitos chefes tradicionais foram presos acu-

sados de apoiar a Frelimo: é o caso dos régulos 

Viage Gonate do regulado Nhazanza; Pundu-

ma Tabanha do regulado Zauara ; de Domingos 

Murire do regulado Murire ; de Fabula Macuto 

do regulado Mecanga ; de Lapuquene Quem-

bo, do regulado Gumbe ; de Zemca Chote, do 

regulado Campata ; de Alfiche Tole do regulado 

Murrerremba; de Miquitaio Rebo doregulado 

Muandiua; de Diniz Binda, do regulado Boro-

ma7.

Na circunscrição de Milange, a Frelimo tam-

bém recebeu o apoio de certos régulos como 

Muenhare Buanale da regedoria Chitambo, 

Medissane Cazimbe da regedoria Cazimbe, 

Diogo Diogo Murta da regedoria Nantuto, do 

posto administrativo de Molumbo, só para ci-

tar alguns exemplos.

Na circunscrição de Lugela, a regedoria Nan-

goma (cujo regulo tinha sido preso acusado de 

apoiar a subversão) foi desmantelada e a sua 

população distribuída pelas diferentes áreas 

desta administração. Outros régulos do posto 

administrativo de Tacuane, como Mucuerra, e 

Mucamula, considerados “adeptos” do movi-

mento “subversivo foram presos.

Os régulos — do escalão superior das chefa-

turas — encontravam-se perante um dilema: 

apoiar a “revolução” ou continuarem “fiéis” à 

administração colonial. Eram um inimigo a 

abater tanto de um ou de outro lado. Um dos 

casos mais conhecidos na Zambézia é o do ré-

gulo Mudedereia, do posto administrativo de 

Tacuane, fuzilado pelos portugueses perante 

uma multidão de mais de 300 pessoas assim 

como de seus subordinados, acusado de apoiar 

a “subversão” aquando do ataque a este posto 

administrativo8. O outro é o do régulo Balaleia 

também de Tacuane, considerado pelos por-

tugueses, como um dos seus “colaboradores 

mais fiéis”, executado pela Frelimo em Dezem-

bro de 1964, acusado de obstruir a marcha da 
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“revolução”.9

Mas no seio do poder tradicional, foi dos che-

fes de grupo de povoações e os chefes de po-

voação que a Frelimo recebeu mais apoio em 

comparação com os régulos. O inspector An-

tónio Henriques de Oliveira do Serviço de Ac-

ção Psicossocial, mostra a seguir ao périplo 

que efectuou em todo o distrito de Quelimane 

entre Novembro e Dezembro de 1964, no qual 

teve vários contactos com as autoridades lo-

cais, nomeadamente com as autoridades tra-

dicionais:

“Uma vez estabelecidos os contactos que acabo de 

citar, [...] atravessei a zona do vale do Chire, compre-

endida entre a região fronteiriça desde Majua (pos-

to de Mongué) até Megaza, passando por Chilomo e 

posto Chire. Toda esta linha fronteiriça encontra-se 

profundamente minada pela subversão, atingindo 

as populações e as autoridades tradicionais, princi-

palmente os chefes de grupo de povoações e os che-

fes de povoação. Os agitadores da Frelimo mantêm 

um contacto estreito com as populações, sobretudo 

na região de Mongué, tendo conquistado os elemen-

tos mais evoluídos e as autoridades tradicionais, ao 

nível dos chefes de povoação. A campanha de propa-

ganda entre as massas reveste um carácter de inti-

midação, mas entre as chefaturas tradicionais, há uma 

receptividade espontânea e consciente [o sublinhado é 

meu].10

Embora o inspector possa exagerar sobre o ca-

rácter intimidatório para a obtenção da ade-

são, o importante é constatar que um número 

não negligenciável de autoridades tradicio-

nais estava receptivo aos movimentos “subver-

sivos”. Muitos chefes de grupo de povoações e 

chefes de povoação foram encontrados por 

exemplo, com cartões da União Democrática 

Nacional de Moçambique (Udenamo). O apoio 

concedido à Frelimo pelos chefes de povoação 

por exemplo, não pode ser desprezado, visto o 

seu papel e importância no seio das suas áreas 

de jurisdição. Ademais, são estes chefes que 

realizavam (realizam) o grosso do trabalho, 

como explica o inspector colonial J. F. Rodri-

gues:

“No norte da Colónia — província da Zambézia e dis-

trito de Tete — os chefes de povoação não são sim-

ples chefes de família, como sucede noutras regiões, 

mas verdadeiras autoridades que superintendem, 

em regra, em determinadas áreas onde existe ele-

vado número de pequenas povoações — famílias. 

Dentro desta organização, são eles na prática, que 

executam quase todos os trabalhos das respectivas 

terras, limitando-se os regedores e chefes de grupo 

ao singelo papel de intermediários das ordens ema-

nadas das Administrações. Não deixa pois, de ter 

fundamento a sua reclamação que parece justa”11.

O chefe de grupo 
Manuel: um caso 
notável no apoio à 
Frelimo
Um dos exemplos mais marcantes do apoio 

dos níveis inferiores do poder tradicional é o do 

chefe de grupo Manuel, da regedoria de Mam-

bucha, na circunscrição de Milange, a poucos 

quilómetros da fronteira com a Niassalândia. 

Tratava-se de uma região bastante influencia-

da pelos eventos políticos desta antiga colónia 

britânica. Tratava-se também de uma região 

onde a Frelimo tentava recrutar militantes, 

tendo conseguido por exemplo, a adesão do 

chefe de grupo de povoações Manuel, igual-

mente conhecido por Milha12.

Em 1964, um pouco antes do início da luta ar-

mada da Frelimo, e depois de ter provocado 

alguns incidentes, Manuel deixou a sua povoa-

ção com toda a sua população e todos os seus 

bens para se juntar à Frelimo na Niassalân-

dia. A população desta povoação era na altura 

composta por 187 homens, 229 mulheres, 212 

rapazes e 180 raparigas13, o que mostra a po-

tencial importância de um chefe de grupo de 

povoações. Como represália, as autoridades 

portuguesas, na pessoa de Jorge Jardim (vindo 

expressamente da Beira) queimaram todas as 

palhotas da povoação Manuel e algumas da 

povoação Chitambo, cujo régulo também era 

acusado de apoiar a “subversão”14.

Na região de Tacuane, aquando do primei-



�©  CEAUP  | Sérgio Chichava , Os chefes “tribais são fantoches”!: A Frelimo e o poder tradicional durante a luta anticolonial na Zambézia  |  WP/CEAUP #2007/11  |  www.africanos.eu �

ro ataque da Frelimo em Outubro de 1964, os 

guerrilheiros foram apoiados pelas autorida-

des tradicionais, sobretudo pelos chefes de 

grupo de povoações e chefes de povoação. Sem 

o apoio destes chefes o ataque ao posto admi-

nistrativo de Tacuane não teria conhecido o 

sucesso que teve. Trata-se por exemplo dos 

chefes de povoação Conua, Rumala, Indoda, 

Indavo, Mulaviua e Muconco15. Como represá-

lia, as tropas portuguesas destruíram todas as 

palhotas das povoações Conua e Rumala16. 

A Frelimo e a visão 
negativa das chefaturas
Contudo, por causa da visão negativa que tinha 

do poder tradicional, a Frelimo não mobilizou 

suficientemente as autoridades tradicionais, o 

que explica em parte as reticências destes em 

relação a este movimento durante esta guerra. 

Desde o princípio, os dirigentes deste movi-

mento viam as autoridades tradicionais como 

focos de tribalismo e de divisão, sendo por isso 

incompatíveis com o ideal de nação moderna 

da Frelimo. Eduardo Mondlane, primeiro pre-

sidente da Frelimo, mostra claramente no seu 

livro “Lutar por Moçambique”, escrito ainda du-

rante a guerra, a visão deste movimento em 

relação aos chefes tradicionais:

“Antes da guerra coexistiam duas autoridades: a 

colonial e a dos chefes tradicionais, subordinados 

e integrados no sistema colonial, mas retendo ape-

sar de tudo uma certa autonomia. Logo que o poder 

colonial é destruído pela vitória da guerrilha numa 

determinada área, surge um vazio administrativo. 

O poder dos chefes tribais, contudo tem sua origem 

na sociedade tradicional, e no passado baseava-se 

numa concepção popular de legitimidade, e não na 

força. Isto pode, portanto, vir a criar problemas de triba-

lismo e regionalismo no futuro. Durante o período pré-

colonial, esta forma de governo tradicional atingiu 

os seus fins razoavelmente bem dentro de uma área 

limitada, providenciando uma forma de organiza-

ção adequada ao interesse da maioria. Mas mesmo 

nestes casos, de âmbito restrito e com base numa 

pequena unidade local, este modelo não pode satisfazer 

as necessidades de um estado moderno. Noutras áreas, 

este poder continha já um elemento de feudalismo, 

permitindo a exploração do campesinato que com 

disfarce metafísico e religioso, era aceite. A sobrevi-

vência de tais sistemas constitui obviamente um impedi-

mento ao avanço da revolução que tem como objectivo a 

igualdade social e política. Além disso, o colonialismo 

veio perverter todas as estruturas do poder tradi-

cional, encorajando ou introduzindo elementos 

autoritários e elitistas” [...]. Certamente, quando 

os chefes se aliam ao poder português, o problema 

é mais fácil de resolver. Noutros casos, quando os 

chefes permanecem neutros ou mesmo se manifes-

tam abertamente a favor da luta, o avanço do poder 

revolucionário tem como efeito o desaparecimento 

gradual do poder tradicional. Certamente, quando o 

poder tradicional não apoia activamente a estrutura 

colonial nem se opõe à revolução, a mudança tem de 

surgir através de acções positivas, da emergência de 

novas formas de poder e de novas ideias políticas. A 

principal arma nesta luta é a educação, tanto geral 

como politica, adquirida através da experiência prá-

tica bem como em reuniões, debates e aulas17.

A assimilação das chefaturas tradicionais ao 

modelo feudal europeu e por isso incompatí-

vel com a visão moderna de Estado impediu a 

Frelimo de mobilizar suficientemente estas es-

truturas políticas africanas para o seu projecto 

de combate ao colonialismo. A Frelimo privile-

giou outro tipo de elites negras tais como ca-

tequistas, capatazes, interpretes, professores, 

motoristas, alfaiates, mecânicos, empregados 

subalternos de escritório, em suma, todos 

aqueles que sabiam ler e escrever o português 

— e faziam parte do protótipo da Nação mo-

derna. Na Zambézia podemos citar os casos 

de Alberto Mutumula, antigo intérprete da 

circunscrição de Lugela, Abílio Tungululo, an-

tigo professor adventista em Mangassaja; Ale-

xandre Magno antigo catequista e professor 

na Missão católica Nossa Senhora das Dores 

de Milange; Alberto Chingamuca, antigo cate-

quista da missão católica de Zalimba e Fumba; 

Luis Sombua, antigo motorista da Sociedade 

Agrícola Simbe; Bonifácio Gruveta, antigo me-

cânico, Lourenço Mutaca, antigo interprete na 

Administração de Alto-Molocué. etc. Era com 

estas elites que a Frelimo contava construir o 
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seu Estado moderno e neste projecto, os che-

fes tradicionais não tinham espaço. O inspec-

tor português António Henriques de Oliveira 

havia percebido bem esta questão:

“Do meu contacto com as autoridades gentílicas do 

Gurué e de Lioma, fiquei com a impressão que apesar 

de serem boçais não tem pela nossa acção, a melhor 

recepção. O seu estado de alma será francamente 

receptivo às primeiras manobras [...] da propaganda 

subversiva que, na minha opinião, não trabalha tão 

bem com as autoridades tradicionais, da mesma for-

ma que faz com as outras elites negras.”18

São estas elites socialmente diferentes que 

ocuparam postos de direcção no seio do mo-

vimento, enquanto a maior parte das autori-

dades tradicionais que se tinham juntado à 

Frelimo foram relegadas ao simples papel de 

espectadores. Grande parte dos régulos zam-

bezianos que tinham-se juntado à Frelimo e 

que encontravam-se nos diferentes campos 

de refugiados na Niassalândia, encontravam-

se numa situação lamentável. Não exerciam 

nenhuma função de direcção ou outro tipo 

de função no seio do movimento. Outros tra-

balhavam nas machambas dos camponeses 

malawianos para poderem sobreviver pois não 

recebiam nenhuma ajuda da parte da Frelimo. 

Era pois normal que alguns de entre eles, hu-

milhados e destabilizados por esta inutilidade 

organizada, desertassem para o lado portu-

guês.

O apoio dos pequenos 
chefes: uma explicação 
possível 
Mas porque é que a Frelimo teve mais apoio 

dos chefes de grupo de povoações e dos chefes 

de povoação que dos régulos?

Na hierarquia do poder tradicional, estes che-

fes eram os mais miseráveis, não recebiam ne-

nhuma remuneração em troca do seu trabalho 

muito menos consideração. Estes chefes ti-

nham sido sempre negligenciados pelas auto-

ridades coloniais, apesar do seu estatuto legal 

tal como os régulos. Os diferentes relatórios da 

Inspecção dos Serviços Administrativos e dos 

Negócios Indígenas (ISANI)19 falam sempre das 

queixas dos chefes de grupo de povoações e 

dos chefes de povoação que reclamavam uma 

remuneração. Estas autoridades tradicionais 

não tinham dinheiro mesmo para comprar 

uniforme, como ilustra este relatório do Ins-

pector Granjo Pires:

“Cipriano Albaine, chefe de grupo Cussula, Em nome 

de todos os chefes de grupo de povoações e chefes 

de povoações, que mais uma vez, levantou a questão 

do pagamento de gratificações mensais aos chefes 

de grupo e chefes de povoação, visto serem eles que 

mais serviços faziam para o Governo e apenas em 

troca de uma pequena gratificação anual, que nem 

sequer chega para comprar a farda que são obriga-

dos a usar”20.

É preciso sublinhar também que devido a ma-

neira como está estruturado o poder tradicio-

nal, os chefes de grupo de povoações e os che-

fes de povoação dispunham mais de espaço de 

manobra em relação os régulos.

Contudo, não se pode ter ilusão em relação à 

situação socioeconómica dos régulos. Certo, 

recebiam uma remuneração mensal, mas a 

grande parte deles vivia miseravelmente. Por 

exemplo, uma das razões evocadas aquando 

da adesão das autoridades tradicionais ao mo-

vimento “subversivo” no posto administrativo 

de Mongué, era o seu “baixo prestígio” e a fal-

ta de confiança nas autoridades portuguesas. 

Por “baixo prestigio” tem que se entender um 

nível de vida modesto e não compatível com o 

seu estatuto, isto e, um nível de vida que não 

lhes diferenciava dos simples indígenas. 

O Inspector António Henriques de Oliveira ha-

via-se mostrado chocado em 1964 face à situ-

ação miserável das autoridades tradicionais 

de Gurué e Lioma, apesar do facto de que esta 

região era uma das mais prosperas da Zam-

bézia. Segundo Henriques de Oliveira, as au-

toridades tradicionais destas regiões faziam 

parte dos mais miseráveis com que ele tinha 
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contactado21.

Contudo, desde os anos 1940 que a administra-

ção portuguesa tinha começado a estender a 

mão às autoridades tradicionais, elaborando 

políticas com vista à sua valorização. Era o re-

conhecimento da impossibilidade de por em 

pratica o seu projecto de colonização sem a co-

laboração dos chefes tradicionais. Tratava-se 

de “redescoberta” das chefaturas tradicionais.

No caso de Moçambique, foi sob a impulsão 

do governador José Tristão Bettencourt (1941-

1946) que esta politica foi posta em prática. 

No quadro desta política de valorização dos 

régulos, foi recomendado aos administradores 

de doravante, fazer-se acompanhar de auto-

ridades tradicionais nas cerimónias públicas 

de modo a integrar-lhes na administração.  A 

construção de casas de pedra para os régulos 

foi igualmente prevista. Todavia, esta política 

dirigia-se apenas aos escalões superiores do 

poder tradicional, ou seja, aos régulos e não 

aos chefes de grupos de povoações e chefes de 

povoação.

Para a construção das casas, os régulos fo-

ram divididos em duas categorias: régulos de 

primeira classe, os que habitavam as zonas 

algodoeiras e régulos de segunda classe, os 

que habitavam nas zonas não algodoeiras. A 

prioridade foi dada aos que habitavam as zo-

nas algodoeiras22. Aos régulos que haviam bem 

colaborado com as autoridades coloniais uma 

casa com cobertura de chapas de zinco era 

construída. No final de 1943, 49 casas de pedra 

tinham sido construídas em todo o distrito23. 

Este número era irrisório em relação ao núme-

ro de régulos existentes em todo o distrito de 

Quelimane. Com efeito, após a “reorganização” 

realizada pelo Estado suprimindo 239 régulos e 

1747 chefes de grupos de povoação e chefes de 

povoação, havia no final dos anos 1940 nesta 

região 388 régulos e 1088 chefes de grupos de 

povoações e chefes de povoação24.

Em 1948, a administração colonial decidiu atri-

buir um salário mensal aos régulos. Aos régu-

los com mais de 500 contribuintes, o salário 

era de 350 escudos, os que possuíam mais de 

1000 contribuintes recebiam um salário men-

sal de 500 escudos (portaria n°7284, 24 de Mar-

ço de 1948). Estes salários permaneceram os 

mesmos até aos finais dos anos 1960. Alguns 

régulos recebiam apenas 250 escudos.

Nos princípios dos anos 1970, muito poucas 

autoridades tradicionais tinham por exemplo 

uma casa de pedra, condição indispensável 

para aumentar o seu prestígio e diferencia-

los das massas. Uma fonte importante para 

compreender a situação dos régulos é o fundo 

ISANI (Inspecção dos Serviços Administrativos 

e dos Negócios Indígenas)25. De acordo com es-

tes relatórios, durante muito tempo os régulos 

pediam a construção de casa de pedra sem ne-

nhum sucesso. Por exemplo, em 1970 na sede 

da circunscrição de Milange, uma das regiões 

onde a Frelimo tinha realizado algumas activi-

dades militares havia dezasseis régulos, treze 

chefes de grupos de povoações e cento e doze 

chefes de povoação. Entre os régulos (os úni-

cos a dispor de um salário e direito à uma casa 

de pedra), dez não tinham casa de pedra, três 

estavam ainda a construir as suas casas com 

os seus próprios meios e pediam às autorida-

des para os ajudar as terminar. A situação dos 

outros dois não era indicada. Todos queixa-

vam-se da falta de infra-estruturas sociais tais 

como centros de saúde, escolas, poços de água 

mas também da falta de gado. No distrito de 

Quelimane, estes pedidos nunca foram satis-

feitos, excepto algumas excepções como ates-

ta por exemplo o relatório de 1971 do Inspector 

Granjo Pires:

“O pedido mais insistente que me foi apresentado 

por estas autoridades foi o de lhes serem dadas ca-

sas de alvenaria para sua residência ou pelo menos 

ajuda do governo na sua construção como forma de 

lhes aumentar o prestígio entre os seus administra-

dos. Um outro pedido que aqui, como em toda parte 

me foi apresentado, foi o da atribuição de gratifica-

ções mensais, pequenas que fossem, aos chefes de 
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grupo de povoações e chefes de povoação”26. 
Foi apenas em 1973 que o governo colonial de-

cidiu remunerar os chefes de grupo, com um 

salário anual de 2100 escudos, pagos trimes-

tralmente27 Os simples chefes de povoação não 

foram contemplados. 

Com ajuda de todos estes elementos e contra-

riamente ao discurso oficial, é possível verifi-

car que se a “frente” zambeziana fracassou não 

foi “por culpa das autoridades tradicionais”. 

Isso não passava de uma estratégia deliberada 

da Frelimo para marginalizar esta instituição 

vista como incompatível com o Estado moder-

no, porque como dizia o primeiro presidente 

deste movimento, Eduardo Mondlane, o poder 

tradicional seria uma fonte de regionalismo 

e de tribalismo num Estado independente. 

Ademais, as autoridades tradicionais eram 

vistas como não constituindo um poder le-

gítimo porque tinham sido pervertidas pelo 

colonialismo. Isto equivalia a dizer que para a 

Frelimo as “verdadeiras autoridades tradicio-

nais” tinham deixado de existir com a derrota 

do imperador Nguni Ngugunhane (changa-

ne à semelhança de Eduardo Mondlane e ou-

tros principais dirigentes deste movimento) 

em 1895 e os que restavam não passavam de 

simples “fantoches”. Mas Ngugunhane, justa-

mente, não era um chefe tradicional, mas um 

imperador e guerreiro estrangeiro oriundo do 

Mfecane zulu. Entretanto, a Frelimo tinha-o, 

transformado num arquétipo da resistência 

primária anticolonial...

Esta política inscrevia-se também na lógica 

frelimista de se autoproclamar como o único 

e legitimo representante do povo moçambi-

cano, eliminando todo o concorrente social-

mente diferente e susceptível de por em causa 

o seu poder. A divisa era um só povo, uma só 

nação, uma só cultura, um só partido a fim de 

preservar a unidade entre os moçambicanos. 

Esta visão que confundia unidade e unicidade 

conduziu inevitavelmente à negação da diver-

sidade das identidades e de interesses no seio 

da sociedade moçambicana. 

Em jeito de conclusão, é preciso sublinhar que 

a marginalização do poder tradicional con-

siderada uma “estrutura arcaica e feudal” ou 

“colaboradora do inimigo” pode ser compara-

da ao combate que a Frelimo operou contra a 

religião (sobretudo a Igreja católica), contra 

os assimilados que não tinham aderido à sua 

luta, contra os “burgueses”, os antigos mem-

bros das diferentes instituições coloniais tais 

como Acção Nacional Popular (o antigo par-

tido único português), Polícia da Segurança 

pública (PSP), em resumo, contra os chama-

dos “inimigos internos”. Qualquer que tenha 

sido a teorização feita pela Frelimo, tratava-se 

de meios sociais capazes de se oporem ou de 

concorrem com este partido e sobretudo, de 

meios sociais estranhos ao ethos e ao habitus 

(no sentido bourdieusiano do termo) da prin-

cipal elite dirigente da Frelimo composta por 

jovens assimilados, oriundos de meios urba-

nos ou mesmo sendo originários do meio ru-

ral, tinham sido socializados nas cidades. 

Segundo Salvador Forquilha (a seguir a um 

estudo de Allen Isaacman sobre os chefes tra-

dicionais), é provável também, que a elite 

dirigente da Frelimo compostas maioritaria-

mente pessoas oriundas do Sul de Moçambi-

que, como por exemplo Samora Machel, tenha 

reagido violentamente em relação as auto-

ridades tradicionais, porque diferentemente 

ás do centro e norte do país, as do sul tinham 

relativamente prosperado graças as rendas 

provenientes do sistema do cultivo forçado do 

algodão e sobretudo, das que provinham dos 

mineiros moçambicanos na África do Sul, que 

no seu regresso á casa, tinham a “obrigação 

moral” de dar-lhes28.

As recentes mudanças da Frelimo em relação 

às autoridades tradicionais, não significam 

que este partido tenha uma nova percepção 

desta instituição. Simplesmente foi forçado à 
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adaptar-se ao novo contexto politico caracte-

rizado pelo multipartidarismo, no qual o poder 

é conquistado via voto e onde o papel do poder 

tradicional é determinante para conquista-lo.
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