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3.

INTRODUÇÃO
r

Um traço marcante
periência

revolucionária

dade de estabelecer
caráter

duradouro,

pai ses que conheceram

IIOS

que se reclama

uma relação

democrática

e cuja relação

ção das desigualdades.

As relações

assim como

das unidades

no interior

poem o espaço do Estado

Integral

anos da conquista

no sentido

diminutos
sociais

consistentes,

de uma inibição
D processo

ganizaç~ô;

de explicação

rocratização
de Estado(l).

uma simples
D segundo

emanação

que

com-

após os pri
de

relações
r

de decisão

As instituições
restringé~se

a cir-

e romper seus laços com

deste fenômeno,

os

entre aquelas

do processo

secretaria,

e burocráticas,

de conquista

do p~

Segundo

em SUa própria

deste novo ator social investido

es-

forma de or

sendo assim o fenômeno

sem excluir

mais

reúne as explica-

do novo grupo dirigente.

tipo de respostas,

b~

os produtores.

na natureza

no caráter

autoritárias

diminui-

e, apos este perlO-

em dois tipos. O primeiro

o novo grupo dirigente

relações

de criação

nos seus primordios,

em particular

çbes que situam a raiz do fenômeno

tas explicaçdes

de uma

mercante

senão de um retrocesso.

podem ser agrupadas

e mais particularmente,

dos segundos,

e das instituições

que tendem a auto-reproduzir-se

As tentativas

de

entre o Estado e a Sociedade,

de que os mecanismos

majoritários,

na dificul

,.",.

dinamico

de uma estagnação,

rocratizam-se,

der,

no sentido

A

profundamente

do, prisioneiro

grupos

produtivas

do poder estatal.

,.

democraticas,

culos

democráticas

uma ex-

e dirigidos

sejam uma emanação

ercaminhe-se

padecem

parece residir

entre dirigentes

ou seja, ~ue os primeiros

por estes controlados

meiros

do marxismo

ou conhecem

da bu

no

poder

necessariamente

o pri-

d iivrb dg Fernàndo

Coutinho Garcia (Partidos Politicos e Teoria da OrgaSâg Paulb, Cortez e Nbraes, 1979) apresenta uma excelente expos~
Ç~H dest~ t1nn de oxplici~õns.
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meiro, vê naS próprias estruturas sociais destes países a inexorabilidade

da

[\Este

bur-mr-at í.z açao , independenterrente do caráter do novo grupo dirigente.

sentido, aqueles que possuem já traços burocratizantes veriam estes desenvolv .rem-se,

e Os que

nã.o os pOS8Ue!1l,tar-í.am, com maior ou menor resistência,

que

,
f'
1os (2 ) • Am bos os t lpOS
'
de exp l' lcaçao
~ ilnOam
~" ,
adqulrlpor desaguar no mesmo es-

cOadouro: a inexorabilidade daquilo que Bahro chamou de "despotismo burocráti
co~ Em outros termos afirma-se a impossibilidade da democracia nos países su~
desenvolvidos, a capitalismo atrasado e predominância agrária, que conheceram
um processo revolucionário.

o

processo de descolonização em Moçambique é portador desta co~

tradição: o projeto do grupo dirigente da Frelimo de criar um poder popular,
.
".
(3)
~
,.
"
nacional e democratlco
,em sua execuçao, e entravado por tendencias burocratizantes que se inscrevem seja nas políticas adotadas pelo Estado

e

Partido, seja na própria conformação destes. Não nos parece, no entanto,

pelo
que

se possa daí inferir qualquer conclusão do tipo de uma "inexorabilidade burocr~tica", e menos ainda de um "despotismo burocrático". Pelo rrenos na presente fase.

(2) Esta constitui, no essencial, a tese de Rudolf Bahro. L'Alternative.
r í.s

j

Pa-

Stock, 1979.

(3) Mahifesto, embora de forma genérica, desde a posse do governo de transi çãd: "0 Governo de Transição tem a tarefa fundamental de, sob a
direção
ôa Frelima, criar as condições para a extensão do Poder Popular Democr~t~
QÓ ~s zonas até agora sob dominação colonial. Isso significa que necessitamo5 todos de aprender o que é o nosso poder e como exercê-Io;
teremos
todos que saber em que é que o nosso poder se distingue do Poder colonial.
O Poder pertence ao Povo, foi conquistado pelo Povo, deve ser exercido e
dElfentÜtlopelo Povo" in Samoza Machel. Unidade, Trabalho e Vigilância.Lo!::!.
rellçt;J
Marcj6les
t Imprensa Nacional de Moçambique, 1975, pp. 10/11.
Mensagem
pdr ooas í.ao da posse do Governo de Transição em 20.09.74.

5.

Por outro lado, o desenvolvimento da contradição entre democratização e burocratização é devido tanto ê dialética dos atores em luta, quanto a necessidades estruturais. Sem querermos negar a importância da infra-estrutura na definição do espaço das respostas poss{veis a cada situação, é pr~

•.

ciso detectar que a natureza do novo sujeito hegemônico, e as reações dos gru
pos deslocados do poder, ou seus aliados, jogam um papel fundamental na escalha deatas respostas. A determinação infra-estrutural não define numa,
seja a que deve imperar em cada situação concreta, mas simplesmente

qual

o esp aço

das respostas poss{veis. A escolha entre estas depende, em primeiro lugar

da

natureza do novo grupo hegsmônico, particularmente de SUa idsolcgia c onatrufda no periodo de ascençao ao poder, mas também das iniciativas dos grupos adversos, no caso a burguesia colonial, o capital estrangeiro, os paises

vizi-

nhos e os grupos internos resistentes ao projeto frelimense.
,

~

r

A r-azao de centrarmos a analise da descolonizaçao no

per-í.orío

pós-Independência nesta contradição, é simples: é na forma de seu desenvolvimento que se pode encontrar os contornos da redifinição hegemônica que a conquista do poder implicou, no caso da Frelimo. Ou seja, a natureza do novo tipo de relações sociais que se estabelecem entre o grupo dirigente da
e os diversos grupos sociais. O novo tipo de relações que começa a

Frelimo

conformar

as nO/aS instituições do Estado Integral e da Produção, assume seuslcontornos
segundo a forma como esta contradição é resolvida. E da mesma forma pode-se .ê:
firmar ern relação ~s politicas adotadas. Nem as det.errní.naç oee estruturais, nem
a natureza do novo sujeito hegemônico por si só são suficientemente explicat!,
vos dos pr-ccessos de "estagnação democrática". Torna-se imperioso

introduzir

um terceiro e Lemerrt o que advém das reaÇões das forças contrárias ao
revoi~giQh~rio; qual seja, a luta politica entre o novo grupo que

projeto

conquistou

o poder estatal e o (ou 05) grupo(s) que foram dai deslocad9s~ maS continu~m}a

..

r-e s í,s.•tir utilizando

recursos novos,

irclusive

no campo internacional.

a nossa tese que -tgntarembs ilustrar com o caso Moçambicano.
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6.

1 - A HERANÇA DO GOVERNO DE TRANSIÇÃO

••
A característica central da investidura no poder da Frelimo, em
1975, é que esta herda um conjunto de instituiçÕes de car~ter colonial sem te
rem ainda conhecido uma transformação consistente: tanto o Estado, no sentido
restrito do termo, quanto as unidades produtivas e as instituições da socieda
de civil, como a Igreja, a Escola, os Weios de Comunicação e os Sindioatos,eQ
contram-se estruturados tais como no periodo colonial. O Governo de Transição
pautou-s8 pela moderação e pela Lrc apac âdade de transforma-Ias.

Uma an~lis8 de suas medidas legislativas indica como o governo
procedeu de maneira defensiva buscando Sanar situações desfavoráveis. A

este

respeito ver sobretudo OSIDecretus-Leis nº 8/74; 11/74; 12/74; 22/74 e 16/75.
Ao nível das unidades produtivas este praticamente não

inter-

veio, salvo em situações críticas e sempre de forma paliativa.
Assim, promulgou o decreto de criação das ComissÕeS Administrativas que deveriam assumir as empreSas abandonadas, adotou algumas medidas vi
1

i

('

sando o controle de salda de divisas e o contrabando, criou o Banco do Moçambiqu8 e interveio na direção dos Portos.
Os empresários adotaram desde cedo o comportamento de resistência ab novo poder-r
do todo e

abandonando as empresas, em alguns poucos casos; suspenden

qualquer investimentu; diminuindo a produção; buscando exportar

o

máxiflldd8 divisas; relaxando na manutenção das máquinas, criando c orrtr-edí.çóe s
ao n{Vêl dos trabalhadores, estimulando qualquer reação contra o novo podere
critidarídg:..o
aCElt'badamente,na SUa "ircompetência". Atribuída, no caso, a "iQ
, .
ferio:r:l.da:dEl
da ra1]6". Alguns mesmos, sobretudo. entre os pequenos empresarlos
e comeiriE:iiãH-tes.
, chegaram a pehetrar nas novas Instituições, corno por

\

.

exemplo , ;,

7.

os Grupos Dinamizadores, para, tomando sua direção, instrumentalizarem-se

na

resistência.

Ao nível do aparelho de Estado as mudanças também foram insigni
ficantes, reduzidas a substituição de alguns funcionários e algumas

poucas

leis de combate ao racismo e às manifestações mais eloquentes do colonialismo~
Assim, extinguiu órgãos públicos ou normas descriminativas como
a comissão Coordenadora de Assuntos relativos a pessoas e bens dos súditos da
União Africana ou a obrigatoriedade de habilitaçÕes literárias para

partici-

par em competições esportivas. Modificou também a divisão administrativa
pais

8

c r-í.ou a Policia de Moçambique. Segundo o Decr-e bo-Le

í,

~

nQ 61/75,

do

a Repú-

~

blica Popular de Moçambique ficou dividida em 10 pr-oví.rc as , que Sao as

se-

í

guintes, de Norte a Sul: Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambégia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo.
As mudanças mais significativas parecem ter ocorrido no seio da
sociedade civil. Em particular o surgimento dos Grupos Dinamizadores que funcionaram, em parte, na substituição do Estado. A população correu em massa
essêS novos organismos para resolver seus problemas os mais diversos:

a

falta

de escola, limpeza da cidade, desemprego, alfabetização, doenças, conflitosfa
miliares, questões de roubo ou agressão, denúncias de comportamentos

racis-

tas, etc, Enquanto as Câmaras Munj.cipaise a administração civil esvaziava-se,
assim como os tribunais, os Grupos Dinamizadores (GDs) revestiam-se de uma au
toridade impar. Por esta razão, aliás, é que eles tornaram-se o centro do poder mais di5putado, o terreno dos conflitos mais agudos entre as diversas expressoes ideolÓgicas, nos matizes do nacionalismo, e mesmo na defesa do

neü-

-coloniélismó. Mas foi também por esta razao que a Frelimo, de um lado,

nao

os incorpg~bU Gomo Comitês do Partido, como haviam sido concebidos inicialmen
;.

8.

te

,por

outro lado, na. os extinguiu,. Esta conclusão foi expressa na 11 Reu

16

nião Nacional dos Comitês Oistritais realizada em Mocuba, Zambézia, entre
a 21 de fevereiro de 1975, com a participação de 401 delegados dos 110

dis-

tritos do pais.(Reis e Muiane, op. cit., pp. e~2-328).
Na presença de um aparelho de Estado que não Lhe obedecia - inc Lus

ive em seus órgãos de repress~o, as policias - e de um Partido ainda

enraizado nas grandes rnasaas das "antigas zonas ccupadas pelo inimigo",
Grupos Oinamizadores consistiam no único instrumento de ligação com

as

~

nao

os
mas-

saS, de expressão destes e t.ransmissão real das diretrizes do grupo dirigente
da Frelimo. Foram eles, em suas formas embrionárias no perlodo do Governo Pr~
visório (25/4 - 20/9), que organizaram as manifestações de repúdio aos
p os politicos divergentes~ que se opuseram tanto a Joana

gru-

;8imeão, quanto a Lá

zaro Kavandame e aOs colonos, em suas manifestações no dia 7 de setembro.
f
1 .da direçao.
~
Militantes foram-lhe afetados, sobretudo aO n~ve

A Igreja também sofreu modificações, porém, mais como resultado
de um impulso interior, no sentido de adaptar-se as novas condições. Padres,
seminaristas e religiosos neuros foram rapidamente promovidos; os mais reaci~
nários afastados, e uma nova linguagem, claramente nacionalista, mas critica,
foi fgrjada. Houve uma espécie de deslocamento de forças com o alijamento

ou

neutralização dos setores mais direi tistas e promoção da esquerda (1). Em par-

•

(1) EsqUerda que na realidade já vinha crescendo e tornando atitudes anti-colo
niais ogda v@z mais claras. Assim, em inicios de 1974 o Bispo de Nampula~
cdti1tM.is 34 padres, 19 irmãos e 41 irmãs decidiram "entregar, a partir do
~
,
proximg ano 18tivo, as Escolas de Ensino Primario dado que os atuais programas G~hduzem à alienação deste povo dos seus verdadeiros e autênticos ;!
valGf'es•• ,IManu91 Vieira Pinto et a.l , Um Imperativo da Consciêrcia. NampLl
la, l~ G8 fêVêreiro de 1974, p. 4.
i

-_._._-----,-
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ticular o discurso colonial e racista foi abandonado. Rapidamente

a

Igreja

perdeu espaÇo político, sobretudo por sua identificação demasiado clara com o
regime colonial.
Os sindicatos, assim como clubes e associaçoes culturais e desportivas dos colonos, simplesmente desapareceram ou inibiram-se de manifestaçoes.
Este retraimento da cultura colonial seguiu-se a uma expansao
das manifestações culturais locais: nas escolas, nos Grupos Oinamizadores, nas
unidades produtivas e nos meios de comunicação, as expressões culturas

,

pro-

prias das diversas etnias e da experiência da luta armada vieram a ocupar espaços, quando antes eram proibidas. Tanto em comícios políticos, quanto
reunioes

e

em

cursos, as danças e cantos turnaram-se componentes intrínsecos.
Apesar destas transformações, a sociedade civil nao mudou

em

profundidade. A mentalidade do colonizado - em SUa expressão de autO-desprezo
e imitação de valores alienígenos - manteve-se, principalmente

nas cidades.

As mudanças naS estruturas de poder das comunidades étnicas ap~
rentemente foram mais consistentes: o regulato foi abolido. Os seus chefes f~
ram em parte presos, em parte fugiram ou esconderam-se. Os Grupos Oinamizadores vieram a substi tuir-lhes, sem que evidentemente, toda a sua influência t~
nha sido eliminada. Em muitas LonaS, o próprio régulo, que não havia sido pre
so, mas apenas deposto, manteve sua influência, no interior mesmo das

novas

estruturas, quando não participava diretamente através de seus familiares. So
bretudo aqueles que tinham mantido uma posiçao crítica em relação ao colonialismo, quando não uma complicidade com a prÓpria Frelimo, ou aqueles que

por
:\

~

10.

suas habilidades

jamais haviam

com a administração

colonial.

ço mais geral parece
chefes.

O mesmo,

anciãos

nem com o dos indumas

islamizada
cazes

I

é

O· tra-

residir

nao ocorreu,

do celltro-norLe.

levando,

clara

As situações

no entanto

porem,

se ident.ificado de forma suficientemente

inclusive,

foram,

verdade,

dispares.

na perda considerável

Ldaríe nem com

na mesma pr-ofund

ou chefes

religiosos,

particularmente

o poder dCE
na

zona

foram muito mais sutis e efi

As suas resistências
posteriormente,

de poder destes

a algumas

mudanças

na ação da Fre-

limo.

As mudanças
Transição

pouco significativas

nao se deveu apenas a uma política

ta tenha existido,

mas também

a relação

a que processou
expressa

de forças

sua existê·ncia. De um lado, os poucos recursos
Frelimo,

e de outro, as resistências
Sem que se possa esquecer

vinculado.

mixto,

que visava

Assim,
rocratizada,
co afeita

composta

ao trabalho

uma transmissao

a Frelimo

de democratização

O processo

de destruição

de se concl.uir, e o mesmo pode-se

embora es
de
a

de que era portador
ou ao colonialismo

o fato de que ele constituia

um

'(2)
do poder

assume o poder estatal

de funcionários

de

que marcou a conjuntura

humanos

_
governo

de moderação,

dos setores coloniais
também

o Governo

estranhos

•

herdando

aO seu projeto

, .
uma maqulna

bu

politico

e po~

estava

Lonqe

da sociedade.

do poder colonial

dizer da construção

ainda

do poder alternativo.

(2) Ver Aquino de Bragança. Une Experience Unique dans l'Histoire
a Pietro Petrucci) in Afrigue Asie nQ 71, 2 déc 1974.

--------

(interwiev

-_._----.....",......, •.....•
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Restrito

à

1/5 do território,

então a Frelimo

mas apenas compreendendo

havia se localizada

na periferia

1/10 da população,

da sociedade

até

capitalista,fo~

,

mando um numero reduzido
de experiência

urbana.

de quadros,

e encontrava-se

despida,

completamente

,

12.

2 - ESTADO E ECONOMIA
A Independência Nacional de Moçambique c onduz í.u a Fr-e Lí.mo aO P.9.
der, sustentada num largo consenso. Esta, pelo menos, ê a conclusão da

maior

parte de observadores e analistas estrangeiros que tivemos oportunidade

de

consultar(l). Ser independente, não sofrer mais a humilhação racial, a repre~
são da administração colonial, ascender socialmente, não sofrer as "contraintes" do trabalho produtivo constituía um largo anseio do povo moçambicano,

e

a Frelimo surgiu como a organização que continha a possibilidade de sua reali
zação. As reações populares contra os grupos políticos divergentes e as tenta
tivas de rebelião do 7 de setembro a 21 de outubro, as iniciativas
neas de

expontâ-

estruição dos símbolos coloniais, o acolhirnento aos dirigentes

da

Frelimo, a corrida aos Grupos Dinamizadores, as expressões culturais, o relaxamento da disciplina de trabalho fabril são manifestações indicativas

neste

sentido.
~

A ascensao ao poder implicou, para a Frelimo, a necessidade
explicitar melhor seu projeto de sociedade c adotar aS políticas capazes
torná-lo realidade. O conteúdo da positividade do processo de

de
de

descolonização

tornava-se uma exigência: em sua definição, divulgação e assimilação pela população das "antigas zonas ocupadas". E sobretudo na aquisição e formação
novos quacír-os

de

que pudessem ,nater'ializ6-10,visto o nÚrrBroreduzido de quadros

intermedi~rios de qualidade na Fr-e Li.mu,

De fato, se esta possuía um grupo di-

rigente homogêneo, experiente e decidido, embora pequeno, e um apoio

social

manifestu, na base, o número de quadros intermediáric;rs- os "sargentos", como

(1) Entre eles Philipe Lamy, Renê Lefort, Allen Isaacman e Sonia Correi~.
,\

'.

13.

.

~ (2)

chama Gramsci - era largamente insuficiente na nova SltuaÇao

•

Explicitar melhor o seu projeto social significava para a Frel~
mo dar conteúdo à fórmula de "criação de uma Nova Sociedadetl ou "extender

ao

país as experiências das z onas libertadas".
Se na VII Sessão do C.O., em Tofo, Inhambane, o novo projeto era definido como a criação de uma Democracia Popular, no mesmo mês de

junho,

em entrevista a Aquino de BrL9ança, Samora declarava: liAcaracteristica

mar-

cante da fase presente do processo revolucionário moçambicano no nosso

País

é a edificação da Democracia Popular. Esta etapa, necessariamente longa, difi
cil e dura constitui a nossa transição histórica duma sociedade

colonizada,

subdesenvolvida, dominada pelo colonialismo e com manifestaçÕes feudais, para
II( 3)
a sociedade socialista
• Poucos meses depois o conteúdo da palavra socialis
ta era abordado, num discurso por ocasião da reabertura da Escola do Partido,
em termos de socialismo cient{fico(4). Em seguida saiam as teses ao 111

Con-

gresso da Frelimo, convocado para fevereiro de 1977.

(2) Estes quadros intermediários consistiam fundamentalmente em
comandantes
guerrilheiros, que em boa parte assumiram seja a direção de prov{ncias,co
.
mo Tomê Eduardo, Antonio Thai, Fernando Matavele, Feliciano Gundana, Joao
Pelembe, Bonifácio Gruveta, seja direções nacionais de Ministérios ou Secretarias Gerais, tais como Matias Kapesse e Morais Mabeyeka ou ainda
a
direção de OrganizaçÕeS Democráticas de Massa, como Salomé Moiane,
José
Zandamela e Augusto Macamo. Quase todos ingressos no C.C. do 111 Congres
so (02/77).
-

~-

(8) At1uino de Bragança. Une Interview Exclusive de S3.mora f\klchel- in

Afri~

Asie nº 85. 16.6.1975 - p. 11.

•.

(4) Samora Machel. Discurso na abertura da Escola do Partido in Discurso I.Ce
dimo - Documento Informativo nQ 38, Serie A, 1976, pp. 89-94 •

De forma resumida as teses apontavam para a necessidade de criar um "Estado a serviço do povo", desenvolver as forças produtivas e reorgani
z ar: a economia ("aumentar a produção e a produtividade!'),

transformar as rel:;:..

çoos de produção ("criar relações de produção socialistas") e modelar uma nova sociedade civil onde imperasse uma nova ideologia, o marxismO-leninismo(5).
As esperanças de um pluralismo ideolÓgico e de um socialismo africano, com largo espaço para a iniciativa privada e expressões políticas di
ferenciadas, esvaneceram-se. Sobretudo no meio dos industriais,

comerciantes

e empresários agrícolas, assim como no seio dos trabalhadores intelectuais u~.
banos, portugueses e moçambicanos, cristalizando uma primeira oposição

~

nao

caracterizadamente colonial.
A "política de terra queimada" ganhou novos adeptos no seio dos
pequenos e médios proprietários. Mais de 150.000 mil portugueses

abandonaram

o país em dois anos (1975/1977 )(6). Empresas industriais, comerciais e agric~
Ias, assim como residências foram simplesmente abandonadas, dilapidadas,

ou

sUaS produções drasticamente reduzidas.

Para manter o funcionamento do aparelhO produtivo, impedindo

o

CaOs econômico, recuperar e aumentar a produtividade, a Frelimo foi conduzida

(5) A estratégia de desenvolvimento definida pelo 111 Congresso resume-se na
expressão: "tornar a agricultura como base,a indústria como fator dinamiz ador: e a indústria pesada como fator decisivo".
(c) Segundo Allen Letracrnnneste rlúmero t.or-Lo sido de 200.000. Les Oif'f'iciles
Cnerm.ns u 'Une Best ruc t.ur-at í.on Totale in Afrigue Asie nQ 217, 7 au 20 jui~
let 1980, sp~~ial Mozambique .

•

1m.
a realizar uma intervenção estatal na economia num volume muito acima da capQ
cidade de seus próprios quadros.

o

Estado teve que intervir no comércio de importação/exportação

para limitar o envio de divisas, lutar CDntraa sabotagem econômica em forma de
eobr-ef'e tur-amerrto

e garantir uma pauta de exportação centrada na

•..

recuperaçao

econômica, assegurando, assim, a importação de matérias primas e bens de primeira necessidade - arroz, peixe, carne, etc. - e eliminando a importação

de

bens supérfluos.

,

Ao n~vel das empresas abandonadas o Estado, quando

, .
os propr~os

trabalhadores não o fizeram, teve que assumir sua direção, incluindo empresas
inviáveis.economicamente,

mas cuja paralização iria aumentar o nfvel de desem

prego, criando assim um possível clima de insatisfação contraditório com a p~
litica do Partido Frelimo(7). Nas outras teve que dar uma assistência técnica
e realizar uma fiscalização interna. Ao nível geral das empresas, porém, qua~
do, por razões diversas, estas encontravam-se sem produzir ou não o faziam

o

suficiente para o pagamento dos trabalhadores, o Estado teve que fazê-lo atra
vês do Banco de Moçambique. Assim, uma empresa como a Caju Industrial

conti-

nuou a funcionar após a Independência apesar da fuga de sua direção e a maior
parte dos técnicos, maS com a queda de produção acumulou, entre 1974
um~ dfvida da ordem de 43.000 escudos

~

Sugar States, por SUa vez, 18 milhoes

(B)
(9)

,com

o Banco de Moçambique;

e 1976,
a

Sena

•

(7) Criado pelo 111 Congresso.
(8) Apenas em 1980 foi criada a moeda moçambicana, o metical.
(9) Em 19'77,apenas as empresas sob gestão estatal apresentadas à FACIM (Feira Internacional de Moçambique) somavam 305. FACIM 77. Empresas Sob Contx::ple.Iv'aput
o, 19'77.
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o

desmantelamento

truição

da rede de "cantinas"

ciantes

na cidade,

que ficaram,
vo

(in )

parcial

do sistema

no interior,

assim como a atitude

obrigou

o Estado

a criação

de distribuição,

a fuga de pequenos

de resistência

com a des

e nÉdios comer-

(açambarcamento)

de uma rede comercial~

dos

as Lojas do PE

•

Estas intervenções
resistência

ao projeto

1975/1977.

estatais,

revolucionário

Elas revestiam-se

fruto de necessidades

da Frelimo,

de um caráter

criadas

caracterizaram

emergencial

despidas

pela

a fase
de um

de
plano

estratégico.

A estratégia

de intervenção

estatal

na economia

começou

realme.Q

rrr

\

te em 1978, embora definida,
gresso.

Ela consistiu

no, com a adoção
de recursos

em suaS linhus gerais,

basicamente

ção de novas empresas,

Ministérios,

o controle

neração,

refinação

de petróleo,

empresas

agricolas

de exportação

,

e do Incomati

de uma Comissão

de uma poli tica de planejamento

pelos diversos

tos "gigantes"

na criação

de complexos

(ri )

um ano antes,

no

Nacional

alocação

os investimentos,prioritários

na cria

dos setores chaves da economia

energi-a, indústrias

quimicas e

industriais,

- mi

metalúrgicas,

(açúcar, chá e caju) -, e a criaçao

agrícolas

do Pla-

a

estatal

que determl.nasee

Con-

c omo o do vale do

de proj~
Limpopo

.

(10) Uma outra solução, esta ao nível da base, foram as cooperativas de cons~
mo que se mostraram muito mais eficientes. Em 1978 elas somavam 521 com
115.444 membros, englobando uma população de 582.744 pessoas. Sobre estas cooperativas, SUa organização e orientações da Frelimo, ver: RPM - rvtL
nistério da Indústria e Comércio. Vamos Desenvolver as Nossas Cooperati=
vas de Consumo. Maputo, Comissão Coordenadora das Cooperativas de Consumo, fevereiro de 1978. As Lojas do Povo foram praticamente extintas
em
1980.
(11) J~~po nº 442, 06.03.1979.

As intervenções nas empreSas ocorreram ainda sem respeitar

aS

prioridades, e sobretudo num ritmo não planejado, por c ause das sabotagens
continuaram, O caso da Sena Sugar States (que produzia

rolo

qLS

do açúcar exporta-

do do pais) é típico. Elá sofreu a intervenção estatal em 1978, não porque
governo tivesse planejado mas porque sua produção caía assustadoramente.

O

Em

1973 ela produzira 173 mil toneladas de açúcar, no ano seguinte esta baixou~
ra 106 mil, em 1975 desceu ainda para 99 mil e depois para 73 mil. Em 1977

a

produção de aÇúcar da Sena Sugar states foi de 52 mil toneladas, esperandü-se
para 1978, 45 mil. Durante este período haviam sido desempregados 7 mil trab~
lhadores.
As intervenções estatais na economia, tanto na Ia. quanto na 2a.
fas8, rBsultaram numa ampliação do aparelho de Estado, não apenas no

volume

de empresas sob seu controle, como também no próprio corpo de funcionários

e

órgãos estatais com o objetivo de coordenar sua açao econômica. Assim, aos 15
Ministérios de 1975 foram acrescentados mais 6: Comércio Interno, Comércio Ex
terno, Minas e Energia, Segurança, Portos e Tranpportes de Superfície e

Cor-

reios, Telecomunicações e Aviação Civil. Cerca de 10 Secretarias de Estado

e

18 Direções Nacionais foram criadas. Tudo isto refletindü-S8 no corpo de funcionôrios públicos, em ueral nem a Cluolificação devido: o país sofria em

seu

corpo estatal de deficiências primárias, tais como a inexistência (em número
suficiente) de datilÓgrafas, motoristas, contábeis, secretárias, entre

ou-

tros.
Os setores econômicos de controle estatal constituiram, em 5 anos, num leque amplo que ia desde setores chaves com-o a mineração e a

indús-

tria metal~rgica, passando pelo parque imobiliário e as indústrias têxteis, ~
té panificadoras, farmácia, vendas e cabeleireiros. O aparelho de Estado trans

formou-se numa m';quinacomplexa, centralizada, com articulação interna defiGi ..
~ dí1ff'lCl"1(12)' • u ma maqulna
'.
.en te, 1en t a nas dec
eClsoes e d8 admi
mlnlS traçao
pouco l~
í

~

teligível e de difícil acesso para os produtores. A própria adoção da polític a de planejamento - um imperativo fcce à de<?organização econômica e à

pouca

disponibilidade de recursos - contribuiu para centralizar mais ainda as infor
mações e os mecanismos de decisão, embora tenha contribuído para atribuir

um

mínimo de racionalidade às intervenções econômicas, embora nem sempre eficieri
teso

o

crescimento e complexificação do aparelho de Estado, necessi-

dade imperiosa de uma economia moderna e planificada, não implica necessaria~
mente numa burocratização que separe dirigentes e dirigidos, e mesmo os torna
opositores, maS cria a situação favorável para tal. Esta se d';, no

entanto, .

quando as instâncias de decisão, ganhando um distanciamento das condições co~
cretas, e consequentemente, um distanciamento entre dirigentes e dirigidos,e~
tes não têm meios de controle e influência. A circulação de informações

e

a

direção da aplicação da política estatal retenda-se exclusivamente em mãos dos
escalões intermediários, sem outro controle que nao seja dos quadros superiores. Controle sempre deficiente pelo número reduzido de seus componentes,

a

sobrecarga de trabalho e os limites no ccesso às informações da base. A possi
bilidade de manipulação das informações e decisões pelos escalões intermedi';~

rios torna-se real, e um risco, na medida em que seus componentes nao saO ne-

I
.1

(12) A compartimentação do interior do aparelho de Estado foi objeto de criti
cas sucessivas dos altos dirigentes, inclusive e sobretudo do próprio PrB

I

sidente Sarnora Machel: "A direção de um setor não se exerce independent~
mente de outros setores. Cada local de trabalho não é um bantustão"
in
Façamos de 1980-1990 a Década da Vitória Sobre o Subdesenvolvimento. Maputo, Edição do Partido Frelimo, 1979, p. 16.

ti

•

"

cessariamente recrutados entre os produtores nem entre militantes identificados com SUa causa. ~esta situação, a probalidade de decisões em prejuizo

dos

produtores e de desastres econômicos são maiores, provocando a desmobilização
poLítica. Há indícios empíricos que confirmam ,estas tendêrcias: o desastre ~
nico do Complexo do Vale do Limpopo, obrigando uma mobilização intensa no sul
do país, que incluiu o prÓprio Presidente, para salvar a colheita ameaçada; a

~

desmobilizaçao nas escolas

(13)

,assim como as denúncias de pressão sobre

os

camponeses para formar Aldeias Comunais, particularmente na província de Gaza,
de que tivermos oportunidade de constatar na própria sede do Partido,

para

onde se dirigiam estes camponeses.
Ora, o recrutamento dos escalões intermediários - direção

de

serviços, e comissões ministeriais, direções provinciais e distritais, dire ções de empresa, centros educativos e hospitais - que cresceram com a ampliação do aparelho d~ Estado, fez-se fundamentalmente no setor dos trabalhadores
(14)
intelectuais urbanos 1 mas também rurais, detentores do "saber organizativo" •
"':1 t'
~p 1aS denunc~as pu bl'
~ca d'
as na ~mprensa moÇam b'
~cana (15).,~n-

IVU_

#,

clusive por altos dirigentes, e observação direta, leva-nos a sugerir que p~
te dos componentes dos escalões médios são marcados ideologicamente por
porta~ntos

com-

elitistas, prepotentes e burocráticos, que se manifesta no desp~

(13) A desmobilização das escolas foi objeto de uma intensa campanha da direção estatal e partid~rio em 1981. Ver Notícias 28, 29 e 30 de
1981, entre outros.

maio

de

(14) Em um outro texto nós denominamos os componentes destes escalões de "pequena burguesia do saber". Ver Elimar Nascimento - A Descoberta de Moçambigue - Rio de Janeiro, CEM - Cjto. Cândido rvEndes,1980, p.'37.

(15) Em especial a coluna "Cartas dos Leitores", na revista Tempo.

1

)
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zo aO saber dos trabalhadores manuais. Elevados rapidamente a níveis de
que não conheciam ou revestidos de um poder que jamais sonhara,

."

claramente um comportamento de distarciamento em relação ao povo,

..

vida

percebia-se
ostentação

de autoridade, deturpação das informações, q~ando não apropriação privada dos
bens públicos. Estes comportamentos eram mais acentuados em certos setores,
~
, .
. (16)
tais como a polJ..ticaalfandegar1.a, a f\P]E e error-asas eat at.aí.s
• El.Jscava-se
de todas as formas que a base se pronunciasse diretamente, o que quando OCOr-

•

. S1.gn1.
. .f'ac ava , em gera,1
r1.a

t es medí.os
".
(17) •
a queda des t es d"l.r1.gen

A consciência do risco de burocratização, da separação entre di
,
~

rigentes e dirigidos, de um aparelho de Estado estranho e oposto as massas rEQ

é

um elemento ausente da ideolegia da Frelimo, muito pelo contrário.

Assim,

desde os primórdios da Independêrcia esta questão foi posta por diversas ocasiões. Já no primeiro aniversário da Independência a sede da Frelimo faziaci!:,
.
cular um documento no qual a problemática era abordada: "O camarada Presidente chamou a atenção para a necessidade dos furcionários do Estado abandonarem
o 8urocratismo e passarem a adotar métodos de trabalho populares, flexíveis,~
liminar o abuso do poder, o espirito de autoritarismo e atenderem
com rapidez e delicadeza, lutarem contra o racismo"

(Hl3)

o

público

•

(16) Também nos hospitais o uso da ameaça à trabalhadores e o mau trato a pacientes foi denunciado diversas vezes, como por exemplo no 19
Plenário
uos Conselhos de GUS8 do Hospital C8ntra1 de Maputo. Documentos in Noticias, 12/06/78. Já em 1976 este jornal denunciava ~ste comportamento:
"Trabalhadores do Hospital Central de Maputo apresentam elementos anti-populares". In Noticias, 19/12/1976. Aparentemente estes comportamentos encontravam-se também no conflito que surgiu nos Postos em 1976. Ver
otícias 21, 22, 23 de dezembro de 1976.
(17) Um relato sugestivo deste fenômeno, no setor de educação, encontra-se em
José Vergamota. Relatório Sobre o Trabalho na Provírcia de Cabo Delgado.
Maputo, MEC, 1979.
(18) Frelimo. Cumprir orientações do Presidente Samora Machel in Noticias. Mo
ça~bigue Independente, op. cit., p. 6, Caderno Segundo.
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Neste sentido

..

popular,

que fosse

a este

Ao nível

Conselhos
classe

em 13 de outubro

a primeira
direta

do-

e mais

dos produtores

num discurso

aparelho

dos CPs foi

foi

a

dos

•.a

de Samora Machel

criada

uma Comissão de Implementasob 'a direção

de Augusto Macamo, membro do

Os CPs, organizados

importante

de 1976(19).

de Produção (CICP)i inicial~ente

Mario Mnchungo, e em seguida,

I

e controlador

produtivas,

Eles foram lançados

Para organizaçao

e interferência

fim.

melhor a intervenção

de Produção.

ção dos Conselhos

auto-educador

das unidades

de organizar

operária,

meQanismos de participação

simultaneamente

de Estado foram criados

proposição

alguns

a partir

~
da seçao tinha

do

Ministro

CC.

como objetivo

"do-

tar a classe oper~ia
de uma estrutura
organizada que lhe permita, sob a dire
~
~ .
çao do Partido-FRELIMO, exercer o seu poder a todos os nlvelS ••• uma arma que
\

levar~

a destruição

lecimento

das velhas
~

das relaçoes

sociais

Com uma estrutura

instalor

Uni quase todas

t.as tarefas:
timular

"estudar

relações

~

. 1"

t

de produçao SOCla as as"

relativamente

LlS url.lndes o

e propor

de produção capitalistas

m3! lias

superiormente

complexa,
empr-eaas

(20 ) ••
os CPs vieram a

do país,

a prática

da emulação socialista;

métodos de trabalho

racionais

que conduzam a maiores índices

mas respeitantes

comunicar

OS

estruturas

hierarquicamente

à baixa de produtividade;

assegurar

estudar

se

com as seguin

metas de produção;

e c ontrolar

produtividade;

e ao estabe-

-

promover, esa aplicação

de

de produção

e

superiores
a elaboração

os probleconstante

(19) Samora Machel. Unir Organizar e Disciplinar
a Classe Qperária Moambica
Da. NotiCias. Moçambique Independente,
op. cit.,
p. 10, Caderno e~eiro.
~omís6ão de Impleme~tação dos Conselhos de Produção - Organização
OGlr1se1hosde Produçao, M:3.puto,abril de 1977, p , 11.

dos

I

J
22.

de mapas de produção ••• permitindo a .an~lise pelos t.r-abal.hadcr-es ; mensalmente
o

elabm'ar relatÓrio da produção da Empresa para ser canalizado às

estruturas

hierarquicamente superiores; zelar pelas boas qualidades dos produtos; organi
."

zar cursos de reciclagem e aperfeiçoamento; ~olucionar litígios entre os trabalhadores; estudar e propor a criação de benefícios para os trabalhadores
tais como creches, transporte, férias, centros sociais, seguro socialj
..
~
ao do ana l'
f'abet.i smo" (21)•
condições para e Lí.rní.naç

criar

.:,

SUa formação veio a dar a configuração da estrutura de direção
das empresas entre 1977/1980: CA (Comissão Administrativa), Partido (ou Grupo
Oinamizador) e CPs.
Em várias empresas a instalação do Conselho de Produção signifi
cou um aumento real de produção que permitiu aO Ministro da Indústria anunci~
ar um aumento da produção industrial, entre 1977 e 1978, da ordem de 2~~. Porém, nos anos seguintes, não apenas não foi possível manter este ritmo

de

crescimento, como os Conselhos de Produção perderam SUa iniciativa e capacid~
de de mobilização, burocratizando-se.
A deficiência maior dos Conselhos de Produção parece ter residi
do no fato de que montados de cima para baixo, e estreitamente dependentes do
Partido e do Estado, o espaÇO de expressões criticas era restrito. No caso de
burocratização de suas direções dificilmente os trabalhadores tinham

condi-

ções de se supor, sem riscos. A denúncia e derrubada de dirigentes que se bu-

(21) Comissão de Implementação dos Conselhos de Produção

Resoluções do IV
Plenário dos CPs Sobre Reestruturação dos Setores e Estruturas
I, Map~
to, Cadernos dos Conselhos de Prorlução nº 3, 1977, p. 39-57.
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rocratizam tem possibilidades reais apenas de ser feita pelas estruturas sup~
riores, via Partido, que então intervém. As bases têm pOUcas condições
#

elas

~

mesmas de proceder mudanças em seus orgaos. Em algumas unidades produtivas a~
guns dirigentes dos CPs são vistos pelos produtores mais como fiscais
~

que
~

,..

o

caso

seus representantes. E na realidade eles guardam esta dupla condiçao. renomenos semelhantes parecem ter ocorrido um pouco em toda parte. Vejamos
das Assembléias do Povo •

•
Uma outra medida fundamental de instrumentalizar a base na participação e controle do Aparelho de Estado, residiu naS eleições das

Assem-

bléias do Povo, em 1977. Estas, como Órgãos supremos a cada nivel governamen-

.

'o

tV

I>

tal - localidade, distrito ou cldade, provlncla e Naçao - reune os represen tantes do povo que deverão propor políticas, controlar Sua execução e

destas'

participar. Eleitas em 1977, elas foram reeleitas, ao nivel de localidade,di~
trito e cidade, em 1980.
Em princípio estas Assembléias constituem num forte instrumento
de democratização, sobretudo se considerarmos que o pais jamais conheceu qua!
quer processo eleitoral anteriormente. No entanto, sua eficiência parece
comprometida. Seu primeiro processo eleitoral poder~ nos indicar, em

ser

parte ,

porque.
Nas eleições de 1977 as Assembléias de Localidade, Distrito
Cidade

e

oram eleitas diretamente. Reunidos em seus locais de trabalho ou resi.

dência todo cidadão moçambicano tinha o direito à palavra e ao voto sem qual-.·
quer restrição de ordem educacional, r~cico ou confessional. Os candidatos eram apresentados pelo Partido, e o nome de cada um destes discutido pelos
leitbres, podendo ser aceito ou rejeitado. Os argumentos utilizados para

:I

ere-

jeição fdram: compromisso corn as organizaçÕes coloniais (os quais tiveram seus

" ---;
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nomes e biografiai

com retrato,

balho),

alcoolismo,

ciplina

no trabalho,

vamente moral,
poli ticas,

expostop

durante

comportamento autoritário

salvo

dois anos nos locais

com a mulher,

adultério,

prepotência

com seus colegas.

o primeiro.

Não se arguia. dos candidatos

subentendido

que, apresentados

CritériOS

pelo Partido,

de traindis

de ordem exclusi

eles

suas opiniões
deveriam concor-

dar plenamente com seu programa e diretrizes.

Desta forma os deputados
escolha

nasciam,

O compromisso com seus eleitores

do Partido.

lo compromisso com o Partido.

~ a este

dever dar satisfação.

que a rigor

Desta forma,
posição

Partido

os deputados

politica

lado,

eles

-se

neste

procedimento

e do Estado.

que eles

tornarem-se

em organismos

do Partido,

via instâncias

Implantadas
-se

{:;leiaexclusão

democratização,
que a pglitica

do Partido.

politica

diferentes

numa sociedade
das massas,

do aparêlhõ

ou seja,
tender,

na qual o exercício
elas

pro-

ou-

supond~

as idéias

do

já em 1979, para
das

diretrizes

constituem

produtivas

do ~§tt1do, supõe a categoria

do poder pautav~

um j.ndício

de aprendizagem político,

um objeto

Partido-Estado-Povo

de unidades

qualquer

o impede. Por

e aplicação

proibido,
tende

fruto

evidente

de

num país

em

de perseguições.Mas

a burocratiz~-la.

Enfim, arnbas as medidas democratizantes
te - CPs, aô nível

Estado.

do Estado.

corno também um processo

entre

pe-

prátiaa.,

de seus eleitores,

detalhamento

urna

Mesmoporque o princí-

democr~tico,

do Povo pareciam

superiores

e o faz na

de criticar

têm as mesmas idéias,

de estudo,

era simplesmente

a nao distinção

superiores

As Assembléias

de

conf.unde-se com o prÓprio

muitas condições

não exprimem as opiniões

instância,

é assim intermediado

que ele entende,

de ambos sendo o centralismo

tro

Partido

não têm

das instâncias

pio organizativo

em última

assinaladas

e Assembléias Populares,
Povo corno urna categoria

anteriormen
ao

nivel

monol.Itaca,

25.

Ambas contêm um processo educativo das massas, mas um processo que

consiste

rundamentalmente em apreender as orientações do Partido e lutar para razê-las
realidade. O espaço da critica, da discussão, da divergência e da criação
base é, na realidade, diminuto.

da

.•.

26.

3 - ESTADO E SOCIEDADE CIVIL
Além do espaÇo propriamente da economia o Estado

teve

também

que ampliar seu reio de ação no espaÇO do social: saúde, maios de comunicação,

-'

educação, desporto, incluindo o terreno das crenças religiosas.
Esta intervenção no social se fez movido por três ordens de razoes: a primeira,de ordem econômica, para assegurar melhores condições de vida para os produtores e possibilitar o desenvolvimento econômico, através
nacionalização da medicina e das escolas; a segunda, de ordem pOlitica,
impedir a organização e expressão de forças adversas à

descolonização

da
para

e

ao

processo revolucionário, através da interdição de associações de caráter ráci
co, religioso ou político que atentasse contra os fundamentos do Estado; e

a

terceira, de ordem; deolégica, no sentido de obter instrumentos para a divulgação ideológica e política, através do controle dos meios de comunicação
da restrição à propaganda rellgiosa, Em última instância o que se pretende
destruir a antiga sociedade civil e criar uma outra. E neste trabalho

e
~
e

é tam-

bém o Estado o instrume~to certral de ação. O que constitui simultaneamente ~
ma necessidade e uma opção, com suas consequências próprias. Uma

necee sd.dece

porque é a sociedade civil o espaço privilegiado da luta de classes, e donde,
do afrontamento com as forças po'lír.t íc as adversas; e'" nela - como espaÇo da

i-

de o.l cq í.a - que se f'or-ma lí.z am as idéias e comportamentos a serem modificados ~
ra a implantação do projeto social revolucionário. Por outro lado, é nela que,
após a Independência, a Frelimo não se encontra suficientemente organizada.As
"antigas zonas ocupadas" não conheceram nem manifestações de luta nem organi~

,

zaçoes pollt~cas anti~oloniais

~

durante o perlodo da luta armada. Desta forma,

na :redida em que o Partido não se ercontra estruturado, e além disso, concent~ado no aparelho de Estado, FPLM

inclusive, não te~ nem meios, nem quadros,

nem experiência de intervenção neste espaço. Por fim, na concepção dos

diri-
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2B.

l:Lticagovernarrental.

"

Não se pode tomar o espaço religioso como um espaço

homogêneo,

e daí inferir que aS posturas políticas das diversas Igrejas sejam as mesmas,
e todas pautadas pelo mesmo tipo de oposição. Não há parâmetro comparativo,por
exemplo, entre o comportamento das testemunhas de Jeová, presos em 1976

por

espionagem e pregação à resistência ativa às diretrizes emanadas do Estado, e
a atitude do setor de esquerda da Igreja Católica conduzida pelo Bispo de Na!:;l
pula, Dom Manuel Vieira Pinto. Nos textos deste dirigente católico Cristo, S~
mOS5 8

M'lrx S8 intBl"Cl~L.IZElmpar

def'andor- o Revolução

criticando

Moçambicana

os abusos de poder, a prepotência e o autoritarismo em certos escalÕes médios
LJo uuuru ltro

L1c Csludo:

"O CUillUUltl

po Lu uruunda

idoolÓgica

terá

lúcido

de 881"

para não confundir a discordância c om a reação. A crítica garantida no

seio

do Partido deverá ser um direito do Povo para não cairmos em círculos
sos e de novo opressivos. A unidade do Poder não é sinônimo de
,,(1 J
mo
.

~

As relações conflitantes com a Igreja Catolica

(2)

vicio-

autoritaris-

parecem

sido maiores e mais constantes na conjuntura analisada, tanto pelo

ter

passado

desta Instituição que se confundia com o próprio Estado Colonial e portava uma ideologia racista, quanto pela sua capacidade de organização e recuperação.

(1) Manuel Vieira Pinto. Interpelações da Revolução. são Paulo, Edições LoyoIa, 1979, p. 21.
(2) As relações entre Estado e Igreja foram objeto de reuniÕes entre altos di
rigentes das dUas instâncias, como também de críticas escritas. Ver, por
exemplo: Carta Episcopal do Episcopado de Moçambique Viver a Fé em Moçam.ºt_QU8 _de tl0,je.Maputo, 1976, e uma resposta interna em: D Papel da Igreja
8_rn,MDçClrnp~,gu~.
Maputo, 1979 (circulação restrita).
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familiar nao foi suficientemente valorizada pelo Estado, nem muito menos r~~u
perada em sua capacidade produtiva.

."

Na VIII Sess~o do CC os camponeses vinculados à produção famili
ar foram apenas c onsiderados como uma grande massa a ser mobilizada na

cria-

ção de Aldeias Comunais~)Os investimentos estatais concentraram-se, na

pers-

pectiva desta análise, na criação destas Aldeias, às vezes sob formas pouco
persuasivas, e no estabelecimento de grandes empreendimentos agrícolas,
o do vale do Limpopo. No 111 Congresso, houve um leve deslocamento no

como
senti-

do de considerar que a produção familiar é também importante economicamente,e
que a criação de Aldeias Comunais, sendo um processo longo,

~ (4)

tar-se mais para a pequena produçao

~

é

necessário vol-

~

,

• A nao prioritizaçao devida a

pequena

produç~o encontra-se inclusive na crítica à Joaquim de Carvalho, em SUa demi~

(5)

são na IV Sessão do CCl

. Mas também é um indicativo que a pequena

produção

continuava ainda marginalizada. Em 1979, por sUa vez, o então Ministro da

A-

gricultura, Mario rv13churgo,reconhecia que por carências técnicas e politicas
a pequena produção mantinha-se no fundamental marginalizada(6). No mesmo

ano

(3) VIII Sessão do G.C. Resoluções Sobre aS Aldeias Comunais in Notícias. Ano
da Independência. Maputo, 25 junho de 1976, pp , 59-60.
(4) Frelimo. Directivas Econômicas e SDCiais, Maputo, DTI, 1977, pp , 32-48.
(5) "Na essência não confia no Povo, não considera o homem como elemento determinante do desenvolvimento •••" IV Sessão do c. C. ResoluçÕeS Sobre Casos Disciplinar€s.in A VOZ DA REVOLUÇÃO nº 61, setembro de 1978, p. 26.
(6) Ana Carvalho. Les Vaies de l'Autosiffisônce in Afrigue Asie nº 217, 7 au
20 2uillet, 1979, Special Moçambique, p. XXXVIII.
O quadro abaixo, por aua vez, indica a marginalização do setor familiar:
Mapa Relativo aO Crédito Estatal por Setor Agricola-1978
(Contos)
qetqres
74/75
75/76
76/77
77/78
•Estatal
272.703
.Cdoperativa
5.394
7.275
90.611
•Individuol
25.000
47.412
33.438
5.210
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esta situação foi objeto de crítica na ~euniao dos estrutores centrais e pro<3

va . rc i..ai.s (7). ,aSSlm

como em r-euru . ~
oe s su bse quen t e s sem que t en ha ocorrido mu dan

ça prática significativa.

o

aumento das Aldeias Comunais, em grande parte resultado

das

calamidades naturais, não significou um melhoramento imediato das condiç&s de
vida, nem também eliminou as resistências camponeSas aO trabalho coletivo. V~
rios especialistas internacionais indicaram aO Estado, como a produti~idade
dos campos coletivos eram menores do que dos campos individuais.

A ampliação do aparelho do Estado com a nacionalização das Esco
Ias podem nos dar indlcios de como este aparelh9 ampliou-se e, em suas

ins-

tâncias médias, tende a abrigar um partido de oposição que não se apresente
com este nome, nem tem necessariamente o mesmo tipo de resistência como o das
Igrejas.

o Minist'rio du Euucação e Cultura em sua criação contava

ape-

nas com o gabinete do Ministro, e respectiva secretaria, um embrião de um Gabinete de Estudo (composto de 3 pessoas) e duas Direções Nacionais,

contando

cada uma com uns poucos serviços (a ONE - Direção Nacional de Educação e O NE- Direção Nacional de Cultura).

(7) "Os agricultores familiares precisam de ser estimulados para aumentar
a
produção e para passarem à fase da organização cooperativa. Estimulara a
gricultura familiar exige que a rede de comércio forneça ao agricultor e
à SUa família os artigos indispensáveis e adquira sUa produção excedent~
ria" in SEtmora M3chel. Organizemos os Nossos Recursos para Resolver
os
Problemas do Povo. Maputo, Edição do Partido, 1979, p. 12.
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Menos de cinco anos depois haviam sido criados: uma Secretaria Geral

e

mais

três Direções Nacionais (AITabetização e Educação de Adultos, Educação Ffsica
e Desporto, Ensino Técnico e ProTissional),

além da ampliação das antigas com

a criação de novos serviços e novas comissÕes. ,No nÚcleo central do Ministé rio havian ainda sido c r-Ladus 4 secretariados ligados diretamente aO

Ministro

da Educação, além de uma biblioteca e a estruturação do Gabinete de Estudos.
Ao nível das províncias haviam sido criadas Direções Provinciais, e

algumas

j~ haviam implantado direções distritais em quase todos os distritos.

Dois

Institutos somaram-se a estes órgãos: o INDE (Instituto Nacional de Desenvol-·
vimento de Educação) e INME (Instituto Nacional de Material Did~tico). As escolas primárias e secunder-í.as
h-vi m s írío mu1tiplicad

5

que atendiam a pOLCO mais de 500 mil estudantes,

por três, com um crescimento de professores em

,

n~-

vel um pouco menor. Centenas de centros de Alfabetização Toram criados em todo o pafs, além de 6 centros de Tormação de adultos em regime acelerado. Para
a Tormação de proTessores, além dos 10 centros criados entre 1975/1976, Toram
acrescentados mais 4 de recilagem

(1978), além da Escola de Educação e Forma

ção de ProTessores

(1977) e os Cursos de Formação de Professores da UEM (:e77),
8
transformados posteriormente (1980) em Instituto pedagÓgico( ).

Ora, esta ampliação do aparelho de Estado, ao nfvel dos
c oordenadores da educação, foram preenchidos no fundamental com

,

~

orgaos

professores

formados no período colonial, muitos dos quais não identificados, além das p~
lavras, com a polftica da Frelimo. As maniTestações de resistência foram con~
tantes e diversas variando desde a simples fuga do pafs até os comportamentos

(8) Graçe MBchel. Discurso de Abertura da 111 Reunião Nacional do NEC. Maputo,
MEC, juillet 1979.
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autoritários e de corrupção. Investidos de autoridade, e sem controle da base,
s

de forma organizada, estes quadros, em parte, reproduziam as relações anterio
res sobre as quais haviam sido criados. Por outro lado, aS

relaçÕes

entre a

direção suprema e os centros educacionais eram prejudicadas pelas informações
ufanistas e falseadas da realidade. A crise naS escolas foi uma constante des
ta conjuntura: baixo aproveitamento escolar, deturpação das orientações,
disciplina, desorganização, e enfim, desmobilização política de

professores

e alunos. A campanha do trabalho produtivo nas escolas, dos anos 75/77
no geral um fracasso, naS cidades. Ds índices de reprovação situaram-se
torno de

gy~(9). A

i~

foram
em

ligação Escola e Comunidade, política privilegiada em 1978,

tornou-se, na maior parte dos casos, um ritual de reuniões com os pais sem c2
r~ter decisório e pouca participação. A ligação com a produção nas férias escolares encontrou resistência tanto por parte dos "trabalhadores da educação"
quanto por parte dos trabalhadores fabris na medida em que os estudantes

"a-

trapalhavam". Po campanhas de limpeza e higiene vieram a reforçar o comportamento de irresponsabilidade dos f'urcí.onar-í.os
em algumas escolas. A OPAE

veio

a se constituir.,sobretudo nas maiores unidades escolares, numa estrutura

com-

plexa e formal

(10)

~

• As relaçoes de autoritarismo professor-aluno tornou-se u-

ma constante. A aplicação dos novos programas foram em parte deturpados, seja
por indivíduos religiosos, seja pelos professores mesmo de educação
que tentavam a todo custo impor suas novas c onvac çóe s sem chegar
nem

politica

a convencer

a alunos nem a outros professores, apelando por vezes à autoridade de mem-

bros do Partido. Várias iniciativas de resposta do MEC a estes problemas, en-

(9)

MEC. Gabinete de Estudo. Balanço da Situação da Educação: Seus Avanços,
suas Dificuldades.

(10) MEC - 111 Reunião Naciof16l. Resultado das Discussões/em Grupo: íFAE. rv'a-

puta, juillet 1979. OP,AE- Organização política-Administrativa das Escolas.
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contraram resistêrcia e tiveram um efeito pouco eficaz. A introdução do estudo politico em 1977(11) não foi acompanhado de grande entusiasmo, tornando-se
rapidamente um estudo repetitivo e formal, desligado das questões práticas

q.l8

os trabalhadores enfrentavam. O mesmo ocorrendo com os fins de semana de ape~
feiçoamento, implantados em 1979. Os professores pouco funcionavam em

seus

grupos de disciplina.
Evidentemente que estes fenômenos de resistência não foram com-

•

pletamente generalizados. Principalmente no campo algumas experiências posit!.
vas se registraram, como em Cambinda, Inhambane, cuja escola conseguiu uma li
gação estreita com os camponeses na troca de serviços e experiências no çampo
da produção e da alfabetização, conseguindo integrar seus representantes, de
.
,
(12)
forma ativa, na propria direçao da Escola
• Outras experiencias similares
A

ocorreram em todo o pais. Mas a situação de resistência parece ter sido a dominante, entravando em grande parte o projeto educacional da Frelimo de trans
formar as escolas num centro de "estudo, produção e combate". Be a descolonizaçáo

ocorreu nos programas escolares, as relações autoritárias pouco mudaram,

salvo em se despirem do racismo.
As razoes destas resistências são múltiplas. Elas não se encontram apenas na ampliação de um aparelho coordenador, pouco estruturado e exp~
rimentado neste trabalho, composto por funcionários pouco eficientes, mas deveu-se também a fatores de ordem estrutural como a explosão escolar que suce-

(11) Diroçõo ~~,',~i.on,11
no Ertucnçuo, Estudo Político nas Escolas. (Circular
3/78). Maputo, 1978.
(12) Entrevista com o diretor provincial José Firmino, 07/1979.

nP.
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deu a Independência, impossibilitando a formação em número suficiente dos no-

..•

vos professores. Se os alunos cresceram a um indice de 20~~, os

(13)

o fizeram a um índice de fjJO~

professares

~

Por outro lado, em SUa maior parte eles nao
~ (14)
tinham qualquer ou quase nenhuma capacitaçao~ ". A busca da escola pelas po•

pulações trabalhadoras, em Sua maioria anteriormente excluída, não podia

en-

contrar no Estado uma resposta efic iente contrariarrente à sua expectativa. Era impossível formar professores na quantidade requerida pela corrida à escola(15). Vários esforços foram incetados, inclusive o de paralizar o ensino da
10 e ll~ classes, alocando os estudantes segundo aS necessidades da Reconstru
ção Nacional (educação, defesa, prOdução, etc.).

Ao lado das respostas de mubilização e formação de quadros (pr~
fessores

8

,
')'
responsaveis
medio~
, ocorreu tambem respostas que conduziam

~

6

maior centralização do aparelho educacional e à paralização da dinâmica escolar no movimento da populaçõo. A primeira delas foi a de proibir a construção
de qualquer escola sem autorização do rl/EC, norma que durou praticamente

três

anos para conseguir ser estabelecida. As localidades sistematicamente contrariavam esta decisão, na medida em que sentiam uma necessidade real de escolarizar seus filhos. A segunda foi a implantação da direção

individualizada a-

través da instituiç~o do diretor, encerrando, praticamente, o processo de direç~o coletiva nos centros educacionais. A terceira, em complemento

à

primei-

ra, foi a de limitar n irgresso dos alunos nas escolas, segundo determinações
superiores. A quarta, foi

a medida de aplicar exames centralizados. Esta úl-

tima resultou num desastre, que obrigou a sua modificação ainda em 1978. A se

(13) Graça fv1achel.
Discurso de Abertura do 111 Reuni~o do WEC, opvc í.t , , p.26.
(14) Eliomam Maena. Ensino Primário. Formação de Professores. Maputo, dez/76.
(15)

Gabinete de Estudo, Análise do Problemál::icaRelacionada c om a ExpIo
sao EscoLar. ~Bputu, ab.il 1979.
NEC.

gunda veio a reforçar os quadros médios. inferiores que vieram a gozar

de

um

poder que nem a base, nem o próprio Ministério tinha condições de controlar ,
reforçando assim as possibilidades

de autoritarismn. A primeira e a

terceira

refletem a preocupação de melhorar o nível de ~nsino, reduzindo a relação pr~
fessor-aluno, como resposta a um reclamo geral dos quadros médios dos Ministé
rios econômicos, e dirigentes de empresa, provenientes das camadas médias urbanas. Estes, de um lado, vLam seus filhos "aprenderem manos" que antes,

•

6

de

outro lado, viam chegarem aos Ministérios e empresas alunos que não respondiam às necesssidades técnico-científicas

requeridas. Entre um aparelho qu

a-

barcasse a todos, com muitas deficiências nas exigências de aprendizagem e um
aparelho mais reduzido, porém mais eficiente, optou-se pelo segUndo(16). Be~
ficiou-se, assim, não aos que,fora da escola queriam nela ingressar, loca1iz:;:.
"
dos particularmente

no campo, mas aqueles que já lá estavam, principalmente

nas cidades(l7).

Desta forma, através de posicionamentos

aparentemente inquesti~

náveis, sob o ponto de vista técnico, os escalões intermediários do Estado fi

(16) v.Sessão do c.c. Resolução Sobre Educação in A VOZ DA REVOLUÇÃO nº 67,
c;ui..,/juille~~
19'79, p , 10.
A aplicação da medida começou no ano seguinte, mas apenas em 1981 foi se
guida com mais rigor.
(17) Semin~· o Nacional de Língua Portuguesa. O Papel da d.ngua Portuguesa ni:!
Escola: Fundamentos, Dificuldades, Objetivos e Implicações. MBputo,19'79j
Helena Mira Mateus. Moçambique: Ensino da Lin:Jua Portuguesa in O Profes~
nº 16, mars 19'79, pp. 13-17.
Da mesma forma c omo a proibição de não falar outras línguas que o português e a sua obrigatoriedade desde o primeiro ano, caminha em favor nao
dos camponeses, que não falam em geral o português, mas dos filhos
dos
aasimilados, acostumados, pelos seus pais com a língua portuguesa •

..
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zer-am valer

alguns

de seus pontos

ses de quem o Partido
o

proletariado

de vista,

Frelimo proclama-se

representante

dos campon~.

(em sua aliança

c orn o

urbano)"

Mais uma vez os fatores
c a dos trabalhadores
caso aqui,

por vezes em desfavor

através

jogaram no sentido
da estatização

Este processo

de paes í.vf dade e pouca educação polítide possibilitar

da sociedade

a our-ocr-atí.zaçâo ,

no

civil.

quase que reduz ao Partido

o agente

possível

. .da

democratização.

--

.. _-,.,.------

-

---------,------------_.
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4 - O PARTID01 AGENTEDEMOCRATlZANTE'?

o
Frelimo,

mas apenas

xou de ser
eou-se

25 de abril

provisoriamente,

perseguido

a questão

26 de outubro

- rejeitada

de Maputo. Na VIII

aprovada

modificando

com o Estado,

der a crqaru.z'~t"d'''"''
açao par

estruturado,
um Partido

por parte

o
da sociedade.
rigidos

I

i;

nificado

Partido

sobre

colo -

no sentido

especial

dirigentes

o caráter

se fizeram

marxista-leninista

e

aumentar

fo:i:i
a

exten-

uma d"lSCUS-

do Partido

a ser

organizar

no sentido

de pond~

à

possi!:iJil,i

do Partido

religiosas

112

de evitar

por Samora MecheI de

no campo internacional,

foi

concebiclo como o agente

e educação

O instrumento

face

as resistêrciàs

das comunidades

que poderia

que

Q

central

das massas trabalhadoras

do apàrelho

Sobretudo

do processo

dei-

in-

étnicas

oras.

que a ampliação

ção comportava.

uma resolução

(1) • Nes t e mesmo ano

conduzida

autoridades

não

na M:itola, cidade

Os órgãos

.. A.sresistências

das Igrejas,

de organização

reforçar

do grupo dirigente

restriçoos

reaberta,

da F'relimo,

f',

da declaração

objetivo

da

os GDs em Comitês de Partido.Em

era

as pr-ovanca.as

marxista-Ieninista

e das camadas trabalha

tado,

larla

ganhando a proposiç~o

dade de criar
ternas

l

interna

no seio

no Governo de Transição

83ssão do CC, em 1976,

mas sobretudo

no interior

rara oportunidade

Já

do Partido

a estrutura

do Partido

na medida em que este

- de transformar

de 1975, a Escola

sao travou-se

a estruturação

pelo grupo dirigente.

dustrial

duplicação

•

interrompeu

permitir

do Estado,

identidade

de Lí.ber-t açao

quebrar

introduzi.r

do Es-

e de democratização
o fosso

a sua tendência

Partido-Estado

- erreaçava

de direção

dirigente-d~

de burocratiz~

- resultado
no 12 esta

não pl~
mesma bu-

j
1

I

I

(1) VIII Sessão do C.C. Resolução Sobre a Estrutura
no da Independência.
Maputo, 1976, pp. 56-58.

do Partido

in Notícias.

A

;1

'.~i

--- ------------~
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rocratização. Mesmo que os componentes-do 81 revolucionário(2) nao tenham colocado publicamente a questão desta forma, um hábil jornalista moçambicano d~
tetou-a. Segundo CarIos Cardoso, tratava-se de "impedir o surgirnento de duas
Frelimo". uma dos quadros dirigentes, e outra dos quadros médios, esta amea
çando o projeto de criação de uma hegemonia dernocratizante da primeira(3).
A tomada de decisão de estruturar o Partido

mar-xí.st.a-Lení.ní

sta

foi oficializada no III Congresso(4), mas efetivamente iniciada um ano depois,
em forma de campanha que transcorreu de 3 de fevereiro a 11 de novembro.
Para desenvolver a campanha de estruturação do Partido foi cria
da uma comissão nacional, sob a direção do secretário de organização do C.C.,
Oscar Monteiro. Este empreendeu uma série de seminários com o objetivo de pr~
parar militantes para formar as comissões provinciais, sob
.
....
cre t'arlOs
provlnclals
Da Fre 1·lmo (5) ,e

a

direção dos se

as br-í
rlga d as, que dever-i
everlam coor denar as

aÇões de estruturação nos locais de residência e trabalho, em particular

nos

setores definidos como prioritários: FPLM, fábricas, empresas agrÍcolas estatais, aldeias comunais e aparelho do Estado. A definição destas

prioridades

(2) A facção revolucionária da Frelimo que se reúne em torno de Mondlane, Mar
celino dos Santos e Samora.
( ) CElrlos Côrdoso. Estruturação do Partido: Uma Ofensiva Continuada in Tempo
nQ 416, 24-09-1978,
pp. 22-25.
(4) Alem Ll8 (;11-' ovar- a propot:ilçãoda Est ru turação do Partido o 111 Congresso
organizou oficialmente SUa direção. Ver, em anexo, a composição dos 3 órgãos dirigentes: Comitê Central, Secretariado do Comitê Central e Comitê
Político Permanente.
(5) Os secretários provinciais da Frelimo sao ao rrBsmo tempo os governadores
das províncias.

,
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\

visava sobretudo organizar no Partido a classe operária e o campesinato,

mas

também os soldados e os funcionários públicos.
Determinado em cada provincia e distrito os locais prioritários
de estruturação do Partido, as brigadas procediam uma primeira visita ao

IG-

cal, reunindo os trabalhadores, explicando-lhes em que consistia a campanha e
convidando-os a inscreverem-se como candidatos. Os critérios de escolha

eram

simples: todo e qualquer trabalhador - portanto não proprietário - podia

ser

membro do Partido, exceto os que houvessem colaborado diretamente com o colonialismo ou manifestassem comportamentos antagônicos

à

ideologia do

Partido

(alcoolismo, poligamia recente, corrupção, prepotência, irresponsabilidade no
trabalho, entre outros). Após a apresentação dos candidatos, as brigadas analisavam suas biografias, precisavam detalhes e colhiam informações complementares junto aos trabalhadores. Uma segunda reunião de massa deveria ser real~
zada para que os candidatos fossem analisados pelos trabalhadores, mas que no
geral multiplicou-se, face aos problemas surgidos.
Estas últimas reuniões foram aproveitadas pelos trabalhadores
para denunciar a prepotência e a corrupçao de muitos dirigentes de Gos,

CPs

e CAs, nas empresas; como também de responsáveis de comissões e serviços no a
parelho de EstadO, e administradores e responsáveis distritais, no campo.
Assim, por exemplo na Caju Industrial uma rede de antigos info~
mantes da PIDE, sob a direção de Chico Magamane e Jeremias Mondlate, que controlava o GO, ameaçando e roubando os trabalhadores, foi denunciada(6).

Na

Parrnol , a Comissão Administrativa foi denunciada: "Quando procuramos saber is
50

ou aquilo mandam-nos calar, alegandO que caso contrário chama-nos a

(6) Tempo

nº

405, 03-07-1978 et

nº

414, 10-09-1978.

polí-

'"

('&

R' P, B eiPbSc s PggZa HTaQfnPacnbcgST cihfcg

hTadcg# (7).

JP 80VT_, cg hfPQP n

HWPScfnT
g STbibRZPfPa c STgbZjT_ ST gP_!fZcg T Pg a!g fT_PrvTg ST hfPQP_Wcdcf
Ri_dP Scg SZfZVTbhTg(8).

Jc IZbZghsfZc ST FbSxghfZP T ?casfRZc,

fTgdcbg!jTZg

_cRP_ZlPScg bPN AZfTrvTg JPRZcbPZg T DPQZbThTST >dcZc UcfPa STbibRZPScg Rcac
fT_Pdgcg T QifcRfphZRcg:
fZP_..(9

G.

#bqc TbRPaZbWPaPg STRZ.gvTgbTa cg dTSZScg ST aPhTn

Jc EcgdZhP_ ?TbhfP_ ST IPdihc

j!Zcg

SZfZVTbhTgdfTdchTbhTg UcfPa

STbibRZPScg, hTbSc giPg RPbSZSPhifPg fT\TZhPSPg(10).

JP 91fTrqc

SiRPr!_", cg hfPQP_WPScfTgUZRPfPa RP_PScg bP _m fTibZqc.
aPZg ST 5 dPfP eiT T_Tg UP_PggTa, fcadTbSc

.

(fZ)

fTZbPjP bPeiT_T cfnePfi.gfbc
_Zgac,

P #Rcffidrqc

8

JPRZcbP_ SP B

CcfPa bTRTggpfZPg

STbibRZPbSc c R_ZaP ST aTSc

eiT

. Jc RPadc Pg eiTghvTg aPZg Rcaibg TfPa c P_Rccn

gTkiP_# T P dc_ZVPaZP fTRTbhT (PMug 25/6/75)

Rcac bP ?ccn.

dTfPhZjP ETfuZg IcrPaQZRPbcg, Ta DPlP, Ta eiT Scg 448 RPbSZSPhcg
bP _m UPgT (bc hchP_ T_Tg UcfPa 818),

58 UcfPa fT\TZhPScg(12).

PMfTRZPSLN
n

BbUZa, Ta dfPn

hZRPaTbhThcScg cg _cRPZg STbxfRZPg UcfPa UTZhPgT aTSZSPg, dT_cg ufVqcg gid!
fZcfTg,

UcfPa hcaPSPg bc gTbhZSc ST STaZhZf, PUPghPf ci Rcbhfc_Pf cg UibRZcbp

fZcg T SZfZVTbhTgaPZg PffhZ;STfbRRfnPh
ZRRg. Jc TbhPbhc, aiZhcg dTfaPbTRTfPa, ci
dcfeiT

Pg STbxbRZPg bqc TfPa giUZRZTbhTaTbhTRcadfcQPhufZPg ci dcfeiT

fPa giUZRZTbhTaTbhTVfPjTg. IiZhPg jTlTg P VfPbST SZUZRi_SPSTTa
ia

"!)$

fTadc bo 404, 01. L') .1"::)')8.

!%" OTadc bo 409, 06.08.1978.
(9) OTadc bo 415, 17.09.1978.
(_L)OTadc b2 413, 03.09.1978.

(Z' )OTfbdcb2 412, 27.08. 197h:Z.
"

giQghZhiZf

STghTg T_TaTbhcg STbibRZPScg, dT_c gTi gPQTf hsRbZRcncfVPbZlPhZjc,

c MPfhZSc P _WTgdTfaZhZf P dTfaPbtbRZP bc dcghc.

(12)OTadc b2 394, 23.04.1978.

bqc ,Tn

_Tjci
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Se os trabalhadores
Partido,

nao decidiam

de exclusiva

sobre o seu destino.

competêrcia

recrutar

pessoas

no da ideologia

individuos

c) educar

do Partido;

le de órgãos estatais,
clima

sáveis prepotentes

agregou

sua ideologia,

do Partido,

ao 81 revolucionário

e

e) romper com

o

de seus postos reS'pon-

indivíduos
de assimilar

desta ideologia,

e baseado,

por isso,em

rnorais apresentassem

ativa da Reconstrução

que se formava

(13) José Chasin. Sobre Moçambique
10, LECH, 1980, p. 181.

Tratava-se

frente prircipal

os pontos de estrangulamento

a-

dos quais o de honestidade(13).

a sociedade.

as massas na

com

indivíduos

as

uma nOVa ordem de valores e concepção

na participação

Um instrumento

identificavam

agregou-se

possível

cujas condições

e democratizar

de mobilizar

que se

de assimilação

sobre a consciência

assimilar

Estado.

sua sim-

de cima para baixo, apare!2

Na realidade,

Buscou-se

-os a detectar

b]

de base no contr2

finalmente,

8

ocorrendo

de ordem moral, o mais importante

Mas também educá-Ia

garantir

no seu próprio conhecimento

desalojando

critérios

mento capaz

a)

a imagem do Partido;

os trabalhadores

e melhores condições

gindo o 81 revolucionário

tido de desenvolver

O efeito

pelos trabalhadores,

trabalhadores

teórica e praticamente.

res possibilidades

formava·-

ou corruptos.

que tinham disposição

-•

os trabalhadores

em alguns lugares,

A estruturação
temente

uma boa aceitação

do

destes era

Este

inquestionáveis:

mas também partidárias,

de medo imperante

ou rejeição

do Partido.

que comprometessem

d) comprometer

a membros

eram apenas consultados.

são, no entanto,

que tivessem

patia e confiança;

A aceitação

Os trabalhadores

deta consulta,

que não se recrutassem

sobre Os candidatos

das instârc ias superiores

-se, assim, por cooptação.
e a importância

discutiam

maiono sen-

de criar um instr::.

de luta, a produção.
Nacional,

da burocratização

ensinand~

do aparelhO

de

em seu agir.

in Temas de Ciências

Hurnanas nº 7. são Pau
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Corn o Partido obteve-se a possibilidade de curto-circuitar

09

mecanismos de informação e decisão dos escalões intermediários do aparelho de
Estado, evitando, assim, que o fosso se criasse. Apenas nesta perspecti~a pode-se encontrar a explicação das remodelações ministeriais de 1980, que cond~
ziram a integrar de forma exclusiva - sem participar das tarefas do Estado
no Partido, dois dos maiores dirigentes: Marcelino dos Santos e Jorge Rebelo.
E da mesma forma é neste contexto que se pode compreender a auto-crítica
Partido-Frelimo

do

na sua VII Sessão do C.C. (1980), relativamente à ampliação

demasiada do aparelho de Estado, sua absorção por este, na medida em que a to
talidade dos quadros dirigentes do Partido ficaram integrados em tarefas est~
tais.
,

Discute-se o papel de agente democratizador do Partido, porem ,
esta condição é largamente confirmada pelas transformações sociais que conheceu Moçambique após a sua Independência, inclusive aO nível do aparelho do E~
tado. Não apenas atrav~s das APs, que analisamos precedentemente, mas

tambérn

através das políticas setoriais adotadas (socialização da medicina, nacional~
zação das escolas, prioritização das importações de bens de produção e

bens

de consumo de primeira necessidade, inclusive subsidiado pelo Estado, diminui
ção do leque salarial ...)(14), da nova legislação (15), da formação de Tribu nais

(14) ApenAS a titulo de exemplo. O loque solarial vigorante na época colonial
situava-se em torno de 1:200, após a Independência ele baixou para 1:30.
Se os m nores snl ór-í.os , em 1978, estavam em torno de 2.000 escudos, um o
per~rio fabril ganhava cerca de 3 a 5.000 escudos, um médico 16.000, u~
diretor nacional 25.000, e os diretores da empresa não mais que 50.000.
Excetuamos aqui a1gumas poucas empresas multinacionais com seus técnicos
contratados no exterior por tempo limitado.
(15) A legislação concerne ao per-Íodo

pós-Independência pode ser consultada se

44.

Populares

(16)

e novas organizações administrativas, como os Conselhos Executi
(17 J
vos de Cidade e dos Bairros Comunais
.
Dois fenômenos novos podem ser percebidos na contradição
dernccr-ocLu e tlur'c:cratizoçGo,
no fim do per-Lodc d

entre

conjuntura que enal í.eemos ,

D grupo dirigente percebe, e o diz claramente,

pela

primeira

vez, que aS resistências à democratização do aparelho de Estado não constitui
mais uma herança do colonialismo, simplesmente, pois o "burc:cratismo organiz.§.·
do, o burocratismo transformado em sistema para fazer paralisar nossa

econo-

mia ••• é nosso produto. Produto desta nova fase.,(18). E por outro lado - situ

ja no Boletim da República, seja na publicação Moçambigus. Principal Legislação promulgada pelo governo da Republica Popular de Moçambigue, edi
tada pela Imprensa Nacional de Moçambique. Algumas das principais leis
foram publicadas em fascículos separados, em tiragem de 10.000 exemplares, na Ia. Edição. Assim: IV Sessão da Assembléia Popular. Lei de Ter~--·'
raso Maputo, Notícias, 1979 (Documentos 1); IV Sessão da Assembléia Pop~
lar. Lei do Comércio Privado. Maputo, Notícias, 1979 (Docurnentos 2); IV
Sessão da Assembléia Popular. Lei do Arrendamento. Maputo, NotÍGias,1979
(Documento 3).
(16) Jack Gaster. Oes Juges Populaires élus in Afrigue-Asie.nQ 217,7 au
juillet 1980, pp. XLIV-XLVI.

20

(17) A este respeito pode-se consultar os documentos da Reunião Nacional sobre as Cidades e os Bairros Comunais, publicados pela Imprensa Nacional
de Moçambique, em 1979. Um artigo interessante é o de Alberto Arrechi.
Villagi Comuni e auto construzione in Mozambico. TerzO-Mondo, Ano XII,nQ
jan-juin 1979, pp. 33-65.
(18) Samora Machel. Discurso de 18 de Março in Tempo nº 493, 22-03.198D,pp.32
et 42 .

..•
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ando-se aqui o 22 fenômeno - o própriQ Partido percebe-se, ele mesmo, sendo .ê.
prisionado nas malhas deste burocratismo. Na 3!!reunião nacional do DTI,

de

29 de junho a 3 de julho de 1991, esta questão foi analisada nos seguintes
termos: "Os quadros e outros membros do Partipo aOs mais diversos nfveis ded~,
Cam mais tempo ao trabalho de gabinete do que aO trabalho polftico de massas.
Mais ainda: dão prioridade aO trabalho de gabinete em detrimento

do trabalho
ru,.,.....

de massas. Fazem-se poucas reuniões com as massas, em especial nas áreas
rais. Mais ainda: as poucas reuniões que se fazem são muitas vezes

reuniões

em que o membro do Partido chega, discursa e depois vai embora. Não sao

reu-

niões para auscultação das massas e dos seus problemas. São'-reuniões em

que

o Povo participa como ouvinte, como observador. Resultado: o Povo não partici

_

~

. ~

pa na tomada de decisoes, o Povo naO assume as dec~s08s tomadas"

(19)

A análise realizada nos dois documentos citados, que

•
refletem

aS concepçoes melhôr elaboradas do grupo dirigente sobre a tendência de burocratizações que secreta o próprio processo revolucionário, é atribuida a duas
ordens de problemas: infiltração de minorias e estilo de trabalho incorreto.
Minorias compreendidas como "agentes do

,

inimigo externo". Falta aqui uma ana

lise de classe, uma percepção mais globalizante do fenômeno.
Assim, nota-se a ausência, nestas an~lises, de três ordens

de

fatores: a) o baixo nível de politização e iniciativa política das massas tra
balhadoras

submetidas à 'exclusão política durante a época colonial, e que

enquadramento do alto, assim como a necessidade de aumentar o ritmo de

o

traba

(19) Resolução do Trabalho IdeolÓ;Jico do Partido sobre estilo e métodos de atuação in NotÍcias, 6 juillet 1981. (O grifo é nosso) •
~

.

..•.,. '"

46.

lho, tendem a cr-Ls+alí.z ar-;b ] a política de cerceamento do capitalismo internacional, que reforça o discurso da necessidade de centralização e enquadra manto do alto, e por fim, c) as concepções politicas do próprio grupo dirige!:!
te, que concebe o poder corno unitário, centralizado e hierarquizado.
A t~tica de "ofensivas generalizadas" tem possibilitado, até h!:!
.
"~b
Je,
o desrnantelamento da opos içao

. (20) . O que nao
~""f" slgnl ace, pr]Jl18l
-""
urocra't"aca

ro, que ela possa ser mantida, e segundo, que ela tenha efeitos mais que imediatos, donde asseguradores do caráter democrático do grupo dirigente. A

es-

tes fenômenos não é estranho as alianças, acordos e cooperações no campo

in-

ternaoional, que as dificuldades econômicas e as agressões rodesianas, durante 4 anos,

impuseram à jovem república moçambicana(21).

O discurso de 18 de março deixa inclusive entrever o fortalec~
mento das concepções autorit~ias

no seio do grupo dirigente: "Ao nível" de c,S!

da empresa o poder é exercido pelo Diretor. É o Diretor que organiza,
~
E' o D..i.r'et or quem dec
~"di.o
e con t r-o1 a a produçao.
ec i.d e" ( 22 )• O exer-cac
í

dirige

.,..-ac ,e,
a puru.ç

irclusive, recorrido, como forma de assegurar a recuperação econômica: "O op~
rário que estraga uma máquina por desleixo comete um crime contra a nossa eco

(20) Durante a última campanha, em inícios de 1980, vários responsáveis
médios, no aparelho de Estado ou unidades de produção, foram demitidos ou
presos, como na DETA, nos portos, na Cia. de Cimento da Matola, na Direção Nacional ds Educação, entre outros. Vsr Notícias, janeiro e fevereiro de 1980.
(21) Rene Lefort. Mozambique. Maputo cherche dss appuis extérisurs pour cont~
nir 1 'influence de Moscou in Le Monde Hebdomadaire, 12-18 juillet 1979 ,
p.

3.

(22) Samora Machel. Discurso 18 de março. in Tempo nº 493, op. cit., p. 53.
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nomia.

Deve ser· punido.,(23).

. (24) , nao
~ f'aca claro
rn.r-"
inabilidade

for

Não

de l!!,

2ª,

3ª e se for

Haverá r-es taur-ant.es

de lª,

é toda gente que vai 1~.,(25). Para romper a passividade,
de trabalho

mais ao est1.mulo material:
zia-nosum

Q

riscos,

atores,

que apenas

nos revelará

Partido

não hesita

"quem não trabalha

moçambicano, responsável

que encerra

para

Ao mesmo tempo a desigualdade

"Haver~ hotéis

de 4ª também. É necessário.

ção de novos ritmos

seus

que tem autoridade

pu-

os meios de de f esa do traba lh ador no caso em que sua

tomada como desleixo.

cada como uma necessidade:
de haver

Como "é o .Diretor

a continuidade

sua importância

(23) Ibid,

p. 50.

(24)

Ibid,

p. 53.

(25)

Ibid,

p.

(26)

José Damasceno Vergamota, em outubro
do do Trabalho PolItico
do rv'EC.

preciso

estimular

não tem direito

cada

a comer",

Recurso válido,

do processo,

h~

2ª e de 3ª.

em recorrer

médio do Estado(26).

é justifi-:.-,

no confronto
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5 - A TÍTULO DE CONCLUSÃO
A breve resenha analítica das principais medidas adotadas
Partido-Estado em Moçambique no campo econômico e social demonstra

o

pelo

caráter

contraditório deste processo revolucionário •.
Uma série de medidas de insofismável caráter dema:::rático foram
adotadas. Entre outras, as nacionalj.zações, 'as eleições para as Assembléias P!2.
pulares e os Conselhos de Produção. E no entanto, o processo de burocratização
das instituiçges que compõem o Estado integral e o ap~elho

produtivo' não pa-

rou de crescer, mesmo no interior das medidas e ações as mais democráticas. As
concepções políticas dos dirigentes do Partido Frelimo não são estranhas a esta contradição, ent~e as quais reBsa~tam-se uma concepção centralizada e hie-ra~quizada do poder e uma concepção homogênea de povo. Desta forma as medidas
estatais, mesmo as mais democratizantes, são sempre resultado de decisões

de

um grupo restrito: a direção do PartidO-Estado. E, por sua vez, as dificulda _.
des e/ou erros na implementação destas medidas são sempre imputadas, de um lado, a infil tração e, de outro lado, a estilos de trabalho ircorreto.
Não parece existir no interior do grupo dirigente do Partimo-E~
tado qualquer consciência de que o princípio do centralismo democrático (subb~
dinação dos órgãos inferiores aOS superiores/diretrizes emanando de cima
baixo) dificulta as expressões diferenciadas da base e quase que as impede

para
no

CaSo de contrárias ou criticas. Desta forma a prepotência e o autoritarismo ta.!:!
dem a grassar nos niveis intermediários, a sociedade civil estatiza-se e a op~
sição tende a crescer de forma camuflada. As campanhas sucessivas de denúncia
do autoritarismo e prepotência, o recurso à punição, a não recuperação dos níveis anteriores de produção e produtividade, o desaparecirrsnto de direções coletivas, a manifesta desmobilização e despolitização das maSSas populares,

as
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dificuldades no enfrentamento das intervenções mercenárias financiadas primeiro pele ROdésia e em seguida pela África do Sul, a total pe~da de eficiência
dos Conselhos de Produção, as restrições à ampliação do aparelho escolar

saO

apenas sinais, os mais visíveis, do crescimento do processo de burocratização.
~ mais ou menos evidente para os analistas do processo moçambi~'
cano que a ausência de uma tradição liberal, experiências ricas de luta pol~ti:jca de massa e de uma cultura pol:i.ticaao n:L\/elpopúl ar , assim .como a
experiêrcia de libertação nacional da Frelimo jogam no sentido de
as concepções centralizadoras

própria
fortalecer·

e hierarquizantes do novo sujeito hegemônico. P2

rém, embora menos evide~te, deve-se ressaltar que aS reações da burguesia co12
nial e dos colonos em geral em Sua intransig)"ência,sabotagem e atitude racista
contribuíram para as medidas centralizadoras

e burc:cratizantes que foram adota

das. Não se pode esquecer que o aparelho de Estado ampliou-se muito além
previsto pelo seu corpo düdgente,

do

em parte pela "política de terra queimada"

adotada pela burguesia colonial. Neste mesmo sentido contribuiram as agressões
externas provindas seja da ROdésia, seja da África do Sul. O estado de

guerra

oficioso em que viveu a jovem República moçambicana atribuiu força a argument~
ção

~ corrente mais autoritária no seiQ do corpo dirigente do Partido Frelimo'

obrigando-o, por outro lado, a reforçar laços no plano internacional Dom

os

países da Europa do Leste num nível também não desejado. Afinal são eles

quem

fornecém armas e dão assistência militar, juntamente com Cuba, indispensáveis

à defesa do pais. Mesmo assim a política nacionalista de não atr~lamento a potências estrangeiras mantém-se, embora em limites, hoje, mais estreitos. Pode-se inclu$ive perceber como estes limites estreitaram-se na medida em que o j~
go das 'r'élaçúEl51 internaciônais deixou a jovem República moçambicana quase

sem

alternativa. 8CJbretudo depois do silêncio da Comunidade Internacional aO apelo de Sâtt1oY'ã
Msíchsl na Assembléia Geral da ONU,

em 1979.

Finalizando,
tração
tica"

da importância

o caso moçambicano parece

da luta

poliUca

que conhecer-am os processos
resenha

lidade,

pelo menos um certo

atribue

insuficiência
"socialismo
8

à

real"

presas

a importância

pOliticos",

da "estagnação

democrá-

esta

sua fina-

grau de cons'í.atêrc í.e a nossa tese

dos processos

de burocratização

de infra-estrutura

no entendimento

destes

como denominamos a questão

nos paises
daquelas

processos

num outro

do

sociedades

da ~Idialética

momento.

à

quanto

Ou, cipresentando a tsse de

hegemônicos.

ilus-

que se reclamam do marxismo.

nao prove nada, nem constitui

apenas ao tipo

natur.eza dos novos sujeitos

positiva:
res

analitica

das explicações

na determitJação

revolucionários

Se bem que esta

exemplar enquanto

forma
dos ato

