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1.Introdução:
Ciências sociais e desenvolvimento. As bases teóricas da experiência moçambicana.

As Ciências sociais sempre tiveram um papel bastante assinalável na construção

dos modernos Estados-Nações. Não à toa, o nascimento delas coloca-se num período

histórico - a segunda metade do século XIX - em que muitas nações europeias

estavam cumprindo a definitiva transformação em Estados modernos e

independentes.

Neste sentido, a formulação da sociologia como ciência autonoma oferece uma

idéia clara sobre a sua função em relação ao desenvolvimento da sociedade capitalista

em evolução, desempenhando – com a história – um papel, em linha geral, de apoio à

construção da “modernidade” e dos valores básicos a esta ligados. Em suma, tem uma

estreita ligação entre afirmação do modelo de desenvolvimento hoje prevalecente e

das Ciências histórico-sociais. No decorrer do tempo e das diferentes experiências,

este papel foi mudando, pois – no interior da parte central do sistema também –

houveram várias articulações desta relação.

Mesmo discurso pode ser levado pelos países do ex-bloco oriental, nos quais a

tarefa das Ciências histórico-sociais foi a de sustentar os regimes nascentes,

oferecendo-lhes uma base ideológica e científica com a qual confrontar-se ao nível

internacional.

Neste artigo pretende-se reconstruir brevemente o que aconteceu – a este

propósito – num país como o Moçambique, exemplo particularmente interessante no

que diz respeito quer à escolha de os seus dirigentes aderirem à ideologia marxista-

leninista, quer à situação deste tipo de disciplinas num estado que, em cerca de vinte-

cinco anos, conheçeu pelo menos três processos de transformação do próprio modelo

de desenvolvimento, aos quais a sociedade deveu-se adaptar: desde o colonialismo

português até a época socialista e a liberal.

A presente contribuição tem dois límites, que devem ser assinalados: em premeiro

lugar, apresenta-se apenas como uma das duas faces da questão. Com efeito, o
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trabalho teveria compreender quer o tema da colocação das Ciências histórico-sociais

no interior da visão desenvolvida pelo poder político - neste caso pela Frelimo -, quer

as “respostas” obtídas, ou seja o que - em concreto - historiadores e cientistas sociais

conseguiram produzir e quais foram orientações  e objectivos das pesquisas deles.

Infelizmente, este artigo fala apenas do primeiro aspecto da questão, deixando o

segundo as margens, e somente acenando a isso. Então, o esforço feito aponta-se na

vontade de esclarecer o que é que os governantes do Moçambique durante os

primeiros anos de independência pediram às Ciências histórico-sociais em formação

no país. Isto é, explicar qual foi, na óptica da Frelimo, a contribuição destas

disciplinas na edificação da nova consciência nacional.

O segundo límite refere-se à dimensão temporal da análise, a qual põe o ênfoque

quase exclusivamente na época socialista, julgada como o momento decisivo para o

desenvolvimento das relações e dos contrastes entre poder político e Ciências

histórico-sociais.  Com efeito, as decisões tomadas a este propósito na então

República Popular de Moçambique tiveram consequências notáveis até na época

“liberal”, quer no sentido positivo, quer no negativo. A herança cultural de uma visão

– a de Samora Machel – em que a relação entre modelo de desenvolvimento imposto

pelo poder político e concepção segundo a qual as Ciências histórico-sociais deviam

desempenhar uma função de apoio disto e da sociedade que ia formando-se é, hoje

em dia, ainda fortemente presente. E isto não em termos de conteúdos, mas de

abordagem: dum lado, o conjunto das disciplinas acima citadas continua soferer

duma certa “dogmaticidade”, graças a uma passagem imediata delas desde o sustento

ao regime socialista ao liberal, que afirmou-se depois do 1986 (acordo com o Banco

Mundial e o Fundo Monetário Internacional e início da Política de Reabilitação

Econômica, ou seja do Adjustamento Estrutural); doutro, ainda não desenvolveu-se

em pleno um correcto relacionamento entre teoria e prática, isto é as jovens

disciplinas histórico-sociais moçambicanas não conseguiram libertar-se

completamente da tradição que pretendia estudar teleologicamente e abstractamente

as transformações da sociedade, segundo esquemas escassamente flexíveis,

politicamente orientados e cujo valor científico tem que ser julgado como pelo menos

dubio. O outro risco que afecta as Ciências sociais actuais daquele país africano è uma

reacção a contrario em confrontação ao quadro acima recordado: ou seja, a queda no

puro empirismo, perdendo aquela visão geral que não pode faltar em cada tipo de

estudo que se ocupe de transformações sociais.
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A percepção é a de que ainda não foi encontrado um correcto equilibrio entre os

dois pólos da questão, e que as jovens Ciências histórico-sociais moçambicanas têm

que ganhar um espaço próprio e definido, que ultrapasse a relação de simples

dependência delas da esfera política, em tal maneira contribuíndo ao

desenvolvimento do país, através duma distinção – entendida como autonomia e

como aquisição duma metodologia específica – sempre mais necessária entre os

vários âmbitos da actividade humana.

São duas as referências fundamentais para entendermos qual modelo de

desenvolvimento e qual abordagem em relação à função das Ciências histórico-sociais

na sociedade socialista em formação foram adoptádas pelo jovem Estado

moçambicano.

Acima de tudo, as idéias do Marx. Este filósofo propõe uma visão segundo a qual

as Ciências histórico-sociais e o sistema educacional fazem parte de um aparado

ideológico que, desde “burguês”, tem que transformar-se em instrumento pela

edificação da nova ordem socialista. Interpretando num sentido amplo o que os

filósofos têm que fazer, Marx afirma: “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo

de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”1. Paralelamente, esta vai

ser a tarefa da nova ciência social socialista: contribuir para “revolucionar o mundo

existente”, “atacar e transformar na prática as coisas que [o comunista] encontra no

mundo”2, através da afirmação da classe operária, a qual necessita de “fazer ir pelos

ares a superestrutura das camadas que formam a sociedade oficial”3. E isto pode ser

feito somente quebrando a ligação entre sabedoria burguesa e sociedade capitalista.

As Ciências histórico-sociais têm um papel bem importante: o de contribuir à

destrução dos valores, da cultura e das relações típicas da sociedade burguesa,

baseadas na exploração da minoria para a maioria, contribuíndo a edificação duma

outra fundada na solidariedade e no bem comum. Assim, “as idéias da classe

dominante – ele sustenta4 – são, em todas as épocas, as idéias dominantes, ou seja, a

classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu

poder espiritual dominante”. Isto significa que as construções “ideológicas” desta

classe reflectem as relações materiais de poder. Por isso, as Ciências sociais

pertencem a tais construções. Com efeito, mais adiante Marx escreve: “Os indivíduos

1 K.Marx, Tese sobre Feuerbach, em K.Marx/F.Engels, A Ideologia Alemã, “Avante!”, Lisboa, 1981,
pp.103-106.

2 K.Marx/F.Engels, A Ideologia Alemã, em ib., pp.32-33.
3 K.Marx, Manifesto do Partido Comunista, Edições Progresso, Lisboa, 1987.
4 K.Marx/F.Engels, A Ideologia, cit., p.59.
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que constituem a calsse dominante (...) determinam o conteúdo de uma época

histórica” e “o fazem em toda a sua extansão, e portanto, entre outras coisas,

dominam também como pensadores, como produtores de idéias, regulam a produção

e distribuição de idéias do seu tempo”5.

Fica agora mais claro a razão pela qual o aparado ideológico – que compreende as

Ciências histórico-sociais também – joga um papel decisivo na edificação da nova

sociedade socialista.

Se, ao nível teórico, a do Marx constitue a referência fundamental para

entendermos a inspiração que estiva à base das escolhas do Estado moçambicano, o

segundo elemento que influenciou a construção ideológica disto foi a “teoria da

modernização”, cujas raízes têm que ser identificadas na vontade dos países do

Terceiro Mundo emularem o desenvolvimento dos ocidentais, percurrindo as

mesmas etapas, julgadas como necessárias e suficientes.

No mundo ocidental houveram várias aplicações desta teoria, a demonstração que

as conjugações dela nas situações práticas foram articuladas e diferentes segundo os

casos. Se, por exemplo, na Itália do imediato do pós-guerra os primeiros estudos

empiricos de sociologia – introduzidos pelos americános6 – sustentaram o desenho

do governo excluir o Sul do país (a área mais atrasada) do desenvolvimento industrial

e da modernização em curso, tentando demonstrar cientificamente a incapacidade

das populações meridionais adaptarem-se ao novo modelo de desenvolvimento e à

nova mentalidade empresarial, capitalista e consumista, na Alemanha da mesma

época aconteceu o contrario: ou seja, que as Ciências sociais foram consideradas

indispensáveis para realizarem aquela decisiva integração entre produção de riqueza

e Sozialstaat, cujo objectivo era o da limitação dos efeitos mais pesados da economia

de mercado. Neste contexto, as Ciências sociais – e em particular a nova sociologia do

desenvolvimento -, através da complementariedade entre estudos teóricos e

verificações empiricas, desempenharam uma função crítica em relação ao processo de

5 Ib., p.50.
6 Entre os muitos estudos, cf. F.G.Friedman, Matera uno studio, Istituto Nazionale di Urbanistica,

Unrra-Casas, Roma, 1952; F.G.Friedman, Osservazioni sul mondo contadino dell’Italia meridionale,
“Quaderni di Sociologia”, inverno 1952, pp.148-161; F.G.Friedman, Il modo di vivere dei contadini e la
loro concezione della vita, “Comunità”, vol.X, n.39, apr. 1956; E.C.Banfield, Le basi morali di una
società arretrata, Il Mulino, Bologna, 1961; D.S.Pitkin, Land Tenure and Family Organization in an
Italian Village (Sermoneta), 1954.
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profunda modernização em via de cumprimento e, sobretudo, a tudo o que parecia

como “estabelecido” e “efectivo”7.

Numa maneira muito sintetica, os Estados africanos que decidiram encaminhar-se

para a modernização depois da obtenção da independência – praticamente todos –

tiveram que escolher entre estes dois modelos: o primeiro, em que o processo acima

citado vai desenvolver-se “sem rede”, e em que a função das Ciências sociais é apenas

a de ratificar e até exaltar os elementos básicos da filosofia inculcada na sociedade

pelo poder político: corrida para a productividade, aumento dos gastos, adopção do

modelo de vida e dos valores ocidentais8. O segundo, que visa individuar um espaço

próprio de acção pelas Ciências sociais, pois objectivo da modernização é desenvolver

o país, mas garantindo a existência daquele “Sozialstaat”, que caracterizou a

Reconstrução alemhã, e que impõe que as disciplinas sociológicas joguem uma

função crítica e autónoma em relação ao poder político.

Quando o Moçambique aderiu - depois de dúvidas e contrastes internos - ao bloco

soviético e, então, à ideologia marxista-leninista, teve uma construção teórica

consequente com esta escolha, mas bem mixturadas com a outra da modernização da

sociedade.

Na relação entre modelo de desenvolvimento e Ciências histórico-sociais, o ponto

de partida foi o seguinte: segundo ensinou Marx, é preciso conhecer a sociedade para

transformá-la. Esta - mais ou menos - foi a tarefa que os cientistas - explicitamente os

sociais - moçambicanos assumiram. Muito bem essa ideia tem sido esclarecida pelo

F.Ganho, segundo o qual “Nós, moçambicanos, acreditamos que a nossa tarefa

enquanto cientistas e investigadores consiste em compreender as formas que nos

permitam alterar as condições sociais”9. Esta formulação parece a sintese mais eficaz

para descrever o papel do cientista marxista numa sociedade em formação como a

moçambicana, sem esquecer que este projecto passa pela afirmação duma firme obra

de modernização, cuja filosofia encontra-se sobretudo na concepção ocidental do

desenvolvimento.

7 Sobre este aspecto, cf. E.Taliani, Sviluppo come ricerca, ETS, Pisa, 1992, em particolar o primeiro
capítulo, Sociologia dello sviluppo e ricerca empirica nella Germania degli anni Sessanta, pp.9-64.

8 Temos que concordar, neste sentido, com o que escreve S.C.Dube, em Modernization and
Development, The United Nations University, Tokyo, Zen Books Ltd, London and New Jersey, 1988,
p.16, quando afirma: “The Third World believed that modernization was necessary, desirable and
possible; the idea won eager and enthusiastic acceptance. Those offering development aid promoted
this hope in subtle ways”

9 F. Ganho, Problemas e prioridade na formação em Ciências Sociais, "Estudos Moçambicanos",
4/1983, p.7.



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly 6

2.Sistema de valores e Nova sociedade na construção do Estado socialista
moçambicano:
o contributo das Ciências sociais.

Não parece possível enfrentar o tema da relação Ciências sociais – edificação da

nova sociedade moçambicana, sem antes ter esclarecido as razões e as modalidades

através das quais tem ido constituíndo-se o aparado ideológico e ético que terminou

com a opção da Frelimo abranger o modelo socialista de organização estatal.

Como tem sido destacado para vários autores, esta decisão e a aderência, ao nível

internacional, ao bloco ex-socialista não foi tomada automaticamente e

imediatamente10. As três organizações que lutavam pela independência do

Moçambique (Manu, Uname, Udenamo), e que acabaram, no início dos anos

Sessenta (1962), para confluir na “casa comum” que assumiu o nome de “Frelimo” –

Frente de Libertação Nacional - não tinham bases ideológicas de caracter marxista-

leninista, embora desde o início tivesse sido tomada a decisão de adoptar o método

do “centralismo democrático”. Tudo isto pode ser explicado salientando o que sempre

constituiu o principal objectivo da luta, a qual todos os outros ficavam submetidos:

obter e independência nacional.

Nesta maneira, o programa originário da então recém-nascida Frelimo reflectia

esta situação. Coerentemente, a ideologia que o acompanhava podia classificar-se

como “nacionalista” e “progressista”, mais ou menos a mesma que continua dominar

a estratégia política até a morte de E.Mondlane, fundador e primeiro Presidente do

partido (1969), enquanto a virada oficial pela ideologia marxista-leninista cumpre-se

– com a transformação do movimento em verdadeiro partido político – em ocasião

do Terceiro Congresso (1977). No curso do Segundo Congresso (1968), o objectivo é o

da formação de um “sistema de autogestão popular”, que “lança as bases de um

Moçambique evoluído, próspero e democrático”11, palavra, esta última, que parece

excluir uma abordagem revolucionaria, pelo menos em têrmos clássicos. Não à toa,

nas resoluções do Segundo Congresso, o capítulo relativo à política externa deixa

entender a vontade da Frelimo ter o leque mais amplo de aliados internacionais, sem

excluir ninguém, privilegiando os países africanos e os da América Latina em luta

pela independência, mas procurando o apoio de “todos os países socialistas” e os

10 Cfr., entre os outros, E.Nascimento, A concepção da educação em Moçambique, CEDIMO, Doc.
Inf. N.3, Série F, 1981-06-29, Maputo, 1981.

11Frelimo, 1° e 2° Congresso, Associação Academica de Moçambique, (Lourenço Marques?), 1974.
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“progressistas do Ocidente”. O sentido geral seria reunir as forças de progresso para

elas oferecerem o “máximo contributo ao movimento mundial contra o colonialismo

e o imperialismo para a emancipação econômica, política, social e cultural dos povos

e para a construção duma nova sociedade livre da exploração do homem pelo

homem”. Parece agora oportuno – não obstante este trabalho não tenha a tarefa de

penetrar no debate interno da Frelimo – esclarecer muito sinteticamente os motívos

desta opção, que torna decisiva pela construção da sociedade no Moçambique

independente.

Muito complexos são os motivos da “virada pelo socialismo”. A presença de

posições radicais afirmou-se uma vez que o fio de ligação que E.Mondlane tinha com

os EUA quebrou-se quando os dirigentes da Frelimo compreenderam que aquele

Estado tinha escolhido uma estrada diferente que a do apoio à independência do

Moçambique: ou seja, o sustento ao Portugal, que – apesar do regime anti-

democrático de Salazar - fazia parte da NATO e dos aliádos dos americános.

No curso da primeira fase, entretanto, parece certo que Mondlane - também por

causa da sua formação cultural - teria desejado do Moçambique obter a

independência sem chegar ao conflito (indirecto) com os EUA e (directo) com o

Portugal. Em suma, que ele fosse favorável a uma via diplomática e política.

Documentos recentemente publicádos pelo Departamento de estado dos EUA12

revelam que também uma parte consistente da diplomâcia daquele país achava

Mondlane como “amigo” e “pró-ocidental”, orientado para “mudanças pacíficas”, e

constringido a levar à guerra ao Portugal, devido à constante recusa do estado

colonizador “em aceitar os novos tempos”. A conclusão do então embaixador norte-

americano na Tanzania, William Leonhart, foi a dos EUA apoiarem o processo de

libertação do Moçambique, pois “Mondlane é uma força de moderação”. A história

cumpriu-se diferentemente do que podia ser, e, enquanto os EUA tomaram a decisão

de sustentar o Portugal (assim como os outros Estados da África Austral vizinhos ao

Moçambique), a Frelimo virou para uma hipótese de obtenção da independência,

uma ideologia e um apoio internacional de tipo abertamente socialista e

profundamente anti-ocidental, sob a guia de Samora Machel.

O que é preciso sublinhar - além dos eventos políticos específicos - é que a origem

“socialista” da Frelimo foi causada pela incapacidade ou impossibilidade de as partes

12 Foreign Relations of United States, vol.XXIV, 1964-1968; por um primeiro comentário, cf.
"Notícias", 27/11/1999, p.2.
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em causa encontrarem um acordo, que garantisse a independência do Moçambique,

sem o Portugal perder todas as vantagens de caracter econômico derivantes da

relação com a antiga colônia. Portanto, a escolha socialista da Frelimo tem que ser

interpretada como o único meio através do qual chegar ao objectivo primário, o da

libertação do Moçambique.

A este propósito tem que ser condividida a afirmação, feita durante o V Congresso

(1990) para  J.Ó.Monteiro – ex combatente, ex deputádo e ex ministro da Frelimo –

que visa explicar o sentido da opção socialista do 1977: “A escolha da opção pelo

marxismo-leninismo em Moçambique não foi uma escolha tanto pelos conteúdos

precisos da ideologia marxista-leninista, mas foi uma escolha que quis dizer que nós

deliberadamente estamos com um socialismo, com um marxismo verdadeiro”,

diferente dos dos outros países africanos “aldabrados” – como, por exemplo, a

Tanzânia. Em suma, tratou-se de “uma busca de autenticidade revolucionária”, que a

Frelimo pretendeu impor como marco identidário típico do novo Moçambique13.

Tudo isto jogou um papel notável no que diz respeito ao tema deste breve ensaio, a

relação Ciências sociais – modelo de desenvolvimento do país.

Este discurso deve ser entendido no interior da perspectiva histórica apenas

descrita. A primeira pergunta à qual responder, portanto, é a seguinte: qual é o

modelo de sociedade pensado pelos dirigentes da Frelimo, e qual o papel das Ciências

Sociais neste tipo de construção?

Para responder a esta dupla pergunta, antes de esclarecer os eixos aos redores dos

quais vira a ideologia da Frelimo de E.Mondlane e, sobretudo, de S.Machel, é preciso

explicar qual foi a situação educacional, cultural e moral encontrada durante a luta de

libertação, pois o projecto de construção de uma sociedade e o papel das Ciências

sociais nessa não podiam iniciar senão partindo dà condição vigente naquela época.

2.1.O papel das Ciências sociais no Moçambique da época colonial.

As relações entre poder colonial e Ciências sociais sempre foram caracterizadas

para uma evidente dependência destas daquilo. Coerentemente com a história deste

conjunto de disciplinas, neste caso também houve uma forma de emprestimo:

sobretudo antropologia e algo de próximo à psicologia – sobretudo social -

desempenharam um papel de claro, aberto e significativo sustento à política colonial

portuguesa, particularmente feroz para os indígenas. Os que têm que ser

13 Afirmação presente em B.Mazula, Democracia, cit., p.156.
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considerados como os fundadores do moderno pensamento colonialista português,

O.Martins, A.Enes, etc., deram origem a uma verdadeira escola que pretendia

abordar cientificamente o tema da relação colonizadores-natívos, segundo

perspectivas de inspiração neo-positivista e neo-cientista.

O.Martins afirma que os negros são apenas “braços, ferramenta humana e

trabalhos”, colocando-se “entre o homem e o antropóide”. Eles conseguem trabalhar,

mas somente agrilhados “pela necessidade imediata”, por isso é preciso conservar a

escravidão, apesar das recomandações dos outros países ocidentais, todos

endereçados para a construição dum moderno sistema capitalísta, em que elemento

central é o trabalho livre numa sociedade baseada nas novas relações dinheiro-

mercadoria-dinheiro14. Neste sentido, o Portugal ficou muito atrasado na formação

dum moderno capitalismo, e isto reflectiu-se na abordagem para as colonias. Estas

deviam ser exploradas no máximo grau, e a maneira para fazé-lo era a antiga:

desfrutar a força-trabalho, segundo as modalidades típicas do sistema de produção

escravista.

Assim, o Portugal resistiu as pressões internacionais até o limite extremo; depois,

quando a situação ficou insustentável, o remedio foi tomado segundo uma linha de

continuidade muito clara: apesar de a escravadura ser abolida, não houveram

mudanças assinaláveis. De facto, Enes, nas vesperas do século XIX, continua falar da

necessidade de forçar “os rudes negros de África” a trabalhar, para o Portugal haver a

certeza de obter a productividade necessária das colónias. A ideia é a segunite:

concorda-se formalmente com a abolição da escravatura, mais afirmando que não

pode-se transformar os natívos em vadios; então, é preciso fazer deles

“trabalhadores”. Estas indicações encontram-se no Código do Trabalho Indígena, do

189915. Unica excepção é a voz do bispo D. António Barroso (1895), que queria propor

uma diferente valorização da população local.

Mas o encontro mais abrangente entre Ciências sociais e objectivos da política

colonial verifica-se nas primeiras decadas do 30, apenas antes e durante a subida

para o poder de Salazar. O então Ministro das Colónias, o 8 de julho do ano 1930,

promulga o Acto Colonial, em que introduz-se de novo e segundo termos mais

complétos o conceito de “trabalho obrigatório”, retirado apenas no 1971. Base teorica

14 O.Martins, O Brasil e as colonias portuguezas, Libraria Editora de Lisboa, Lisboa, 1920, pg.284-
285.

15 Cujo texto pode-se ler em P.R. de Almeida, História do Colonialismo Português em África :
cronologia século XIX, Estampa, Lisboa, 1979b, vol.II.
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deste acto é a afirmação segundo a qual “o colonialismo exige essencialmente o

desnível das raças e das culturas”16.

Com Salazar, a classe dirigente portuguesa esforça-se para encontrar justificações

ideológicas sempre mais “científicas” à política colonial e raçista. Tem que ser

assinalado, neste sentido, o primeiro Congresso de Antropolgia Colonial (Porto,

1934), que fornece as linhas principais da “filosofia da colonização”. A antropologia

torna a disciplina mais representativa do conjunto das Ciências sociais, entendida

como “ciência global” do homem africano e com

sempre mais estreitas relações com as Ciências naturais, em premeiro lugar a

biologia. Não à toa, no decorrer dos anos, sob a ditadúra de Salazar, nascem (nos

anos Sessenta) o Centro de Antropobiologia e o Centro de Estudos de Antropologia

Cultural, cuja tarefa é definir status e caracteristicas do homem e da sociedade

autóctona.

Muito em breve, esta é definida como tradicional e, por isso, “estagnante”: ideias –

que inspiram-se aos antigos teóricos, como Martins e Enes – elaboradas sobretudo

pelos vários trabalhos de dissertação apresentados (nos anos ’60 e ’70) no Instituto

Superior de Ciências Políticas Ultramarinas, em que continua-se considerar o homem

africano como inferior ao branco europeu e não digno de ser libertado dà sua

condição de antropóide, senão muito gradualmente e segundo a abordagem que a

ciência antropológica moderna vai desenvolver, junto com o ensino da Igraja católica,

à qual é deixado – sobretudo depois do 1940, com o Acordo Missionário - o

monopólio sobre a educação dos natívos. Neste sentido, há uma separação

formalmente formulada entre ensino “oficial” (pelos filhos dos colónos e assimiládos)

e ensino pelos “indígenas”, para “elevar gradualmente da vida selvagem à vida

civilizada” o homem africano17.

Este tipo de relacionamento com a sociedade local reflecte as necessidades básicas

do capitalismo da metrópole, o qual – em atraso de desenvolvimento em relação ao

do resto da Europa ocidental – ainda no pós-guerra estava atravessando a fase da que

classicamente costuma definir-se de “primeira revolução industrial”, isto é a da

expansão da industria de base, especialmente téxil. Por isso o grande crescimento

deste tipo de produção favoreceu a opção de o Portugal prosseguir com a antiga

exploração de caracter semi-escravista, pois função da colónia moçambicana era

16 Ib., pg.315-316.
17 Sobre  a origem e a organização do sistema de ensino na época colonial, cf. B.Mazula, Educação,

Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985, Edições Afrontamento, Lisboa, 1995.
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fornecer mão de obra e matérias primas – sobretudo algodão, que no pós-guerra vai

substituir o açucar como a mais importante produção do país – à metrópole.

Então, a nova configuração da exploração do Moçambique não provocou

mudanças notáveis na organização do trabalho, nas relações com os natívos, em suma

na estrutura social do país, que ficou com uma limpa divisão europeus-indígenas18.

Por isso, apesar da crítica das NU (1965) a esta discriminação, sistema educacional

e de ensino vão prosseguir segundo os mesmos endereços até a libertação do país,

desvelando mais uma vez a função de apoio do conjunto das Ciências sociais

portuguesas à política do regime. Tem que ser condividida a opinião de Laplantine,

segundo a qual, até a obtenção da independência, o tipo de antropologia que ia

afirmando-se deve ser concebida como “discurso do Ocidente (e somente do

Ocidente) sobre o outro”19, à qual seria preciso acrescentar uma psicologia virada

para a pedagogia, também ao serviço da colonização, focada sobre a convicção de a

criança negra não poder ser civilizada, devido à sua inferioridade subjectiva e do

contexto social em que costuma viver20.

O fim deste discurso é claro: 500 anos de política discriminatoria não têm

produzidos apenas relações sociais e económicas desiguais entre colonizador e

colonizado, mas sobretudo um sentido de inferioridade e uma despersonalização e

desnaturalização dos natívos, cujo resultado tem sido a falta de uma identidade

colectiva do povo moçambicano e um nível cultural e de alfabetização demasiado

baixos. Daí è preciso começar o raciocinio para compreender a decisão de a Frelimo

construir uma nova personalidade, individual mas principalmente nacional, tomando

cuidado com as formas de resistência tradicionais que iam enchendo o vazio de poder

entre época colonial e pós-colonial.

2.2. Ciências histórico-sociais, cultura e educação na construção do sistéma de
valores do Estado moçambicano independente.

18 Uma sintese das várias fases da exploração colonial moçambicana pelos Portuguêses – embora
datada – encontra-se em L.Passerini (a cura di), Colonialismo portoghese e lotta di liberazione nel
Mozambico, Eindudi, Torino, 1970.

19 F.Laplantine, Aprender Antropologia, Brasiliense, São Paulo, 1988, pg.22-23.
20 R.Maistriaux, L’inteligence noire et son destin, Ed. Problèmes d’Afrique Centrale, 1957.
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Continuidade e ruptúras caracterizam a compléxa fase da edificação moral e

cultural do Moçambique independente. Fica assim impossível descrever todos os

debates que desenrolaram-se durante os anos de luta e os primeiros da

independência. Entretanto, parece oportuno salientar pelo menos as principais

opções presentes na Frelimo, não tanto para tentar elaborar uma reconstrução

histórica, quanto para compreender melhor as diferentes orientações acerca da

estratégia e do modelo de desenvolvimento do país, no interior dos quais vai colocar-

se a questão do papel das Ciências sociais moçambicanas, dos valores da nova

sociedade, do sistema educacional adoptado. Ponto de partida tem que ser a

afirmação de F.Ganho acima mencionada, na qual o autor frisa como a “missão” dos

cientístas sociais moçambicanos sempre tenha sido endereçada para o sustento e a

colaboração à difusão dos principios socialístas.

Para simplificar, a presente analise vai focar a própria atenção principalmente

sobre o esclarecimento das principais linhas de pensamento da Frelimo de Mondlane

e da de Machel, todavia sublinhando que a competição que se jogou no seio daquele

partido foi muito mais compléxa do que a simples confrontação entre as duas

principais personalidades do partido: tratou-se duma verdadeira luta política, da qual

os historiadores ainda hoje não têm conseguido explicar até o fundo os motívos, as

origens, as linhas estratégicas diferentes. Então, fica melhor, aqui, limitar-se à analise

dos efeitos que esses contrastes tiveram nas escolhas de política cultural e

educacional da República Popular do Moçambique21.

21 A principal interpretação da presença de diferentes linhas políticas no interior da Frelimo
sustenta que houveram duas abordagens “ideológicas” que dinstinguiram-se: uma, “revolucionária,
que queria afirmar desde o inicio da luta armada os princípios do marxismo-leninismo, pedindo a
ajuda da União Soviética”; a outra, que pensava melhor passar através da fase “ democrático-
burguês ”, instaurando um regime parecido ao de muitos países vizinhos, como, em premeiro lugar, a
Tanzânia, sem romper com o bloco ocidental ligado aos Estados Unídos. Recentemente apareceu uma
outra interpretação para explicar os contrastes no interior da Frelimo. Ou seja, que os descontros não
houveram essa origem “política”, mas uma mais subtíl, que reflectia a existência de diferentes grupos
culturais e sociais (mas, é preciso sublhiná-lo, não “étnicos”) que se desconheciam reciprocamente.
Então, o verdadeiro contraste – na leitura desta interpretação – foi o entre “a pequena élite do extremo
Sul”, que tinha sido a base pela construção dum primeiro núcleo de burguesia local no seio do Estado
colonial e que “iria imaginar o país à sua imagem, país moderno com o Estado actor central da vida
econômica, com o português como lingua uniformizadora, em Estado-nação de tipo europeu
jacobino”, e os representantes mais ligados à realidade camponesa do Centro-Norte do Moçambique,
que continuaram ficar excluídos dos mecanismos fundamentais que iam determinando a organização
do novo Estado e da nova sociedade. Ora, além das interpretações históricas sobre a origem deste
contraste, o que é importante recordar aqui é que foi a primeira a linha que ganhou, sobretudo com a
subída para o poder de Samora Machel. Pela formulação da interpretação mais recente, cf. M.Cahen,
Estado sem Nação, Comunicação ao Colóquio Moçambique: realidades e desafios do pós-guerra,
Instituto superior de relações internacionais, Maputo, 14 de Dezembro de 1992.
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A partir das regiões libertadas, a Frelimo pretende alcançar um fim bem

ambicioso: construir um modelo de sociedade novo e diferente do da experiência

colonial e pre-colonial. Nestas áreas, junto com a nova organização social, acima de

tudo põe-se a questão política e a ideológica, a formação cultural e moral dos

“quadros” e de toda a população, a trasmissão dos novos valores. Os inimigos para

combater são essencialmente dois: as “influências do capitalismo e da sociedade

‘tradicional’”22.

Todavia, pelo menos num primeiro tempo, isto não tem que identificar-se com a

vontade de organizar uma sociedade socialista. O objectivo é de os Moçambicanos

terem uma ideia clara da sua própria identidade, cultura e história, sem precisar das

ocidental e tradicional, duas formas - muito diferentes, mas com traços comuns - de

“servilismo moral” que impediram ao povo de desenvolver-se autonomamente e

plenamente.

Mondlane pretendia “construir um país novo”23, com o objectivo principal da

“consolidação da unidade interna”, demonstrando que “não havia antagonismos

entre a realidade de vários grupos étnicos e a Unidade Nacional”24.

Esta è a ideia chave que acompanha a estratégia da Frelimo de Mondlane, mas de

Machel também: a da unidade nacional realizada através da modernização e das

enormes dificuldades para realizá-la. Por isso, partindo do assunto segundo o qual o

actual regime econômico mundial, que inclue o caso do Moçambique, baseia-se na

exploração do homem pelo homem, conclue-se que é necessário desencadeiar uma

luta armada contra os Portuguêses para obter a independência e a unidade nacional.

Em vários documentos25 fica claro como as razões desta desigualdade sejam

identificádas, em Moçambique, na divisão entre estrangeiros e natívos, e que a única

solução possível vai ser a obtenção da independência.

O enfoque deste raciocinio exprime, mais que uma analise muito aprofundada

sobre os mecanismos econômicos que provocam a divisão internacional do trabalho,

a convicção de a independência conseguir resolver todos os problemas do país: o

perigo principal é, então, a falta de unidade entre diferentes tríbos e grupos

linguisticos-culturais que vivem no território moçambicano. O novo Estado tem que

22A.M. de Almeida Serra, Moçambique e a transição para o socialismo, "Economia e Socialismo",
60, 1984, p.38.

23E.Mondlane, O novo Mocambique, em Lutar por Moçambique, Livraria Sá da Costa Editora,
Lisboa, 1975, p.182 (ed. orig.: The struggle for Mozambique, Penguin Books, London, 1969).

24 B.Mazula, Educação, cit., p.103.
25 Entre os quais pode-se ler O caracter da nossa luta, Documento interno, Frelimo, 1968.
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ser “nacionalista”, o que quer dizer, ao nível político, ser em grau de colaborar com

todos os “países progressistas”, ao nível económico desenvolver a produção chegando

à autosuficiência, ao nível cultural “desenvolver a cultura revolucionária”. Contudo, o

fim último è o de instaurar em Moçambique um regime “progressista”, passando para

uma forte centralização estatal26.

Apresenta-se logo o problema das relações com as diferentes expressões da

sociedade civil e, em premeiro lugar, com os que representam os valores tradicionais

da civilização camponesa.

Neste sentido, a ideia de Mondlane fica muito compléxa. Com efeito, duma parte

ele sustenta que os eixis principais do estado colonial foram a mesma autoridade

colonial e os regulados tradicionais, salientando a interligação profunda entre os

dois; doutro lado, afirma-se que esta última manteve “todavia uma certa autonomia”.

Na vaga deixada pela queda do poder colonial, o tradicional inseriu-se com todo o seu

peso, afundando as suas raízes na vida das populações locais, graças a uma

legitimidade que vinha duma “concepção popular” e não da força. Isto significa que

havia, na altura da formação do Estado moçambicano independente, uma estreita

ligação - pelo menos nalgumas áreas - entre chefes tribais e populações. O que põe

questões abertas e difíceis para resolver, e que Mondlane identifica principalmente

no perigo da difusão do tribalismo e regionalismo. De facto, a função deste tipo de

organizações na nova sociedade em formação apresenta-se diferente em comparação

com a tradicional. Mondlane sustenta que, na época colonial, esta estrutura teve uma

função positiva e correspondente com as necessidades da maioria. Todavia, com o seu

projecto de Estado moderno, a Frelimo não podia aceitar de ser submetida, nalgumas

áreas do país, ao poder tradicional. Se a tudo isto acrescentar-se que, em várias

regiões, este poder “já tinha um elemento de feudalismo, permitindo explorar os

camponeses”, a conclusão é que “a sobrevivência de semelhantes sistemas é

evidentemente um travão ao progresso duma revolução que tem por fim a igualdade

social e política”27. Em suma, a tendência de Mondlane é de o poder tradicional

desaparecer, fazendo os maiores esforços para envolvé-lo no processo de construção

do novo Moçambique, mas tendo em conta – se isto não for possível – de engajar

uma dura luta contra ele. Neste sentido, a libertação dos camponeses e das mulheres

das estruturas semifeudais, significaria o arranque da nova sociedade moçambicana.

26 Ib.
27 Ib., p.182.
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O papel do partido e da educação faz-se sempre mais abrangente: trata-se das duas

organizações fundamentais que teriam devido chefiar o processo, o primeiro

fundindo-se com o povo e interpretando as suas necessidades e aspirações, a segunda

libertando as consciências dos moçambicanos.

Por isso, Mondlane insiste muito no papel da educação como primeira etapa para

favorecer o desenvolvimento. Mas a abordagen que ele tem em relação aos dois tipos

de educação não parece a mesma. De facto, como a estrutura do poder tradicional era

funcional àquela sociedade, o mesmo valia pela educação. Havia uma perfeita

integração entre as duas: a primeira oferecia cursos especiáis de iniciação para

grupos particulares e estreitos de pessoas (adivinhos, curandeiros, etc.), difundindo

um sistéma universal e compartilhado de valores; a segunda tinha o papel de fornecer

uma maior abertura conceptual, as vezes sacrificando valores e crenças tradicionais,

de tal maneira provocando fortes contrastes. A sintese ia realizando-se no facto de a

educação tradicional ser reservada à multidão, enquanto a colonial e religiosa ficava

pela élite local, necessária para por em ligação populações com regime português.

O elemento novo que tem que ultrapassar esta situação é o projecto de Estado

independente pensado pela Frelimo. Por isso, Mondlane tem a convicção da

necessidade de iniciar com “um novo ponto de partida”, em grau de construir um

novo modelo educacional. Então, seria errado pensar de fundatar a moral da nova

sociedade tirando completamente um ou mais destes três elementos (valores

tradicionais, valores ocidentais e “novos” valores socialístas). A “nova partida” é esta

“simples combinação”, para depois ultrapassá-la e melhora-la. No seu interior, este

projecto tem que tomar em consideração a função de cada membro: da cultura

ocidental, Mondlane pretende escolher as principais inovações que podem tornar

úteis à construção do moderno Estado moçambicano, com filmes e documentações de

todo o mondo, dos Estados Unidos à China. As experiências dos países socialistas

(Rússia, Vietname, Cuba) podem fixar um modelo ao qual inspirar-se para edificar

uma sociedade moderna e mais justa. Do sistéma tradicional, ele quer levar os

aspectos que façam compreender cultura e história africana e moçambicana,

valorizando as características mais inovadoras, por exemplo na arte, na musica e

noutras actividades. Neste sentido, o papel do partido e o da educação quase chega a

identificar-se, pois é o primeiro que assume a guia para chefiar este processo de

transmissão dos valores e da cultura, através da fusão dos elementos acima

recordados. Por isso, se o projecto político-social desenrola-se bastante rapidamente,
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o cultural “vai crescendo devagar e tomando o seu lugar ao lado da cultura

tradicional” muito paulatinamente.

Neste contexto, qual é o papel das Ciências histórico-sociais ? Uma primeira

resposta è fornecida pelo Mondlane: partindo da analise acerca da função que estas

disciplínas tiveram durante a época colonial, “Era necessário - ele escreve28 - que o

próprio Africano adquirisse desprezo pelos seus próprios antecedentes”. Neste

sentido muito geral, os “contos” feitos pelos arqueólogos e historiadores ocidentais,

apoiados pelos sociólogos, pretendem demonstrar que o continente africano nunca

teve um papel quaisquer no desenvolvimento humano, e que a única fonte de

aquisição de formas evoluídas de cultura deveu-se à obra dos colonizadores. A ciência

foi uma das principais armas nas mãos dos ocidentais, com o apoio aberto da Igreja

católica, que - no caso do Estado português - teve o quase-monopólio da educação

dos natívos.

Por tudo isto, Mondlane põe-se o objectivo de devolver dignidade à história e à

cultura locais, construindo uma nova visão da qual arrancar para formar uma

moderna identidade africana e moçambicana. A meta é a de obter resultados

contrários a os que obtiveram os portugueses: produzir cidadãos e não servos. A

escola, uma escola renovada e finalizada à alfabetização e à difusão da cultura nas

massas também através de métodos “informais” (a transmissão dos valores e dos

conhecimentos graças a cadeias entre indivíduos culturalmente mais preparados e

massas populares),  torna como o meio mais eficaz para chegar a este objectivo. Fica

claro que, no pensamento do primeiro Presidente, as Ciências sociais representam

um momento bastante significativo pela construção da nova consciência colectiva do

povo moçambicano, contribuíndo à elaboração e à difusão dos novos valores queridos

pela Frelimo, segundo uma obra de modernização e laicização da sociedade, mas sem

perder de vista as particularidades locais. São elas que podem causar a derrota da

ideia – afirmata-se durante 500 anos de colonização – de uma inferioridade

antropológica dos natívos em relação com os europeus, inculcada nas populações –

graças à ajuda dos chefes tradicionais – para elas perceberem-se como incapazes de

autogovernar-se e autoorganizarem a sua vida social.

Esta importante tarefa, na sua aplicação prática, vai descontrar-se com dois

obstáculos: o da dificuldade de penetrar nas consciências dos camponeses, no sistéma

de valores e na linguagem deles, e a da reacção desenvolvida pelos dirigentes da

28E.Mondlane, Educação e submissão, em ib., p.59.
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Frelimo a esta situação, chegando eles à conclusão que a única via percorrível seria a

da imposição do novo modelo de sociedade. Mais uma vez, fica claro como a

diferença mais profunda não provem das diferenças nas concepções políticas, mas dà

“incomunicabilidade” entre dois sistémas de valores escassamente compatíveis.

Como conclusão, pode-se afirmar que o projecto do Mondlane era o da valorização

das formas mais inovadoras das culturas presentes em Moçambique, todas na linha

da construção do Estado que devia ser independente culturalmente, além que

politicamente.

Este desenho teve transformações bastante radicais no curso da luta armada, e

sobretudo com a subida ao poder de Samora Machel e com as novas condições

políticas internacionais. Houve uma radicalização dos métodos em correspondência a

dos objectivos.

Depois das lutas internas acima mencionadas, o objectivo dos dirigentes da

Frelimo foi formar uma consciência nacional a mais unidária possível. Isto significou

aceitar e propor um modelo de Estado e de sociedade bastante bem definídos. No

primeiro caso, desenvolvendo as estruturas básicas herdadas do periodo colonial:

forte centralização, burocratização e uniformização. A palavra de ordem que os

Portuguêses costumavam utilizar – “só há moçambicanos” – pode ser adoptada para

descrever o desenho da Frelimo no imediato da Libertação. Assim, se o colonialismo

português nunca sustentou o “divide et impera” entre os diferentes grupos

linguisticos moçambicanos, para não correr o risco de a metrópole reconhecer –

embora indirectamente – uma forma de etnicidade própria dos Moçambicanos, a

Frelimo aderiu a esta abordagem, caracterizando-se como anti-tribalista e anti-

regionalista. O que mudou foi, obviamente, a filosofia de fundo e os princípios morais

do novo projecto, mas as estruturas estatais não tiveram que suportar alterações

assinaláveis, se não na falta e na fraqueza do novo pessoal empregado.

A organização da vida nas zonas libertadas – sobretudo no que diz respeito aos

campos – percorreu as orientações acima indicadas. Com particular ênfase desde a

obtenção da independência, mas seguindo uma linha de continuidade mais que de

ruptúra, esta organização inspirou-se a um desenho uniformizador e modernizador.

O poder tradicional foi considerado como feudal, gerontócrata e sexista e, então, não

adequado aos novos valores que a Frelimo pretendia inculcar. Por isso, foi tomada a

decisão de engajar uma dura luta contra os chefes tradicionais até o seu

desaparecimento, para organizar o campesinato segundo estruturas socio-políticas



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly 18

diferentes das do recente passado. Quando, no 1977, o III Congresso decidiu adoptar

uma estratégia de desenvolvimento baseada na agricoltura, promovindo estruturas

colectivas como cooperativas e machambas estatais, com o suporte político às aldeias

comunais – inspirando-se à experiência chinesa e a da Ujamaa da Tanzânia -, o

empurrâo para a construção de uma sociedade socialista estava, provavelmente,

numa condição de fraqueza e, talvez, de grave crise.

Os dados explicam melhor do que as palavras os resultados que esta política

conseguiu obter: no 1980-81 as cooperativas agrícolas constiuídas eram 351, com

35.000 trabalhadores envolvidos, uma cifra muito baixa em confrontação com os

objectivos definidos pelas autoridades: 70.000 cooperativistas em 1980, 1,5 milhões

em 1985, 5,5 milhões em 199029. O comentário a latere destes resultados foi muito

exaustivo: o apoio estatal às estruturas – económicas e políticas – colectivas foi

considerado como “fraco e inconsequente”, avaliação confirmada para os

investimentos nas cooperativas no periodo 1977-81 terem sido apenas o 2% respeito

ao investimento global do sector agricolo. O resto foi destinado quase inteiramente ao

sector estatal, mal organizado e que não conseguiu dar resultados satisfatórios30.

Assim, foi impulsionado um tipo de produção ligado ao estado, que desencorajou as

formas dinámicas da economia31.

O porquê desta escolha tem que ser individuado no modelo mesmo de estrutura

estatal e social que a Frelimo quis impor: uma estrutura que tinha que responder

directamente – em todas as suas articulações – ao poder central, e que avaliava com

um certo suspeito a iniciativa privada, embora esta fosse controlada e dirigida pelos

quadros presentes nas aldeias comunais. Neste sentido, alguém tem sustentado – não

sem razão – que este tipo de política visou organizar o campesinato não para uma

“transição socialista”, mas para “uma vontade tecnocrata de desenvolvimento rápido

pela destruição do modo de produção doméstico e das formações sociais originais no

seio do campesinato, para a construção de uma nação homogénea imaginada pela

fracção radical da comunidade assimilada e crioula do Sul”32. Em suma, volta neste

caso também a antiga questão da escassa e sempre mais difícil compatibilidade entre

a firme vontade de modernizar e uniformizar, e as raízes da sociedade camponesa,

que vai agidizar as formas de resistência contra este projecto.

29 Dados extraídos para A.M.de Almeida Serra, Moçambique, cit., p.39.
30 Frelimo, Relatório do Comité Central ao IV Congresso, Maputo, 1983, p.32.
31 Cf. A.M.de Almeida Serra, Moçambique, cit., p.39.
32 M.Cahen, Estado, cit., p.3.
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As consequências desta escolha determinaram o destino do Moçambique

contemporâneo: a ideia de a Frelimo vestir os fatos de “único agente da

transformação social”33, excluíndo todos os outros, provocou no país uma condição

de profundo incômodo para partes significativas da “sociedade civil”, que não

puderam participar, se não com posições marginais ou de mais ou menos aberta

oposição ao regime, à construção do novo Moçambique. Paralelamente, o contacto

directo com as populações virou sempre mais difícil, não obstante a presença (ou

talvez por causa) dos Grupos Dinamizadores, cujos responsáveis eram eleitos em

relação à militância e à “fidalidade” ao partido, mais que às capacidades, e que

tinham a tarefa de organizar toda a vida social e cultural de uma comunidade. A razão

desta dificuldade no entrar em profunda sintonia com as populações, segundo um

valioso estudioso, tem que ser encontrada na escolha de a Frelimo não ter tomado em

consideração relações “culturais”, mas apenas “ideológicas”, esquematicas e rígidas, o

que provocou o constante afastamento entre partido e povo34.

Com efeito, a simples observação testemunha como, hoje, muito pouco dos valores

transmitidos durante a fase socialista do país tenha ficado no “sentido comum” da

população, a qual parece ter assistido mais ou menos passivamente – na sua maioria

– às mudanças notáveis que sucederam-se nos últimos trinta anos da história

moçambicana.

Os primeiros mas ainda muito incomplétos resultados de uma pesquisa sociológica

em curso de cumprimento, dizem que – sobretudo nas camadas inferiores – a

percepção do projecto socialista da Frelimo foi fraca e pouco clara, tão que muitos

entre os entrevistados ignoram quais foram os objectivos fundamentais desta

estratégia, desconheçem a razão pela qual a Renamo (Resistência Nacional do

Moçambique) decidiu organizar uma oposição assim dura e feroz, identificam na

pessoa de Samora a inteira experiência da RPM, sustentando que ideia dele sempre

foi – para resumir – a da “igualdade na pobreza”, negadora do “desenvolvimento” e

do bem-estar.

Será preciso esperar o cumprimento desta pesquisa para entendermos melhor qual

foi a efectiva relação que intercorreu entre Frelimo da época socialista e população,

mas – desde agora – parece poder afirmar que a transmissão dos valores morais e,

33 B.Mazula, Educação, cit., p.129.
34 A.de Bragança, Da idealização da Frelimo à compreensão da História de Moçambique, “Estudos

Moçambicanos”, 1986, pp.29-52.
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então, a transformação da sociedade moçambicana foram alheias de terem um ponto

de referência importante no projecto modernizador querido para o partido no poder.

Assim, as alterações organizacionais que interveniram no decorrer daquela

experiência – acima de tudo a transformação, no 1978, dos Grupos Dinamizadores

em Células do partido – não provocaram os efeitos desejados, também porque

começou a dura guerrilha da Renamo e dos seus aliados do bloco ocidental, que

conseguiu estragar o projecto da Frelimo.

Contudo, o que fica bastante claro é a impressão de a Frelimo não ter conseguido

por-se – apesar da actividade da propaganda - em estreita ligação com o seu próprio

povo, pois houve um profundo hiato entre intenções e realizações, que foi ampliando-

se com o crescimento, no seio do aparado estatal, daquela élite burocrática que

deixou de considerar como elemento decisivo do sucesso da política governamental a

relação governantes – governados. Significativo, a este propósito, que uma das

últimas campanhas conduzida pelo Machel foi a contra os “burocrátas estatais”

(1980).

Quer as condições internas, quer as internacionais contribuiram determinar as

opções estratégicas da Frelimo depois dos primeiros anos de independência,

orientando a política de desenvolvimento para a extréma radicalização das posições e

a procura de uma originalidade que fazia o par com a fechadura para os que não eram

considerados como “amigos”.

Então, o áxioma do qual Machel trouxe inspiração foi o de o Moçambique ter

energias suficientes para resolver autonomamente os próprios problemas. Mais que

uma vez ele recorda uma formula virada clássica no seio das políticas de

desenvolvimento: isto é que as massas têm que contar com as próprias forças,

construíndo a nova sociedade graças a entendimentos comuns e em relação ao

partido que as representa. Por fazer isto é preciso ultrapassar os antigos modelos que

tinham ido afirmando-se no decorrer da história do país. Então, a primeira tarefa foi

formular um novo e claro conceito de sociedade e de homem, a partir da analise da

experiência colonial e, sobretudo, das relações sociais no interior dos campos.

As Ciências sociais tiveram um papel importante na realização deste projecto, pois

tocou a elas identificar a estrada para viabilizar uma estratégia articulada e global.

Assim, elas colocaram-se em pleno no seio deste desenho modernizador, tendo

apenas a possibilidade de encontrarem as modalidades graças as quais traduzir,

povoarizando-as, as ideias em que a Frelimo baseiava a sua ideologia.
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A tarefa principal das Ciências sociais foi a de definir identidade e caracteristicas

do Homem novo, o verdadeiro ponto de inicio da nova sociedade.

A adesão à ideologia marxista-leninista (oficializada com o III Congresso, no ano

1977) facilitou este processo, pois houveram moldes de referência conhecidos e

universais, aos quais a Frelimo podia inspirar-se, sem perder a sua própria

originalidade. Esta opção caracterizou o Estado moçambicano como o mais fiel à

filosofia escolhida, e, neste sentido, o que aplicou a forma de socialismo mais

coerente que a de todos os outros países africanos. E isto virou como um dos marcos

identidários do país.

Em confrontação com a visão de Mondlane, a ideia central da Frelimo de Samora –

a do “Homem novo” – constituiu uma novidade na continuidade. O “Homem novo”

representa o sujeito sem o qual fica impossível construir a nova sociedade: é um

homem “integral”, com caracteristicas abertamente socialístas, mas sem rejeitar as

“humanístas” tout court, já escarecidas pelo Mondlane. Esta figura de novo homem

não apresenta-se como um quadro definido e delinhado duma vez, mas progredinte

segundo uma visão processual, podindo ele atingir novos conhecimentos e novos

enrequicimentos culturais e morais dos contactos com a sociedade e com o contexto

externos. Trata-se, em breve, dum homem em constante formação, que conseguiu

romper com a relação patrão-moleque da época colonial, e que visa – dum ponto de

vista objectivo – ao estabelecimento da “ditadúra democrática revolucionária”, e dum

subjetivo à afirmação de novos valores, acima de tudo da igualdade e da dignidade

entre os seres humanos, em que o trabalho não é mais uma constrição, mas um valor

social, por melhor dizer o mais importante entre os valores sociais, em ausência do

qual fica impossível edificar a nova sociedade. De facto, o que provavelmente tem que

ser considerado como o principal “ideológo” da Frelimo dos anos Setenta-Oitenta,

Sergio Vieira, traz inspiração, pela definição do homem novo, desde Mondlane,

ultrapassando-o, para chegar à plena formulação dum homem definitivamente

socialísta. Ele apresenta esta figura como produto e no mesmo tempo fim da

tranformação da relidade; é um individuo que diferencia-se quer do homem

colonizado, o qual tem uma mentalidade “sem dimensão temporal, nem física”, pois

precisa da chegada de Vasco de Gama para colocar as suas próprias coordenadas,

quer do burguês, que tende emular o ocidental, esquecendo as próprias raízes.

Em estreita ligação com esta ideia inovadora do homem e da sociedade está a da

educação, único meio para alcançar os objectivos definidos. E esta educação tem que
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ser patriótica, aberta e científica, em tal maneira radicalizando muito as indicações de

Mondlane. Com a centralidade do homem novo, os dirigentes da Frelimo assumem a

responsabilidade de cortar as relações com o homem colonial e com o tradicional,

segundo uma ideia de firme modernização e laicização da sociedade moçambicana35.

Não à toa, em vários documentos a educação tradicional è definida como o lugar

privilegiado da superstição, em oposição à ciência: nessa resulta destruída e

paralizada a iniciativa intelectual e social36[2]. A alternativa proposta é a da

“educação revolucionária”, que pretende construir novas relações sociais e eliminar o

individualismo, o egoísmo, a superstição. Aqui encontra-se um elemento essencial do

projecto “espirítual” do Moçambique de Samora: em paralelo com os valores apenas

recordados, ele visa ultrapassar os aspectos mais “particulares” ao nível político-

institucional, para engendrar e introduzir os mais gerais: assim, o conceito de Nação

substitue os de tribo, região, raça, através da passagem de uma forma “passiva” para

uma “activa” de aprendizagem, chamada de “assimilação crítica”.

Neste contexto, a ciência desenrola um papel notável: ela tem que ser vista como

“força material e transformadora da sociedade”, em que educação e ensino

representam os instrumentos fundamentais, pois função deles é oferecer uma visão

mais moderna e mais laica dos fenómenos naturais e sociais que encontram-se no

mundo. Não à toa, as caracteristicas básicas deste homem são, além dum grande

sentido do equilibrio, o dominio da liberdade e da autoconciência, graças as quais

será possível ele encontrar o seu próprio caminho. Em suma, para usar uma

expressão de Kant, trata-se dum homem que consegue sair da minoridade, para

entrar plenamente no da maturidade, segundo uma visão que lembra muito a

iluminísta.

O papel da educação foi decisivo para os novos valores penetrarem na sociedade

moçambicana. Aqui serão recordadas apenas as principais linhas políticas escolhidas

para adequar o novo sistema educacional à estrategia geral da Frelimo, para depois

falar mais aprofundadamente do papel de apoio das Ciências histórico-sociais à

edificação do Moçambique socialista.

35 Cf. S.Vieira, O homem novo é um processo, Discurso à Segunda Conferência do Ministério da
Educação e Cultura, Dezembro 1976.

36 Frelimo, Educação no Moçambique livre, s.d.
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O primeiro ponto assinalado para S.Machel desde o 1975, no interior da mensagem

aos moçambicanos em ocasião da celebração da independência37, foi o da afirmação

do projecto duma sociedade e dum homem “novos”. No mesmo ano, o Primeiro

Seminário Nacional de Educação tomou a decisão de retirar dos programas de ensino

“tudo o que fosse contrário à ideologia da Frelimo”. Em breve, o marco uniformizador

tomou uma importância prevalecente: perante 16 grupos étnicos e 24 linguas -

principalmente de origem bantu -, a única opção coerente com a estratégia geral de

desenvolvimento do país foi a da adopção do português como idioma oficial,

deixando às linguas locais apenas a dignidade de dialétos38.

Como sustentado no primeiro capítulo deste artigo, a função da cultura e da

educação teve que ser de aberto apoio ao Poder central: ainda no inicio do 1975, a

Primeira Reunião Nacional dos Comités Distritais (Mocuba – Zambezia -, 16-

21/2/1975) sublinhou a importância do papel da cultura para fortalecer a percepção

na população da unidade nacional; e isto foi no sentido de os hábitos e os costumes

diferentes serem unificados, segundo a ideia que unidade è uniformidade. A mesma

linha política foi adoptada no curso do Terceiro Congresso, em que definiu-se a

estratégia cultural pelo desenvolvimento do país. Fica prioridário o combate ao

analfabetismo, para os operários e os camponeses compreenderem melhor os

objectivos do partido. Assim, a primeira campanha de alfabetização (1977-79)

concluiu-se com 100.000 adultos em grau de lerem e escreverem, graças à acção da

Direção Nacional de Alfabetização e Educação dos Adultos, fundada no 1976, que

fazia parte do Ministeiro da Educação e Cultura.

Isto significou uma aberta luta contra todas as formas culturais que não

correspondiam ao projecto da Frelimo: poder e valores tradicionais, religião –

sobretudo católica (que é, como o idealismo, uma das formas do obscurantismo) -,

moral ocidental. Laicidade, sacrifícios da população (a vida luxuosa è definida como

“incompatível com o serviço do povo e da revolução”39, trabalho como novo valor

social ao qual todos os Moçambicanos têm aderir e forte uniformização foram os

eixos aos redores dos quais desenvolveu-se o projecto cultural da Frelimo. Na prática,

37 J.Reis/A.P.Muivane, Mensagem de Proclamação da Indipendência proferida no Estádio da
Machava, em Datas e Documentos da História da Frelimo, Segunda Ed. Maputo, Imprensa Nacional,
1975

38Segundo afirma B.Mazula, Educação, cit., pp.214-215, este tipo de escolha - comum a muitos
países africanos depois de eles terem obtído a independência - demonstra a "marginalização das
linguas nacionais do processo de construição de historicidade" e, em definitiva, "o genocidio cultural
assumido".

39 MINED, O homem novo, Doc. Inf. N.9, CEDIMO, 6/8/1978.
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todo o resto foi considerado como algo de próximo à superstição, arma para os

individuos comuns continuarem ser marginalizados e explorados ou – simplesmente

– tentativas de os inimigos destabilizarem a nova estratégia. Os professores foram

individuados, atribuindo-lhes uma responsabilidade decisiva, como os que deviam

difundir as novas crenças láicas e modernas que o Poder pretendia impor. O método

adoptado nas escolas foi o do centralismo democrático, segundo a convicção que

docentes, estudantes e funcionários tinham que participar à vida dos “colectivos”,

com tarefas específicas, mas com um ponto de encontro comum nas secções, cujo

papel era organizar as actividades culturais, desportivas, sociais, para cada

comunidade desenvolver-se segundo as próprias caracteristicas. Isto significou

confiar com os docentes, mas sem atribuir-lhes o monopólio da sabedoria, nem nas

escolas, segundo uma abordagem que visava apresentar a cultura como o fruto dum

trabalho intelectual colectivo – segundo afirmava a “assimilação crítica” -, ao qual

todo o mundo podia e devia participar, contrariamente ao que acontecia na sociedade

rural, onde o régulo, através do seu poder no ambito cultural, podia dominar também

em todos os outros.

No 1976 começou o primeiro curso de formação pelos ensinantes, cuidado pela

Universidade E.Mondlane, facto que testemunha, mais uma vez, da importância que

o governo atribuia a esta categoria de trabalhadores40, enquanto, praticamente na

mesma altura, foi introduzida nas escolas a disciplina da “educação política”, para os

estudantes entenderem melhor o projecto da Frelimo.

Entretanto, além da estrutura organizacional, parece ainda mais importante

destacar os que foram os princípios básicos do sistema de ensino e da pedagogia

moçambicana no arranque da independência. Estes princípios  têm uma estreita

ligação com os valores gerais que, na altura, pretendia-se difundir: a construção

duma sociedade equitativa, cujos inimigos foram identificados no capitalismo,

imperialismo e tradicionalismo. Educação tradicional e educação capital-colonialista

têm, na analise da Frelimo, objectivos parecidos, em particular “the perpetuation of

the existing oppressive system of class division, through the inculcation of passive

subservience, the stifling of initiative and the fostering of superstitions beliefs in

supernatural forces controlling man and his environment”41. Por isso, a nova

40 Cf. L.Gasperini, L’uomo nuovo come obiettivo, “Politica internazionale”, 10, 1980, pp.57-63.
41 The match that lights the flame, reprodução de um documento oficial da Frelimo sobre a

educação, submetido à UNESCO, acerca das políticas e do progresso da reconstrução da educação em
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educação tem que haver o fim de elevar o nível da sabedoria e dos conhecimentos

entre os Moçambicanos, mas sem eles utilizarem-os egoisticamente. A cultura deve

ser difundida como uma cadeia, para as pessoas desenvolverem-se, e não para gerir o

poder graças à ignorância dos outros. Em suma, com palavras de Samora Machel,

“He who has studied should be the match that comes to light the flame that is the

people”.

Mesmo no inicio da fase socialista da Frelimo e do Moçambique, em ocasião da

Segunda Reunião Nacional do Ministerio da Educação e Cultura, as orientações em

relação ao papel de cultura e escolas vão precisando-se.

Depois de ter recordado a afirmação do Presidente Machel, segundo a qual “é nas

escolas que a Revolução vai ser ganha ou perdida”, o documento acima mençionado

põe o acento na directa ligação entre escolhas políticas do Partido-Estado e papel da

educação, especialmente no que diz respeito a dos adultos. “A principal tarefa é

cumprir os objectivos traçados pelo Partido, ou seja vestir o ensino e a educação de

adultos de um conteúdo de classe”.

Juntos com os jovens, os adultos têm que haver uma orientação muito clara ao

nível ideológico, pois eles devem combater contra “os vestígios feudais, contra as

relações de produção capitalistas ainda existentes”42.

Em paralelo com a educação dos adultos, o papel das escolas também resulta

fundamental na construição duma consciência nacional. A este propósito, “o

Ministerio da Educação e Cultura vê na uniformização dos programas e currícolos das

disciplinas técnicas (...) um passo decisivo”. Mais em geral, “a educação e formação

em todas as escolas deve estar profundamente ligada à difusão da ideologia do

Partido”; assim, a cultura adquire definitivamente o caracter de “instrumento de

luta”, com “conteúdo de classe” e “verdadeiramente nacional”43.

A subordinação de cultura e estrutura escolar as linhas da Frelimo resulta, assim,

total, como tem sido destacado pelos vários autores que confrontaram-se com este

tema; o objectivo último deste “monumental task” fica impossível para cumprir, sem

Moçambique (Jan.1976), Published by the Mozambique, Angola and Guine Information Centre, 12
Little Newport Street, London.

42 Ministerio de Educação e Cultura, O papel dirigente do partido, 2ª Reunião Nacional, Maputo,
1977.

43 Ib., pp.20-21.
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“instilling a revolutionary mentality” nos Moçambicanos44. E mesmo isso foi o que a

Frelimo socialista tentou fazer.

Os outros principios mais particulares, que caracterizam o sistema educacional e

valorial do novo Moçambique, podem ser delinhados no seguinte: 1.interligação

estudo-produção, segundo afirma Marx quando sustenta a necessidade de não

separar actividades materiais e intelectuais; 2.ligado ao primeiro, o segundo princípio

– aprender a fazer, fazendo – monstra mais uma vez a origem “anti-intelectualista”

de Samora, pois aqui o “homem novo” é concebido como homem “integral”; 3.estudar

com as massas e aplicar junto às massas; 4.trabalho lado a lado professores-

estudantes; 5.papel da mulher, objecto privilegiado das políticas educacionais do

novo Moçambique, segundo uma concepção que sempre mais vai afastar-se da

presente na sociedade tradicional, em que a mulher desenrola uma função de mera

reprodução e prazer45.

Todavia, este ambicioso projecto de renovação e refundação da sociedade, que

mobilitou muitas forças do novo Moçambique, não demonstrou-se suficiente para

evitar uma grave crise. Depois de cerca de cinco anos, as dificuldades na realização

deste desenho vieram a tona. Por isso, o então Ministro da Educação, Graça Machel,

tentou lançar um programa diferente, incentrado na palavra de ordem da “unidade

na diversidade cultural”. Foi evidente a presença de duas orientações na política

educacional da Frelimo, mas o Ministro perdeu a sua batalha, até quando as

resistências internas e a guerra desencadeiada pelas forças estrangeiras adversas à

Frelimo não conseguiram provocar – na metade dos anos Oitenta – uma virada

radical para uma política liberal.

2.3.O papel das Ciências histórico-sociais.

Em todo este processo, qual foi o papel das Ciências histórico-sociais

moçambicanas ?

Acima de tudo è preciso tratar do “conto” que a Frelimo quis impor na sociedade e

nas escolas, acerca da leitura feita sobre o desenvolvimento histórico do

Moçambique.

44 A.T.Mugomba, Education in Mozambique, “Journal of Southern African Affaires”, 4 (3), oct.
1978, p.18.

45 E.Nascimento, A concepção, cit..
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Coerentemente com o discurso nacionalista, centralista, uniformizador, anti-

tribalista e anti-raçista levado a cabo ao nível político, a interpretação da história

moçambicana reflecte estas intenções marcadamente ideológicas. Assim, a

construção da história oficial passa – como no caso de outras disciplinas, como

geografia e lingua portuguesa – através da re-escritura dos manuais escolásticos.

Neste sector, a tentativa è a da valorização de todos os acontecimentos “patrióticos”

que têm sucedidos no Moçambique, nas suas várias épocas. Um documento do

Moçambique da época colonial testemunha mais uma vez esta intenção: acima de

tudo, aparece muito clara e forte a ideia segundo a qual os que vivem “entre o

Rovuma e o Maputo” pertençam à mesma nação. A necessidade de inculcar na

população uma profunda consciência nacional explica-se no facto de os dirigentes da

Frelimo quererem transmitir a ideia que hajam mais elementos comuns que

diferenças entre os moçambicanos. Isto pode explicar-se principalmente através da

demonstração que há uma cultura comum, e que na época colonial a luta contra os

Portuguêses foi a luta de todo o povo contra o mesmo inimigo. Por isso, o documento

evidencia como heróica foi esta resistência, e como será preciso, uma vez alcançado o

objectivo da independência, exaltar o papel quer do povo, quer dos combatentes mais

corajosos, difundindo esta concepção entre a população. O motívo da derrota na luta

contra os Portuguêses vai ser identificado na desigualdade dos meios bélicos, numa

certa falta organizacional dos Moçambicanos, no traimento de poucos, síngulos

chefes de tribos – não à toa, os que pretendiam representar os valores da sociedade

tradicional, contra os quais a Frelimo sobretudo de Samora engajou uma dura luta -,

que venderam si mesmos e todo o povo moçambicano ao invasor46.

Segundo estas linhas interpretativas desenrolam-se os textos fundamentais pela

difusão da ideológia da Frelimo: o “conto” que resultou destas foi, assim,

constantemente orientado na construção duma história nacional teleológica, mais

que duma reconstruição crítica dos processos econômico-sociais do Moçambique.

Para levar apenas alguns exemplos desta tendência, podemos arrancar desde

Monomotapa, o qual torna ser o primeiro ponto de referência dum Moçambique pre-

colonial “vivo” e com elementos de originalidade, que não vão desaparecer com a

chegada dos Portuguêses, para chegar à ênfase na “forte resistência dos

moçambicanos”, assim como o traimento de alguns Mwenemutapas, que provocou a

46 Frelimo, Departamento de Educação e Cultura, Programas para o Ensino Primario, s.d. (mas
provavelmente 1968).
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falência da “resistência heróica do nosso Povo” e a penetração do inimigo47, com a

exaltação de todas as formas de resistência – não somente activa, mas também

cultural -, que permite uma leitura e um ensino da história teleologicamente

endereçados para o momento da obtenção da independência.

Algumas consequências merecem de ser sublinhadas: como a introdução duma

leitura maniqueia da história do país, com uma divisão limpa entre os “bons” (os que

tiveram um papel julgado como positivo no decorrer dos acontecimentos que

concluiram-se com a obtenção da independência) e os “ruins” (os que tiveram um

papel contrario ao alcançe deste objectivo). Um exemplo, neste sentido, è fornecido

para a leitura – em verdade muito esquemática – das acções dum herói moçambicano

(no texto fala-se da “coragem de Caprazine”), que conseguiu expulsar “todos os

portuguêses do império”48, em oposição ao “traidor Mavura” que, depois de ter

regressado – em 1628 – na terra natal e depois de ter recebido uma educação

religiosa pelos portugueses, decidiu “entregar as minas de ouro, cobre, prato e

estanho aos portugueses”, permitindo-lhes de construir igrejas e difundir a religião

católica.

Seguindo estas linhas, e falando dos tempos modernos, história e lenda vão

mixturando-se: personagens como Mondlane, S.Machel, J.Machel e outros parece

façam parte duma construção mítica do “espírito” duma nação que precisa de hérois,

assim como é exaltado o papel do “povo”, dos camponeses e dos operários e, por

consequência, da Frelimo, única e verdadeira sua representante.

Coerentemente, o manual único que os estudantes podiam ler nas suas escolas

sublinha a visão da história do Moçambique como história do “Povo Moçambicano”,

interpretada como oposição mais ou menos unidária às invasões e conquistas

estrangeiras, e principalmente portuguesas.

A este propósito, digno de significato é que o manual nada diga acerca da guerra

civil combatida pela Renamo e a Frelimo até o 1992, pois destaca o papel da África do

Sul e do seu regime de apartheid em oposição à criação dum Moçambique livre e

independente. Em suma, mais uma vez fica claro como o objectivo seja a

demonstração de os moçambicanos terem lutado sempre unidos para obterem a

independência do estrangeiro: isto implica alterar, muitas vezes, a realidade

47 A história da minha Pátria, Ed. INDE, Editora Escolar Interglobe Printing Inc., Beauville,
Quebec, Canada, 1999, Manual da 5ª Classe do ensino primario.

48 Ib., p.24.
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histórica, oferecendo uma leitura muito uniforme, parcial e escassamente crítica dos

processos históricos que iriam determinar-se no decorrer dos anos.

A mesma abordagem encontra-se em outros manuais, como o do 7° ano do ensino

primario, que visa oferecer um quadro exaustivo dos movimentos nacionais de

libertação em África; neste caso também prevale a importância atribuída a esses

movimentos, enquanto apenas poucas linhas falam da Revolução de Outubro e do

papel do socialismo no longo processo de descolonização49.

Mas este tipo de perspectiva não limita-se apenas aos manuais pelas escolas, pois

muita parte da literatura moçambicana desenrola um papel de apoio e de

vulgarização da ideologia vigente, em detrimento da função crítica. Por exemplo,

falando sobre a identidade nacional – um dos aspectos mais problematicos do

Moçambique actual – Siliya afirma que é importante que “os moçambicanos de hoje

tenham sentido comum de terem a mesma pátria e trabalharem juntos para acabar

com a miséria, a fome, a nudez, e apostem no desenvolvimento deste país. É esta

vontade comum de conviverem, trabalharem, e porque já formam a família de

moçambicanos que nasce a Nação moçambicana”50.

O acima mencionado constitue apenas um exemplo de como uma abordagem à

ciência muito próxima às necessidades do Poder acabe para a ciência mesma esgotar

todas as suas potencialidades de raciocinio crítico e de compreensão da realidade

actual e do decorrer da história. O caso desta disciplina não exclue o das outras que

pertencem àa Humanities, pelo contrario, a metodologia seguida provoca os mesmos

efeitos: uma abordagem muito abstracta e finalizada à difusão de axiómas, sem

preocupar-se de utilizar os instrumentos empíricos necessários para demonstrá-los,

assim acentuando o hiáto entre teoria e prática, e deixando as Ciências histórico-

sociais moçambicanas numa posição de atraso em confrontação com as do resto do

mundo.

Se esta é a situação de hoje, no que diz respeito à época que nos interessa demais –

a da formação do Estado socialista – o discurso não muda muito. Parece

particularmente exaustivo o que Bragança sustenta, partindo dà analise de dois livros

saídos nos redores da metade dos anos Setenta, da qual ele inicia o seu raciocinio

para formular uma ideia e um projecto de ciência diferentes dos aos quais a cultura

moçambicana estava acostumada. Com efeito, quer o texto de J.Saul, quer o de

49 República do Moçambique, História, 7ª classe/volume II, Instituto Nacional do Desenvolvimento
da Educação, INDE/Editora Escolar, 1992.

50 C.J.Siliya, Ensaio sobre a cultura em Moçambique, CEGRAF, Maputo, 1996, p.166.
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J.Hanlon, não obstante a sua utilidade, continuam apoiar abertamente o desenho

ideológico da Frelimo, com o intúito de combaterem as posições antagónicas, mais

que o de oferecerem uma interpretação crítica51.

O que Bragança põe em evidência refere-se a uma leitura da história da Frelimo

(identificada com a do inteiro país, segundo pretende a propaganda do partido no

poder) “de forma inquestionável”, deixando de analizar conteúdo e limites da vitória,

sendo os dois téxtos dominados para uma “problematica teleológica”52. Doutro lado,

os estudos mais próximos, politicamente, a uma visão de direita e, então, que opõem-

se ao projecto da Frelimo, têm as mesmas caracteristicas, apresentando a Frelimo

como serva dos interesses dos países socialistas.

A conclusão pode ser leitoa como um convite a mudar, a desenvolver uma história

menos “ideológica” e mais “crítica e construtiva, sem cair no paternalismo académico

e no trionfalismo cego”53. Objectivo final é chegar a uma história “problematizada”, o

que significa dar dignidade científica a esta disciplina, para ela dinstinguir-se dà

leitura – lecita, mas que pertence à propaganda – do passado fornecida pela Frelimo.

Trata-se dum ponto de vista profundamente inovador, começado pelo grupo de

historiadores do Centro de Estudos Africanos já há alguns anos atras - como pode-se

ver um pouco mais adiante - que pretende destruir um complexo aparado ideológico-

propagandistico, para libertar a ciência (especialmente a histórico-social) do dominio

da política, e autonomizá-la. Esta tentativa, ainda hoje actual, foi considerada

perigosa pelos governantes e marginalizada, não somente ao nível da história, mas

também ao das outras disciplinas que fazem parte das Humanities.

A cavaleiro entre o termine da experiência socialista e o inicio da liberal, no 1982,

um seminário internacional sobre o papel das Ciências sociais na África Austral

desvela a existência de duas linhas bastante diferentes que iam confrontando-se no

seio do debate acerca do que deviam ser ciência e cultura na sociedade moçambicana.

Dum lado, uma ainda “governativa”, fiel às indicações pela Frelimo, sempre mais

dogmáticas e, paradoxalmente, sempre mais fracas; doutro, especialmente da parte

do grupo de historiadores do Centro de Estudos Africanos54, uma posição crítica, que

51 Trata-se de J.Saul (editor), A Difficult Road: The transition to Socialism in Mozambique,
“Monthly Review Press”, New York, 1985 e de J.Hanlon, Mozambique: Revolution Under Fire, Zen
Books, London, 1984. O ensaio de A.de Bragança é Da idealização, cit..

52 A.de Bragança, ib., p.34.
53 Ib., pp.34-35.
54 O CEA foi fundado no 1969, em Boane (vila a cerca de 25 Km. de Maputo), com o nome de

“Instituto de Investigação Científica de Moçambique; no 1976 assumiu a actual denominação, com
sede na capital. Deste momento, o CEA faz parte da estrutura da Universidade “E.Mondlane”.
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pus, talvez pela primeira vez num convênio público daquele nível, a questão duma

verdadeira função crítica da história, embora sempre dentro da perspectiva dum

Estado socialista. À ordem do dia não era a ultrapassagem da sociedade socialista e a

libertação da ciência depois do fim desta experiência, mas qual original contribuição

as várias disciplinas (e, neste caso particular, a história) podiam oferecer para a

sociedade moçambicana desenvolver-se ao nível cultural e de efectivo conhecimento

da própria história.

O téxto dos históradores do CEA apresenta uma óptica que visa provocar uma

ruptura na cultura e na política cultural da Frelimo. A visão geral coloca-se dentro da

estratégia da construição da sociedade socialista moçambicana, focando a atenção na

relação teoria-prática, na altura – como visto - muito fraca. Assim, a ideia é a segundo

a qual, a partir dos estudos arrancados desde o 1979 nas zonas libertadas (em

premeiro lugar em Cabo Delgado), “theoretical frameworks or problematics are

shaped and determined by the class relations prevailing within the space or time

context chosen for study”55.

Isto permite de os históriadores do CEA colocarem-se no interior da linha marxista

indicada pela Frelimo, mas também de exercitar uma significativa função crítica: isto

é afirmar que, a diferença do que a gente pensa comumente, nos últimos vinte anos,

os paradigmas usados para contar os acontecimentos desenronlado-se em

Moçambique não foram diferentes dos utilizados na época colonial. Simplesmente, a

perspectiva histórica foi enfrentada como simples contra-reacção à negação da

história africana, assim continuando falar de Afrocentrismo vs Eurocentrismo,

Resistência Africana vs Colaboração Africana, etc.. Esta continuidade levou a uma

importante consequência: que esta abordagem foi incapaz de produzir “framework

containing its own tools of research able to liberate African history from its

dependence and subjugation”56.

Quais as modalidades para criar uma ciência histórica africana, original e

autónoma em relação à europeia ? Acima de tudo, é preciso elaborar um novo

paradígma, em que haja consciência histórica paralela aos conhecimentos históricos,

focando as pesquisas sobre a centralidade da classe trabalhadora moçambicana e as

55 The History Workshop CEA, Towards a History of the National Liberation Struggle in
Mozambique: Problematics, metodologies, analyses, Relação ao encontro organizado pela
Universidade Eduardo Mondlane e o Centro de Estudos Africanos, em colaboração com a UNESCO,
Reunião de especialistas sobre os problemas e as prioridades na formação em ciências sociais na
África Austral, Maputo, 9-13 agosto 1982.

56 Ib., p.2.
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suas transformações, mais que sobre um projecto – muitas vezes vágo – para o

futuro.

Trata-se, obviamente, de um mecanismo não automático, mas que precisa de

alguns passos que a nova abordagem cientifica tem que cumprir. Em premeiro lugar,

rejectar a antropologização das classes trabalhadoras; depois, definir um método

para efectuar analises específicas, embora sempre dentro dum quadro teórico bem

definido. Isto visa evitar a “fossilization of history”, pois um dos objectivos

fundamentais da nova visão proposta é a de elaborar uma história viva, processual e

em continuo caminho, que nunca para-se em frente de certezas axiomáticas. Assim,

como o conteúdo tem que enfrentar o desafio da “laicização”, as fontes também têm

que ser problematizadas, a partir dà exploração das orais. O ênfoque, ao nível

tematico, fica a luta de libertação nacional, que deve ser estudada segundo as suas

dinámicas, e não “in terms of outside referential comparison”. Por isso, a “nova

abordagem” tem que haver o objectivo de democratizar e popularizar a história

nacional, colocando esta perspectiva na analise da classe social trabalhadora. “Dar-

lhe voz”, através de entrevistas pode contribuir a evitar um erro que, desde a

obtenção da independência nacional, foi constantemente cumprido: o dum

“ritualized recording of the struggle”, como tem sido destacado acenando aos

manuais de história pela escola primaria.

Dentro dessa perspectiva, o grupo de trabalho propõe temas específicos,

marginalizados ou completamente esquecidos pela jovem tradição do Moçambique

independente: o papel da mulher na história da Libertação, a história dos

Moçambicanos que trabalhavam na Tanzânia, e que, entre os primeiros, começaram

organizar a resistência armada, o ênfoque das pesquisas não apenas nas zonas

libertadas, mas no contexto do inteiro continente também.

Então, as contribuições mais significativas fornecidas pelo grupo de trabalho acima

citado foram duas: uma radical mudança de abordagem da disciplina e um igual

enrequicimento das fontes. Tudo isto para obter o resultado duma moderna,

independente e original ciência histórica moçambicana, útil pela edificação dos

principios socialistas do Estado, mas com margens de manobra suficientes para não

continuar ser “ancilla politicae”.

Este discurso de progressiva autonomização desde o poder político parte, em

Moçambique, graças às posições tomadas pelo grupo de historiadores do CEA; muito
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mais lenta será a “contaminação” deste espírito para as Ciências sociais no sentido

estreito do termo, como a política academica pode confirmar.

O pedido de autonomia invocado pelos historiadores do CEA representa um ponto

de vista minoritário. De facto, as outras intervenções colocam-se, em grande

prevalência, numa linha de fiel aceptação do que o Partido-governo tinham elaborado

desde o 1975, e que temos tentado de salientar pouco em cima.

O discurso de F.Ganho, então Reitor da UEM, logo põe os termos da questão. As

Ciências sociais, em Moçambique, têm sentido, apenas no seio da possibilidade de

alterar as condições sociais da população. Mais uma vez, é criticada a “ciência social

burguesa”, presente na África do Sul, que visa manter a vigente ordem social. A

discrimem é clara: a luta presenta-se entre uma ciência que pretende mudar a

sociedade e uma outra que queria manté-la57. Neste sentido, uma tal visão propõe de

novo uma esquematização classica, que o grupo de historiadores do CEA classificou –

no mesmo encontro - como herança duma abordagem “dependente” e escassamente

autónoma em confrontação com a ocidental.

As duas linhas caracterizam as intervenções de todo o encontro, com uma limpa

prevalência da adesão a sustentada pelo Ganho.

Aqui é possível recordar apenas as intervenções prncipais pelo que concerne o

tema da relação Ciências sociais – endereços político-ideológicos.

J.Saul, no seu discurso, coloca-se segundo um angulo visual muito radical,

propondo uma ciência do desenvolvimento “que conscientemente e sem complexos se

associa à ‘luta de classes’, à luta pela verdadeira libertação da África Austral”58. Mais

uma vez, a ideia é a de evidenciar como a teoria burguesa vise afirmar que o

capitalismo consegue resolver os problemas do subdesenvolvimento, enquanto a

marxista faz uma avaliação exactamente contrária. O ponto fraco desta última

abordagem seria de o marxismo africano existir em várias formas e correntes, facto

que obstacula a unidariedade da iniciativa ideológico-cientifica. Por exemplo, Saul

cita o “marxismo populista” (ou “nacionalista negro”) levado a cabo para Dan

Nabudere, que subestima os efeitos no Terceiro Mundo da força ainda existente do

capital global; o “formal”, ligado ao “catecismo e abstractismo do stalinismo; o

“produtivista”, etc. A conclusão, em verdade muito abstracta, é de o marxismo dever-

se caracterizar como “aplicado”, segundo conteúdos bastante vágos. Em paralelo, e

57 Ib., Discurso de abertura pelo Reitor, UEM, agora em F.Ganho, art. cit..
58 J.Saul, Estudo do desenvolvimento para mudança social na África Austral, ib.p.1.
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como demonstração explicita da abordagem que tem que ser seguida, o autor acaba

afirmando: “Naturalmente, a investigação do Centro está intimamente ligada às

necesidades definidas pelo Partido e pelo Estado”59. Palavras que desvelam, com

uma clareza absoluta, a ideia da abordagem que as Ciências sociais têm que haver na

sua relação com o Poder.

A outra contribuição digna de ser recordada é a elaborada pelo CEA, que põe-se

em posição interlocutória entre a do grupo de historiadores e a do Reitor e de J.Saul,

alinhadas às indicações do Partido-Estado.

Neste caso60, depois de ter esclarecido que é a “political unity which defines the

areas of action for social research in Mozambique today”, o documento frisa como a

política de aliança entre camponeses e trabalhadores influenciou notavelmente a

actividade de pesquisa do CEA. O qual desenvolveu principalmente três sectores: o

primeiro, “the choice of research problem”; o segundo, a unidade da “research with

teaching and the application of research”; o terceiro, estabelecendo uma unidade

analítica “within which the research is conceived and executed and within which the

Centre operate as a whole”61.

Pela analise dos três sectores acima citados renvia-se à leitura do inteiro

documento. Todavia, parece oportuno lembrar as que foram as conclusões desta

contribuição, que colocam-se, mais uma vez, entre uma adesão – difícil dizer quanto

convencida ou quanto necessária - às indicações da Frelimo e um pedido de

autonomia na actividade de pesquisa. “It has become increasingly clear – lê-se no

documento62 - that the choice of problem cannot be simply by deciding to look at

what FRELIMO’s estrategy of socialist transformation means in a particular sector of

production”; pelo contrario, é preciso tomar em consideração uma óptica geral, que

ligue os aspectos tácticos com os estratégicos, e no interior da qual só as Ciências

sociais podem oferecer uma contribuição decisiva à edificação da sociedade socialista.

Este conceito é sublinhado quando o documento fala da unidade entre teoria, ensino

e aplicação pratica da pesquisa. Neste sentido, no contexto moçambicano, “social

research must play an immediate and active role in the process of socialist

transformation”; e no mesmo contexto o CEA tem a tarefa de produzir, em paralelo

59 Ib., p.7.
60 Trata-se de CEA, Strategies of Social Research in Mozambique: The Case of the Centre of

African Studies, ib..
61 Ib., p.2.
62 Ib., pp.6-7.
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com os progressos da revolução, não estudos “estáticos”, mas pesquisas sociais para

oferecer sugestões originais ao Poder político.

A integração teoria, pratica e ensino é alcançada pelo CEA principalmente através

do curso acerca dos problemas do desenvolvimento para estudantes escolhidos pelo

governo e pelas estruturas políticas, que deveriam ficar nestas, e que, depois de terem

acabado as aulas, deverão ensinar o que apreenderam a coléguas mais novos. Assim,

conclue-se o periplo estudo – trabalho – ensino: “The aim of this course, then – frisa

o relatório63 -, is to come to terms with the concrete reality of transformation in

Mozambique”. Verdadeira base dele é “to understanding imperialism in Africa and

socialist revolution in Mozambique”.

Depois de muitas observações tão interessantes quanto em parte contraditórias,

que desvelam a procura dum espaço autonomo de pesquisa no interior dum quadro

teorico desenhado, a contribuição do CEA conclue-se na seguinte maneira: há uma

efectiva e profunda compartilhação entre equipa docente do CEA, estudantes e

Frelimo no que diz respeito à ideologia para adoptar. Essa ideologia é a marxista.

Com efeito, afirma-se: “FRELIMO’s consistent insistence on making Marxist theory

(…) is perhaps the most important determinant of strategies of social research in

Mozambique”. O CEA adere a esta abordagem, motivo pelo qual decidiu há muito

tempo de não operar como centro de pesquisa independente, mas “as interesting as

well-grounded in Marxist analysis”. Então, numa maneira ou na outra, a pesquisa

social fica incluída na visão marxista proposta pela Frelimo. O que pode ser

considerada como contribuição original é, dum lado, a tentativa de o Centro efectuar

estudos mais abrangentes no que diz respeito à realidade efectiva do Moçambique,

embora estes sejam sempre encarados num quadro definido; doutro lado, iniciando

analisar as classes sociais moçambicanas e as suas transformações, com métodos de

trabalho em parte novos.

3.As Ciências histórico-sociais para a virada liberista do Moçambique

No complexo, o encontro acima citado coloca algumas questões particularmente

significativas pelo desenvolvimento duma moderna abordagem das Ciências

histórico-sociais moçambicanas. Os elementos emergentes referem-se sobretudo ao

contraste entre a sempre crescente necessidade de os cientistas  terem um espaço

63 Ib., p.9.
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autónomo de pesquisa, introduzindo novas metodologias de trabalho, e a vontade de

o governo manter uma impostação ideológica muito rígida, que – no arranque dos

anos Oitenta – já apresenta graves restrições. Em suma, quer historiadores, quer (em

parte) cientistas sociais assinalam a necessidade de transformar a pesquisa

“marxista” então vigente numa que conserve este quadro teórico de referência, mas

que consiga penetrar nos problemas verdadeiros da sociedade e da história

moçambicanas. Assim, tem que ser revisto o “conto” da Libertação e de toda a

história nacional, segundo paradígmas mais “abertos”, flexíveis e originais, e segundo

novas tecnicas de investigação; e tem que ser correcto o exame da sociedade

moçambicana, até aquele momento bastante “ideológico” e esquemático, passando

para uma instrumentação mais moderna e penetrante.

Somente nesta maneira será possível de o Moçambique competir – acima de tudo

em âmbito cultural e científico – com os outros países; o risco è de ser excluído do

debate internacional, de não conseguir formar pessoal qualificado, em suma de ficar

no subdesenvolvimento por causa de escolhas políticas que impedem o desenrolar-se

das potencialidades exprimídas pelos estudiosos e pelos pesquisadores locais. Não ter

a classe dirigente moçambicana entendido em pleno a importância deste desafio è,

provavelmente, um dos erros mais assinaláveis comitidos no curso da experiência

começada com a independência.

Este atraso na compreensão das novas necessidades leva a uma consequência: a

relação sempre mais difícil entre Poder político e desenvolvimento das Ciências

histórico-sociais. Com efeito, apenas um ano depois do encontro acima citado, a

Frelimo decide mudar a sua base ideológica: no curso do IV Congresso (1983) o

cénario muda: há a adopção do liberalismo em economia e, em ámbito cultural, não

obstante a lei 4/1983, sobre as “Linhas gerais do Sistema Nacional de Educação”, em

que continua a exaltação da experiência da luta armada e da ideologia marxista-

leninista, com a introdução da promoção, nas escolas e na sociedade, do “patrimonio

comum da humanidade”, uma paralela, mas muito lenta, passagem ao pluralismo.

Quando, no 1989, o V Congresso da Frelimo aprova o acordo com Banco Mundial e

Fundo Monetário Internacional (1986), o xadrez ideológico-político muda

radicalmente. Em paralelo, mesma coisa acontece pelas Ciências histórico-sociais.

Assim, a Frelimo visa agora plasmar um novo sistema de valores, cujo ponto

fundamental é parar com a guerra, destruidora das possibilidades de crescimento

económico do país. Se, nos anos da luta armada contra os Portuguêses, objectivo
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primario era a obtenção da independência, muito mais do que a construição dum

Estado socialista, na vespera dos anos Noventa o mesmo acontece no que se refere ao

fim da guerrilha que estava estragando todo o Moçambique. Então, a este objectivo

são submetidos todos os outros. A ideologia que deveria sustentar este novo projecto

é diferente da marxista, adoptada nas origens do Moçambique independente. Agora a

palavra de ordem fica a da justiça social, mas com um acrescimento muito

importante: o da liberdade, da “persuasão e não imposição”, da colaboração com as

várias expressões da sociedade moçambicana, como as confessões religiosas, as

organizações sociais e profissionais, etc., para construir um projecto comum e

compartilhado.

Ao nível político há a passagem desde o mono até o pluripartidarismo, enquanto a

Frelimo e o seu Presidente, Chissano, estão preparando o país para debater acerca do

ante-projecto de revisã da Constituição64.

Neste contexto, as Ciências histórico-sociais moçambicanas atravessam fases

diferentes: num primeiro tempo, logo depois do acordo do 1986 com BM e FMI, elas

quase desaparecem, em termos de presença activa à construição do novo modelo de

desenvolvimento. Isto acontece em correspondência do “esquecimento” das políticas

sociais pelo governo. “Le marché dicte sa loi, l’Etat n’intervient plus dans l’activité

économique proprement dite”65.

As consequências são imagináveis: junto com uma qualidade dos serviços básicos

sempre mais fraca e sempre mais reservada à élite privilegiada - a partir dos sectores

vitais da saúde e da educação - há uma recomposiçáo das classes sociais e do bloco

dominante. Assim, o processo de redistribuição da riqueza não podiu evitar uma

limpa divisão entre “les gagnantes et les perdants”, onde os últimos são a maioria

esmagadora da população.

Nesta situação de confusa transição, o interesse das novas classes dominantes para

o governo arrancar uma política de promoção dum “Estado social”, é praticamente

ausente. E igualmente deve-se afirmar pelas Ciências sociais excluídas do novo

modelo de desenvolvimento. Pelo contrario, começa uma obra de cooptação dos

intelectuais profunda e capilar, “neutralizando a sua capacidade de crítica da

realidade”, ou seja o que devia ser a função principal da ciência.

64 Cf. Frelimo, Frelimo 90/Moçambique 2000, Maputo, 1990.
65J.Marchand, Économie et société dans la transition liberale au Mozambique, "Lusotopie",

Transition Liberale en Afrique Lusophone, Paris, Karthala, 1995 p.113.
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Uma mudança parcial desta situação cumpre-se depois da adopção duma política

que, mantindo os  objectivos da PRE em termos de crescimento, acrescenta os de

medidas sociais mais abrangentes. De facto, a nova “formula” em que pode ser

resumido o sentido do novo modelo de  desenvolvimento  é a adoptada pelo governo

moçambicano desde o 1995, a do Programa de Reabilitação Econômica e Social. Em

consequência desta mudança, há não muito tempo as opções de política académica

também começaram tomar de novo em consideração as disciplinas que visam tratar

das mudanças sociais na realidade moçambicana.

Assim, foi instituído, na Faculdade de Letras, o Departamento – com o

bachelierado - de Ciências sociais (1995), com o projecto de activizar dentro de pouco

tempo um curso de licenciâtura, demonstrando a vontade de os governantes

equilibrarem a hegemonia cultural e institucional das matérias técnicas e ligadas a

uma concepção do desenvolvimento como mero crescimento quantitativo.

Então, perto desta abordagem, tem hoje o espaço e até a necessidade de as

Ciências histórico-sociais terem um papel muito significativo no desenvolvimento

dum país, que tem que ser reconstruido não apenas nas suas bases económicas, mas

(talvez sobretudo) nas morais e culturais. Neste âmbito, o papel activo das Ciências

histórico-sociais torna indispensável pela edificação duma sociedade em grau de

reflectir sobre os valores para adoptar, sobre a passagem de uma sociedade em

prevalência rural a uma urbana, sobre os problemas do incômodo social de jovens e

mulheres. Se os cientistas conseguirem “desideologizar” a sua abordagem, sobretudo

evitando uma homenagem ao novo sistema liberal adoptado em economia ou uma

igualmente perigosa contra-reacção encadeiada às vestigias ideológicas da época

socialista, ou, ainda, um chato empirismo com fim em si mesmo, sem por isso

renunciar a desenvolverem uma função de compreensão e construição da nova

sociedade, pode-ser que a possibilidade de as Ciências sociais moçambicanas

afirmarem-se como eixo fundamental do país resultem sempre mais concrétas. Este é

o desafio que, no inicio do novo milénio, os cientistas sociais moçambicanos têm que

enfrentar, com todas as expectatívas e os riscos do caso.


