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Enquanto isso, porém, os dirigentes da insurreição compreendem  

que é necessário esclarecer os grupos, instruí-los, criar um exército, 

centralizar a autoridade. O esmigalhamento da nação, que patenteava 

a nação em armas, tem de ser corrigido e ultrapassado. 

 

Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO .......................................................................................................................... 7 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 8 

1. O ESTADO MODERNO E O ESTADO NA ÁFRICA: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS 

CRÍTICAS, MODELOS INTERPRETATIVOS PROCESSUAIS .......................... 14 

1.1. SOBERANIA NORMA E EXCEÇÃO: A HISTORICIDADE DO ESTADO MODERNO 

 ......................................................................................................................................... 15 

1.2 TENDÊNCIAS INTERPRETATIVAS PROCESSUAIS SOBRE O ESTADO 

(PÓS)COLONIAL AFRICANO ..................................................................................... 28 

2. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: DISCUSSÃO 

CONCEITUAL  ............................................................................................................ 53 

2.1. ENQUADRAR OU LIBERTAR? A EDUCAÇÃO NAS PERSPECTIVAS DE MICHEL 

FOUCAULT E PAULO FREIRE ................................................................................... 54 

2.2. A PROBLEMÁTICA CONTINUIDADE/RUPTURA NO CAMPO DA HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO ................................................................................................................... 71 

3. MOÇAMBIQUE EM FOCO: EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DA 

COLÔNIA AO SOCIALISMO .................................................................................... 76 

3.1. MOÇAMBIQUE NO CONTEXTO ULTRAMARINO PORTUGUÊS: O 

ASSIMILACIONISMO E A DUALIDADE DO SISTEMA COLONIAL ........................ 77 

3.2. EDUCAÇÃO SUBVERSIVA: A GUERRILHA ANTICOLONIAL E AS ZONAS 

LIBERTADAS .................................................................................................................. 87 

3.3. IDEÁRIO POLÍTICO-IDEOLÓGICO HEGEMÔNICO DO GOVERNO INDEPENDENTE 

A PARTIR DO 3º CONGRESSO DA FRELIMO (1977) .............................................. 93 

3.4. “DECLARAMOS GUERRA AO INIMIGO INTERNO”: SAMORA MACHEL E OS 

DESAFIOS DA NOVA REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE ................... 100 

4. SISTEMA EDUCACIONAL DA REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE E A 

FORMAÇÃO DO “HOMEM NOVO” ...................................................................... 103 

4.1. A EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA REVOLUÇÃO: ERRADICAR O PASSADO “BURGUÊS 

COLONIAL” E A MENTALIDADE “OBSCURANTISTA FEUDAL ....................... 103 



 

4.2. UMA PRÁXIS CONTRADITÓRIA DA EDUCAÇÃO MOÇAMBICANA? EDUCAR PARA 

O TRABALHO, DOUTRINAR PELO PARTIDO, UNIR PELA NAÇÃO.................116 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................... 127 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .................................................................... 131 

ANEXOS.......................................................................................................................136 

 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

Durante a luta contra o colonialismo português e a subsequente consolidação da independência, 

a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) intentou construir, sob o comando de 

Samora Machel, uma nova ordem pós-colonial que, após o III Congresso da FRELIMO em 

1977, assumiu o marxismo-leninismo como postura ideológica oficial e estabeleceu a 

construção de uma sociedade socialista como objetivo principal. Buscando romper 

radicalmente com o legado colonial que o precedeu, o Partido tomou medidas para consolidar 

seu projeto de poder sobre o novo país. O objeto de estudos consiste nas políticas educacionais 

preconizadas pela FRELIMO neste processo, voltadas à formação do Homem Novo 

moçambicano. O escopo cronológico estipula o ano de 1970 como marco inicial por datar a 

ascensão de Samora Machel à chefia do Partido e contemplar o período de luta anticolonial 

movido contra Portugal, o estabelecimento de Zonas Libertadas controladas pela FRELIMO e 

a subsequente independência do país em 1975. Escolheu-se o ano de 1992 como data terminal 

ao recorte por marcar o término oficial das políticas educacionais voltadas à construção do 

socialismo e do Homem Novo em Moçambique após sua guinada em direção à economia de 

livre-mercado e as políticas de ajuste estrutural impostas pelo Fundo Monetário Internacional 

e o Banco Mundial ao país. Como objetivos principais elenca-se 1) analisar quais os papéis 

legados à educação num contexto político que se autoatribuiu revolucionário e 2) inserir 

historicamente a formação do Homem Novo no processo mais amplo que contempla o 

assimilacionismo do período colonial até a criação do Sistema Nacional de Educação do país 

independente, em 1983. A problemática deste trabalho incide sobre o binômio 

ruptura/continuidade neste contexto histórico de transição belicosa da colônia à independência, 

tanto no âmbito educacional como político. Para tanto, procedeu-se metodologicamente à 

leitura e análise de fontes históricas expoentes do posicionamento político-ideológico da 

FRELIMO e de seu líder, bem como da legislação responsável pela instrumentalização do 

sistema educacional moçambicano. O referencial teórico empregado nesta pesquisa se embasa 

em dois conjuntos heterogêneos de perspectivas críticas que, trazidas ao debate, apontam a uma 

necessidade comum: a de se estudar processualmente (mas não exclusivamente) a História da 

África contemporânea. O primeiro conjunto foi articulado de modo a enfatizar a historicidade 

do Estado moderno e de sua transcrição violenta ao contexto africano com a colonização do 

continente por meio da perspectiva aberta pelos filósofos Giorgio Agamben e Achille Mbembe, 

somados às contribuições historiográficas processuais africanistas das últimas duas décadas. O 

segundo conjunto se refere, de um lado, às instituições educacionais em seu papel constituído 

historicamente como disciplinar e autoritário, processo explorado por Michel Foucault, e de 

outro às tentativas de subvertê-las em prol de uma práxis revolucionária, cujo expoente é Paulo 

Freire. A articulação deste referencial teórico à análise das fontes históricas sobre a formação 

do Homem Novo moçambicano abre a possibilidade para que a situemos crítica e 

processualmente na problemática ruptura/continuidade da África pós-colonial. 
 

 

Palavras-chave: Educação; Homem Novo; Ruptura/Continuidade Histórica 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No mês de dezembro de 1895, tropas portuguesas sediadas em Moçambique 

derrotaram em combate um dos principais bastiões de resistência na região, o Império de Gaza, 

capturaram seu líder Ngugunhane e abriram caminho para a colonização efetiva da região por 

Portugal1. Um alongado processo histórico que se imaginava naquela época remontar aos 

intrépidos expoentes das Grandes Navegações, como Alfonso de Albuquerque e Vasco da 

Gama, estava a ser concretizado com a imposição da supremacia militar lusa sobre aquela vasta 

possessão ultramarina na costa do Oceano Índico. 

Como suas congêneres europeias imperialistas, Portugal procedeu no final do século 

XIX – não sem acalorados debates metropolitanos sobre como melhor utilizar as colônias em 

benefício do Império Português2 – de forma a consolidar seu domínio e seu usufruto dos 

territórios que julgava possuir. O colonialismo se beneficiou, ainda, de um apoio crucial com a 

instauração do Estado Novo ao final da década de 1920. O regime salazarista preconizou 

autoritariamente um papel central para suas colônias, territórios tidos então como essenciais 

para a própria existência da Nação portuguesa.  

No contexto mais amplo da “missão civilizadora” e da “vocação imperial” da 

metrópole3, foram tomadas ações pela criação de uma economia de mercado por meio da 

tributação dos habitantes locais, denominados pela administração colonial de “indígenas”, com 

o intuito de monetarizar a economia colonial e promover o “ingresso” destes africanos na 

economia do Império4. Cunhou-se juridicamente, neste período, a figura do assimilado: o 

“indígena” que, por meio do esforço individual e de seu progresso subalterno nas instituições 

educacionais criadas e ratificadas pelo Estado colonial, aprenderia a língua e os costumes do 

colonizador para deixar de ser um “indígena” para se tornar um beneficiário da plena cidadania 

portuguesa.  

                                                           
1 CABAÇO, José Luis de Oliveira. Moçambique: Identidades, Colonialismo e Libertação. 475 f. Tese (Doutorado 

em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2007. 
2 THOMAZ, Omar Ribeiro. Ecos do Atlântico Sul: representações sobre o terceiro império português. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ/Fapesp, 2002. 
3 Ibidem. 
4 MEILLASSOUX, Claude. Antropología de la esclavitud: el vientre de herro y diñero. Buenos Aires: Siglo XXI, 

1990. 
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A educação colonial em Moçambique e nas demais colônias portuguesas embasava-se 

na dualidade entre “indígenas” e “não-indígenas” para perpetuar a divisão e a soberania do 

Estado colonial. Esperava-se que os assimilados se tornassem, por meio da exaltação das 

virtudes do trabalho e de sua função disciplinadora, pequenos portugueses “de pele preta”5, 

baluartes da empreitada civilizadora da metrópole. 

Não foi preciso esperar até a expulsão dos europeus do continente africano, na segunda 

metade do século XX, para que inúmeras vozes se levantassem contra a situação colonial6 

criada com a violenta repartição da África entre potências europeias. Sejam intelectuais 

africanos educados em suas respectivas metrópoles; sujeitos que vivenciaram as arbitrariedades 

do racismo colonial ou resilientes grupos rurais, contestava-se a ordem imposta pelo Estado 

colonial – ordem criada para beneficiar uma desprezível minoria numérica de cidadãos “não-

indígenas” sobre a espoliação de uma esmagadora maioria de “indígenas” 7 . A educação 

assimilacionista, sabidamente inócua no seu propósito de igualar “pretos e brancos” enquanto 

cidadãos portugueses e ineludível quanto a seus objetivos de subalternizar e humilhar8 sujeitos 

africanos, foi responsável por empoderar, paradoxalmente, alguns destes sujeitos e convencê-

los da necessidade imperiosa de se aniquilar o colonialismo. 

Tal foi o caso de uma parte significativa dos moçambicanos que, em exílio na 

Tanzânia, fundaram em 1962 a Frente pela Libertação de Moçambique (doravante FRELIMO). 

Dentre seus principais líderes, quase todos haviam passado pelo sistema de ensino colonial e 

foram tidos como assimilados9 pela mesma administração colonial que estavam engajados em 

eliminar. Diante da intransigência autoritária do regime salazarista, a escolha tomada foi lançar 

uma guerra de libertação anticolonial que arrematasse o território de Moçambique da posse de 

Portugal e, por meio de uma revolução popular, erradicar o legado colonial pela raiz. Em 25 de 

setembro de 1964, a FRELIMO declarou guerra ao colonialismo português e, com sua condução 

exitosa da luta armada a partir da fronteira tanzaniana ao norte do país, levou à criação das 

                                                           
5 MACAGNO, Lorenzo. Fragmentos de uma Imaginação Social. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 

24, nº 70, junho-2009, p. 21. 
6 BALANDIER, Georges. A Noção de Situação Colonial. In: Cadernos de Campo, nº 3, 1993, pp. 107 – 131. 
7 MAMDANI, Mahmood. Citizen and Subject: contemporary Africa and the legacy of late colonialism. Princeton: 

Princeton University Press, 1996. 
8 FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. EDUFBA: Salvador, 2008. 
9 DINERMAN, Alice. Revolution, Counter-Revolution and Revisionism in Postcolonial Africa. The Case of 

Mozambique, 1975 – 1994. New York: Routledge, 2006; CHABAL, Patrick. Power in Africa: an essay in political 

interpretation. 2ª ed. New York: St. Martin's Press, 1994; CAHEN, Michel. Check on Socialism in Mozambique 

– What Check? What Socialism? In: Review of African Political Economy, nº 57, vol.1, pp. 46 – 59. 
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chamadas Zonas Libertadas10, num processo que culminou com a independência do país em 

1975. 

Empossada como partido político no governo do Estado recém-independente, a 

FRELIMO tomou medidas para viabilizar seu projeto político para a consolidação do novo país. 

Em 1977, na ocasião do III Congresso do Partido da FRELIMO, se definiu o “marxismo-

leninismo” como postura ideológica oficial a ser seguida pela República Popular de 

Moçambique e a ser implementada durante a transição revolucionária ao socialismo11. Nas 

palavras do Comitê Central do Partido, com o advento da independência, “elevamos a uma base 

mais avançada o combate desencadeado durante a luta armada revolucionária pela criação do 

Homem Novo, livre para sempre da ignorância, do obscurantismo, da superstição, dos 

preconceitos”12. 

O Homem Novo foi anunciado pela FRELIMO como o trabalhador apegado às virtudes 

do trabalho edificante, aplicado integralmente à construção de uma sociedade “livre da 

exploração do homem pelo homem” 13 , símbolo da unidade nacional moçambicana e da 

modernização e progresso do país rumo ao socialismo e, portanto, oposto a tudo aquilo que o 

precedeu. Nomeadamente, esta figura identitária do Homem Novo se constituiu como 

duplamente oposta à mentalidade “obscurantista”, impregnada pelo sectarismo dos régulos 

tribais, e à mentalidade “burguesa colonial”, resquício dos vícios criados durante o colonialismo 

português.  

A FRELIMO encarregou as instituições educacionais do país com a tarefa de criar, 

portanto, o Homem Novo. Assim estabelece a legislação responsável pela instrumentalização 

jurídica do Sistema Nacional de Educação de Moçambique, em 1983: “[n]a construção da 

sociedade socialista, o sistema de educação deve, no seu conteúdo, estrutura e método, conduzir 

à criação do Homem Novo”14. Tendo em vista o período colonial que o precedeu, como 

                                                           
10  A partir de suas bases operacionais sediadas na Tanzânia, a FRELIMO lançou ofensivas ao norte de 

Moçambique para tomar do controle português das províncias de Cabo Delgado e Niassa e, após 1970, Tete e as 

demais províncias situadas ao sul 
11 MACHEL, Samora. O PARTIDO E AS CLASSES TRABALHADORAS MOÇAMBICANAS NA EDIFICAÇÃO 

DA DEMOCRACIA POPULAR. Relatório do Comitê Central ao 3º Congresso. Maputo: 1977. 
12 Ibidem. p. 74. 
13 GONÇALVES, António Cipriano. A concepção de Educação Politécnica em Moçambique. Contradições de 

um discurso socialista. 252 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Sociail. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 
14 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE. Boletim Oficial da República de 23 de março de 1983. I Série, 

Terceiro Suplemento. 
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podemos situar historicamente os anseios pela formação de um Homem Novo no conjunto das 

políticas preconizadas pela FRELIMO para o novo país independente? Se por um lado se 

desejou marcar uma ruptura que expressasse a “mais alta da negação e ruptura com o 

colonialismo e as concepções negativas da educação tradicional”15, até que ponto podemos 

estabelecer que as rupturas foram de fato anunciadas pela FRELIMO? É possível que as 

iniciativas educacionais previstas pelo Partido tenham significado, ao contrário, continuidades 

com relação ao período colonial?  

Para buscar responder a essas inquietações – que de forma alguma permaneceram 

estáticas e invulneráveis a redirecionamentos e impulsos inesperados durante o percurso da 

pesquisa – este estudo se inspirou nas contribuições historiográficas e analíticas de africanistas 

das últimas duas décadas que vêm enfatizando a importância de se levar em consideração o 

processo histórico em que a África “pós”-colonial está inserida. As contribuições recentes 

estabelecem premissas interpretativas de grande pertinência para os estudos africanos, tais 

como a defesa da historicidade das sociedades africanas16, da constatação do papel do Estado 

colonial na conformação de identidades políticas conflituosas por todo o continente17 e na 

processualidade histórica que congrega rupturas e continuidades no período que se estende entre 

os recortes – certamente não isentos de sua arbitrariedade como quaisquer outros18 – pré e pós-

colonial. 

Consideramos também de fundamental importância, nesse sentido, historicizar o 

próprio Estado moderno e sua atuação na África contemporânea, oriunda da colonização do 

continente pelos europeus19. Portanto, levar em conta a história pregressa do Estado por meio 

de autores que estudam e questionam criticamente sua existência 20  pode se revelar 

potencialmente profícuo para se analisar historicamente políticas educacionais e o Estado que 

as instrumentaliza. Esta tarefa é empreendida no primeiro capítulo. 

Outro aspecto levantado que buscou contribuir com a problemática desta pesquisa foi 

a apreciação dos papéis históricos legados às instituições educacionais desde suas origens 

                                                           
15 REPÚBLICA POPULAR, op cit., p. 13. 
16 BAYART, Jean-François. The State in Africa: the politics of the belly. Cambridge: Polity, 2009. 
17 MAMDANI, 1996, op. cit. 
18 M'BOKOLO, Elikia. África Negra. História e Civilizações. Tomo I. 2ª ed. Salvador: EDUFBA, 2015. 
19 MBEMBE, Achille. Necropolitics. In: Public Culture, nº 15, vol.1, Duke University Press, 2003. 
20 Como por exemplo, AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Trad. Henrique 

Burigo. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014; DAS, Veena; POOLE, Deborah (orgs.). Anthropology in the 

Margins of the State. Santa Fe: School of American Research Press, 2004; e MBEMBE, op. cit. 
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modernas, processo abordado por estudiosos como Michel Foucault21 em sua obra Vigiar e 

Punir. As escolas, criadas historicamente num processo em que se coadunam com as demais 

instituições disciplinares a partir do século XVIII foram, no entanto, também pensadas como 

instrumento de libertação e de subversão de contextos marcados por notáveis opressões sociais, 

culturais, de raça ou gênero. Portanto, destacamos também a contribuição de pedagogos 

engajados em lançar as bases de processos educativos libertários, tais como Paulo Freire22, 

Henry Giroux23, Myles Horton24 e Peter Mayo25. Por meio da discussão entre esses dois polos 

interpretativos, acreditamos poder situar a escolarização e as políticas educacionais 

historicamente em seu papel disciplinador, mas sem perder de vista as iniciativas de subverter 

modelos tradicionais de educação para potencializar umas práxis de libertação. A esta discussão 

teórica se dedica o segundo capítulo. 

 No terceiro capítulo, nos lançamos à análise da educação no regime colonial português 

em contraposição ao surgimento da luta anticolonial da FRELIMO, passando pela consolidação 

das Zonas Libertadas e a delineação da ideologia oficial do Partido no comando da República 

Popular de Moçambique no III Congresso da FRELIMO, em 1977, dois anos após a 

independência do país. Buscamos discutir o papel significativo dado oficialmente pelo próprio 

Partido à experiência educacional das Zonas Libertadas rumo à edificação do socialismo no 

país para, no capítulo seguinte, fornecer elementos para discutir a problemática 

ruptura/continuidade no processo em que se insere a formação do Homem Novo moçambicano. 

Para tanto, são articulados os referenciais teóricos críticos elaborados nos dois primeiros 

capítulos à análise de fontes históricas que indicam o posicionamento institucional da 

FRELIMO, como o Relatório do III Congresso e a Lei nº4/83, além de vários discursos 

pronunciados por seu dirigente máximo de 1970 a 1986, Samora Machel. 

 A análise de fontes oficiais da FRELIMO em conjunto à leitura e ao debate de modelos 

interpretativos elencados a seguir constitui, portanto, a base metodológica deste trabalho 

                                                           
21 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Nascimento da Prisão. 42º ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014. 
22 Nas obras: FREIRE, Paulo. Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967; 

_________. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; _________. Cartas à Guiné-

Bissau: Registros de uma experiência em processo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
23  GIROUX, Henry. Introdução: Alfabetização e pedagogia do empowerment político. IN: FREIRE, Paulo; 

MACEDO, Donaldo. Alfabetização. Leitura do mundo, leitura da palavra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
24 FREIRE, Paulo; HORTON, Myles. We Make the Road by Walking. Conversations on Education and Social 

Change. Philadelphia: Temple University Press, 1990. 
25 MAYO, Peter (org.). Liberating Praxis. Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Rotterdam: 

Sense Publishers, 2004. 
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voltado para a discussão histórica da figura do Homem Novo moçambicano. O referencial 

teórico, marcadamente heterogêneo, é posto em diálogo para enfatizar um eixo comum: o da 

imperiosidade de se abordar historicamente os fenômenos contemporâneos, tanto na África 

como em alhures, atentos à problemática ruptura/continuidade nos processos históricos. 
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1. O ESTADO MODERNO E O ESTADO NA ÁFRICA: PERSPECTIVAS 

HISTÓRICAS CRÍTICAS, MODELOS INTERPRETATIVOS PROCESSUAIS  

 

 

Este capítulo é dedicado ao mapeamento teórico de conceitos pertinentes à análise das 

políticas educacionais durante a consolidação da independência da República Popular de 

Moçambique, de 1977 a 1992. Serão tratadas questões sobre fenômenos e agentes históricos 

imbricados nesse objeto de estudos, de modo a abordar aspectos relativos ao Estado, às 

instituições educacionais e à própria História da Educação por perspectivas históricas que 

permitam um posicionamento crítico diante dos processos que levaram, por exemplo, à 

implantação do Estado na África; às iniciativas educacionais realizadas pelos colonizadores e 

seu desdobramento após as lutas de independência.  

Em primeiro lugar, se parte da definição de que quaisquer políticas públicas decorrem 

de prerrogativas e interesses de grupos no controle das funções estatais em resposta a vários 

fatores em determinados contextos históricos 26 . Tal definição, por mais trivial que possa 

parecer, busca marcar um afastamento em relação à hipótese que concebe existência de um 

“Estado” enquanto instituição impessoal, racional, monolítica e a-histórica. No lugar dessa 

perspectiva, adota-se aqui uma abordagem na qual o Estado e suas instâncias subsidiárias são 

produtos de relações de poder constituídas historicamente. No contexto africano, esse giro 

teórico é fundamental para reconhecermos a procedência exógena do Estado enquanto produto 

da colonização do continente pelas potências colonialistas europeias, que deixaram para trás 

sociedades fragmentadas pelo instável acirramento de identidades políticas além das profundas 

desigualdades econômicas – processos históricos importantes demais para escaparem às 

análises do Estado na África27. 

Essa perspectiva processual abre a possibilidade para que, ao invés de partir de 

categorias apriorísticas sobre o Estado, tratemos da formação das instituições e prerrogativas 

                                                           
26 NANDY, Ashis. Imágenes del Estado. 2ª ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2012. 
27 Para esta discussão, vide: MAMDANI, Mahmood. Citizen and Subject: contemporary Africa and the legacy of 

late colonialism. Princeton: Princeton University Press, 1996; _________. When Victims Become Killers. 

Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton: Princeton University Press, 2001; CHABAL, 

Patrick. Power in Africa: an essay in political interpretation. 2ª ed. New York: St. Martin's Press, 1994; BAYART, 

Jean-François. The State in Africa: the politics of the belly. Cambridge: Polity, 2009. 
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que lhe outorgaram poder, tanto simbólico como concreto, na aplicação de políticas públicas28. 

Nesse sentido, parte-se de uma perspectiva na qual o Estado pós-colonial moçambicano foi 

precedido pela conformação colonial de um território ultramarino português, este submetido às 

deliberações políticas do Estado Novo salazarista e, mais importante, ao protagonismo e 

resistência da população colonizada. Esse delineamento teórico, portanto, busca sublinhar, à 

luz da perspectiva histórica, a problemática ruptura/continuidade no âmbito das políticas 

educacionais ao pôr em evidência a consolidação processual não-linear do Estado por detrás 

dessas políticas e, principalmente, dos agentes encarregados de realizá-las e do protagonismo 

dos sujeitos a elas submetidos em Moçambique no período de 1977 a 1992.  

A partir desse levantamento conceitual será embasado o desdobramento da análise 

histórica nos capítulos seguintes, voltada a elucidar quais papéis foram exigidos da educação 

na transformação da sociedade pós-independência pelo Estado moçambicano. O objetivo é 

contextualizá-los historicamente na consolidação de um Estado autointitulado marxista-

leninista, empenhado num projeto “modernizador” que visava contrariar o passado colonial que 

acabara de suceder e eliminar o que definiu por “tradicionalismo retrógrado” das populações 

localizadas no território moçambicano, dinâmica orientada no processo de criação do “Homem 

Novo” revolucionário da FRELIMO. Na sequência deste capítulo, serão desenvolvidos os eixos 

teóricos pertinentes ao estudo histórico do Estado, do nacionalismo e das políticas públicas na 

África pós-colonial29. 

 

1.1 SOBERANIA, NORMA E EXCEÇÃO: A HISTORICIDADE DO ESTADO 

MODERNO 

 

Ao se dedicar ao estudo do surgimento da filosofia política e do poder soberano no 

pensamento e história ocidentais, Giorgio Agamben construiu linhas de raciocínio 

particularmente pertinentes a um posicionamento crítico sobre a formação do Estado, da 

                                                           
28 DAS, Veena; POOLE, Deborah (orgs.). Anthropology in the Margins of the State. Santa Fe: School of American 

Research Press, 2004. 
29 A noção de África “pós-colonial” é empregada apenas como indicador cronológico e compartilha das reflexões 

do historiador ugandense Mahmood Mamdani. Para Mamdani, a descolonização formal do continente africano, 

concluída na segunda metade do século XX, não significou um rompimento definitivo com vários fenômenos e 

contextos marcados por relações coloniais em outros aspectos da vida nas sociedades africanas. Em suas palavras, 

“we need to recognize that decolonization in one sphere of life does not necessarily and automatically lead to 

decolonization in other spheres” (MAMDANI, 2001, p. XIV.) 
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nacionalidade, da sociedade civil e de revoluções. Numa passagem introdutória de seu livro 

Homo Sacer30, Agamben retoma algumas reflexões de Carl Schmitt sobre soberania e política 

para desenvolver sua argumentação posterior. Para Schmitt, “Não existe nenhuma norma que 

seja aplicável ao caos. Primeiro se deve estabelecer a ordem: só então faz sentido o ordenamento 

jurídico”31. 

A partir dessa afirmação, Agamben abre um caminho para se pensar a historicidade 

das organizações políticas, de normas jurídicas e relações de poder institucionais. A norma, ou 

a lei, não podem ser aplicadas e se tornam letra morta sem que haja a tomada de um espaço e 

delimitação de um território para sua vigência – processo apenas realizável com a insurgência 

e intervenção de um poder soberano32. Nesse sentido, Schmitt define que “É preciso criar uma 

situação normal, e soberano é aquele que decide de modo definitivo se este estado de 

normalidade reina de fato”33. Agamben passa a delinear, portanto, um entendimento de que o 

poder soberano – o detentor do monopólio da decisão entre normalidade e irregularidade; que 

traça arbitrariamente os limites entre legalidade e ilegalidade – se constitui a partir de uma 

relação originária de autoridade, a qual “demonstra que não necessita do direito para criar o 

direito”34.  

O significado dessa relação originária de autoridade é o paradoxo da soberania, uma 

problemática central da teoria contida em Homo Sacer. Se por um lado o poder soberano funda 

a norma a partir da imposição de uma ordem, por outro ele detém a autonomia para suspender 

a vigência da norma e exercer seu poder em um estado de exceção. De acordo com essa 

dinâmica, o poder soberano está paradoxalmente dentro e fora do ordenamento jurídico, pois 

enquanto elemento que instaura a lei e garante sua vigência, possui legalmente o poder de 

suspender sua validade e agir fora da lei em nome de sua preservação. Como escreve Agamben, 

“eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro que não há um fora da lei”35. Se destaca um 

                                                           
30 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Trad. Henrique Burigo. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2014. 
31 SCHMITT, 1922, apud. AGAMBEN, op. cit. p. 23. 
32 Na teoria proposta por Schmitt, o fenômeno de “ordenamento do espaço” vai além dos três pressupostos básicos 

para a conformação da soberania estatal, formulados na ciência política tradicional desde o século XVIII e 

apontados por Barsalini (2011, p. 184): Ortung/Ordnung/Nation. (Território/Ordem/Nação). Schmitt incluiu em 

sua interpretação um aspecto fundamental retomado por Agamben: a Ausnahme, traduzida literalmente por 

“tomado do fora” significando a exceção, instrumento que permite a aplicação da norma ao caos pela criação de 

uma zona de indiferença entre ambos (AGAMBEN, 2014, p. 26) 
33 SCHMITT, 1922, apud. AGAMBEN, op. cit. p. 23. 
34 Ibidem. 
35 AGAMBEN, op. cit. p. 22. 
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aspecto fundamental de sua crítica: constatar como a exceção é “a própria condição de 

possibilidade da validade da norma jurídica e, com esta, o próprio sentido da autoridade 

estatal”36. O que se reitera, portanto, é a relação de indissociabilidade entre norma e exceção na 

leitura de Giorgio Agamben. Em suas palavras, “não é a exceção que se subtrai à regra, mas a 

regra que, suspendendo-se, dá lugar à exceção e somente desse modo se constitui como regra, 

mantendo-se em relação com aquela”37. 

Esse referencial teórico abre a possibilidade para que interpretemos o Estado não como 

consolidado, mas como sempre emergencial, na medida em que cria constantemente a exceção 

que sustenta sua própria existência e que reafirma a necessidade e exequibilidade da lei. 

Conforme se argumentará a seguir, essa perspectiva é potencialmente útil para o estudo de 

Estados modernos em sua relação com vários conceitos subsidiários, dentre eles a nacionalidade 

e a sociedade civil. Em outras palavras, para Agamben “A afirmação segundo a qual ‘a regra 

vive somente da exceção’ deve ser tomada, portanto, ao pé da letra” 38 . Dessa forma, se 

complementa o referido paradigma schmittiano no qual “nenhuma norma é aplicável ao caos”, 

mas que “este deve ser primeiro incluído no ordenamento através da criação de uma zona de 

indiferença entre externo e interno, caos e situação normal: o estado de exceção”39. 

A criação dessa zona de indiferença pelo poder soberano enquanto necessariamente 

violenta é outro ponto importante da arguição de Agamben que consideramos importante de ser 

ressaltado. O poder soberano se constituiu no pensamento político ocidental como o princípio 

que articula direito e violência como duas faces de uma mesma moeda: “o soberano é o ponto 

de indiferença entre violência e direito, o limiar em que a violência traspassa em direito e o 

direito em violência” 40 . Glauco Barsalini, filósofo brasileiro cuja tese de doutorado 41  é 

dedicada ao estudo do pensamento de Agamben e das influências das quais este é tributário, 

demonstra que “para Agamben o Estado não surgiu do livre consentimento, mas da violência. 

[...] O poder soberano é entendido, aqui, então, como violência”42. 

                                                           
36 Ibid. p. 24. 
37 Ibid. p. 25. 
38 Ibid. p. 34. 
39 Ibid. p. 26. 
40 Ibid. p. 38. 
41 BARSALINI, Glauco. Estado de Exceção Permanente: Soberania, Violência e Direito na obra de Giorgio 

Agamben. 231 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 
42 AGAMBEN, op. cit. p. 184. 
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Conceber a dimensão iminentemente violenta do poder soberano e suas relações com 

a ordem jurídica estabelecida permite o estudo do Estado, de suas instituições e práticas fora de 

concepções contratualistas e formais. Somado à perspectiva histórica, fixar o olhar nas relações 

de força que vêm produzindo o Estado, a legalidade e seus instrumentos de poder são de grande 

utilidade para as análises sobre o Estado na África – oriundo de fato da empreitada colonial e 

herdado por determinados grupos na ocasião das independências.  

No entanto, antes de estender o levantamento teórico à África, ainda restam alguns 

pontos de interesse a este trabalho levantados por Agamben em Homo Sacer que nos permitem 

questionar paradigmas contratualistas ou racionalistas do Estado e ressaltar a historicidade das 

políticas públicas. Primeiro, o fenômeno histórico da paulatina inscrição da vida nua no âmbito 

político – conforme a leitura de Agamben sobre Michel Foucault – crucial na conformação dos 

Estados modernos; segundo, a subsequente reflexão sobre o “horizonte biopolítico dos Estados 

de soberania nacional”43; e terceiro, a análise das ambiguidades semânticas dos sentidos que 

foram atribuídos à palavra “Povo/povo” e “popular”. Se discorrerá respectivamente sobre cada 

um desses pontos de análise e sua pertinência ao objeto de estudos em escrutínio: as políticas 

públicas educacionais pensadas pelo governo revolucionário da FRELIMO na República 

Popular de Moçambique. 

O primeiro ponto de interesse na análise de Agamben trata a respeito da biopolítica – 

conceito inaugurado por Michel Foucault que se refere à “crescente implicação da vida natural 

do homem nos mecanismos e cálculos do poder”44. Neste trabalho, essa discussão será retomada 

posteriormente no momento de apreciarmos abordagens teóricas pertinentes ao fenômeno da 

educação moderna pela perspectiva de Foucault contida em Vigiar e Punir45. Por ora, convém 

referir à análise de Agamben a partir dessa base teórica. 

Foucault demonstrou, em seus estudos sobre a filosofia clássica aristotélica em 

comparação à filosofia política moderna – marcada pelo nascimento das instituições 

disciplinares nos séculos XVIII e XIX – como se deu uma mudança constitutiva do evento da 

modernidade46. Para Aristóteles, e nos milênios que o precederam, o homem era primeiro um 

animal vivente, do qual a capacidade de existência política é apenas uma dentre suas faculdades 

                                                           
43 Ibid. p. 135 
44 Ibid. p. 134. 
45 FOUCAULT, Michel. Op cit. 
46 FOUCAULT, Michel. Op cit. p. 119 
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possíveis. Para Foucault, diferentemente do homem antigo, “o homem moderno é um animal 

em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente”47. Essa mudança é fundamental na 

linha de pensamento construída por Foucault e continuada por Agamben: historicamente, o 

poder exercido sobre os sujeitos sofreu alterações para incorporar cada vez mais completamente 

a vida e o corpo desses sujeitos à esfera de controle do poder, configurando uma biopolítica, ou 

ainda economia política do corpo48. 

Logo nas primeiras páginas de seu livro, Agamben incorpora o conceito de vida nua à 

interpretação original de Foucault, termo que decorre em primeira instância da distinção em 

grego clássico entre bíos e zoé. Não havia, na língua grega clássica, um termo único que 

expressasse a palavra vida tal como a concebemos hoje. Bíos, por um lado, “indicava a forma 

ou maneira de viver própria de um indivíduo ou um grupo” enquanto zoé “exprimia o simples 

fato de viver comum a todos os seres vivos”49. A zoé, ou o simples fato de viver, estava 

absolutamente fora da esfera política: nem sequer a construção semântica de zoé politiké para 

designar a vida dos cidadãos de Atenas teria feito sentido aos grecófonos da época. Para essa 

locução se empregaria o termo bíos politikós50. “A simples vida natural”, conclui Agamben, “é 

excluída, no mundo clássico, da pólis propriamente dita”51. O processo histórico exposto por 

Foucault de surgimento de instituições disciplinares, no qual “a política se transforma em 

biopolítica”52, é interpretado por Agamben como “o ingresso da zoé na esfera da pólis, a 

politização da vida nua como tal constituiu o evento decisivo da modernidade, que assinala uma 

transformação radical das categorias político-filosóficas do pensamento clássico”53. 

A maneira pela qual Agamben aborda a problemática histórica da inserção da 

existência biológica – a vida nua– sob o campo do poder soberano se dá pela análise de “uma 

obscura figura do direito romano arcaico”54 : o Homo Sacer (Homem sacro55), fenômeno 

                                                           
47 Ibid. p. 10. 
48 Ibid. Op cit. p. 29. 
49 AGAMBEN, op. cit. p. 9. 
50 Idem. Agamben constata a existência da célebre frase de Aristóteles que define o homem enquanto “animal 

político”, ou politikòn zôon. Contudo, essa definição não contradiz a distinção básica entre bíos e zoé se pensada 

dentro do contexto semântico da prosa ática, na qual se reitera que “o político não é um atributo do vivente 

enquanto tal” (p. 10). 
51 Ibid. p. 11. 
52 Ibid. p. 10. 
53 Ibid. p. 12. 
54 AGAMBEN, op. cit. p. 16. 
55 Foge aos propósitos desse trabalho discorrer de maneira aprofundada sobre a genealogia filológica a que 

Agamben recorre para explicar a dimensão e aplicação do termo Sacer [sacro] na Roma Antiga, bem como sua 
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político-jurídico fundamental em toda sua obra. Na Roma Antiga, homines sacri eram as 

pessoas banidas de toda forma de amparo legal; pessoas cujo assassinato era inimputável e cuja 

morte era insacrificável 56 . Isto é, sacro era o homem que poderia ser morto sem que se 

cometesse homicídio, e cuja morte não poderia ser oferecida em sacrifício nem 

eternizada/celebrada em martírio. Em primeiro lugar, se constitui uma exceção ao ius 

humanum, pois matar um homo sacer não era homicídio; em segundo lugar, uma exclusão do 

ius divinum, pois nem a transcendência de sua morte poderia ser invocada em nome dos 

deuses57. Para Agamben, “no caso do homo sacer uma pessoa é simplesmente posta para fora 

da jurisdição humana sem ultrapassar para a divina”58.  

O giro teórico-metodológico indispensável para se compreender a tarefa crítica a que 

Agamben se propõe está, de um lado, na figura dos homines sacri em sua “matabilidade 

insacrificável” e, de outro, no poder soberano, responsável pela decisão de condenar à sacratio 

quem lhe aprouvesse – o que significa determinar a exceção e a (in)validade da lei declarando 

a “matabilidade” de certas pessoas. Fundamental, para o filósofo, é constatar não somente a 

referida origem violenta do direito e do Estado, mas também da biopolítica inerente à 

conformação de um poder soberano: “soberana é a esfera na qual se pode matar sem cometer 

homicídio e sem celebrar sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi 

capturada nessa esfera”59. Portanto, a sacratio do direito romano arcaico, para a qual não é 

sancionável a transgressão de normas como o assassinato, constituiria, “antes, a exceção 

originária, na qual a vida humana, exposta a uma matabilidade incondicionada, vem a ser 

incluída na vida política”60. Nua, a vida humana passa a ser circunscrita paradoxalmente tanto 

ao direito como à exceção criados pelo poder soberano. 

As antropólogas Veena Das e Deborah Poole61, interessadas em consolidar novas 

perspectivas etnográficas que tenham por objeto as margens do Estado, também saúdam a 

proposta de Agamben em “repensar a soberania como exercida não sobre territórios, mas sobre 

                                                           

incorporação pelos ordenamentos jurídicos que a sucederam historicamente até a Idade Moderna. Sobre esses 

aspectos, ver a Parte II de Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua (ibid. pp. 74 – 115). 
56 AGAMBEN, op. cit. 
57 Ibidem. 
58 Ibid. p. 83. 
59 AGAMBEN, op. cit. p. 85. Grifos no original. 
60 Ibid. p. 87. 
61 DAS, Veena; POOLE, Deborah, op. cit. 
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a vida e a morte”62 de seus sujeitos. As políticas públicas e a escolarização – conforme se 

buscará sustentar mais adiante – são compreendidas na ótica desta pesquisa como indissociáveis 

da instituição estatal, e a controversa trilha aberta por Agamben nos permite abordar esses 

objetos de estudo por vieses que atentem à complexidade das relações históricas de poder e 

soberania estabelecidas entre os agentes de Estado e seus “cidadãos” – termo este que merecerá 

maior atenção nos próximos parágrafos.  

Portanto, o que se quis reiterar neste primeiro ponto sobre a teoria de Homo Sacer se 

sintoniza à leitura de Veena Das e Deborah Poole sobre Agamben. Para as antropólogas, as 

inquietações e premissas teóricas que serviram de base às estratégias analítico-descritivas de 

sua etnografia era “nos distanciar da imagem entrincheirada do estado enquanto forma 

administrativa racionalizada de organização política que se enfraquece ou se torna menos 

articulada ao longo de suas margens territoriais e sociais”63. 

 Passemos ao segundo ponto de interesse da proposta teórica de Agamben para 

os propósitos deste trabalho. As definições a respeito do papel do poder soberano na 

incorporação da vida nua natural (zoé) no domínio político, demonstrada na figura do Homo 

Sacer, podem ter vários desdobramentos analíticos. Aqui, se ressalta a reflexão sobre o papel 

da biopolítica na formação histórica de Estados-nação – o referido “horizonte biopolítico dos 

Estados de soberania nacional”64. 

 Em um capítulo de seu livro sobre o imperialismo, a filósofa alemã Hannah 

Arendt se dedicou à análise da figura do refugiado e o declínio dos Estados-nação modernos. 

A problemática que ela expõe se refere, grosso modo, à propagação e enaltecimento de “direitos 

do homem” supostamente universais que eram, contudo, incapazes de lidar com a existência de 

apátridas refugiados no interior dos Estados-nação65. Agamben parte dessa análise pontual de 

Arendt e a desenvolve para argumentar como que, na modernidade,  

 

Aquela vida nua natural que, no antigo regime, era politicamente 

indiferente e pertencia, como fruto da criação, a Deus, e no mundo clássico era (ao 

                                                           
62 Ibid. p. 11.  Livre tradução do original em inglês “in order to rethink sovereignty as exercised, not over 

territories, but over life and death”. 
63 Ibid. p. 3. Livre tradução de “to distance ourselves from the entrenched image of the state as racionalized 

administrative form of political organization that becomes weakened or less fully articulared along its territorial 

or social margins”. 
64 Ibid. p. 135. 
65 DAS, Veena; POOLE, Deborah, op. cit. p. 123. 
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menos em aparência) claramente distinta da zoé da vida política (bíos), entra agora 

para o primeiro plano na estrutura do Estado e torna-se aliás o fundamento terreno de 

sua legitimidade e da sua soberania66. 

  

O ponto de partida está nas declarações de direitos formuladas desde a segunda metade 

do século XVIII, especialmente aquela promulgada em 1789: Déclaration des droites de 

l’homme et du citoyen. No título do documento mais célebre da Revolução Francesa está 

contido implicitamente um aspecto importante: a divisão ambígua entre direitos do homem e 

do cidadão. Agamben conduz a problematização ao redor dessa questão nada trivial na filosofia 

política ocidental para demonstrar como essas declarações possuíram uma “função histórica 

real na formação do moderno Estado-nação”67.  

Logo na sequência dos três primeiros artigos que encabeçam a declaração de 1789 há 

uma dinâmica que Agamben considera fundamental. No primeiro, declara-se que “os homens 

nascem e permanecem livres e iguais em direitos”68. Porém, essa vida natural nua do homem, 

que é a pedra angular desse novo ordenamento político, “inaugurando a biopolítica da 

modernidade” (ibidem), é dissipada imediatamente na figura do “cidadão” membro de uma 

determinada pólis, como discorre o segundo artigo: “o objetivo de toda associação política é a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem”69 . Por fim, ao inscrever o 

homem nascido em direitos dentro de uma determinada associação política, a soberania, 

responsável por esse processo, é atribuída à “nação” no artigo terceiro: “o princípio de toda 

soberania reside essencialmente na nação” 70 . “A nação, que etimologicamente deriva de 

nascere [nascer], fecha assim o círculo aberto pelo nascimento do homem”71. Se formulou, 

dessa maneira, os direitos do homem enquanto antessala aos direitos do cidadão constitutivo de 

um Estado-nação 72 . Mas como são traçadas concretamente as diferenças entre homem e 

cidadão? 

                                                           
66 AGAMBEN, op. cit. p. 124. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. Tradução livre de “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”. 
69 AGAMBEN, op. cit. p. 125. Tradução livre de “Le but de toute association politique est la conservation des 

droits naturels et imprescriptibles de l’homme”. 
70 Ibidem. Tradução livre de “Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation”. 
71 Ibidem. 
72 AGAMBEN, op. cit. p. 129. 
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Antes de abordar a resposta de Agamben para esse problema, é importante acrescentar 

que a formação histórica da delimitação identitária entre homem e cidadão, ou ainda súdito e 

cidadão73  nos Estados modernos é indissociável das relações de colonialidade74  entre as 

metrópoles europeias e os territórios a elas subjugados no além-mar desde o século XVI, 

perspectiva que escapa à análise de Agamben. Nesse sentido, a constituição de um cidadão 

moderno e racional não pode ser pensada sem a caracterização de um Outro colonial, seja “o 

índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura popular 

escravizadas, etc.”75. Isto é, à emancipação e garantias políticas do cidadão correspondem o 

sacrifício cultural e espoliação econômica dos “outros” não-cidadãos, fenômeno notável nas 

colônias europeias desde o início da modernidade. 

Retomando a problemática de Agamben, a resposta para a cesura entre homem e 

cidadão é encontrada no surgimento da soberania nacional. Este fenômeno é de grande 

importância para sua análise, assim como o recrudescimento dos nacionalismos na Europa 

continental. Em suas palavras,  

 

Não é possível compreender o desenvolvimento e a vocação ‘nacional’ e biopolítica 

do Estado moderno nos séculos XIX e XX, se esquecemos que em seu fundamento 

não está o homem como sujeito político livre e consciente, mas, antes de tudo, a sua 

vida nua, o simples nascimento que, na passagem do súdito ao cidadão, é investido 

como tal pelo princípio de soberania. A ficção aqui implícita é a de que o nascimento 

torne-se imediatamente nação, de modo que entre os dois termos não possa haver 

resíduo algum76. 

 

Então, ganha significância a mudança nos dois critérios jurídicos responsáveis pela 

definição da “cidadania (isto é, a inscrição primária da vida na ordem estatal): ius solis (o 

nascimento em um determinado território) e ius sanguinis (o nascimento a partir de genitores 

cidadãos)”77. Agamben aponta que a centralidade da noção de “cidadania” no pensamento 

                                                           
73 MAMDANI, 1996, op. cit. 
74 DUSSEL, Enrique. Europa, Modernidade e Eurocentrismo. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e 

ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005; QUIJANO, Aníbal. Colonialidad 

y Modernidad-racionalidad. In: BONILLO, Heraclio. Los conquistados. Bogotá: Tercer Mundo Ediciones, 1992, 

pp. 437 – 449. 
75 DUSSEL, op. cit. p. 62. 
76 AGAMBEN, op. cit. p. 125. 
77 Ibid. p. 126. 
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político moderno é altamente problemática justamente nas contraditórias delimitações traçadas 

entre homem e cidadão. Historicamente, há diversos exemplos do “multiplicar-se das 

disposições normativas destinadas a precisar qual homem fosse cidadão e qual não, e a articular 

e restringir gradualmente os círculos do ius soli e do ius sanguinis” 78 . Nesse momento, 

Agamben retoma a questão de Arendt a respeito dos refugiados para ilustrar a situação aporética 

do Estado-nação: 

 

Se os refugiados [...] representam, no ordenamento do Estado-nação moderno, um 

elemento tão inquietante, é antes de tudo porque, rompendo a continuidade entre 

homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise a ficção 

originária da soberania moderna79. 

  

Os refugiados, não-cidadãos por definição, expõem o problema ainda não resolvido no 

seio dos Estados-nação. A noção de homens em oposição a cidadãos em Agamben também é 

tida como relevante para os propósitos de Das e Poole. Para as antropólogas, “a própria 

comunidade política se divide ao longo de diferentes eixos de pertencimento e inclusão que 

podem percorrer linhas falhas de raça, gênero, etnicidade ou podem produzir novas categorias 

de pessoas incluídas na comunidade política, mas negado o pertencimento em termos 

políticos”80. Os homens, incluídos na comunidade política, destoam dos cidadãos que, além 

disso, pertencem à comunidade nacional. A constatação de Agamben, subscrita por Das e Poole, 

de que o Estado e o poder de soberania nacional historicamente influem sobre as fronteiras de 

pertencimento nos permite, também, questionar quaisquer abordagens que partam de uma 

“sociedade civil” consolidada aprioristicamente. Aponta, na realidade, à direção contrária, 

ressaltando processos históricos que definem, em cada contexto, as linhas divisórias entre 

homens e cidadãos retraçadas constantemente pela soberania do Estado-nação em resposta a 

processos históricos específicos. 

                                                           
78 AGAMBEN, op. cit. p. 126. 
79 Ibid. p. 128. 
80 DAS, Veena; POOLE, Deborah, op. cit. p. 12. Essa definição é particularmente útil para se abordar a figura do 

assimilado na colonização portuguesa do continente africano, como será discutido no terceiro capítulo. A citação 

é uma livre tradução do original “the political community itself becomes split along the different axes of 

membership and inclusion that may run along given fault lines of race, gender, and ethnicity or may produce new 

categories of people included in the political community but denied membership in political terms”. 
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A análise desse segundo ponto de interesse serve de embasamento à perspectiva teórica 

adotada nesta pesquisa: o que chamamos por “Estado” e suas instâncias subsidiárias – 

nacionalidade, institucionalidade e políticas públicas – constituem um projeto perpetuamente 

envolvido em conflitos e disputas, dada a natureza violenta de sua própria constituição enquanto 

poder soberano demonstrada por Agamben. Não apenas violenta em sua própria origem, a 

soberania do Estado é também violenta na sua implantação invasiva e traumática em outros 

territórios, tais como a África, América e Ásia colonizadas, conforme destaca o filósofo 

camaronês Achille Mbembe, cuja análise elencaremos na sequência81. A investigação a ser 

desenvolvida no decorrer deste trabalho buscará, portanto, pôr em evidência processos 

históricos que apontem para a historicidade do Estado na África e como, em um contexto 

revolucionário, foram articulados a partir do Estado medidas educacionais orientadas à 

libertação da Nação moçambicana, e em quê acarretaram concretamente essas medidas e como 

se posicionaram tanto seus agentes implementadores como as pessoas a elas submetidas. 

Por fim, há um terceiro ponto de interesse explorado rapidamente por Agamben no 

final de Homo Sacer sobre a ambiguidade semântica de termos relativos a “povo” e “popular”, 

que potencialmente pode servir à análise crítica dos projetos de construção da nação socialista 

moçambicana pela FRELIMO. A exaltação do “povo moçambicano do Rovuma ao Maputo”82 

é, como analisaremos mais adiante, um aspecto fundamental do projeto político moçambicano 

após a independência, fenômeno que pode ser repensado a partir das considerações críticas às 

implicações do emprego da palavra povo/popular na política moderna. 

Agamben menciona, ao final de seu livro, como é problemático o emprego e 

significado do termo “povo” na política moderna. Contudo, é importante ressaltar que essa 

referência é marginal ao conjunto de sua obra, pois a ela é dedicada pouco menos de cinco 

páginas ao final do penúltimo capítulo, mas permanece atrelada ao conjunto de discussões 

empreendidas pelo autor que buscamos sintetizar até agora.  

A ambiguidade semântica inerente ao termo “povo” é constatada por Agamben no fato 

singular de que, nas línguas europeias modernas, ele significa tanto os pobres, desvalidos e 

excluídos como também designa, no léxico político, “o complexo de cidadãos como corpo 

                                                           
81 MBEMBE, Achille. Necropolitics. In: Public Culture, nº 15, vol.1, Duke University Press, 2003. 
82 Rovuma é o rio a partir do qual foi estabelecida a fronteira geográfica entre Moçambique e a Tanzânia, ao 

Norte, e Maputo é o rio no extremo-sul do país que serviu de inspiração à renomeação da capital Lourenço Marques 

após a independência. A expressão, portanto, faz referência ao território formalmente pertencente à Moçambique 

e sobre o qual se erguia o projeto nacionalizante da FRELIMO. 
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político unitário”83. O problema está dado: “Um mesmo termo denomina, assim, tanto o sujeito 

político constitutivo quanto a classe que, de fato, se não de direito, é excluída da política”84. 

Para Agamben, essa ambiguidade não pode ser casual por ser demasiado difusa – 

indicando dois significados virtualmente opostos – e de aplicação demasiado recorrente no 

léxico político moderno – nas inúmeras ocasiões em que os termos foram utilizados em ambos 

seus sentidos. Portanto, ela pode indicar mais um âmbito peculiar na filosofia política ocidental 

a que Agamben dedica sua análise, descrito da seguinte forma: 

 

Tudo advém, portanto, como se aquilo a que chamamos povo fosse, na realidade, não 

um sujeito unitário, mas uma oscilação dialética entre dois polos opostos: de um lado, 

o conjunto Povo como corpo político integral, de outro, o subconjunto povo como 

multiplicidade fragmentária de corpos carentes e excluídos; lá, uma inclusão que se 

pretende sem resíduos, aqui, uma exclusão que se sabe sem esperança; em um 

extremo, o estado total dos cidadãos integrados e soberanos, no outro, a escória [...] 

dos miseráveis, dos oprimidos, dos vencidos85. 

  

O que se delineia a partir dessa perspectiva é a crítica à maneira pela qual se invoca o 

conceito ambíguo de “povo” na política moderna. A cisão fundamental nesse conceito reflete a 

própria estrutura política original que Agamben buscou desvelar em seu livro, marcada pela 

distinção entre zoé e bíos. A vida nua (zoé) corresponde, dessa forma, ao povo, este em relação 

de simultânea inclusão e exclusão com a existência política (bíos) representada pelo Povo. Daí 

decorre, segundo Agamben, que: 

 

O ‘povo’ carrega, assim, desde sempre, em si, a fratura biopolítica fundamental. Ele 

é aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz parte, e não pode pertencer ao 

conjunto no qual já está desde sempre incluído. Daí as contradições e as aporias às 

quais ele dá lugar toda vez que é evocado e posto em jogo na cena política. Ele é 

aquilo que já é desde sempre, e que deve, todavia, realizar-se; é a fonte pura de toda 

identidade, e deve, porém, continuamente redefinir-se e purificar-se através da 

exclusão, da língua, do sangue, do território. [...] Alternativamente estandarte 

sangrento da reação e insígnia incerta das revoluções e das frentes populares, o povo 

contém em todo caso uma cisão mais originária do que aquela de amigo-inimigo, uma 

                                                           
83 AGAMBEN, op. cit. p. 172. 
84 Ibidem. 
85 AGAMBEN, op. cit. p. 173. Grifos acrescidos. 
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guerra civil incessante que o divide mais radicalmente do que qualquer conflito e, ao 

mesmo tempo, o mantém unido e o constitui mais solidamente que qualquer outra 

identidade86. 

  

Dessa maneira, Agamben abre uma linha de raciocínio particularmente útil para se 

repensar como se inscrevem, na política, as noções de “povo/Povo” e “popular”, potencialmente 

contribuindo para a análise da consolidação da República Popular de Moçambique com a 

independência do país em 1975. Além disso, o estudo de políticas públicas orientadas para a 

efetivação da educação de massas encontra respaldo crítico nessa perspectiva. Como se buscará 

argumentar mais adiante, o discurso oficial marxista-leninista da FRELIMO dá grande valor à 

entidade popular enquanto existência política (Povo/bíos), e buscará integrar o restante dos 

moçambicanos alheios (povo/zoé) ou contrários à causa e projeto político nacional por vários 

meios – dentre eles, a educação e a instrução pública. 

Em resumo, foi trazido ao debate até aqui uma série de ideias e conceitos que nos 

abrem a possibilidade para pensar aspectos históricos fundamentais da constituição do Estado-

nação e da sociedade civil pelo viés da biopolítica do poder soberano. Agamben fundamenta 

um caminho para se pensar a historicidade das organizações políticas/estatais e de relações de 

poder institucionalizadas pensadas a partir da indissociabilidade entre a norma e a exceção. Tal 

referencial teórico, portanto, abre a possibilidade para que se interprete o Estado não como um 

projeto consolidado, mas como sempre emergencial, na medida em que cria constantemente a 

exceção que sustenta sua própria existência e que reafirma a necessidade e exequibilidade da 

lei.  

Ao proceder por essa perspectiva analítica, Giorgio Agamben formula uma chave 

interpretativa que pode ser efetivamente empregada na compreensão das nefastas experiências 

políticas que marcaram o século XX – aí incluído o colonialismo europeu na África e alhures. 

Em sua obra, Agamben clamou à urgência para se repensar “o problema dos limites e da 

estrutura originária da estatalidade” 87 , crítica especialmente pertinente à temática desse 

trabalho. O processo histórico que engloba a independência moçambicana e as investidas da 

FRELIMO na direção da consolidação de um governo socialista de unidade nacional, 

                                                           
86 Ibidem. 
87 AGAMBEN, op. cit. p. 19. 
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rapidamente seguidas pela instauração de uma sangrenta guerra civil que se estendeu até 1992, 

pode ser interpretado com o auxílio da teoria proposta por Agamben em Homo Sacer. 

O filósofo camaronês Achille Mbembe, por sua vez, permite articular criticamente os 

paradigmas propostos por Agamben e Foucault no contexto africano e abre vias interpretativas 

para o estudo das tentativas de consolidação do Estado na África, processo iniciado pela via da 

colonização e sequenciado após as independências. As reflexões teóricas de Mbembe, 

notadamente em seu conceito sobre a “necropolítica” [necropolitics], são tributárias das 

influências do pensamento de Agamben e Michel Foucault a respeito da soberania enquanto 

direito exercido não sobre o território, mas sobre a capacidade de definir quem deve viver e 

quem deve morrer88. Sua perspectiva agrega ao embasamento teórico deste trabalho com o 

objetivo de abordar a proeminência da guerra civil moçambicana durante todo o recorte 

cronológico estipulado, envolvendo a FRELIMO, partido vitorioso na luta contra Portugal, 

contra grupos reunidos sob a alcunha de Resistência Nacional de Moçambique (doravante 

RENAMO) que se opunham a suas deliberações. Para Mbembe, as guerras pós-independência 

na África não foram travadas entre exércitos de dois Estados soberanos, mas sim “entre grupos 

armados agindo detrás da máscara do Estado contra grupos armados que não tinham um Estado 

mas o controle de territórios distintos; cada lado tendo por alvo populações civis ou desarmadas 

ou organizadas em milícias”89. 

 

1.2 TENDÊNCIAS INTERPRETATIVAS PROCESSUAIS SOBRE O ESTADO 

(PÓS)COLONIAL AFRICANO 

 

No entanto, negligenciar a produção teórica e os esforços interpretativos realizados no 

âmbito dos estudos africanos em relação à análise do Estado e das políticas na África 

constituiria uma lacuna grave no embasamento teórico deste trabalho. Portanto, desdobraremos 

a seguir a discussão conceitual sobre o Estado moderno ao âmbito da História da África, 

buscando mapear e elencar perspectivas teóricas pertinentes ao estudo da formação do Estado 

na África colonizada. Para tanto, são trazidas contribuições historiográficas críticas de 

                                                           
88 Ibid. p. 85; MBEMBE, op. cit. p. 11. 
89 Ibid. p. 35. Livre tradução do original “It is waged by armed groups acting behind the mask of the state against 

armed groups that have no state but control very distinct territories; both sides having as their main targets 

populations that are unarmed or organized into militias”. 
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africanistas cujas obras debatem vários modelos teórico-interpretativos utilizados nas análises 

sobre o poder, Estado e política no continente africano. Destaca-se dois autores que dedicaram 

décadas de pesquisa à escrita e interpretação da história política e social da África, 

compreendida processualmente em sua complexa temporalidade pré-colonial, colonial e pós-

colonial: Patrick Chabal, em seu livro Power in Africa: an Essay in Political Interpretation, 

publicado pela primeira vez em 1992, e Jean-François Bayart, em The State in Africa: politics 

of the belly, de 1989. 

Ambos os africanistas defendem a importância de se reconhecer a historicidade das 

sociedades africanas como ponto indispensável para se sustentar quaisquer esforços 

interpretativos sobre a África em sua multiplicidade de aspectos. Nos capítulos introdutórios 

dos dois referidos livros, a tarefa de abordar a historicidade da África é central: a intenção de 

Bayart é clara ao nomear sua introdução como The Historicity of African Societies 90  [A 

Historicidade das Sociedades Africanas], enquanto Chabal procede de maneira semelhante ao 

estabelecer em sua introdução a historicidade como premissa fundamental para a argumentação 

desenvolvida no decorrer de Power in Africa91. Nessas obras, os autores – cada qual à sua 

maneira – expõem graves falhas analíticas cometidas por estudiosos e observadores políticos 

da África que não contemplaram adequadamente os processos históricos no qual estão inseridas 

as sociedades africanas e o Estado pós-colonial.  

O porquê da ênfase na perspectiva histórica para a apreciação crítica de temas relativos 

à África contemporânea é compartilhado pelos dois autores. Bayart constata que mesmo após 

um século de desenvolvimento de estudos africanos, “ainda há pouco entendimento das 

                                                           
90 A crítica de Bayart à perspectiva analítica denominada de “paradigma do jugo” [paradigm of the yoke] se 

sustenta fundamentalmente na denúncia de sua inobservância (ou ignorância) à historicidade das sociedades 

africanas ao submetê-las totalmente a fatores externos. Em suas palavras, “The equation between the lack of 

historicity of African societies and the pathological nature of power within them nevertheless has its roots in an 

intellectual tradition which goes back at least as far as Aristotle. […] The theme of the isolation of Africa from the 

rest of the world, and of African societies from one another, is a key one in negation of their historicity” (BAYART, 

2006, pp. 2 – 3). Em tradução livre, temos que “A equação entre a falta de historicidade das sociedades africanas 

e a natureza patológica do poder dentro delas têm, contudo, suas raízes em uma tradição intelectual que remonta 

tão longe quanto à Aristóteles. [...] O tema do isolamento da África do resto do mundo, e das sociedades africanas 

entre si, é chave na negação de sua historicidade”. 
91 Cita-se aqui uma passagem que ilustra o posicionamento de Chabal: “interpretation must be rooted in the deep 

history of Africa. […] Political analysis ought to benefit from the accumulation of historic knowledge. Power in 

Africa is thus an attempt to begin to construct a political interpretation of contemporary Africa on firmer historical 

foundations” (pp. 9 – 10). Em tradução livre, “a interpretação deve ser enraizada na profunda história da África. 

Análises políticas deveriam se beneficiar da acumulação de conhecimento histórico. Power in Africa é então uma 

tentativa de começar a construir uma interpretação política da África contemporânea em fundações históricas mais 

firmes”. 
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sociedades africanas, pouca apreciação do fato que são ordinárias, e (particularmente) 

ordinárias em suas políticas”92. O contrário, por outro lado, é largamente veiculado e difundido 

na opinião pública ocidental na noção da África enquanto exótica ou diferente93. Tornar a África 

e os africanos “peculiares” ou “exóticos” tem efeitos muito negativos não apenas para a 

validade analítica dos estudos africanos, mas também na própria perpetuação de estereótipos 

que, quando não flertam com o racismo, inferiorizam o protagonismo histórico de sujeitos 

africanos. Chabal, por sua vez, também reitera que “por muito tempo os analistas [...] focaram 

na singularidade da África. [...] Para entender a política na África temos que levar os africanos 

a sério” e aceitar que não há nada “especificamente africano nas políticas da África como não 

há nada especificamente europeu nas políticas da Europa” (ibidem)94. 

Esse posicionamento crítico dos autores em relação à concepção de uma África exótica 

é o ponto de partida de suas análises. Negligenciar os processos históricos que embalaram as 

mudanças e as continuidades do continente é expor qualquer trabalho interpretativo ao risco de 

cair nos preconceitos do senso-comum. Chabal enuncia os vários clichés que envolvem tais 

observações sobre a África: um continente em guerra consigo mesmo, marcado pela fome, 

pestilência e crises ambientais, além da atuação de líderes despóticos no governo de Estados 

predatórios e cleptocratas que submetem populações apáticas e fatalistas95. Esse senso-comum, 

argumenta Chabal, está no seio da crise de credibilidade dos estudos africanos ocorrida 

principalmente nos anos 1970, produto da radical derrocada das previsões otimistas e 

desenvolvimentistas pronunciadas na década de 1960, na ocasião da euforia e entusiasmo da 

descolonização do continente.  

As análises políticas, prossegue Chabal, “falharam abissalmente” em abordar de 

maneira adequada os problemas do continente em grande parte por prescindirem da perspectiva 

histórica, estigmatizando a África como o “continente das escuridões sombrias e eventos 

inexplicáveis” 96  ao serem incapazes de propor explicações plausíveis e demonstráveis às 

                                                           
92 BAYART, op. cit. p. 1. Livre tradução do original em inglês: “there is still little understanding of African 

societies, little appreciation for the fact that they are ordinary, and (particularly) ordinary in their politics”. 
93 Ibid. 
94 CHABAL, op. cit. p. 4. No original: “For too long, analysts [...] have focused on the uniqueness of Africa. My 

starting point is the opposite. To understand politics in Africa we need to take Africans seriously […] there is 

nothing which is more specifically African in the politics of Africa than is specifically European in the politics of 

Europe”. 
95 Ibid. 
96 CHABAL, op. cit. p. 9. No original: “continent of dark shadows and inexplicable events”. 
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profundas crises que acometem várias regiões do continente. A saída proposta pelos dois 

autores a essa falibilidade analítica, como vimos, passa pela análise das sociedades africanas 

em perspectiva histórica.  

Para sequenciar o levantamento de modelos teórico-interpretativos pertinentes à 

análise deste trabalho, serão desenvolvidos os principais debates conceituais empreendidos por 

Bayart e Chabal sobre a importância de análises históricas processuais que atentem às 

imbricações, continuidades e rupturas entre os períodos pré-colonial, colonial e pós-colonial. 

Esse procedimento, ao passo que defende uma abordagem solidamente fundamentada na 

análise de processos históricos, permite um estudo pormenorizado sobre a formação do Estado 

na África contemporânea. Portanto, serão discutidos os seguintes pontos de análise abertos 

pelos autores: primeiro, o conceito de extraversão política e a historicidade das sociedades 

africanas proposto por Bayart; e segundo, uma análise mais detalhada sobre os debates 

historiográficos discorridos por Chabal ao longo de Power in Africa para que possamos situar 

conceitualmente o estudo da Moçambique pós-independência. 

Em The Historicity of African Societies, Jean-François Bayart constrói uma narrativa 

voltada para a demonstração do protagonismo e autonomia das sociedades africanas em sua 

história, reduzindo o papel que se tem atribuído aos fatores exógenos ao continente. São 

desferidas várias críticas às teorias dependentistas que abordam o continente africano 

exclusivamente pelas vias da sua subjugação às potências coloniais e aos determinantes 

estruturais da desigualdade tecnológica, produtiva e comercial que marcaram as relações 

exteriores entre a África e agentes externos desde a consolidação do tráfico transatlântico de 

escravos. Apesar das relações relativamente desiguais que mantiveram a África subsaariana e 

o Ocidente, Bayart defende que “a produção das sociedades africanas não respondia de maneira 

periférica a determinações exógenas”97, como querem as análises dependentistas. 

Dentre os argumentos principais de Bayart, se destaca que a colonização do continente 

africano não resultou na expropriação de suas dinâmicas históricas próprias. As sociedades 

submetidas pelas potências europeias “nunca foram e, mesmo após a derrota militar, nunca 

poderiam ter sido objetos passivos de um processo de dependência”98. A ocupação estrangeira 

                                                           
97 BAYART, op. cit. p. 17. No original: “the production of African societies did not respond, in a peripheral way, 

to external determinations”. 
98 Ibid. p. 20. No original: “These societies have never been and, even after their military defeat, could have never 

been the passive objects of a process of dependency”. 
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foi certamente acompanhada por impactos de todo o tipo às populações enquadradas pelo 

colonialismo, mas a perspectiva aberta por Bayart aponta para a possibilidade de se interpretar 

o fenômeno da colonização sem que se oblitere as dinâmicas endógenas das sociedades 

africanas. Em suas palavras, 

 

Carregada de violência física e sobretudo simbólica, a situação colonial não 

suspendeu a historicidade das sociedades africanas. Pelo contrário, foi um novo 

acontecimento no qual as cartas foram energicamente redistribuídas. Sob o universo 

totalitário a que ele tendeu (e que na África Austral se aproximou), encontra-se 

estratégias com sua lógica própria que pertencem diretamente à história autóctone. 

Hoje, os melhores historiadores acreditam que essas dinâmicas tiveram maior efeito 

no desenvolvimento do colonialismo do que as necessidades funcionais do modo de 

produção capitalista99. 

 

Dessa forma, opondo-se às interpretações que ignoram o protagonismo de sujeitos 

africanos em nome de funcionalismos econômicos das estruturas de dependência – como 

descritas pelos dependentistas –, Bayart propõe o conceito de extraversão [extraversion] para 

melhor apreender a historicidade própria das sociedades africanas. As estratégias de 

extraversão são aquelas empregadas pelos atores africanos para mobilizar recursos a seu favor 

nas relações geralmente desiguais estabelecidas com o exterior100. O modelo heurístico de 

análise de Bayart busca atentar para o para o papel político e concreto dos africanos na 

negociação e confrontação no contexto histórico de implantação do Estado colonial na África.  

Nesse sentido, a imposição paulatina na África subsaariana de uma economia de 

mercado monetarizada sob os auspícios da administração colonial dos países europeus não 

subjugou em absoluto as sociedades africanas, nem erradicou os traços das dinâmicas históricas 

que precediam a colonização. Muito pelo contrário – Bayart reitera que a colonização 

rearticulou, por vias quase sempre profundamente coercitivas, as relações de poder no 

                                                           
99 BAYART, op. cit. pp. 20-21. Grifos acrescidos à livre tradução do original “Pregnant with physical and, perhaps 

even more, symbolic violence, the colonial situation did not suspend the historicity of African societies. Rather, it 

was a new development, albeit one in which the cards have been energetically reshuffled. Beneath the totalitarian 

universe that it tended towards (and that in Southern Africa it approached) one finds social strategies, with a logic 

of their own which belong squarely to the indigenous timescale. The best historians now believe that these 

dynamics have had more effect on the development of colonisation than the functional necessities of the capitalist 

mode of production”. 
100 Ibid. p. 22. 
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continente, mas não retirou em nenhum momento o protagonismo dos colonizados diante da 

situação colonial. “Os africanos nessas circunstâncias foram agentes ativos da mise en 

dépendance de suas sociedades, às vezes se opondo a ela ou apoiando-a”101.  

Achille Mbembe também enfatiza este mesmo ponto, constatando em sua análise sobre 

as representações da realidade africana a complexidade histórica – constantemente obliterada 

pelas leituras economicistas e dependentistas – de que “os africanos deram respostas diferentes 

à escolha a que os europeus os forçavam”102. Isto é, longe de terem se tornado subordinados 

passivos de colonialistas europeus, várias estratégias de ação foram adotadas por agentes 

africanos, seja de resistência ou cooperação com o colonialismo. As críticas de Mbembe às 

formas de representar a realidade africana serão aprofundadas posteriormente para discutir a 

busca pela identidade política moçambicana e a luta da FRELIMO para tomar o aparelho de 

estado português. Por hora, contudo, é de grande importância sublinhar que o protagonismo 

histórico dos africanos não pode ser arrolado numa campanha escusatória das atrocidades 

cometidas pela ingerência colonialista no continente. Se de fato “o colonialismo gerou mútuas 

utopias e alucinações partilhadas pelos colonizadores e colonizados”103 , isso não significa 

atenuar as nefastas práticas e consequências da invasão europeia na África. 

Retomando resumidamente o conceito de extraversão, central na abordagem de 

Bayart, é enfatizada a autonomia dos africanos enquanto sujeitos históricos. Ao fim e ao cabo, 

sua análise indica que a inserção desigual da África no sistema-mundo “foi por vários séculos 

um importante e dinâmico modo de historicidade das sociedades africanas, e não a mágica 

suspensão dela”104. Se destaca aqui a grande pertinência aos estudos africanos da contribuição 

teórica de Bayart: a desigualdade não anula a historicidade. A ênfase de Bayart passa, portanto, 

pelo reconhecimento e análise da historicidade das sociedades africanas. Esse ponto consiste 

em outra concordância com Chabal – a temporalidade da História da África deve ser repensada 

                                                           
101 Ibid. p. 24. No original: “Africans here have been active agents in the mise en dépendance of their socieities, 

sometimes opposing it and sometimes joining it”. 
102 MBEMBE, Achille. As Formas Africanas de Auto-Inscrição. In: Estudos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 1, 2001, 

p. 190. 
103 MBEMBE, op. cit. p. 191. 
104 BAYART, op. cit. p. 27. No original: “Everything points in the end to the fact that unequal entry into the 

international systems has been for several centuries a major and dynamic mode of historicity of African societies, 

not the magical suspension of it”. 
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para articular processualmente o período anterior à colonização às décadas de consolidação do 

Estado colonial e à posterior descolonização105.  

A essa direção já havia apontado o sociólogo francês Georges Balandier  quando, em 

1955, formulou a noção de “situação colonial”. No primeiro capítulo de sua Sociologie de 

l’Afrique Noire, publicada parcialmente no Brasil apenas em 1993, Balandier demonstra como 

“qualquer estudo concreto das sociedades afetadas pela colonização só pode realizar-se, no 

entanto, através da referência a este complexo qualificado de situação colonial”106. Bayart, por 

sua vez, retoma o argumento lançado por Balandier, o qual “assentou as premissas por nos 

lembrar que a presente situação das sociedades africanas é resultado de uma tripla história que 

‘havia acumulado suas partes constituintes’ – as histórias pré-colonial, colonial e pós-

colonial”107. 

Portanto, há um eixo programático comum entre as três perspectivas teóricas referentes 

à História da África levantadas até aqui com Balandier, Bayart e Chabal: a necessidade 

imperiosa de se contemplar as dinâmicas e processos históricos endógenos da África para 

sustentar quaisquer análises sobre a contemporaneidade pós-colonial. Referindo-se aos vários 

reordenamentos de forças políticas africanas na ocasião da ocupação europeia, Balandier afirma 

que “não poderíamos apreciar de maneira válida estes dinamismos sem uma referência aos seus 

antecedentes” 108 . Chabal, cuja obra nos dedicaremos à análise a seguir, também confere 

importância decisiva à perspectiva histórica: “[a]s continuidades e rupturas entre comunidades 

pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais fornecem o material a partir do qual se torna possível 

entender o Estado-nação contemporâneo”109.  

Em outras palavras, os três referidos africanistas reiteram que a África hodierna só 

pode ser adequadamente analisada se abordada desde uma perspectiva histórica. Para Balandier, 

“[a] situação existente no momento em que estudamos as mudanças sócio-culturais foi 

construída; a análise que ela requer só é frutífera se pesquisarmos os dados essenciais da história 

                                                           
105 CHABAL, op. cit. 
106 BALANDIER, Georges. A Noção de Situação Colonial. In: Cadernos de Campo, nº 3, 1993, pp. 107 – 131. 
107 BAYART, op. cit. p. 33. No original: “Georges Balandier set the preconditions by reminding us that the present 

situation of African societies was the result of a triple history which has ‘drawn together its constituent parts’ – 

precolonial, colonial and postcolonial history”. 
108 BALANDIER, op. cit. p. 121. 
109 CHABAL, op. cit. p. 53. No original: “The continuities and ruptures between pre-colonial, colonial and post-

colonial communities provide the material from which it is possible to understand the contemporary nation-state”. 
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colonial local”110. Portanto, está lançada a base analítica compartilhada por esses autores: “Cada 

vez que isto se tornar possível daremos um lugar para o plano histórico”111. 

Resta agora analisarmos as contribuições teórico-metodológicas escritas por Patrick 

Chabal em seu livro Power in Africa Sua análise é estruturada em quatro partes: I) Os 

Significados de Interpretação Política; II) Conceitos para a Análise do Poder na África; III) A 

Construção da Ordem Pós-Colonial Africana e IV) Mudança e Continuidade Política na África 

Contemporânea112. Neste primeiro capítulo, abordaremos fundamentalmente as duas primeiras, 

dedicadas por Chabal ao mapeamento teórico e debate historiográfico. 

Como já tratamos acima, Chabal também se posiciona criticamente diante das noções 

que vêm alimentando o preconceito desde os períodos pré-coloniais, descrevendo “a África 

como o coração das trevas, um continente não suscetível à racionalidade, que deve ser temido 

ou condescendido, mas raramente compreendido”113. O mapeamento de teorias e perspectivas 

críticas para se interpretar a política na África – e não a “política africana”, como é importante 

destacar114 – deve ser, portanto, aliado à referida necessidade de se atentar à complexidade 

histórica do continente.  

Primeiramente, se parte de uma definição básica sobre política para Chabal – a de que 

o âmbito político se refere ao exercício do poder, seja na África ou em qualquer outro lugar. 

“Poder […] é minimamente o equilíbrio entre controle e consentimento entre governantes e 

governados. […] Entender política é então entender as relações de poder em suas configurações 

históricas”115. Portanto, as análises políticas que se furtam à análise das configurações históricas 

das relações de poder estão, pela perspectiva de Chabal, viciadas desde o início. 

Na primeira parte de Power in Africa são elencadas cinco perspectivas teóricas que 

vêm orientando as análises políticas sobre a África desde meados do século XX. Na ordem em 

que são tratadas por Chabal, se tem primeiro a teoria desenvolvimentista; segundo, a teoria de 

                                                           
110 BALANDIER, op. cit. p. 121. Grifo no original. 
111 Ibidem. 
112  CHABAL, op. cit. Foram livremente traduzidos os seguintes títulos: “I) The Meanings of Political 

Interpretation; II) Concepts for the Analysis of Power in Africa; III) The Construction of the African Post-Colonial 

Political Order; IV) Political Change and Continuity in Contemporary Africa”. 
113 Ibid. p. 29. No original: “[...] which has fuelled prejudice since pre-colonial times: Africa as the heart of 

darkness, a continent not susceptible to rationality, one to fear or to patronise but rarely to comprehend”. 
114 CHABAL, op. cit. p. 4. 
115 Ibid. p. 5. No original: “Power […] is minimally about the balance between control and consent which governs 

the relation between ruler and ruled. […] To understand politics is thus to understand relations of power in their 

historical settings”. 
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classe; terceiro, a teoria do subdesenvolvimento (ou dependentista); quarto, a teoria 

revolucionária e, por fim, a teoria democrática. No entanto, a partir de todas podem ser 

desenvolvidas análises a-históricas116, como sustenta Chabal na desconstrução teórica de cada 

sem adotar uma em específico.  

Para os propósitos deste trabalho, é oportuno destacar apenas a teoria revolucionária 

por conter aspectos de grande importância para a análise posterior sobre a formação da 

identidade nacional do Estado moçambicano dirigido pela FRELIMO.  

Para Chabal, “a teoria revolucionária derivou em parte da assunção de que o socialismo 

era o futuro da África e em parte de uma interpretação particular das guerras de liberação 

nacional nas colônias portuguesas e no Zimbábue” 117 . O pensamento implicado na teoria 

revolucionária, isto é, na plausibilidade e desejabilidade do socialismo na África, é tributária de 

duas origens distintas: a primeira é oriunda do pensamento marxista e do antigo debate sobre a 

viabilidade do socialismo em sociedades eminentemente pré-capitalistas, como a Rússia e a 

China. A segunda decorre de uma “vertente indígena” [indigenous strand] de que a África pré-

colonial já teria sido socialista avant la lettre por configurar sociedades sem classe. De um lado, 

marxistas engajados na teoria revolucionária fizeram esforços interpretativos fortemente 

apegados à noção de “classe” para construir cenários da união de ligas camponesas, 

trabalhadores e intelectuais progressistas na derrubada do colonialismo e imperialismo. Do 

outro, socialistas não-marxistas insistiam na ausência de classes na África “tradicional”, 

enfatizando uma noção comunal de socialismo que teria precedido as sociedades colonizadas. 

Deste último grupo, Chabal destaca personalidades africanas importantes no processo de 

descolonização da África, como Léopold Senghor, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Julius 

Nyerere, e Kenneth Kaunda118. 

Contrariamente ao socialismo não-marxista, que caíra em descrédito já em meados da 

década de 1960, a vertente marxista da teoria revolucionária se fortaleceu na virada da década 

de 1960 a 1970. Nas palavras de Chabal, esse processo, crucial para a problemática dessa 

pesquisa, se deu da seguinte maneira: 

 

                                                           
116 Ibid. pp. 11 – 31. 
117 Ibid. p. 29. No original: “Revolutionary theory derived in part from the assumption that socialism was the way 

forward for Africa and in part from a particular interpretation of the wars of national liberation in the Portuguese 

colonies and Zimbabwe”. 
118 CHABAL, op. cit. p. 24. 
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Conforme o socialismo africano se vinculava ao modelo marxista-leninista e 

socialistas africanos retomaram o socialismo científico, a experiência das guerras de 

libertação nacional 119  das colônias portuguesas da Guiné [Bissau], Angola e 

Moçambique revelaram a possibilidade de novas teorias revolucionárias para a África. 

Enquanto que os experimentos socialistas precedentes na África foram o resultado de 

‘revoluções de cima’, as guerras de libertação nacional ofereceram a perspectiva de 

uma transição ao socialismo baseada em um movimento popular de massa. A teoria 

revolucionária nasceu assim como uma interpenetração dessas lutas nacionalistas 

como movimentos políticos levados em direção ao socialismo pela única combinação 

de fatores históricos. O argumento é o seguinte: a independência fora atingida por 

uma luta armada embasada na mobilização de áreas rurais. O processo pelo qual o 

interior campestre foi mobilizado tornou a luta nacionalista em uma guerra popular, 

radicalizou a liderança largamente pequeno-burguesa e então forjou a coalização 

socialista de classes de ‘nacionalistas progressistas, trabalhadores e camponeses’”120. 

  

Assim é descrita por qual perspectiva parte a teoria revolucionária para interpretar as 

independências e o desenvolvimento da sociedade e do Estado no período pós-colonial. Outro 

aspecto central está nos termos da mudança social a ser empreendida com a revolução. Nesse 

enquadramento teórico, a mobilização para uma guerra de guerrilha romperia com as estruturas 

‘tradicionais’ e “liberaria as forças sociais comprometidas à modernização (socialista) da 

sociedade”121. Chabal conclui o levantamento desse aparato teórico da seguinte forma: 

 

Finalmente, a teoria revolucionária assumiu que as guerras nacionalistas conquistaram 

mudanças econômicas estruturais substanciais e irreversíveis nas áreas libertadas (as 

áreas arrancadas do controle colonial e administradas pelos nacionalistas). Esse 

                                                           
119 O emprego do termo “libertação nacional” às lutas armadas anticoloniais africanas é motivo de discordância 

entre especialistas, e esta discussão será aludida posteriormente no quarto capítulo. Chabal, neste trecho, realiza 

um apanhado dos principais argumentos da “teoria revolucionária” e não perpetua o uso acrítico do termo. 
120 CHABAL, op. cit. p. 25. Livre tradução do original: “As African socialism rejoined the Marxist-Leninist model 

and African socialists reclaimed scientific socialism, the experience of the wars of national liberation in the 

Portuguese colonies of Guinea, Angola and Mozambique revealed the possibility of a new revolutionary theory 

for Africa. […] Whereas earlier socialists experiments in Africa had been the outcome of ‘revolutions from above’, 

wars of national liberation offered the prospect of a transition to socialism grounded in a mass popular movement. 

Revolutionary theory was thus born of an interpenetration of these nationalist struggles as political movements 

carried towards socialism by a unique combination of historical factors. The argument was as follows. 

Independence had been achieved by an armed struggle grounded in the political mobilisation of rural areas. The 

process by which the countryside was mobilised turned the nationalist struggle into a people’s war, radicalised the 

largely petit bourgeois nationalist leadership and thus forged a socialist class coalition of ‘progressive nationalists, 

workers and peasants’”. 
121 CHABAL, op. cit. p. 26. No original: “release social forces committed to the (socialist) modernisation of 

society”. 
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modelo era concebido como uma produção e distribuição agrícola cooperativa, o 

primeiro estágio na modernização da ‘família’ tradicional e do modo de produção 

aldeares em direção a uma agricultura mais completamente coletivizada. A 

modernização da agricultura seria a base para o desenvolvimento de uma economia 

industrial socialista moderna122. 

 

Todos esses aspectos levantados por Chabal referentes à teoria revolucionária são 

profundamente pertinentes para se analisar o imaginário político da FRELIMO após a 

independência. Na ocasião do III Congresso do partido único vitorioso na luta contra o domínio 

português, foi assumida formalmente a postura de partido marxista-leninista e adotado o nome 

de República Popular de Moçambique. Muitas das ideias referidas acima são evocadas em nome 

da consolidação do socialismo moçambicano, processo ao qual nos dedicaremos no terceiro e 

quarto capítulos.  

Ao passar à análise crítica da teoria revolucionária, Chabal aponta a uma série de 

inadequações teóricas e falhas interpretativas dos processos históricos que comprometeram sua 

precisão analítica. Em primeiro lugar, na década de 1980, os eventos ocorridos em quase todos 

os países que tomaram saídas socialistas à situação colonial – Moçambique, Angola, Guiné-

Bissau e Zimbábue – demonstra que as premissas fundamentais da teoria revolucionária não 

eram garantias 123 . O que aconteceu nas áreas libertadas [liberated areas] na guerra 

anticolonial124, fatos sobre os quais não há consenso entre os historiadores, não constituiu um 

“modelo socialista” de sociedade125.  

Para Chabal, “a teoria revolucionária assumiu que o partido tivesse reformado as áreas 

libertadas em um Estado socialista embrionário. No caso, ocorreu o contrário”126. A análise das 

políticas dos novos regimes independentes mostra que seus modelos de desenvolvimento não 

provieram dos experimentos no “poder popular” [people’s power] tido como característico das 

                                                           
122  Ibidem. No original: “Finally, the revolutionary theory assumed that the nationalist wars had achieved 

substantive and irreversible structural economic changes in the liberated areas (the areas wrested from colonial 

control and administered by the nationalists). This model was conceptualised as one cooperative agricultural 

production and distribution, the first stage in the modernisation of the ‘traditional’ family and village mode of 

production towards a more fully collective agriculture. This modernisation of agriculture would be the base for the 

development of a modern socialist industrial economy”. 
123 Ibidem. 
124 Chamadas de “Zonas Libertadas” pela FRELIMO em Moçambique. 
125 Ibid. p. 27. 
126 Ibidem. No original: “Revolutionary theory assumed that the party had reshaped the liberated areas into an 

embryo ‘socialist’ state. If anything, the reverse had occurred”. 
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áreas libertadas, e muito menos os reforçaram. Não somente a experiência adquirida nas áreas 

libertadas não foi aplicada como modelo para uma revolução baseada no campo, como o próprio 

socialismo adotado em Guiné-Bissau, Moçambique e Angola “virou as costas radicalmente ao 

‘poder popular’ e se moveu firmemente na direção de fazendas coletivas, controle estatal da 

agricultura e uma tentativa de acumulação socialista primitiva”127.  

O veredito de Chabal em relação à teoria revolucionária está na constatação de sua 

falha em apreender histórica e concretamente o processo de libertação pela luta armada. Em 

vez de conceber a guerra nacionalista de libertação enquanto uma instância do nacionalismo, 

foi traçada uma causalidade imaginária que a lia enquanto promessa de transição ao 

socialismo128. Ao se instrumentalizar dessa maneira, a teoria revolucionária “negligenciou a 

inserção da experiência desses países dentro do amplo desenvolvimento histórico da África 

moderna. Ela tomou uma perspectiva excessivamente a-histórica de sua descolonização”129. 

A descrição e análise empreendidos por Chabal à teoria revolucionária são de grande 

relevância para o conjunto teórico-interpretativo desse trabalho. Na análise posterior da 

documentação e contexto históricos referentes aos processos educacionais levados a cabo pela 

FRELIMO, a perspectiva tomada por este autor permite um posicionamento crítico diante das 

políticas públicas num contexto declarado revolucionário – conceito que, como bem 

demonstrou Chabal, é altamente problemático do ponto de vista teórico. 

Na sequência, parte-se para a argumentação contida na parte II de Power in Africa: os 

conceitos para análise do poder na África (pp. 35 – 98). Após a análise de cinco grandes teorias 

a utilizadas para se compreender a África contemporânea, dentre as quais optamos por 

desenvolver apenas uma, Chabal se dedica a delinear e debater cinco conceitos de grande 

pertinência para a Ciência Política e à História: comunidade política; contabilidade política; o 

Estado; a Sociedade Civil e a Produção 130 . Para os propósitos deste trabalho, serão 

desenvolvidos os quatro primeiros. 

Reitera-se, em consonância com Chabal, que é imprescindível discutir a aplicabilidade 

dos conceitos nos processos históricos, pois “conceitos não são válidos ou inválidos per se; eles 

                                                           
127 CHABAL, op. cit. p. 27. No original: “radically turned its back on ‘people’s power’ and moved firmly in the 

direction of collective farming, state control of agriculture and an attempt at primitive socialist accumulation”. 
128 Ibidem. 
129 Ibid. p. 28. Grifos acrescidos ao original: “it neglected to insert the experience of those countries within the 

broad historical development of modern Africa. It took an excessively ahistorical view of their decolonisation”. 
130  Em inglês, os conceitos são denominados respectivamente por “The Political Community; Political 

Accountability; The State; Civil Society” e “Production”. 
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são meramente instrumentos e como tais só são úteis na prática”131. Disso decorre que conceitos 

cuja versatilidade e significância analítica foram demonstrados na análise política de fenômenos 

europeus ou de outras partes do mundo não apenas podem como devem [should] servir de 

inspiração para a conceitualização de perspectivas que se lancem à África contemporânea132. 

Nesse sentido, podemos ressaltar novamente a pertinência do modelo interpretativo formulado 

por Giorgio Agamben em Homo Sacer. Mesmo estando a princípio completamente fora de seu 

escopo de análise, as políticas e as sociedades da África contemporânea podem ser abordadas 

pelas vias analíticas abertas por Agamben que descrevemos acima, notadamente a crítica ao 

surgimento e papel do Estado e da soberania, da nacionalidade e da incorporação da vida nua 

ao domínio da política. E se a crítica de Agamben permite que seja questionada a própria 

historicidade desses conceitos, a perspectiva aberta por intelectuais latino-americanos como 

Quijano133 e Dussel134 enfatiza veementemente a relação desses conceitos com a realidade 

colonial que envolveu o Ocidente a suas periferias colonizadas que, apesar de sua 

subalternidade forçada, foram absolutamente centrais na constituição do fenômeno da 

modernidade e do surgimento do Estado moderno. 

 A comunidade política, primeiro instrumento conceitual explorado por Chabal, 

contém vários desdobramentos analíticos que dizem respeito às pesquisas voltadas ao estudo 

do nacionalismo nas sociedades africanas pós-coloniais. Na medida em que todas as 

comunidades são definidas e governadas por determinadas regras sobre o exercício do poder 

em seu interior, comunidade política conforma “o mais primário de todos os conceitos 

políticos”135. Tais regras, ao serem constituídas historicamente, trazem o panorama histórico ao 

centro das preocupações da análise política. Contudo, mais importante para o analista é 

construir o discernimento de como as diferentes comunidades políticas foram interpretadas 

através do tempo e dos contatos umas com as outras. Nesse sentido, Chabal discorre sobre como 

as comunidades africanas foram entendidas por diferentes observadores que as descreveram e 

interpretaram a partir de seus próprios pontos de vista – sejam eles missionários, mercadores, 

                                                           
131 CHABAL, op. cit. p. 37. No original: “Concepts are not valid or invalid per se; they are merely instruments 

and like instruments they are only useful in practice”. 
132 Ibid. p. 36. 
133 QUIJANO, op. cit. 
134 DUSSEL, op. cit. 
135 No original: “the most primary of all political concepts”. 
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colonizadores, burocratas coloniais, mas também entusiastas do nacionalismo, socialismo ou 

desenvolvimentismo africano. 

Primeiramente, nos aproximamos do entendimento deste autor de que “é útil olhar ao 

Estado-nação pós-colonial como uma comunidade política imaginada” e, portanto, deve-se 

analisar “a criação do Estado-nação moderno africano em termos de rupturas e continuidades 

com seus antecedentes”136. Um dos objetivos deste trabalho é justamente demonstrar, no âmbito 

das políticas educacionais, uma dinâmica histórica processual entre continuidades/rupturas em 

Moçambique pós-colonial, contemplando conjuntamente os modelos educativos do período 

colonial precedente. No que se refere aos diferentes referenciais teóricos elencados por Chabal 

sobre os quais o conceito de comunidade política foi levado em consideração, nos deteremos 

na perspectiva nacionalista por ser mais pertinente ao estudo sobre as políticas da FRELIMO 

no pós-independência. 

A visão nacionalista africana sobre o exercício de poder e autoridade nas comunidades 

políticas subsaarianas deve ser abordada a partir de uma constatação histórica fundamental. No 

interior da situação colonial137, aqueles que se opuseram ao domínio europeu da política na 

África pela saída nacionalista “eram aqueles que tinham sido educados, assimilados ou 

aculturados por outras vias à sociedade colonial” 138 . Os nacionalistas, prossegue Chabal, 

“vieram daquele setor da sociedade que tinha sido ‘civilizado’” 139  e reivindicavam o 

protagonismo político nas sociedades pós-coloniais geralmente em conflito com as autoridades 

“tradicionais”, ou as chefaturas das comunidades africanas. Essa dinâmica, como discutiremos 

adiante, reflete aspectos históricos cruciais da tomada do poder pela FRELIMO e a 

consolidação do Estado pós-colonial moçambicano.  

A comunidade política africana, como enfatizavam os nacionalistas, continha atributos 

históricos necessários para a superação do colonialismo e a construção do futuro independente, 

                                                           
136 CHABAL, op. cit. p. 39. No original: “I argue that it is useful to look at the post-colonial nation-state as an 

imagined political community. To this end I analyse the creation of the modern African nation-state in terms of 

the continuities and ruptures with its antecedents”. 
137 BALANDIER, op. cit. 
138 CHABAL, op. cit. p. 44. No original: “The nationalists were those who had been educated, assimilated or in 

other ways acculturated into colonial society”. 
139 Ibidem. No original: “The nationalists came from that section of society which had been ‘civilised’”. É 

importante frisar que a distinção entre "civilizado" e "bárbaro" jamais deve ser empregada irrefletidamente, sob o 

risco de subscrever ao juízo de valor implícito no seu emprego. Chabal os emprega sempre entre aspas. Na 

sequência deste trabalho, são elencadas perspectivas críticas ao conceito de "assimilação", diretamente tributário 

da referida distinção. 
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como a “força de identidade, as qualidades de homogeneidade, igualdade, solidariedade e 

comunalidade”140. Nesse sentido, Chabal argumenta que inventar uma comunidade política 

nacional na África, no discurso dos nacionalistas, passava pelo processo de modernização em 

detrimento da tradição. Esse processo é descrito da seguinte forma: “Os atributos da tradição 

(etnicidade, rituais, bruxaria, fidelidades regionais) seriam sobrepostos pelas características da 

modernidade [alfabetização, urbanização, emprego e industrialização]” 141 . É por essa via, 

conforme aponta Chabal, que foram criados os mitos nacionalistas na África pós-colonial. 

Por mais que as maneiras como o poder colonial foi derrubado e reposto pela ordem 

pós-colonial no continente variaram conforme cada contexto específico, Chabal é explícito ao 

sublinhar que 

 

O que nunca variou foi o processo no qual se tentou criar a comunidade política 

moderna. Esse processo envolveu pelo menos três passos: a criação de uma visão 

nacionalista, o mito nacionalista; a configuração de uma organização nacional, o 

partido nacionalista; e a agregação de apoio local para o projeto nacionalista, isto é, 

a invenção da unidade. O objetivo definitivo desse processo era ganhar a 

independência e criar um Estado-nação viável ao fim da descolonização142. 

  

Esses três passos elencados por Chabal são particularmente importantes para o estudo 

de contextos políticos africanos marcados pela tônica do discurso nacionalista de libertação 

nacional, como foi o caso da FRELIMO em Moçambique em seu período socialista. Na 

sequência, seguiremos a argumentação proposta pelo autor referente ao processo de 

“modernização” das comunidades políticas pós-coloniais na África, processo no qual “talvez 

os socialistas eram os mais zelosos”143. 

Dos três passos, Chabal imputa maior relevância histórica ao que se refere à 

conformação de um partido socialista pela centralidade ocupada pela organização partidária nos 

                                                           
140  Ibid. p. 45. No original: “the strenght of identity, the qualities of homogeneity, equality, solidarity and 

communality”. 
141 CHABAL, op. cit. p. 45. No original: “The attributes of tradition (e.g., ethnicity, rituals, witchcraft, regionalist 

allegiance) would be superseded by the characteristics of modernity”. 
142 Ibid. p. 47. Sem grifos no original: “What never varied was the process by which they attempted to create a 

modern political community. This process involved at least three steps: the creation of a national vision, the 

nationalist myth; the setting up of a national organisation, the nationalist party; and the aggregation of local support 

for the nationalist project, that is, the invention of unity. The ultimate aim of that process was to win independence 

and to create a viable nation-state at the end of decolonisation (however long or protracted it was)”. 
143 Ibidem. No original: “though perhaps the most zealous were socialist”. 



43 

 

ímpetos políticos e governamentais direcionados à modernização dos países independentes. Em 

suas palavras, “o modernista viu o partido como o veículo para a mudança, a organização a 

partir da qual o governo independente mobilizaria os recursos da nação para o desenvolvimento 

econômico e social”144. Além disso, nos termos do nacionalismo modernizante, era necessária 

a formação de uma comunidade envolta num propósito que lhe atribuísse unicidade: “O 

modernista pensou o partido para reformar as comunidades existentes em uma única 

comunidade nacional engajada. Para ele, o destino do país independente dependia diretamente 

dessa autoconsciência comunitária nacional”145. 

O terceiro passo, referente à formação de uma unidade nacional pós-colonial, deve ser 

contextualizado como posterior a uma ordem colonial que havia buscado, pelos seus meios e 

objetivos particulares, construir sua própria “unidade colonial” [colonial unity]. Contudo, o 

termo “unidade colonial” utilizado por Chabal pode ser enganador e deve ser relativizado. 

Desde a década de 1950, com as pesquisas de Georges Balandier146 e as publicações de Frantz 

Fanon, já se reiteram aspectos fundamentais das sociedades colonizadas que apontam para o 

contrário de uma “unidade”. De fato, o processo de polarização racial e cultural em que 

implicou o colonialismo levou à formação de uma sociedade dual marcada pelas várias facetas 

das distinções criadas – e principalmente reforçadas – pelo Estado colonial entre “colonizador” 

e “nativo”147 aspecto fundamental que será retomado no terceiro capítulo deste trabalho.  

Por hora, no que se refere à argumentação de Chabal, os projetos de intervenção na 

comunidade política africana formulados pelos partidos nacionalistas devem ser pensados no 

processo histórico mais amplo que contempla colônia e independência. “A unidade nacionalista 

foi necessariamente construída opostamente à imagem da unidade colonial” 148  mas, 

concretamente, a unidade nacional foi construída sobre o legado da unidade colonial “e, como 

ela, teria de depender na coerção estatal para se sustentar”149. 

                                                           
144 Ibid. p. 50. No original: “The modernist saw the party as the vehicle for change, the organisation by means of 

which the independent government would mobilise resources of the nation for economic and social development”. 
145 CHABAL, op. cit. p. 50. No original: “The modernist intended the party to reshape existing communities into 

a single purposeful national community. To him the fate of the independent country depended on the extent to 

which this self-consciousness community had been created”. 
146 BALANDIER, op. cit. 
147  CABAÇO, José Luis de Oliveira. Moçambique: Identidades, Colonialismo e Libertação. 475 f. Tese 

(Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2007; MAMDANI, 1996, op. cit. 
148 CHABAL, op. Cit. 52. No original: “Nationalist unity was necessarily constructed as the reverse image of 

colonial unity”. 
149 Ibidem. No original: “and that, like it, would have to rely on state coercion to maintain itself”. 
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Chabal conclui sua análise do conceito de comunidade política enfatizando este último 

ponto sobre a complexidade histórica das relações entre as políticas empreendidas pelos colonos 

e suas sucessoras praticadas por nacionalistas africanos. Em suas palavras, “as continuidades e 

rupturas entre as comunidades pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais fornecem o material a 

partir do qual é possível entender o Estado-nação contemporâneo” 150 . Essa perspectiva 

interpretativa da qual parte Chabal e compartilha Bayart é de grande relevância para o 

embasamento teórico que constitui este trabalho. De fato, o recorte cronológico adotado aqui – 

de 1977 a 1992 – deve ser, no ponto de vista sustentado por estes autores ao qual nos alinhamos, 

necessariamente estendido para que se possa apreender a abrangência e complexidade do 

processo histórico que levou à independência de Moçambique após a derrota de Portugal na 

guerra de libertação. De que maneira podemos pensar a problemática histórica de 

rupturas/continuidades na formulação e aplicação das políticas educacionais no território que 

atualmente corresponde à Moçambique? Os referenciais teóricos que buscamos delinear até 

aqui auxiliam em boa medida na constituição dessa problemática. 

É nesse âmbito de questionamentos sobre rupturas/continuidades nos processos 

históricos pertinentes à formação da África contemporânea que se lança Chabal no decorrer da 

análise dos outros quatro conceitos que constituem a Parte II) de Power In Africa. Em vias de 

conclusão do mapeamento teórico pertinente à análise do Estado na África e das comunidades 

políticas africanas face ao Estado, propomos levantar mais sucintamente os quatro conceitos 

restantes com o objetivo de reforçar a perspectiva analítica adotada, a qual busca conferir 

importância fundamental aos processos históricos que, por sua vez, são constituídos por 

complexas relações entre rupturas e continuidades que desembocam na África contemporânea. 

O segundo conceito explorado por Chabal é a “responsabilização política” [political 

accountability]. Em linhas gerais, ele se refere à dinâmica de “como o poder se torna poder, 

como é exercido, como é restringido e como se dissipa” 151  dentro de uma determinada 

comunidade política. O que nos interessa ressaltar nesse conceito é a sua dimensão analítica à 

História da África, como enfatiza Chabal: 

 

                                                           
150  Ibid. p. 53. No original: “The continuities and ruptures between pre-colonial, colonial and post-colonial 

communities provide the material from which it is possible to understand the contemporary nation-state”. 
151 CHABAL, op. cit. p. 54. No original: “To understand political accountability is to understand how power 

becomes power, how it is exercised, how it is constrained and how it dissipates”. 
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Houve dois tipos de rupturas na contabilidade política, duas revoluções políticas, 

durante esse período [África pré-colonial à África pós-colonial]: o estabelecimento da 

ordem colonial e a independência. Para entender essas duas fraturas na ordem política 

da África é entender, simultaneamente, a natureza das continuidades e 

descontinuidades entre o velho e o novo. Cada revolução constrói sobre as ruínas da 

ordem política precedente e ao proceder assim determina largamente sua aparência e 

destino. A compreensão da revolução política depende tanto da análise das ruínas 

como do novo edifício152. 

  

Chabal busca chamar a atenção novamente para a importância conceitual de se 

considerar o processo histórico em quaisquer análises sobre a África hodierna. Com o reiterado 

apelo à processualidade em ambos os momentos de ruptura na contabilidade política, “a 

segunda revolução política, o advento da independência, é agora geralmente concebido (exceto 

pela história ortodoxa nacionalista) como um processo no qual as continuidades de longe 

sobrelevam as descontinuidades”153.  

Situando a problemática do Estado-nação nesse enquadramento teórico, Chabal é 

explícito em afirmar que “na independência, os nacionalistas simplesmente herdaram o Estado 

colonial” 154. Mesmo nos referidos países onde a sublevação à ordem colonial se deu pela via 

armada – Angola, Moçambique e Zimbábue – “a ruptura política não foi nem de perto tão 

marcada como pareceu ser o caso”155. 

Por outro lado, não se deve desmerecer as rupturas concretas que surgiram da 

descolonização. Talvez a mais importante delas, no entendimento de Chabal, seja o fato de que 

a própria independência alterou abrupta e permanentemente os princípios de contabilidade 

política156, isto é, os africanos terem se tornado “mestres em sua própria casa” [masters in their 

own house] pela eliminação do fator colonialista da equação das relações políticas. No caso 

                                                           
152 Ibid. p. 58. No original: "There have been two ruptures in political accountability, two political revolutions, 

during this period: the establishment of the colonial order and independence. To understand these two fractures in 

the political order of Africa is to understand, simultaneously, the nature of the political continuities and 

discontinuities between the old and the new. […] Each revolution builds on the ruins of the previous political order 

and the way which it does so largely determines its complexion and its fate. […] The understanding of political 

revolution depends as much on the analysis of the ruins as on that of the new edifice”. 
153 CHABAL, op. cit. p. 60. Sem grifos no original: “The second political revolution, the coming of independence, 

is now usually conceived (except by orthodox nationalist history) as a process in which the continuities far 

outweighs the discontinuities”. 
154 Ibidem. No original: “At independence, the nationalists simply inherited the state”. 
155 Ibid. p. 61. No original: “the political rupture was not nearly as marked as it appeared to be the case”. 
156 Ibid. p. 65. 
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moçambicano, a abolição imediata pela FRELIMO do sistema educacional dual promovido 

pelos portugueses – ao qual nos dedicaremos na sequência – é um exemplo significativo de 

ruptura157. 

Restam a ser apreciados dois conceitos da análise de Chabal e diretamente 

relacionados ao precedente: Estado e Sociedade Civil, importantes na medida em que “os novos 

princípios de contabilidade política seriam determinados pela natureza das relações políticas 

entre o Estado e a sociedade civil nos anos que se seguiram à independência”158. Porém, debates 

teóricos recentes permitem que sejam criticadas algumas imprecisões na conceitualização de 

Chabal, como exporemos a seguir. 

A discussão proposta por Chabal em torno do conceito de Estado na interpretação 

política da África segue as linhas teóricas gerais que já foram referidas. Isto é, assume 

importância central a apreensão da historicidade do Estado. Como buscamos sublinhar neste 

capítulo, o Estado não é um dado consolidado, mas sim um fenômeno constituído 

historicamente e em constante formação. O Estado africano pós-colonial, da mesma forma, não 

deve ser estudado como sui generis, como entidade destituída de historicidade. “O Estado pós-

colonial, o que quer que ele seja, é o advento de um alongado processo histórico no qual várias 

comunidades políticas e vários princípios de contabilidade política se combinaram para formar 

o independente, e agora sacrossanto, Estado-nação”159. Sobre esse processo, Chabal procura 

traçar um programa investigativo para se compreender o papel do Estado e dos detentores de 

seu poder na África: 

 

Para entender o Estado pós-colonial na África, qualquer que seja sua aparência e como 

foi criado, é necessário começar pelo Estado colonial. O Estado colonial, qualquer 

que fosse a potência colonial, tinha certas características importantes as quais o 

distinguia de outros, notavelmente dos Estados europeus modernos. Isso não quer 

dizer que não haja conexões entre esses diferentes tipos históricos mas simplesmente 

                                                           
157 GONÇALVES, António Cipriano. A concepção de Educação Politécnica em Moçambique. Contradições de 

um discurso socialista. 252 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Sociail. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005; MONDLANE, 

Eduardo. Lutar por Moçambique. Lisboa: Sá da Costa, 1975. 
158 CHABAL, op. cit. p. 67. No original: “the new principles of political accountability would be determined by 

the nature of the political relation between state and civil society in the years that followed independence”. 
159 CHABAL, op. cit. p. 68. No original: “The post-colonial state, whatever it is, is the outcome of a protracted 

historical process by which various political communities and various principles of political accountability have 

combined to give birth to the independent, and now sacrosanct, nation-state”. 
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que é imperativo entender as diferenças antes de traçar assunções sobre suas 

semelhanças como Estados160. 

 

A crença de Chabal em uma especificidade do Estado colonial em relação aos Estados 

europeus modernos é problemática. O raciocínio aberto por Giorgio Agamben e subscrito por 

Achille Mbembe apontam, ao contrário, para as semelhanças históricas e genealógicas entre 

ambos. No que se refere à conformação do poder soberano nos Estados modernos, como já 

expusemos acima, não é possível sustentar uma diferença inerente entre os Estados coloniais e 

os metropolitanos uma vez que a origem de ambas instituições é, no limite, a mesma. Em ambos 

a violência constitui a forma originária do direito e da lei e a exceção provê a estrutura da 

soberania161. A concatenação mediada pelo fator racial entre biopoder e estado de exceção, 

crucial para a compreensão do nazismo e do imperialismo (ambos fenômenos ligados às 

“metrópoles”), encontra suas primeiras ocorrências precisamente e experiências nos espaços 

colonizados162. Para Mbembe, o que se evidencia na Segunda Guerra Mundial “é a extensão 

aos povos 'civilizados' da Europa os métodos anteriormente reservados aos 'selvagens'”163.  

Feita tal ressalva, retenhamos um aspecto importante da argumentação de Chabal: o 

estudo sobre o Estado pós-colonial precisa vir acompanhado de seu precedente histórico, o 

Estado colonial, ambos entendidos não como realidade consolidada, mas como projetos 

políticos hierárquicos dinâmicos. Sobre o Estado colonial, destacam-se algumas características 

cruciais: sua existência decorria necessariamente da conquista e sua manutenção repousava 

sobre a força. O domínio colonial fora demasiado exógeno, curto e violento para que sua 

legitimidade fosse, no mínimo, considerável. Além disso, era obrigatoriamente centralizado por 

não poder contar com nenhum princípio de representatividade e depender exclusivamente de 

sua capacidade de exercer o domínio sobre a comunidade política; e coercitivo pelo simples 

fato de deter o monopólio da força legalmente sancionada e não ser responsabilizável diante 

                                                           
160 Ibid. p. 74. Grifos acrescidos à livre-tradução do original: “To understand the post-colonial state in Africa, 

whatever its complexion and how it was born, it is necessary to start from the colonial state. The colonial state, 

whatever the colonial power, had certain important characteristics which distinguish it from others, notably the 

early and modern European states. This is not to say that there are no connections between these different historical 

types but simply that is imperative to understand the differences before making any assumptions of their 

commonality as states”. 
161 MBEMBE, 2003, op. cit. p. 25. 
162 Ibid. p. 23. 
163 Ibidem. No original, “what one witnesses in World War II is the extension to the 'civilized' peoples of Europe 

of the methods previously reserved for the 'savages'”. 
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dos sujeitos colonizados, pois sua responsabilização política [political accountability] era 

ligada às instâncias metropolitanas – o secretário-geral da colônia, por exemplo, era enquadrado 

pelo governo metropolitano, mas não o era da mesma maneira pelos seus governados164. 

Como argumentamos, muitas dessas características não são exclusividade dos Estados 

coloniais, embora nestes pudessem ser mais fortemente marcadas – de fato, esse é um dos 

pontos centrais da tese de Mbembe, como retomaremos no terceiro capítulo. A leitura de 

Agamben sobre a formação do Estado e das normas jurídicas como decorrentes da atuação de 

um poder soberano nos permite dar maior ênfase às continuidades entre o Estado colonial de 

outras formas de organização política baixo à soberania e autoridade estatais diferentemente da 

maneira como conduz Chabal.  

Mas o enfoque principal deste trabalho está certamente no Estado pós-colonial e nas 

leituras nacionalistas que estão historicamente imbricadas em sua formação. Para Chabal, o 

Estado colonial detinha uma posição tão violenta e autoritária na ordem política colonial que 

sua tomada foi o primeiro propósito da independência 165 . Aí se encontra um aspecto 

fundamental: os movimentos nacionalistas agiram no sentido da descolonização porque o 

Estado colonial estava imbuído de uma missão colonial, e não pelo fato de ser burocratizado e 

autoritário166. “Portanto, os nacionalistas fizeram uma distinção entre a base ideológica do 

Estado e sua instrumentalidade”167. Isso significou que no período pós-colonial se mudou o 

propósito do Estado colonial, mas empregou-se sua maquinaria para realizar propósitos 

nacionalistas, isto é, “africanos”. Em outras palavras, “a natureza do Estado colonial 

sobredeterminou a natureza do Estado pós-colonial”168. 

Por fim, Chabal discute um último aspecto dos princípios de contabilidade política nos 

novos países africanos independentes que é potencialmente relevante para a análise este 

mapeamento teórico. O Estado pós-colonial enfrentou, logo em seus primeiros momentos, 

situações bem delicadas ao ser confrontado com enormes desafios políticos, econômicos e 

                                                           
164 CHABAL, op. cit. pp. 75 – 77. 
165 Ibid. p. 76. Chabal argumenta referente a este ponto que é significativa a colocação célebre de Kwame 

Nkrumah, “Procurai primeiramente o reino político”, expoente do papel central que a tomada do Estado das mãos 

dos colonialistas tinha para os movimentos nacionalistas africanos 
166 Ibid. p. 77. 

167 Ibidem. No original: “therefore, the nationalists made a distinction between the ideological basis of the 

state and its instrumentality”. 
168 CHABAL, op. cit. p. 77. No original: “the nature of the colonial state overdetermined the nature of the post-

colonial state”. 
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sociais para os quais podia dispor de apenas uma fração dos recursos que o Estado colonial 

poderia ter empregado169. O descontentamento e a insatisfação que se manifestaram nos anos 

que sucederam à independência foram suscitando respostas cada vez mais coercitivas por parte 

do Estado pós-colonial, retroalimentando a insatisfação que assumiram em alguns países – 

como Moçambique e Angola – dimensões de sangrentas guerras civis170. 

Chabal conclui sua exposição sobre o conceito de Estado ao afirmar ele não deve ser 

visto como mera “entidade política” [political ‘entity’], mas como “ponto focal na busca por 

hegemonia”171. Dessa forma, “a pergunta-chave na análise política do Estado pós-colonial na 

África é até que ponto o Estado foi bem sucedido em realizar suas ambições hegemônicas”172. 

Pesquisas recentes vêm revelando que o Estado na África é muito menos poderoso do que se 

supôs, como pode ser evidenciado em vários contextos específicos no interior do continente, 

nos quais as forças estatais “parecem ter perdido todo o controle político”173. É particularmente 

significativo para este trabalho que Chabal mencione Moçambique como um desses contextos 

após a década de 1980174.  

É na esteira do debate teórico ao redor do papel do Estado na política africana que 

buscamos explicitar até agora que Chabal explora o conceito de sociedade civil, do qual 

destacamos dois aspectos principais que podem ser desenvolvidos mais sucintamente para os 

propósitos deste trabalho. O primeiro é a natureza das relações entre Estado e sociedade civil 

na África, e o segundo está na distinção entre sociedades civis nacionalistas, “tradicionais” e 

modernas/coloniais. 

É importante relativizar o conceito de sociedade civil antes de aplicá-la como categoria 

de análise política para a África. A própria aplicabilidade do termo é matéria de ampla discussão 

conceitual e empírica no campo de estudos da História da África (pós)colonial e deve ser 

questionada conjunta e relativamente à noção de “Estado”. Chabal os contrapõe por meio do 

conceito de responsabilização política [political accountability] e pelas fronteiras de ação e 

                                                           
169 Ibid. p. 80. 
170 Ibidem. 
171 Ibid. p. 81. No original: “as the focal point of the drive for hegemony”. 
172 Ibidem. No original: “Thus the key question in the political analysis of post-colonial Africa is the extent to 

which the state has managed to fulfil its hegemonic ambitions”. 
173 Ibid. p. 82. No original: “can be seen to have lost political control altogether (e.g. […] Mozambique since 

1980)”. 
174 Ibidem. 
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legitimidade entre ambos, embora não se debruce criticamente sobre a definição do conceito de 

sociedade civil empregado em sua análise.  

Constata-se que Chabal dispensa pouca atenção ao emprego do termo sociedade civil. 

Este conceito político-institucional congrega, sob uma definição genérica, uma população 

maioritária e extremamente diversa simplesmente pela sua exclusão do Estado, tornando 

problemática sua aplicação. Além disso, é desconsiderada a fundamental ingerência do Estado 

(pós)colonial na sua formação, como planteia Mamdani175 sobre a formação de identidades 

legais e políticas no contexto colonial africano.  

Adicionalmente, os questionamentos de Ernest Gellner 176  sobre a emergência do 

nacionalismo como fenômeno histórico de mudança estrutural do papel da cultura na sociedade 

lançam bases, de um lado, para abordar as prerrogativas nacionalistas da FRELIMO e, de outro, 

problematizar a definição de sociedade civil. Gellner analisa o estudo conduzido por Émile 

Masqueray na década de 1880 sobre as formas de organização sociopolíticas “nativas” da 

Argélia colonial e destaca a influência da experiência colonial europeia nas correntes 

sociológicas modernas que, de Durkheim a Evans-Pritchard 177 , propuseram “ideias 

organizacionais” [organisational ideas] formuladas para a estudar os fenômenos sociais. 

Portanto, busca-se evitar, por meio dessas considerações, aplicar irrefletidamente o conceito de 

sociedade civil sem aludir à diversidade de maneiras de concebê-lo teoricamente e à 

historicidade das comunidades sobre as quais é aplicado.  

No que se refere ao primeiro aspecto, a sociedade civil é interpretada por Chabal como 

um “vasto conjunto de grupos e indivíduos em constante mudança cujo único denominador 

comum é sua exclusão do Estado, a consciência de sua externalidade e a potencial oposição ao 

Estado”178 . Na sequência, o autor defende ser basilar o entendimento de que o Estado é 

necessariamente hegemônico, de um lado, e que a sociedade civil é o objeto de apropriação da 

hegemonia estatal, de outro. “O Estado pós-colonial africano buscou desde a independência 

capturar o máximo possível da sociedade civil. Esta, por sua vez, buscou evadir ou solapar essa 

                                                           
175 MAMDANI, 1996, op. cit. 
176 GELLNER, Ernst. Culture, Identity, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
177 Ibid. p. 35. 
178 CHABAL, op. cit. p. 83. No original: “civil society is thus a vast ensemble of constantly changing groups and 

individuals whose only common ground is their exclusion from the state, their consciousness of their externality 

and their potential opposition to the state”. 
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captura e é essencialmente esse processo de reação ao Estado que a define enquanto sociedade 

civil”179.  

Por último, há a distinção promovida, forçada e realizada historicamente durante os 

governos colonialistas na África entre as sociedades “moderna” e “tradicional”, posteriormente 

combatida pelos nacionalistas no pós-independência. Essa dinâmica merece destaque por 

remeter a um aspecto fundamental da análise que pretendemos desenvolver posteriormente 

sobre a formação do “Homem Novo” pela FRELIMO enquanto sujeito nacional que 

transcenderia as sociedades “moderna/colonial” e “tradicional/tribal” para compor o conjunto 

da comunidade socialista moçambicana. Nos dedicaremos neste aspecto mais detidamente nos 

dois últimos capítulos. 

Com o advento da descolonização e o recrudescimento de correntes nacionalistas nos 

países recém-independentes, surge um terceiro fator que se propõe homogeneizante em relação 

à sociedade “tradicional africana” (maioritária e extremamente diversa), em geral, e à sociedade 

“moderna burguesa” (minoritária e sociologicamente determinável) na Moçambique socialista, 

em específico. Como buscaremos demonstrar mais adiante, a FRELIMO estruturou-se 

ideologicamente em oposição tanto à sociedade “tribal/tradicional” como à “colonial 

burguesa”, enaltecendo seu papel hegemônico e nacionalista pelas vias educativas de formação 

de “Homens Novos”, ou basicamente cidadãos moçambicanos constituídos em oposição às 

duas referidas sociedades para integrar a comunidade política da nação moçambicana socialista.  

À guisa de conclusão desse levantamento teórico e debate de tendências 

historiográficas e interpretativas, damos ainda mais uma vez a palavra à Chabal: “é 

indispensável conceitualizar a política na África mais em termos de relações de poder 

eternamente móveis entre um Estado e sociedade civil em constante mudança ao invés de 

termos logísticos e topográficos do poder formal"180. Partindo de um raciocínio aparentemente 

em quase tudo dissemelhante, Agamben e Mbembe também propõem uma leitura do Estado 

em suas bases e processos históricos, resguardadas as referidas incongruências teóricas entre 

essas perspectivas. O fenômeno político de institucionalização do poder soberano, responsável 

                                                           
179 Ibid. p. 84. No original: “The African post-colonial state has sought since independence to capture as much of 

civil society as it can manage. Civil society, for its part, seeks to evade or undermine such capture and it is 

essentially this process of reaction to the state which defines it as civil society”. 
180 No original: “it is indispensable to conceptualise politics in Africa more in terms of the ever-fluctuating power 

relations between constantly changing state and civil society than in terms of the logistics and topography of formal 

power”. 
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pela delimitação jamais estanque entre o que está dentro e o que está fora da norma está na raiz 

do processo que vem constituindo o que chamamos de Estado-moderno, transplantado à África 

pela via do colonialismo e herdado pelos nacionalistas africanos na descolonização.  

Procuramos elencar neste primeiro capítulo alguns conceitos que consideramos 

fundamentais para a análise das políticas educacionais pensadas durante a consolidação da 

independência da República Popular de Moçambique. Se podemos traçar um denominador 

comum às perspectivas críticas abertas com a contribuição de Agamben, Balandier, Bayart, 

Chabal e Mbembe, pode-se ressaltar a máxima de atentar para os processos históricos de 

formação do Estado contemporâneo. O Estado, fruto de relações de poder que vêm se 

constituindo historicamente, não deve ser estudado como entidade política consolidada. Da 

mesma forma, as políticas públicas que dele partem e incidem a comunidade política – cuja 

historicidade também não deve ser negligenciada – precisam ser consideradas como processos 

históricos formados pela concorrência complexa de rupturas e continuidades.  

O capítulo seguinte se volta à Educação tanto no âmbito conceitual, no que se 

tangencia as definições pertinentes à educação enquanto política pública, e no âmbito teórico, 

referente aos modelos interpretativos empregados para compreender os fenômenos educativos 

a partir de perspectivas históricas. 
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2. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: DISCUSSÃO 

CONCEITUAL 

 

 

Neste segundo capítulo, busca-se tratar dos recentes debates teóricos e historiográficos 

pertinentes ao campo da História da Educação, com enfoque no campo de estudos da educação 

em contextos colonizados, para situar o modelo interpretativo que orienta a análise de políticas 

educacionais neste trabalho. O objetivo dessa tarefa é aludir às novas tendências 

historiográficas que partem de perspectivas que criticam a linearidade da sucessão de políticas 

educacionais, na medida em que ressaltam uma maior complexidade histórica na formulação e 

aplicação dessas políticas por meio do enfoque na problemática do binômio 

ruptura/continuidade nos termos da História da Educação.  

Para tanto, a discussão conceitual promovida nesse capítulo é organizada em duas 

partes. Na primeira parte, mais extensa, contrapomos de um lado as contribuições teóricas de 

Michel Foucault181 sobre a formação histórica das instituições educacionais e, de outro, as 

definições de Paulo Freire182 sobre questões relativas ao papel libertador da educação e sua 

importância para promover mudanças sociais. Acreditamos que a discussão com esses autores 

permite o conhecimento sobre o processo histórico que imprimiu a característica disciplinadora 

nas instituições educacionais – em profunda relação com suas congêneres, como as instituições 

prisionais, manicomiais e militares – mas sem negligenciar seu importante potencial 

empoderador, tão buscado e debatido para promover a libertação em contextos 

colonizados/subalternos em sociedades enquadradas pelos referidos processos disciplinadores. 

Por fim, a segunda parte se dedica mais especificamente a algumas considerações 

teóricas oriundas de debates recentes no campo da História da Educação. Ocupa lugar central a 

crítica de Ana Isabel Madeira183, em sua tese sobre as iniciativas promulgadas e resultados 

concretizados pelo Estado português nas realidades educacionais em Moçambique entre 1850 

e 1950, à prática de se vincular linearmente a leitura de fenômenos educacionais a fenômenos 

políticos.  

                                                           
181 FOUCAULT, op. cit. 
182 Para todas as obras de Paulo Freire, vide as referências. 
183 MADEIRA, Ana Isabel. Ler, Escrever e Orar: Uma análise histórica e comparada dos discursos sobre a 

educação, o ensino e a escola em Moçambique, 1850 – 1950. 638 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Lisboa, 2007. 
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Explicitado o referencial teórico do qual se parte para conceber e analisar o Estado e 

suas investidas como agenciador e produto histórico em Moçambique, passa-se neste capítulo 

a delinear criticamente definições de processo educativo, políticas educacionais, instrução 

pública e (des)centralização do ensino. Essa reflexão tem ainda por objetivos construir 

abordagens sobre o papel dado aos processos educativos – seja construir uma comunidade 

nacional, formar trabalhadores, disciplinar sujeitos ou libertar os oprimidos – e dos agentes 

envolvidos nesse processo – de administradores a professores, de alunos à comunidade 

extraescolar. O embasamento teórico-interpretativo levantado neste capítulo servirá para a 

análise das políticas educacionais formuladas pela FRELIMO para a formação do “Homem 

Novo” socialista, imaginado como o baluarte do sucesso da revolução moçambicana e objetivo 

primordial da educação do novo país independente. 

 

 

2.1 ENQUADRAR OU LIBERTAR? A EDUCAÇÃO NAS PERSPECTIVAS DE 

MICHEL FOUCAULT E PAULO FREIRE 

 

 

O filósofo francês Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, construiu modelos 

interpretativos que nos permitem abordar o surgimento das instituições escolares e educativas 

por perspectivas críticas, inserindo-as num processo histórico mais amplo de formação de 

instituições disciplinares tributárias, por sua vez, da paulatina politização do corpo humano 

(biopolítica) empreendida na formação dos Estados modernos. Nos propomos aqui a 

desenvolver sucintamente o aparato conceitual empregado por Foucault para embasar parte da 

perspectiva teórica empregada para analisar os processos educacionais em Moçambique 

(pós)colonial. Destacaremos o método analítico processual de Foucault, bem como seu 

entendimento sobre os processos disciplinares (nos quais se insere a educação moderna) e a 

configuração de corpos dóceis por meio da biopolítica (o corpo sujeito aos mecanismos de 

poder). 

Primeiramente, uma das tarefas principais a que Foucault se dedicou em Vigiar e Punir 

foi analisar “um processo global”184  que transformou os sistemas punitivos de suplício à 

                                                           
184 FOUCAULT, op. cit. p. 26. 
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detenção correcional que, analisado em suas entranhas, revela uma matriz comum ao 

surgimento do direito penal e das ciências humanas. Outro objetivo é a escrita da “genealogia 

da alma moderna”185, fenômeno histórico concreto constitutivo da modernidade: 

 

Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão, ou um efeito ideológico, mas afirmar 

que ela existe, que tem uma realidade, que é produzida permanentemente, em torno, 

na superfície, no interior do corpo pelo funcionamento de um poder que se exerce 

sobre os que são punidos – de uma maneira mais geral sobre os que são vigiados, 

treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, os colonizados, sobre 

os que são fixados a um aparelho de produção e controlados durante toda a existência. 

Realidade histórica dessa alma, que, diferentemente da alma apresentada pela teologia 

cristã, não nasce faltosa e merecedora de castigo, mas nasce antes de procedimentos 

de punição, de vigilância, de castigo e de coação186. 
  

Da ampla perspectiva histórica de que Foucault parte para analisar o fenômeno do 

disciplinamento dos corpos e controle das almas, que abrange desde o século XVII ao XIX, 

interessa aos propósitos deste trabalho elencar possibilidades de pensamento crítico sobre as 

políticas e instituições educativas.  

Se na França anterior ao século XVII se punia para expiar um crime cometido, Foucalt 

constata que a punição passou a ser paulatinamente reorientada para transformar um culpado. 

Conforme se consolidava na Europa ocidental os anseios pela correção dos criminosos, foi 

ganhando proeminência a tarefa legada à educação: conduzir indivíduos em direção (ou de 

volta) à normalidade ao “reanimar um interesse útil e virtuoso, cujo enfraquecimento é provado 

pelo crime”187. Foucault elenca como um expoente desse processo histórico o surgimento de 

uma “pedagogia universal do trabalho”, responsável pela formação no “indivíduo preguiçoso o 

gosto pelo trabalho, [e] recolocá-lo-á por força num sistema de interesses em que o trabalho 

será mais vantajoso que a preguiça [...] onde aparecerá claramente a máxima: quem quer viver 

tem que trabalhar”188. A dimensão moralizante da ligação educação/trabalho sublinhada por 

Foucault será retomada no momento de analisarmos os objetivos das políticas educacionais 

planejadas pela FRELIMO. 

A disciplina é um aspecto crucial no processo de transformação do objetivo da punição 

nas sociedades europeias modernas, por sua vez indissociavelmente ligado à construção de 

                                                           
185 FOUCAULT, op. cit. p. 32. 
186 Ibidem. 
187 Ibid. p. 105. 
188 Ibid. p. 120. 
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instituições subsidiárias – dentre as quais figuram as instituições educacionais – com a mesma 

tarefa de adestrar os corpos e almas arredios. O corpo humano passou a ser interpretado por 

paradigmas técnico-políticos, “constituídos por um conjunto de regulamentos militares, 

escolares, hospitalares e por processos empíricos refletidos para controlar ou corrigir as 

operações do corpo” 189 . As disciplinas, portanto, são para Foucault “esses métodos que 

permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade”190 e que são voltados à criação 

de corpos dóceis. 

A maneira pela qual Foucault levanta, esquematiza e explora o fenômeno histórico do 

surgimento de instituições dedicadas à correção e enquadramento político dos corpos 

(biopolítica) decorre de seu método analítico processual, que pode ser apreciado na seguinte 

passagem: 

  

A ‘invenção’ dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma 

descoberta súbita. Mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, 

de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, se repetem, ou se 

imitam, apoiam-se uns sobre os outros, distinguem-se segundo seu campo de 

aplicação, entram em convergência e esboçam aos poucos a fachada de um método 

geral. Encontramo-los em funcionamento nos colégios, muito cedo; mais tarde nas 

escolas primárias; investiram lentamente o espaço hospitalar; e em algumas dezenas 

de anos reestruturam a organização militar. Circularam às vezes muito rápido de um 

ponto a outro (entre o exército e as escolas técnicas ou os colégios e liceus), às vezes 

lentamente e de maneira mais discreta (militarização insidiosa das grandes 

oficinas)191. 
  

É explícito o papel das instituições educacionais no processo histórico que Foucault 

busca delinear em Vigiar e Punir. Ativamente engajada na formação de corpos dóceis, a escola, 

a partir do século XVIII, passa a ser organizada em um espaço serial e homogeneizado em 

classes, processo que “fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas 

também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar”192. 

O exercício da disciplina supõe a operação de dispositivos de vigilância hierárquica, 

outro aspecto importante para o modelo interpretativo de Foucault. A vigilância é tida como 

um “operador econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no 

                                                           
189 FOUCAULT, op. cit. p. 134. 
190 Ibid p. 135. 
191 Ibid. p. 144. 
192 Ibidem. 
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aparelho de produção e uma engrenagem específica do poder disciplinar”193. Como nas demais 

instituições disciplinares, no âmbito educacional, mais precisamente no exercício da atividade 

pedagógica voltada à aquisição de conhecimentos, a vigilância se torna um fator fundamental. 

Foucault argumenta a esse respeito:  “Uma relação de fiscalização, definida e regulada, está 

inserida na essência da prática do ensino: não como uma peça trazida ou adjacente, mas como 

um mecanismo que lhe é inerente e multiplica sua eficiência”194. 

Sobre a dimensão hierárquica do poder exercido nas instituições disciplinares, 

Foucault cita o exemplo das “classes vergonhosas”, ou aquelas classes qualificadas como 

aquém do desempenho educativo e moral esperado, alvo da penalidade hierarquizante entre 

“alunos comportados/estudiosos” contra “alunos da classe vergonhosa”. Essa dinâmica é 

significativa em sua interpretação sobre a constituição histórica das instituições educacionais 

enquanto disciplinantes. Em suas palavras: 

 

[Há um] Duplo efeito consequentemente dessa penalidade hierarquizante: distribuir 

os alunos segundo suas aptidões e seu comportamento, portanto, segundo o uso que 

se poderá fazer deles quando saírem da escola; exercer sobre eles uma pressão 

constante, para que se submetam todos ao mesmo modelo, para que sejam obrigados 

todos juntos ‘à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos exercícios, e à 

exata prática dos deveres e de todas as partes da disciplina’. Para que, todos, se 

pareçam195. 
  

Nesse sentido, se destaca o entendimento desta perspectiva sobre os processos 

educacionais pensados como formadores de corpos dóceis e úteis. Em sua análise sobre as 

finalidades prescritas ao ensino primário após a Revolução Francesa, Foucault ressalta que “as 

disciplinas funcionam cada vez mais como técnicas que fabricam indivíduos úteis”196, no 

sentido de fortificar, desenvolver e preparar as crianças para realizarem quaisquer trabalhos 

mecânicos no futuro. 

Explorados o método analítico processual foucaultiano e a compreensão das 

instituições educacionais como constituídas historicamente em paralelo às demais instituições 

disciplinares, cujo objetivo foi docilizar e adestrar os corpos para aprimorar suas capacidades 

                                                           
193 Ibid. p. 172. 
194 Ibid. p. 172. 
195 FOUCAULT, op. cit. p. 179. 
196 Ibid. p. 204. 
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produtivas, tecnológicas e militares, convém sublinhar uma definição sucinta e conclusiva de 

Foucault sobre os aspectos que expusemos: 

 

Em uma palavra, as disciplinas são o conjunto das minúsculas invenções técnicas que 

permitiram fazer crescer a extensão útil das multiplicidades fazendo diminuir os 

inconvenientes do poder que, justamente para torná-las úteis, deve regê-las. Uma 

multiplicidade, seja uma oficina ou uma nação, um exército ou uma escola, atinge o 

limiar da disciplina quando a de uma para com a outra se torna favorável197. 
  

O modelo interpretativo que Foucault deixou como legado às ciências humanas e 

jurídicas pode ser apreciado por uma diversidade de maneiras, notadamente por se referir a 

processos históricos amplos e multifacetados, como o caso da formação das instituições 

disciplinares na Europa ocidental. Sua perspectiva crítica abre a possibilidade para inserirmos 

as instituições educativas enquanto produto histórico de relações de poder voltadas ao 

disciplinamento de indivíduos, processo histórico específico enquadrado num processo geral 

de formação do Estado moderno e das demais instituições disciplinares. Ao proceder por estas 

linhas interpretativas Foucault, com efeito, “revoluciona a abordagem das questões sobre o 

poder e das suas transformações históricas”198, e o processo analisado em Vigiar e Punir nos 

permite localizar a agência do binômio poder-saber por meio das instituições disciplinares. 

A partir dessa exposição conceitual, entende-se que os fenômenos educativos 

aplicados em contextos coloniais e pós-coloniais são matizados pela via do enquadramento, ou 

como políticas pensadas a partir do Estado colonial – como vimos, produto exógeno da 

dominação militar e econômica das sociedades africanas – para produzir resultados específicos 

nas populações compreendidas em seu território, como a “assimilação”199 no caso das colônias 

portuguesas. A maneira pela qual esse processo foi reorientado, prosseguido ou rompido no 

período pós-colonial em Moçambique constitui um dos pontos de análise deste trabalho.  

É importante, contudo, aludir à contextualização específica do recorte temático, 

histórico e geográfico empreendido por Foucault para instrumentar sua análise. Seu estudo se 

enfoca predominantemente à França posterior ao século XVI por questões de expediência 

                                                           
197 FOUCAULT, op. cit. p. 213. 
198 MADEIRA, op. cit. p. 108. 
199 Assimilação, segundo Ana Isabel Madeira, "consistia sobretudo em ensinar aos 'povos selvagens' as formas 

modernas do domínio do homem sobre a natureza, radicar-lhes no espírito a superioridade da civilização cristã e 

fundar uma nova organização social baseada no respeito pela igualdade de todos os homens" (MADEIRA, 2007, 

p. 190). Esse aspecto é fundamental na história da colonização da África, e suas contradições e efeitos em 

Moçambique serão discutidos no capítulo seguinte. 



59 

 

analítica200. Portanto, seria problemático argumentar no fio-condutor teórico que orienta este 

trabalho a aplicabilidade integral das conclusões feitas por Foucault em Vigiar e Punir ao 

contexto educacional pós-independência de Moçambique. O que torna a perspectiva 

foucaultiana pertinente aqui são os dois pontos discutidos acima – seu método genealógico 

processual e a centralidade do disciplinamento e enquadramento nos processos educativos. 

Nesse sentido, consideramos relevante considerar que as políticas públicas educacionais do 

Estado moçambicano pós-colonial são tributárias de um processo histórico mais alongado que 

a consolidação do Estado colonial na África, como buscamos ressaltar com a leitura de Patrick 

Chabal e Jean-François Bayart. Por outro lado, o Estado colonial remete historicamente à 

conformação de Estados modernos na Europa ocidental, processo que exploramos pelas 

perspectivas de Michel Foucault, no que se refere à educação no domínio da biopolítica 

moderna, e de Giorgio Agamben e Achille Mbembe, cujas análises apontam para a historicidade 

do poder estatal e da soberania nacional. 

Porém, a perspectiva foucaultiana não contempla um aspecto crucial para os propósitos 

deste trabalho, isto é, a educação como instrumento para promover mudanças potencialmente 

libertadoras de uma condição de opressão constituída historicamente – seja ela de caráter 

colonial, capitalista, de gênero ou racial. Estudioso das políticas educacionais pelo paradigma 

foucaultiano, o britânico Stephen Ball critica que Foucault, apesar de seus trunfos analíticos, 

“presta pouca atenção à forma de resistir ou de subverter a dominação por aqueles que estão 

submetidos a ela”201. Nesse sentido, delineia-se a seguir um horizonte teórico da educação como 

fator fundamental em um contexto revolucionário – problemática que está no cerne das 

contribuições de pedagogos como Paulo Freire. Argumentaremos mais adiante acerca da 

própria presença ativa de Freire na África lusófona, então em plena efervescência 

revolucionária, fator que contribui para a relevância de considerar suas reflexões neste trabalho. 

Portanto, se expusemos como, segundo Foucault, as instituições educativas surgiram 

historicamente na Europa ocidental moderna, cabe ressaltar, por outro lado, como a educação 

foi entendida nos contextos, mentes e vozes colonizadas da América Latina e da África como 

instrumento de libertação. Para isso, nos voltaremos a uma discussão conjunta entre algumas 

                                                           
200 FOUCAULT, op. cit. p. 34. 
201 BALL, Stephen (org.). Foucault y la educación: disciplinas y saber. Madrid: Morata, 1997, p. 12. Livre-

tradução do original "presta poca atención a la forma de resistir o de subvertir esa dominación por quienes están 

submetidos a ella". 
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das principais obras de Paulo Freire: Educação como prática da liberdade [1967]; Pedagogia 

do Oprimido [1970]; Cartas à Guiné-Bissau [1978], Alfabetização [1990] e We Make the Road 

by Walking [1990]. 

O contexto histórico em condições subalternizadas em que cresceu, conviveu e se 

desenvolveu profissionalmente Paulo Freire durante as primeiras décadas de sua vida são de 

grande pertinência para as questões que permeiam suas obras sobre a educação. O panorama 

desalentador do Brasil em geral e do agreste pernambucano em específico – testemunhados e 

vividos por Freire – entre as décadas de 1920 e 1950 foi um estímulo decisivo para seu 

engajamento junto de movimentos católicos radicais universitários em Recife e o 

desenvolvimento de métodos de alfabetização. No prefácio à Educação como prática de 

liberdade, Francisco Weffort escreveu que “sempre lhe pareceu [a Freire], dentro das condições 

históricas de sua sociedade, inadiável e indispensável uma ampla conscientização das massas 

brasileiras, através de uma educação que as colocasse numa postura de auto-reflexão e de 

reflexão sobre seu tempo e seu espaço”202. 

O empenho de Freire em promover esforços educativos que, por meio do trabalho em 

comum entre educador e educando, levassem à tomada de consciência da situação de opressão 

em que vivem foi, de início, profundamente exitosa: em 1962, na cidade de Angicos, no interior 

do Rio Grande do Norte, os trabalhos-piloto de Freire lograram a alfabetização de 300 

trabalhadores rurais em cerca de 45 dias. O sucesso desse projeto o levou a sua expansão por 

todo o território nacional no ano seguinte e, em 1964, previa-se atender 2 milhões de 

alfabetizandos203.  

Contudo, é historicamente muito significativo que seus projetos de alfabetização tenham 

sido rápida e sistematicamente desarticulados logo nos primeiros dias após a instauração do 

regime militar no Brasil, em abril de 1964. As implicações políticas da alfabetização pelos 

métodos preconizados por Paulo Freire foram abruptamente rejeitadas durante a ditadura e 

levaram a sua prisão e exílio nesse mesmo ano204. A alfabetização de uma massiva parcela da 

população brasileira a tornaria apta a exercer o direito de voto, de acordo com a constituição 

vigente. Caso o método proposto por Freire não houvesse sido abortado pelo governo militar, 

                                                           
202 WEFFORT, Francisco. Educação e Política: Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade. In: 

FREIRE, 1967, op. cit. p. 36. 
203 Ibidem. p. 10. 
204 FREIRE & HORTON, op. cit; MAYO, Peter (org.). Liberating Praxis. Paulo Freire's Legacy for Radical 

Education and Politics. Rotterdam: Sense Publishers, 2004. 
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não apenas tal alfabetização seria rápida (em 1964, planejava-se aumentar o número de eleitores 

em Pernambuco de 800.000 a 1.300.000) como potencialmente crítica das condições opressivas 

em que viviam205. É necessário dizê-lo claramente: a manutenção da alienação e alijamento 

políticos dessa grande parte da população brasileira era absolutamente prioritária aos vitoriosos 

em 1964. Se considerarmos apenas esse fenômeno, já entendemos que o modelo educacional 

proposto por Freire é meritório de estudo e consideração mais atenta. 

A perspectiva freiriana nos permite abordar a questão da educação como instrumento de 

mudança social, em contraste ao modelo de Foucault. O prefácio de Educação como prática de 

liberdade indica os eixos que fundamentariam suas obras posteriores e sua teoria sobre os 

processos educativos: 

 

O educador [Freire], preocupado com o problema do analfabetismo, dirigiu-se sempre 

às massas que alguns supunham ‘fora da história’. O educador, a serviço da libertação 

do homem, dirigiu-se sempre às massas mais oprimidas. O educador, a serviço da 

libertação do homem, acreditou em sua liberdade, em seu poder de criação e de crítica. 

[…] Uma pedagogia que elimina pela raiz as relações autoritárias, onde não há 

'escola' nem 'professor', mas círculos de cultura e um coordenador cuja tarefa é o 

diálogo. Os políticos exerceram no essencial uma política autoritária de 

manipulação. O educador, cujo campo fundamental de reflexão é a consciência do 

mundo, criou, não obstante, uma pedagogia voltada para a prática histórica do real. 

[…] Ao dirigir-se diretamente para a grande massa dos superexplorados e dos 

pauperizados, o pensamento e a prática educativas sugerem a necessidade da política. 

Mas já agora se trata de outra política, não mais da manipulação populista. Apesar de 

que ninguém possa aceitar a ideia ingênua da educação como 'a alavanca da 

revolução', caberia considerar a possibilidade de que, neste caso, a educação se 

antecipa a uma verdadeira política popular e lhe sugere novos horizontes206. 
  

Este trecho sinaliza um posicionamento fundamental para a educação que se propõe 

libertária: a constatação da estrutura autoritária da escola a ser superada. Esse aspecto nos 

permite articular a genealogia foucaultiana sobre a formação das instituições disciplinares com 

as propostas de uma prática educativa que, em vez de perpetuar relações hierárquicas dentro de 

um rigoroso regime disciplinar voltado à produção de corpos úteis e dóceis207, favorece o 

debate, a conscientização e o empoderamento [empowerment] em contextos de opressão208 

com o objetivo de promover a libertação do homem209. 

                                                           
205 WEFFORT, op. cit. p. 20. 
206 Ibid. pp. 20 – 25. Grifos acrescidos. 
207 FOUCAULT, op. cit. p. 136. 
208 FREIRE & HORTON, op. cit. 
209 FREIRE, 1967, op. cit. 
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 É tendo em vista a concretização da libertação que a pedagogia freiriana subverte o 

papel histórico legado às instituições educativas para seus próprios fins. Vimos que Foucault 

demonstra as características disciplinadoras da escola desde suas origens modernas. Contudo, 

na concepção educacional proposta por Freire na década de 1960 “se afigurar indiscutível a 

necessidade do aproveitamento de todas as possibilidades institucionais existentes de 

mobilização”210. Dessa forma, é possível argumentar que a instituição escolar, notadamente 

“autoritária por estrutura e tradição”211, enquanto espaço de poder possibilita tanto a submissão 

como a subversão dos corpos, e seu potencial para concretizar esta subversão é saudado pela 

pedagogia da libertação. Stephen Ball trata dessa mesma questão, reiterando que “a educação 

não opera somente para submeter os estudantes ao poder, mas também os constitui, pelo menos 

alguns deles, em sujeitos poderosos”212.  

 O pedagogo canadense Henry Giroux213 subscreve dessa perspectiva e reforça que o 

ambiente escolar, inextricavelmente ligado ao poder, “constitui tanto um terreno de dominação 

quanto um campo de possibilidade”214. Compartilha-se neste trabalho desse enquadramento 

teórico, segundo o qual 

 

não se deve desprezar a natureza característica das oscilantes formas de acomodação, 

resistência e questionamento que definem a qualidade particular da complexa 

interação entre as vozes do professor e do aluno, em especial por ser exatamente essa 

qualidade que mostra a importância de sempre se analisar a cultura escolar dominante 

como parte de um contexto histórico, social e pedagógico determinado215. 
  

Outro ponto basilar para a pedagogia freiriana é reiterar que a educação não é libertária 

per se, mas uma prática de liberdade. Liberdade é entendida, então, não como um conceito 

sublime, idealizado e desconexo da vida objetiva, mas enquanto prática historicamente 

contextualizada em direção ao rompimento com uma situação de opressão igualmente histórica 

e concreta216. Isto é, o processo educativo deve contribuir para a tomada de consciência e 

promover a prática de liberdade – a ação no contexto humano e social oriunda da relação 

                                                           
210 WEFFORT, op. cit. p. 23. 
211 Ibid. p. 4. 
212 BALL, op. cit. p. 9. No original, “pero la educación no sólo opera para someter a los estudiantes al poder, sino 

que también los constituye, al menos alguns de ellos, en sujetos poderosos”. 
213 GIROUX, Henry. Introdução: Alfabetização e pedagogia do empowerment político. In: FREIRE & MACEDO, 

Alfabetização, op. cit. 
214 Ibid. p. 8. 
215 GIROUX, op. cit. p. 24. 
216 FREIRE, 1967, op. cit. 
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educando/educador, e não com base em conceitos desvinculados da realidade social217. O 

prefácio de Weffort resume este ponto: 

 

Quando alguém diz que a educação é a afirmação da liberdade e toma as palavras a 

sério […] se obriga, neste mesmo momento, a reconhecer o fato da opressão, do 

mesmo modo que a luta pela libertação. […] Segundo essa pedagogia o aprendizado 

já é um modo de tomar consciência do real e como tal só pode dar-se dentro desta 

tomada de consciência. […] A compreensão desta pedagogia em sua dimensão 

prática, política ou social, requer, portanto, clareza quanto a este aspecto 

fundamental: a ideia da liberdade só adquire plena significação quando comunga com 

a luta concreta dos homens por libertar-se. Isto significa que os milhões de oprimidos 

do Brasil – semelhantes, em muitos aspectos, a todos os dominados do Terceiro 

Mundo218 – poderão encontrar nesta concepção educacional uma substancial ajuda 

ou talvez mesmo um ponto de partida219. 
  

Em Pedagogia do Oprimido, a importância de uma educação voltada à prática de 

liberdade é retomada e reforçada sob o conceito de práxis. Práxis, conceito que Freire tributa 

a Marx, é “a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 

superação da contradição opressor-oprimidos”220. A necessidade saudada por Freire de uma 

pedagogia que vincule a teoria e a prática, a crítica e a ação, é de grande pertinência para este 

trabalho. António Cipriano Gonçalves, como discutiremos posteriormente, se dedica a análise 

dessa problemática práxis/teoria no ensino politécnico em Moçambique durante o período 

socialista.  

Pedagogia do Oprimido, possivelmente a opus magnum de Paulo Freire, dá 

continuidade a sua perspectiva da educação como instrumento engajado na libertação dos 

oprimidos. Para os propósitos deste trabalho, levantaremos aqui, de maneira sucinta, o eixo 

principal de sua argumentação: a oposição entre a educação “bancária” e a educação 

                                                           
217 FREIRE, 1987, op. cit. p. 21. 
218 As primeiras obras de Freire das décadas de 1960 e 1970 estão marcadas pela tônica discursiva sobre o Terceiro 

Mundo característica de sua época. Este ponto foi discutido posteriormente entre Freire e o educador norte-

americano Myles Horton no final da década de 1980. Horton fundou a Highlander Folk School no Tennessee em 

1932 numa região e contexto fortemente marcados pela profunda desigualdade econômica além da segregação e 

“discrimination against people of color, legally and traditionally” (FREIRE & HORTON, 1990, p. 134), e 

protagonizou embates frontais aliado a movimentos negros – Martin Luther King Jr. foi seu aluno em 1957 – 

contra “the southern white power structure” (ibid. p. xxviii). Horton questiona a aplicabilidade estrita da pedagogia 

da libertação exclusivamente ao chamado “Terceiro Mundo” e “cansou-se” [was tired of] de afirmar para seu 

público norte-americano que suas ideias não eram somente aplicáveis aos países subdesenvolvidos, mas também 

ao “Primeiro Mundo”. O pedagogo maltês Peter Mayo também enfatiza a plena aplicabilidade da Freirean 

Perspective ao chamado “Primeiro Mundo”, além de elencar e trabalhar em conjunto com um grande número de 

intelectuais que o fazem (MAYO, 2013). 
219 WEFFORT, op. cit. pp. 6 – 8. Grifos acrescidos. 
220 FREIRE, 1987, op. cit. p. 22. 
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“problematizadora”. Entendemos aqui que Freire, em 1970, já havia constatado a origem e 

funcionalidade das instituições escolares tradicionais, embora as analisasse de um ponto de 

vista distinto do modo com o fez Foucault. Se o enfoque de Freire está na alienação, na 

verticalidade, no conservadorismo e no carácter classista da educação por ele denominada de 

“bancária”, Foucault busca apreender as condições históricas que levaram à formulação de 

mecanismos de controle e disciplinamento dos corpos, processo que culminou com a formação 

de instituições como a escola. Porém, Freire propõe uma resposta ao modelo educativo 

hegemônico “que serve à dominação”221: a educação problematizadora, que em contrapartida 

serve à libertação. Passemos agora à análise desse problema cuja formulação em Pedagogia do 

Oprimido rendeu a Freire renome internacional 222  e a possibilidade de participar, 

posteriormente, nos processos de descolonização da África lusófona223. 

Primeiramente, Freire propõe o conceito de “educação bancária” para se referir à 

educação tradicional de caráter conservador e elitista, fundamentada sobre a autoridade do 

professor, sustentada na hierarquia do sistema educacional e vinculada ao status quo vigente224. 

O termo “bancário” se origina da concepção da educação como um “depósito” de valores e 

conhecimentos nos alunos. A práxis, elemento fundamental para a tomada de consciência 

crítica e ação libertadora estabelecida entre educador-educando em uma realidade 

historicamente constituída, inexiste ou é veementemente censurada nesse modelo educativo. 

Nele prevalece a “cultura do silêncio”225, favorável à manutenção do status quo por empreender 

a formação de educandos passivos e autômatos, encarregados de aprender a “realidade como 

algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, […] palavra oca, em verbosidade 

alienada e alienante”226. 

É possível relacionar esse modelo educacional descrito e rechaçado por Freire com 

aquele cujo desenvolvimento histórico é analisado posteriormente por Michel Foucault em 

Vigiar e Punir [1975]. A alma que nasce, segundo Foucault, com os procedimentos e 

dispositivos de disciplinamento e controle dos corpos 227  é constatada por Freire como 

                                                           
221 FREIRE, 1987, op. cit. p. 39. 
222 MAYO, Peter (org.). Echoes from Freire for a Critically Engaged Pedagogy. New York: Bloomsbury, 2013. 
223 FREIRE, 1978, op. cit. GADOTTI, Moacir. Convite à Leitura de Paulo Freire. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 

2001 
224 FREIRE, 1987, op. cit. pp. 33 – 43. 
225 Ibid. p. 34. 
226 Ibid. p. 33. 
227 FOUCAULT, op. cit. p. 36. 
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mentalidade fruto de uma educação opressora, destinada a “transformar a mentalidade dos 

oprimidos e não a situação que os oprime”228. Os oprimidos, segundo Freire, são vistos no 

âmbito da educação bancária como patologia a ser sanada “mudando-lhes a mentalidade de 

homens ineptos e preguiçosos” 229 . Freire, como Foucault, também enfatiza o caráter 

domesticante deste modelo educativo, cujo objetivo é precisamente “o de controlar o pensar e 

a ação, levando os homens ao ajustamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar”230. É, 

em uma palavra, a “educação como prática da dominação”231. 

 A ruptura com esse modelo educativo é o objetivo fundamental de Pedagogia do 

Oprimido, bem como o eixo central de sua perspectiva teórica e do próprio posicionamento 

político de Freire. Sua contraproposta à educação “bancária” alienante é a educação 

problematizadora. Nas palavras de Freire,  

 

A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se 

deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica 

na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. […] A educação 

que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode 

fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o mundo 

“encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, 

mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na 

consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de 

conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo232. 

 

 Da educação problematizadora se espera, por meio do rompimento da verticalidade da 

relação educador-educando, a promoção da práxis reflexiva e atuante sobre a realidade concreta 

de uma determinada situação de opressão. Ao invés da imersão conteudista e anestesiante da 

educação “bancária”, se busca, por meio da dialogicidade educador-educando, a emersão da 

consciência e a inserção crítica na realidade de ambos233. Assume, portanto, papel fundamental 

para a educação os desafios impostos pela história presente, isto é, da realidade histórica mais 

ampla em que se encontram as pessoas inseridas no contexto educativo. Nesse ponto, como 

Foucault, Freire confere importância central à historicidade do contexto em que se desenvolvem 

                                                           
228 FREIRE, op. cit. p. 35. 
229 Ibidem. 
230 Ibid. p. 37. 
231 Ibid. p. 38. 
232 Ibidem. Grifo no original. 
233 Ibid. p. 40. 
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as instituições e práticas educacionais, e dá continuidade à argumentação exposta em Educação 

como prática de liberdade: 

 

Por uma nova sociedade que, sendo sujeito de si mesma, tivesse no homem e no povo 

sujeitos de sua História. Opção por uma sociedade parcialmente independente ou 

opção por uma sociedade que se 'descolonizasse' cada vez mais. Que cada vez mais 

cortasse as correntes que a faziam permanecer como objeto de outras, que lhe são 

sujeitos. Este é o dilema básico, que se apresenta, hoje, de forma ineludível, aos países 

subdesenvolvidos – ao Terceiro Mundo. A educação das massas se faz, assim, algo de 

absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida de roupagem 

alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação234. 

 

A “educação das massas” é, então, em Pedagogia do Oprimido entendida como a 

imprescindível educação problematizadora. Segundo Freire, ao proceder por meio do 

aprofundamento da tomada de consciência da situação de opressão, “os homens se 'apropriam' 

dela como realidade histórica, por isto mesmo, capaz de ser transformada por eles”235. O 

objetivo da educação libertadora, é, dessa forma, transformar a realidade opressora 

historicamente constituída. 

Essa perspectiva é profundamente relevante para o estudo da educação 

(pós)revolucionária em Moçambique. O contexto de nefasta opressão perpetrada pelo 

colonialismo português levou à formação, na década de 1960, da FRELIMO e a condução da 

luta armada anticolonial em território moçambicano. Como veremos na sequência deste 

trabalho, conforme eram bem-sucedidas as investidas da FRELIMO, criavam-se as chamadas 

“Zonas Libertadas”, bases rurais avançadas para o prosseguimento da guerra contra Portugal. 

É reconhecida pela historiografia a importância da experiência adquirida e praticada nessas 

zonas para o projeto educacional preconizado pela FRELIMO236. Consideramos que a análise 

dos projetos educacionais no contexto da consolidação da independência de Moçambique, 

processo no qual se insere a luta armada e as “Zonas Libertadas”, pode ser beneficiada pela 

articulação balanceada do referencial teórico crítico proposto por Paulo Freire e Michel 

Foucault. A ênfase destes autores em se conceber historicamente as instituições e modelos 

educativos é de grande pertinência para o estudo das relações entre a práxis revolucionária da 

                                                           
234 FREIRE, 1967, op. cit. pp. 35 – 36. Grifos acrescidos. 
235 FREIRE, 1987, op. cit. p. 43. 
236  PANZER, Michael. The Pedagogy of Revolution: Youth, Generational Conflict, and Education in the 

Development of Mozambican Nationalism and the State, 1962 – 1970. In: Journal of Southern African Studies, 

Vol. 35, nº4, December 2009. 
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luta armada conduzida pela FRELIMO e a formulação de suas políticas públicas educacionais 

para a formação do “Homem Novo” no pós-independência. Questionaremos mais adiante a 

problemática ruptura/continuidade em relação aos modelos educacionais empregados pelos 

portugueses. Por hora, reiteramos as potencialidades analíticas dos modelos interpretativos 

sobre a educação elencados até aqui: as instituições educativas, em sua origem moderna, 

tenderam ao recrudescimento da disciplina e da docilização dos corpos humanos. Porém, nos 

contextos subalternizados, se evocou a necessidade de subverter a educação para arrolá-la na 

libertação de situações de opressão concretas favorecidas e/ou fortalecidas pela educação 

disciplinadora ou “bancária”.  

 Nesse sentido, é muito significativo para os propósitos desse trabalho que Freire, em 

Pedagogia do Oprimido, mencione a formação do “homem novo” após a superação da 

educação “bancária” por meio da práxis libertadora, na qual, como vimos, se insere – e não se 

reduz a – a educação problematizadora. Em suas palavras, 

O importante […] é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em que 

se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo – não mais opressor, 

não mais oprimido, mas homem libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no 

sentido de fazer-se Homem237, que estavam sendo proibidos de ser, não o conseguirão 

se apenas invertem os termos da contradição. Isto é, se apenas mudam de lugar, nos 

pólos da contradição. No momento, porém, em que o novo poder se enrijece em 

‘burocracia’ dominadora, se perde a dimensão humanista da luta e já não se pode mais 

falar em libertação238. 

 Sua ressalva é igualmente de grande importância. Para Freire, a criação de um homem 

novo por meio da libertação não deve inverter a situação de opressão, recriando opressores 

sobre novos oprimidos, pois nesse momento se dissolve o caráter libertador da práxis. Este 

aspecto, profundamente problemático – não exclusivamente, está claro – na África pós-

revolucionária será retomado na sequência do trabalho, na ocasião de apreciar criticamente as 

políticas educacionais moçambicanas, suas dinâmicas históricas em relação às políticas 

coloniais precedentes e as críticas a elas dirigidas. 

 Resta apreciar um último aspecto da pedagogia freiriana que consideramos de 

fundamental importância para o estudo das políticas educacionais direcionadas para a formação 

                                                           
237 Pedagogia do Oprimido foi criticado acertadamente por movimentos feministas por invisibilizar as mulheres 

em seu modelo interpretativo e perpetuar uma visão androcêntrica, portanto opressora, da realidade (MAYO, 

2013). Contudo, como Peter Mayo aponta, Freire reconheceu e sanou essa lacuna em trabalhos posteriores, 

abandonando seu phallocentric paradigm of liberation (MAYO, 1995, p. 364). 
238 FREIRE, 1987, op. cit. p. 24. 
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do “Homem Novo” socialista moçambicano: a ressonância da educação para libertação na 

África239,240,241. Elencamos aqui dois exemplos. O primeiro, mais pertinente aos propósitos 

desse trabalho, está na participação ativa Paulo Freire na formulação e avaliação das políticas 

educacionais de Guiné-Bissau após a conquista da independência. Entre suas visitas ao país, 

trocou várias correspondências com Amílcar e Mario Cabral, dirigentes e fundadores do Partido 

Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), registradas em seu livro 

Cartas a Guiné-Bissau [1978]. O segundo diz respeito a sua visita à Tanzânia em 1971 a convite 

do presidente Julius Nyerere, ocasião na qual trocaram ideias a respeito do projeto de 

alfabetização em massa em implementação naquele país242,243,244. 

 É crucial constatar que o modelo contra-hegemônico de educação que Freire propunha 

desde a década de 1960 encontrou terreno propício de diálogo e troca de experiências na África 

em processo de descolonização. A aplicabilidade concreta das ideias de Freire em contextos 

notadamente opressivos encontrou em países como a Guiné-Bissau, em guerra contra o 

colonialismo português, “certas zonas a serem libertadas que constituiriam o clima certo para 

uma educação popular contra-hegemônica”245 . As referidas Zonas Libertadas do contexto 

moçambicano podem, então, serem efetivamente pensadas a partir das reflexões sobre a 

educação libertária.  

 De fato, as condições em que se encontravam esses países eram desafiadoras, como 

relata a fala do presidente Nyerere a Freire: “Paulo, não é fácil pôr em prática essas coisas que 

                                                           
239 AKKARI, Abdeljalil; MESQUIDA, Peri; PEROZA, Juliano. A Contribuição de Paulo Freire à Educaçao na 

África: uma proposta de Descolonização da Escola. In: Educação & Sociedade, Campinas, vol. 35, nº 126, pp. 96 

– 110, jan-mar 2014. 
240 GADOTTI, op. cit. 
241 MAYO, Peter. Critical Literacy and emancipatory politics: the work of Paulo Freire. In: International Journal 

of Educational Development, vol. 15, nº 4, pp. 363 – 379, 1995. 
242 Em um diálogo registrado em livro com Donaldo Macedo, Freire afirma ter sido também convidado por 

representantes da FRELIMO (à época sediada em exílio na Tanzânia, país situado na fronteira norte de 

Moçambique) para conhecer em Dar-es-Salaam “a natureza do novo processo educativo que ocorria durante a luta, 

particularmente nas áreas que iam sendo libertadas” (FREIRE & MACEDO, op. cit. p. 46) na ocasião da guerra 

anticolonial moçambicana. Contudo, a participação direta de Paulo Freire no movimento revolucionário 

encabeçado pela FRELIMO não foi estudada pela historiografia a que tivemos acesso. Foge aos propósitos deste 

trabalho buscar e traçar conexões históricas diretas conclusivas entre a participação de Freire na Tanzânia e o 

conjunto dos projetos educacionais lá inicialmente formulados pela FRELIMO, mas os indícios do contato entre 

ambos sublinha a potencialidade analítica do modelo interpretativo freiriano para abordar a realidade educacional 

moçambicana – da qual Freire estava declaradamente ciente (ibidem). 
243 FREIRE & MACEDO, op. cit. 
244 MAYO, 1995; 2013. 
245 MAYO, 2013, op. cit. p. 371. Grifos acrescidos ao original “certain zones would be liberated and these would 

constitute the right climate for a counter-hegemonic popular education”. 
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nós pensamos”246. Para apreender como Freire lidou com as situações com que se deparou junto 

às lideranças africanas e, mais importante, como articulou seu modelo interpretativo para 

responder aos imperativos da educação libertária, abordaremos sucintamente a seguir Cartas a 

Guiné-Bissau (1978). 

 Às bases fundamentais de seu modelo interpretativo delineado em Educação como 

prática de libertade e Pedagogia do Oprimido, a que já nos referimos, é enfatizado o papel 

absolutamente central da educação em contextos revolucionários. Retomando a definição-

chave de que toda estrutura educacional é eminentemente política, Freire afirma que:  

 

Nesse sentido, a delimitação do que conhecer para a organização do conteúdo 

programático da educação, numa sociedade que, recém saindo de sua dependência 

colonial, com tudo o que isto significa, se acha revolucionariamente empenhada na luta 

por sua reconstrução, é uma das tarefas mais importantes. [...] A questão de fundo, pois, 

não está em apenas substituir um velho programa adequado aos interesses do 

colonizador por um novo, mas em estabelecer a coerência entre a sociedade 

reconstruindo-se revolucionariamente e a educação como um todo que a ela deve servir. 

E a teoria do conhecimento que esta deve pôr em prática implica num método de 

conhecer antagônico ao da educação colonial. […] Em última análise, estou convencido 

de que é mais fácil criar um novo tipo de intelectual – o que se forja na unidade da 

prática e da teoria, do trabalho manual e do trabalho intelectual – do que reeducar o 

intelectual elitista247. 

  

A pedagogia freiriana da libertação, oriunda de reflexões no contexto latino-

americano, ao ser aplicada ao contexto colonizado da África contemporânea reitera que a 

educação não é a revolução, mas joga um papel crucial na práxis que conduz os processos 

revolucionários. O argumento que assume importância decisiva nesse contexto é, portanto, o 

de criar um “novo tipo” de sujeito revolucionário por meio de uma educação que rompa 

definitivamente com as bases educacionais colonialistas precedentes. O meio para fazê-lo é 

estruturar uma educação que vincule em regime de indissociabilidade a teoria e a prática, ou o 

referido “trabalho manual” e “trabalho intelectual”. Prossegue Freire: 

 

Enquanto a educação colonial tinha como um de seus principais objetivos […] a 

preparação de quadros subalternos para a administração, agora o importante é a 

                                                           
246 FREIRE & HORTON, op. cit. p. 219. No original, “I heard from President Nyerere, for example, in the 

seventies in Tanzania. When I talked with the president, he used to say to me, 'Paulo, it's not easy to put into 

practice the things we think about'”. 
247 FREIRE, 1978, op. cit. pp. 113 – 114. Grifos acrescidos. 



70 

 

formação do homem novo e da mulher nova248, a que se associa a criação daquele novo 

tipo de intelectual a que antes me referi. E não é com o que a sociedade em reconstrução 

herdou do colonizador que ela poderá cumprir essa fundamental tarefa. […] 'No plano 

da cultura como no da política', disse Cabral, 'a vigilância é indispensável'. Por isso, 

qualquer descuido nessa vigilância pode vir a ser fatal ao projeto da nova sociedade. E 

se esta, ao refazer-se, caminha no sentido do socialismo, necessita, de um lado, de ir 

organizando o modo de produção com vistas a este objetivo; de outro, de ir estruturando 

sua educação em estreita relação com a produção, quer do ponto de vista da 

compreensão mesma do processo produtivo, quer do ponto de vista da capacitação 

técnica dos educandos. Neste sentido, o homem novo e a mulher nova a que esta 

sociedade aspira não podem ser criados a não ser através do trabalho produtivo para o 

bem-estar coletivo (FREIRE, 1978, p.115, grifos acrescidos). 

  

A concepção de que a formação do homem e da mulher nova é o objetivo central da 

educação em contextos revolucionários, como veremos adiante, servirá de base para a 

estruturação do modelo educacional moçambicano pós-independência – profundamente 

empenhado, ao menos em teoria, em romper com o legado educacional português. A relação de 

indissociabilidade entre o trabalho e a educação foi, como nos referimos, estudada por 

Gonçalves na educação politécnica moçambicana. A abordagem de Freire ao problema permite 

uma compreensão mais abrangente das reflexões que orientavam o debate a respeito de qual o 

papel da educação em um contexto revolucionário, mas sem perder de vista o crucial processo 

histórico que levou à formação da estrutura autoritária e conservadora das instituições 

educativas, como analisa Foucault em Vigiar e Punir.  

 Antes de concluir o debate teórico estabelecido entre Paulo Freire e Michel Foucault, 

há mais um elemento de relevância significativa a este trabalho contida em Cartas a Guiné-

Bissau: o conhecimento de Freire sobre obras do “Camarada Samora Machel”, dirigente da 

FRELIMO desde 1970. Ainda sobre o aspecto da unidade da prática e da teoria na práxis 

educacional revolucionária, Freire afirma que 

 

É preciso, porém, que a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, entre prática e teoria, se prolongue na superação igualmente da dicotomia 

entre ensinar e aprender e entre conhecer o conhecimento hoje existente e criar o novo 

conhecimento. Com a superação destas dicotomias, a escola como 'mercado de 

conhecimento' cede seu lugar à escola como 'Centro Democrático', a que faz referência 

o Camarada Samora Machel. E na escola como Centro Democrático desaparece, de um 

lado, o professor que transmite autoritariamente um saber seleto; de outro, o aluno 

passivo, que recebe o saber transferido. Em seu lugar, surgem o professor e o aluno 

                                                           
248 É interessante atentar aqui à dinamicidade da obra de Freire a que se refere Peter Mayo (1995; 2013). O tom 

androcêntrico de Pedagogia do Oprimido é revisto no posicionamento político de Freire nos anos seguintes, como 

este trecho de uma carta escrita em 1976 nos indica.  
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militantes, de quem fala também Machel. O professor que, ao ensinar, aprende e o aluno 

que, ao aprender, ensina249. 

  

Nesta passagem, Freire retoma a definição de educação problematizadora formulada 

em Pedagogia do Oprimido – isto é, a educação que nega a relação “bancária” tradicional entre 

professor e aluno – e agrega a ela a indissociabilidade entre teoria e prática. De ainda maior 

importância para o embasamento teórico que orienta a problemática deste trabalho é a 

finalidade da educação revolucionária: a formação de homens e mulheres novas.  

 À guisa de conclusão desta primeira parte, reiteramos que a contraposição de duas obras 

aparentemente díspares sobre instituições e modelos educacionais – Paulo Freire e Michel 

Foucault – permite uma compreensão processual a respeito dos objetivos da educação na 

sociedade. Originalmente, como constata Foucault, as instituições educativas se constituíram 

paulatinamente a partir do século XVII tendo em vista o disciplinamento dos sujeitos e a 

docilização de seus corpos ao trabalho correcional/moral. Freire, em contrapartida, “nos provê 

com uma pedagogia que sugere que as disposições hegemônicas existentes podem ser rompidas. 

[Que] as coisas podem mudar”250. A obra de Paulo Freire reflete como, a partir de situações de 

concreta opressão e subalternidade nos miseráveis rincões da Terra em meados do século XX, 

surgiram impulsos pela subversão das instituições escolares tradicionais para engajá-las a 

serviço da práxis de libertação, isto é, da tomada de consciência de uma situação de opressão e 

a concomitante ação revolucionária no presente. No contexto africano, vimos como Freire 

aponta para a figura do Homem Novo como objetivo da educação revolucionária, dinâmica de 

profunda pertinência à problemática deste trabalho. 

 A seguir, trataremos da segunda parte deste capítulo, a respeito das inovações 

historiográficas no âmbito da História da Educação que podem contribuir para a 

problematização do estudo das políticas educacionais promovidas pela FRELIMO após a 

independência de Moçambique. 

 

 

2.2 A PROBLEMÁTICA CONTINUIDADE/RUPTURA NO CAMPO DA 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

                                                           
249 FREIRE, 1978, op. cit. p. 116. 
250 MAYO, 1995, op. cit. p. 367. Livre-tradução do original “Freire provides us with a pedagogy which suggests 

that the existing hegemonic arrangements can be ruptured. Things can change”. 
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 O campo de estudos de História da Educação vem sendo transformado 

significativamente nas últimas duas décadas. Segundo a socióloga e historiadora da educação 

Ana Isabel Madeira, as críticas epistemológicas que atingiram inúmeras áreas de conhecimento 

nas ciências humanas vêm, ao menos desde a década de 1960, trazendo novas questões e 

perspectivas teórico-metodológicas251. Os efeitos das contribuições de autores como Foucault, 

Derrida, Habermas e Chartier ao campo da História da Educação comparada possibilitou 

mudanças paradigmáticas conceituais significativas. Para Madeira, a produção historiográfica 

deste campo insiste em tratar de demarcações históricas por vieses políticos, encerrando a 

autonomia do campo educativo e negligenciando suas temporalidades próprias. A periodização 

política, aplicada às questões relativas à educação, compromete e agrilhoa a leitura dos fatos 

educacionais à leitura dos fatos políticos. Em contraposição a esta perspectiva historiográfica 

tradicional, a autora se alinha a uma série de autores que, desde a década de 1990, buscam 

evidenciar que “as rupturas políticas não acarretam necessariamente [em] descontinuidades no 

campo educativo” 252 . Essa nova corrente historiográfica busca chamar a atenção para a 

“necessidade de analisar a difusão de modelos de educação [...] numa perspectiva não linear 

[...] em que alguns traços são apropriados e outros transformados de acordo com interpretações 

e adaptações levadas a efeito nos diversos territórios”253. 

 Madeira defende referenciais teórico-metodológicos críticos que contemplem 

dinâmicas próprias à educação em contraposição aos modelos lineares tradicionais. Seu estudo 

sobre os discursos sobre a educação, o ensino e a escola coloniais em Moçambique entre 1850 

e 1950 partem da perspectiva arqueológica proposta por Foucault para atentar “às 

descontinuidades e rupturas, na importância atribuída às transformações-apropriações e aos 

deslocamentos, por vezes – inversão – dos acontecimentos”254. Isto é, no lugar de se tomar os 

câmbios no âmbito político como garantia de mudanças concomitantes e coerentes no campo 

educacional, Madeira busca as contradições no campo enunciativo que contempla os discursos 

sobre a educação. 

 A autora emprega a abordagem foucaultiana em sua análise sobre o surgimento da 

escolaridade obrigatória e a escola de massas e sua indissociável relação a projetos 

                                                           
251 MADEIRA, op. cit. 
252 Ibid. p. 138. 
253 Ibid. p. 139. 
254 MADEIRA, op. cit. p. 15. 
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nacionalistas, fenômeno tanto discursivo como concreto que é relevante para o estudo de 

Moçambique pós-independência. Para Madeira, 

 

A imposição da escolaridade obrigatória assinala, justamente, o iniciar desse projecto 

nacional, formalizando em leis nacionais a constituição formal dos sistemas de ensino. 

A sua finalidade primeira é integrar os indivíduos num aparelho de normalização, 

fixando-os a um processo de formação. É através da instituição escola que se vai 

enquadrar o indivíduo, constituir o grupo, a colectividade que será vigiada. Trata-se de 

uma nova era de controlo social destinada a corrigir, a normalizar e a fixar os indivíduos 

– razão pela qual Foucault chegou a designá-la como a era da 'ortopedia social' […] A 

escola de massas incorpora no seu projecto ainda outra racionalidade. Ao mesmo tempo 

que ela se constitui como um mecanismo de identificação e de homogeneização cultural 

e política, a escola é portadora de uma racionalidade de progresso e desenvolvimento 

que transforma os 'indivíduos' em 'cidadãos'”255. 
  

O enquadramento dos indivíduos está vinculado, portanto, tanto à produção de corpos 

dóceis para o trabalho como para o estabelecimento de uma coletividade homogênea ligada a 

um projeto de poder – o Estado-nação. Esse “hífen-nação” no termo Estado-nação, recordemos 

a Agamben, marca aqui a dimensão eminentemente biopolítica desse projeto. A escola de 

massas, portanto, foi historicamente articulada à criação de um projeto nacional, mas, nos 

contextos colonizados, a tônica do discurso educacional apontou para um projeto imperial pela 

própria natureza da relação de poder metrópole-colônia. Isto é, o “território ultramarino” existe 

apenas dentro da conformação nacional mais ampla, vinculado subalternamente à metrópole. 

Nesse sentido, o enquadramento colonial se manifestou no âmbito educacional pela via do 

“progresso” e “civilização” do império colonial.  

 Essa conformação política seria alterada com descolonização do continente africano por 

várias maneiras. Constitui um dos pontos principais da problemática deste trabalho o balanço 

entre as rupturas anunciadas pela FRELIMO e as continuidades que de fato foram perpetuadas 

em relação à situação colonial que a precedeu, e retomaremos a análise de Madeira sobre a 

educação colonial moçambicana na ocasião de abordar criticamente esse problema. O que 

enfatizamos aqui é como a perspectiva de Madeira permite a constituição precisa desse 

questionamento. O referencial teórico adotado pela autora atenta para as descontinuidades que 

se operam necessariamente não apenas no âmbito discursivo, mas principalmente entre as 

políticas públicas e sua aplicação. É notável em sua tese como o domínio jurídico-legal que 

institui a obrigatoriedade educacional nas colônias foi recepcionado por uma pletora de 
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especificidades regionais e dificuldades concretas, o que levou a uma grande diversidade da 

“aproximação adaptada às circunstâncias” 256 . Por esse motivo, evidentes contradições 

históricas podem ser observadas por meio da relação entre as deliberações do Estado colonial 

e suas manifestações concretas, como exemplifica Madeira na utilização de línguas africanas 

(chamadas pejorativamente de cafres) até meados do século XX no ensino elementar em 

Moçambique, enquanto formalmente o Estado previa a escolarização unicamente em língua 

portuguesa257. Reiteramos aqui a potencialidade de se aplicar essa perspectiva analítica para o 

período pós-colonial em Moçambique, tarefa que será desenvolvida no capítulo seguinte. 

 Madeira assinala ainda a importância da elaboração teórica sobre os novos objetos de 

estudo que surgem das renovações no campo da História da Educação. Não se pode buscar a 

diferença e a descontinuidade se permanecermos apegados a conceitos operacionais 

homogêneos que, no limite, não dão conta de abordar as contradições, rupturas e continuidades 

buscadas durante a pesquisa sobre a história das organizações educacionais. Essa dinâmica é 

exemplificada da seguinte maneira: 

Quando falamos das escolas de Tete (em Moçambique), de Santa Catarina (no Brasil) 

ou de Bissau (na Guiné) não estamos a tratar da mesma Escola situada em diferentes 

latitudes. O que temos serão, antes, variações de uma configuração modular interpretada 

em diferentes espaços-tempos. […] A representação do conceito de Escola, enquanto 

entidade homogénea, linearmente transposta e cristalizada nas representações da 

tradição europeia, tem de ser contestada. Em ambiente colonial há que proceder ao 

inventário das Escolas, à identificação dos tipos de formação, das modalidades de 

aprendizagem e dos tipos de currículo que as caracterizam258. 

 Se, como vimos, no eixo argumentativo de Madeira assume lugar central as contradições 

e descontinuidades entre discurso e prática, é incoerente buscar tais contradições sem se 

considerar a complexidade e diversidade de contextos históricos para não recorrer a 

normatizações ou homogenizações. Neste trabalho, essa perspectiva é de grande pertinência 

para abordar as contradições entre a educação voltada para a criação do “Homem Novo” em 

um contexto revolucionário empenhado em se desfazer das heranças coloniais e “tradicionais”.  

 Em resumo, buscamos explicitar, nesse capítulo, como abordar os fenômenos 

educativos por três perspectivas principais que, apesar de suas diferenças, dialogam entre si. 

Primeiro, a constituição histórica das instituições educativas voltadas ao disciplinamento dos 
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257 Ibidem. 
258 MADEIRA, op. cit. p. 147. Grifos no original. 



75 

 

indivíduos e na sua correção/preparação sob a lógica do enquadramento no processo descrito 

por Michel Foucault em Vigiar e Punir. Segundo, atentamos para as concepções libertárias da 

educação, e como ela foi arrolada como componente essencial para a práxis revolucionária nos 

contextos profundamente opressivos e desiguais, aspecto fundamental na vida e obra de Paulo 

Freire. Por fim, levantamos sucintamente algumas considerações teóricas a respeito do campo 

da História da Educação de acordo com os apontamentos de Ana Isabel Madeira, autora cujo 

estudo sobre o domínio da educação e instrução dos “nativos” ou “indígenas” de Moçambique 

colonial é de grande pertinência para este trabalho e será retomado a seguir. 

 No próximo capítulo parte-se para o estudo desse objeto a partir do embasamento 

teórico que buscamos salientar até aqui. Levando em consideração as origens violentas da 

soberania e do Estado moderno, a formação de suas instituições subsidiárias e o enquadramento 

das populações a elas submetidas e principalmente o processo de sua implementação no 

continente africano por meio da colonização, mas sem negligenciar a importância dada à 

educação para a subversão e libertação de situações opressoras, nos lançamos à análise das 

políticas educacionais de Moçambique pós-colonial. O que se esperou da educação no contexto 

revolucionário moçambicano? Como a FRELIMO traçou estratégias de ação para efetivar no 

âmbito educativo sua consolidação enquanto projeto político de caráter nacionalista? O que as 

investidas pela formação do “Homem Novo” podem nos dizer sobre o processo de 

independência de Moçambique durante o período de tentativa de implantação de uma República 

Popular socialista? E, mais importante, quais as contradições, rupturas e continuidades 

inerentes ao projeto educacional da FRELIMO, estudadas no processo histórico mais ampliado 

que contempla tanto a estrutura educacional colonial portuguesa como as reformas pós-

independência? Esses são alguns dos principais questionamentos que orientam o estudo a 

seguir. 
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3. MOÇAMBIQUE EM FOCO: EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DA 

COLÔNIA AO SOCIALISMO 

  

 

Neste capítulo, trataremos de contextualizar historicamente o território de 

Moçambique para situar o movimento anticolonial promovido pela FRELIMO na luta contra o 

jugo português. Para tanto, introduziremos com uma descrição acerca das principais 

características que marcaram o período colonial na região, com destaque para as políticas 

educacionais planejadas e implementadas pela administração portuguesa na colônia – o “ensino 

dual” e a “assimilação”. Na sequência, levantaremos os aspectos relativos à deflagração do 

movimento insurrecional e da formação da FRELIMO enquanto partido político revolucionário, 

enfatizando as primeiras experiências com a educação subversiva aplicada nas Zonas 

Libertadas. Logo, passa-se à análise do ideário político-ideológico da FRELIMO no III 

Congresso do partido em 1977, dois anos após a independência, ocasião na qual se declara a 

República Popular de Moçambique enquanto um país socialista. Por fim, abordaremos um 

aspecto fundamental para o estudo das contingências históricas que levaram às políticas 

educacionais dirigidas à formação do “Homem Novo”: a delineação de uma identidade nacional 

a ser promovida após o êxito na luta contra o colonialismo português. 

Este capítulo busca atender aos apelos feitos pela historiografia africanista recente que, 

como destacam Chabal e Bayart, defende a importância de se considerar processualmente os 

fenômenos da África contemporânea. Neste sentido, seria descabido analisar o papel legado à 

educação no contexto revolucionário moçambicano sem contemplar o contexto colonial que o 

precedeu e contra o qual intentou romper. A perspectiva histórica processual, como argumenta-

se no decorrer deste trabalho, é de grande utilidade para apreender as rupturas e continuidades 

no âmbito educativo. Portanto, para analisar proficuamente o processo revolucionário liderado 

pela FRELIMO na virada da década de 1960 a meados de 1970, trataremos antes da situação 

colonial 259  que se constituiu durante a consolidação do colonialismo português na 

Moçambique do século XX. 

 

 

                                                           
259 BALANDIER, op. cit. 
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3.1. MOÇAMBIQUE NO CONTEXTO ULTRAMARINO PORTUGUÊS: O 

ASSIMILACIONISMO E A DUALIDADE DO SISTEMA COLONIAL 

  

 

Moçambique corresponde a um território localizado na porção oriental da África 

Austral, situado entre o Oceano Índico, a leste; a Tanzânia, ao norte; Malaui, Zâmbia e 

Zimbábue (até 1980, a Rodésia do Sul) a oeste; e pela Suazilândia e África do Sul, na fronteira 

sul. Em 1498 ocorreu o primeiro contato entre portugueses destinados às Índias e os povos 

dessa região. Até finais do século XVIII, Moçambique estava inserido num sistema de trocas 

que envolvia potentados locais distribuídos ao longo do rio Zambeze – os prazos, ou repartições 

da coroa portuguesa a exploradores de mão de obra escrava – e comerciantes árabes e suaílis 

da costa oriental, por sua vez vinculados ao comércio no Oceano Índico e no mar da China260. 

Com o desenvolvimento das redes de comércio entre as partes constitutivas do império 

português, Moçambique passou a se configurar como uma ligação entre dois sistemas de trocas: 

o transatlântico escravista, preciosa fonte de lucro para a metrópole, e os mercados dos mares 

do Oriente, no qual Portugal participava com seus enclaves na Índia e Macau261. No entanto, as 

iniciativas de colonização e ocupação efetiva dos territórios do interior do território 

moçambicano por Portugal se desenvolveram principalmente após a segunda metade do século 

XIX, na ocasião da formação do chamado Terceiro Império Português. 

 Omar Ribeiro Thomaz se dedica à análise da consolidação do colonialismo português 

pela perspectiva das manifestações culturais acerca desse Terceiro Império, produtos e 

produtoras de uma “mentalidade colonial”262 responsável pelas iniciativas de Portugal em 

territórios sobre os quais julgava ter soberania e prerrogativas. O Terceiro Império, ou o 

imperialismo português contemporâneo, foi precedido pelo Primeiro no período que 

corresponde à época dos “descobrimentos”, e o Segundo, marcado pela exploração econômica 

da América portuguesa com base no tráfico transatlântico de escravos até meados do século 

XIX. 

 Para Thomaz, a independência do Brasil em 1822 promoveu um duro golpe ao erário 

português, tornando as províncias africanas mais atraentes para empreendimentos coloniais. No 

                                                           
260 THOMAZ, Omar Ribeiro. Ecos do Atlântico Sul: representações sobre o terceiro império português. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ/Fapesp, 2002, p. 51. 
261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
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entanto, apenas com a abolição do tráfico transatlântico de escravos durante quase toda a 

extensão do século XIX se tornaria possível a fixação de mão de obra africana em atividades 

agroexportadoras no continente africano, aspecto fundamental para se rentabilizar a 

colonização263. O desenvolvimento dos interesses econômicos nas possessões portuguesas e o 

crescimento dos anseios pela exploração de suas colônias ocorreram paralelamente ao 

acirramento das ambições colonialistas das outras potências europeias, como a Inglaterra, 

França, Alemanha e a Bélgica. Resumidamente, esse contexto de concorrência entre os países 

europeus – no qual Portugal se encontrava sensivelmente desfavorecido econômica, militar e 

demograficamente – propiciou a associação de nacionalismo a imperialismo. Embora não 

exclusiva a Portugal, a vinculação entre a Nação portuguesa e o Terceiro Império português é 

extremamente significativa em termos históricos, pois por essa maneira “Portugal passaria a 

ver na 'África' não apenas um 'novo Brasil', mas a garantia da sua sobrevivência como Estado-

nação”264. 

 Esse aspecto é fundamental para compreendermos os efeitos nefastos do nacionalismo 

português – recrudescido durante a ditadura salazarista – sobre os territórios africanos e nos 

permite entender o desdobramento armado dos movimentos anticoloniais no interior do império 

português na década de 1960. Nas representações culturais metropolitanas sobre a situação 

colonial, as colônias passaram a ser interpretadas como extensões da pátria-mãe. Moçambique 

era, assim como Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e os demais 

territórios orientais, parte submetida, integrante e inalienável de Portugal. Nesse contexto, a ser 

radicalizado com a ascensão de António de Oliveira Salazar ao poder do Estado Novo português 

em 1930, ser contrário ao colonialismo era ser contrário à nação portuguesa. Para Thomaz, 

“abrir mão de um pedacinho de terra colocaria em questão a existência do império colonial e a 

sobrevivência da nação”265.  

 Um dos argumentos-chave de Thomaz repousa em interpretar a legislação do Estado 

Novo como representação cultural indicativa da dinâmica da “cultura do império” português. 

Central nessa perspectiva é o Ato Colonial, documento legislativo promulgado em 1930 pelo 

governo salazarista que define o quadro jurídico-institucional da política para os territórios sob 

a dominação portuguesa. É o triunfo de uma “ideologia colonialista pragmática, funcional e 

                                                           
263 Ibid. p. 45. 
264 THOMAZ, op. cit. p. 56. 
265 Ibid. p. 62. 
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abertamente ‘racista’”266 declarada desde finais do século XIX em debates na metrópole. Mais 

precisamente, é significativo que muitas das políticas saudadas pelo regime salazarista às 

colônias haviam sido idealizadas e praticadas anteriormente pela “geração de 1895”267 – um 

grupo de fervorosos colonialistas portugueses radicados em Moçambique, nomeadamente 

António Enes e Mouzinho de Albuquerque, que dedicaram décadas de suas vidas à 

concretização do domínio português sobre os territórios africanos. Neste período, segundo 

Thomaz, 

Todas estas medidas são implementadas ao mesmo tempo em que se pregava 

a 'nacionalização' dos territórios coloniais, que deveria dar-se tanto no âmbito 

econômico e político quanto no âmbito da 'cultura': os 'indígenas' e os 

habitantes de todas as colônias portuguesas fariam parte do corpo da 'nação 

portuguesa', espalhada pelos quatro cantos do mundo. Criava-se, assim, uma 

estrutura legal para o império, no qual se passava a associá-lo à ideia de 'nação' 

ou até mesmo a traduzi-lo por esta268. 

  

Nosso enfoque nesta seção é tratar dos reflexos dessas políticas em Moçambique para 

observar nesse contexto específico a conformação do Estado colonial, objeto das disputas 

anticoloniais da década de 1960 e 1970. Para tanto, é fundamental abordar a diferenciação 

empreendida sob os auspícios do Estado entre “indígenas” e “cidadãos”. Reiteramos aqui a 

argumentação exposta no primeiro capítulo de que essa diferenciação não é uma exclusividade 

“africana”, como constata Mbembe a partir das reflexões de Agamben. A cesura entre um grupo 

de sujeitos detentores de direitos – ou privilégios – e outro alijado destes está na raiz da 

soberania e da política moderna269, e é crucial para análises que questionam o Estado enquanto 

entidade historicamente constituída levar em consideração as “linhas falhas” percorridas pelo 

Estado para dividir a comunidade política entre “homens” e “cidadãos”, como se referem as 

antropólogas Deborah Poole e Veena Das. No contexto da África colonial em geral e no 

moçambicano em específico, operou-se por dividir a população entre dois grupos. O primeiro, 

                                                           
266 THOMAZ, op. cit. p. 68. 
267  A data 1895 se refere ao ano em que as forças armadas portuguesas, comandadas por Mouzinho de 

Albuquerque, venceram em combate o exército de Ngugunhane, líder do império de Gaza, cuja resistência 

ameaçava os interesses colonialistas portugueses no sul de Moçambique. Esse evento é significativo para o 

recrudescimento da vinculação império-nação a que se refere Thomaz por neutralizar uma revolta que punha em 

cheque a credibilidade e viabilidade das pretensões de Portugal na África poucos anos após o país ter sido 

severamente repreendido pela Inglaterra num episódio conhecido como o "Ultimato de 1891", no qual Portugal 

passou por um vexame diplomático e teve de retirar suas ambições, em favorecimento dos britânicos, pela faixa 

territorial que liga as costas ocidental [Angola] e oriental [Moçambique] da África portuguesa, que se estenderia 

por amplas porções dos atuais Zimbábue, Zâmbia, Malaui e Botsuana. 
268 THOMAZ, op. cit. p. 73. 
269 AGAMBEN, op. cit. 
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os “não-indígenas”, supostamente plenos beneficiários da cidadania portuguesa; e o segundo, 

os “indígenas”, submetidos às deliberações das arbitrariedades jurídicas aplicadas sob a alcunha 

de “usos e costumes”. A ponte encarregada de estabelecer a ligação entre esses grupos é a 

assimilação. 

 Retomemos o documento do Ato Colonial para ilustrar essas dinâmicas constitutivas da 

situação colonial270 instaurada em Moçambique. O Ato Colonial estabelece em seu 2º artigo 

que “é da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e 

colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações que nêles se compreendam”271 

passagem reveladora da mentalidade colonial estudada por Thomaz. No que se refere 

especificamente às populações “indígenas”, o artigo 22º define que “nas colônias atender-se há 

(sic) ao estado de evolução dos povos nativos, havendo estatutos especiais dos indígenas que 

estabeleçam para estes [...] regimes jurídicos de contemporização com os seus usos e costumes 

[...]”272. 

 Os “estatutos especiais dos indígenas” aos quais se refere o decreto caracteriza o regime 

de indigenato português. Para a historiadora moçambicana Alda Romão Saúte, o indigenato 

“assegurava que a grande maioria dos moçambicanos fosse legalmente transformada numa 

raça, classe, e posição cultural subordinada. A população moçambicana foi dividida em duas 

categorias: os indígenas [...] e não-indígenas”273. Em outras palavras, institucionalizou-se a 

distinção dualista entre africanos “não-assimilados” ou “indígenas”, e brancos, mulatos e 

africanos “assimilados” supostamente beneficiários da plena cidadania portuguesa 274 . Os 

desdobramentos do indigenato, somados à prerrogativa nacionalizante e civilizatória auferida 

às atividades portuguesas no ultramar pelo Ato Colonial, incidem diretamente no eixo 

constitutivo das políticas educacionais em Moçambique. A partir de sua vigência, a educação 

                                                           
270 BALANDIER, op. cit. 
271 PORTUGAL. Decreto nº 18.570 de 8 de julho de 1930. Diário do Govêrno. Lisboa, I Série, nº 156, p.1308. 
272 Ibid. p. 1310, grifos acrescidos. 
273 SAÚTE, Alda Romão. O intercâmbio entre os moçambicanos e as missões cristãs em Moçambique. Maputo: 

Editora Promedia, 2005, p. 157. 
274 José de Oliveira Cabaço reitera que “os não indígenas, por outro lado, ainda que juridicamente equiparados 

entre si, surgiam radicalmente estratificados e hierarquizados salvaguardando os colonos dos perigos da 

competição laboral e da promiscuidade social" (p. 166). 
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no ultramar passou a servir declaradamente ao propósito de assimilar os “indígenas” à 

“civilização” mediante a integração à Nação Portuguesa275. 

 A distinção marcada entre “indígenas” e “não-indígenas” pelo regime de indigenato 

aponta para uma questão fundamental do colonialismo: a dualidade da situação colonial. 

Fenômeno de enorme relevância para a historiografia sobre a colonização do continente 

africano desde a referida abordagem sistematizada por Georges Balandier na década de 1950, 

os aspectos e as manifestações do dualismo colonial vêm sendo debatidos por várias 

perspectivas nas últimas décadas. O antropólogo francês Claude Meillassoux destaca, por 

exemplo, a formação da dualidade no âmbito dos modos de produção das sociedades 

submetidas ao colonialismo na África, demonstrando como a política colonial interveio para 

promover a paradoxal preservação do setor doméstico de produção de alimentos em benefício 

da expansão do modo de produção capitalista uma vez que, para a teoria marxiana clássica, o 

advento desta implicaria no aniquilamento daquela276. Por sua vez, o historiador ugandense 

Mahmood Mamdani se refere à dualidade nas próprias formas de organização jurídicas e 

institucionais do Estado na África colonizada, atentando para um processo que levou à 

formação de sistemas jurídicos distintos – o consuetudinário e o “moderno” – sob uma única 

autoridade estatal altamente hierarquizada277. Elencaremos na sequência o debate acerca da 

problemática da dualidade com base na argumentação de José de Oliveira Cabaço em sua tese 

de doutoramento sobre o colonialismo em Moçambique. Procede-se dessa forma para abordar 

o fenômeno da assimilação durante a colonização portuguesa de Moçambique e sublinhar, com 

a mais enfática veemência, as motivações econômicas e políticas da assimilação, tarefa para a 

qual a contribuição de Meillassoux e Mamdani é essencial. 

 O indigenato, para Thomaz, é revelador do “elemento tutelar” 278  da mentalidade 

imperial lusitana, para a qual “as sociedades tradicionais” da África deveriam ser incorporadas 

gradualmente à civilização por meio do aprendizado da cultura, dos hábitos e da língua 

portuguesa. Cabaço se refere à maneira como, concretamente, as aspirações por assimilar os 

“indígenas” e torná-los “não-indígenas” sob a denominação de assimilados se deu em 

                                                           
275  DOMINGOS, Alberto Bive. Administração do Sistema Educativo e a Organização das Escolas em 

Moçambique no Período Pós-Independência 1975-1999. Descentralização ou Recentralização? 249 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Educação) – Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, 2010, p. 111. 
276 MEILLASSOUX, Claude. Antropología de la esclavitud: el vientre de herro y diñero. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 1990, p. 139. 
277 MAMDANI, 1996, op. cit. 
278 THOMAZ, op. cit. p. 76. 
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Moçambique. O caráter supostamente “humanitário” da assimilação era, na prática, destinado 

a propagandear os êxitos e a benevolência da colonização levada por Portugal a suas “províncias 

ultramarinas”, mas são fartamente documentados e estudados seus efeitos concretos nos 

territórios coloniais. Cabaço cita um trecho de um relatório de um antropólogo português a 

serviço do governo colonial em Moçambique que constata a política de assimilação em sua 

concretude na década de 1950: 

Para o comum dos europeus mantem-se a mentalidade colonialista, que considera o 

negro como mão de obra barata e não procura assimilá-lo. No momento em que o preto 

tem direito a mesmo salário que o branco, já ninguém o quer, mesmo que seja um bom 

operário. Daqui sucede que pretos assimilados têm de ocultar por vezes a sua situação 

jurídica, para conseguirem arranjar trabalho como um indígena vulgar279. 

 Essa passagem aponta claramente para um aspecto incontornável do colonialismo: a 

necessidade da exploração da mão de obra “indígena”. Embora a passagem se refira de modo 

explícito ao aparente malogro da política assimilacionista, ao que nos referiremos mais adiante, 

é importante ressaltar que desde suas origens o conceito de assimilação pregava em seu eixo o 

trabalho do “indígena”280. Nesse sentido, muito mais importante do que aprender os costumes, 

hábitos e língua portuguesas, cabia aos “indígenas” serem submetidos ao trabalho 

“dignificante” e “humanizador”, por meio do qual seriam incorporados produtivamente aos 

escalões da “civilização”. Nas palavras de António Enes, membro notório da “geração de 1895” 

e um dos principais responsáveis pela concepção da ideia de assimilação em Moçambique, 

O trabalho é a missão mais moralizadora, a escola mais instrutiva, a autoridade mais 

disciplinadora, a conquista menos exposta a revoltas, o exército que pode ocupar os 

sertões ínvios, a única polícia que há de reprimir o escravismo, a religião que rebaterá 

o maometanismo, a educação que conseguirá metamorfosear brutos em homens. O 

selvagem que pegou no trabalho rendeu-se cativo à civilização; ela que o discipline281. 

 Aparece nitidamente no depoimento de Enes o aspecto disciplinador da educação a que 

nos referimos com Foucault (op. cit.). A tarefa de “educar corpos para o trabalho” aparece com 

a mais alta prioridade no ensino dedicado a fazer os “indígenas” transporem, por meio da 

assimilação, o atraso de seus costumes para adentrar na categoria jurídica dos “não-indígenas” 

e desfrutar, ao menos na teoria, da cidadania portuguesa. Sobre esse ponto, Cabaço conclui que: 

 

                                                           
279 DIAS, 1958, p. 61 apud. CABAÇO, 2007, p. 43. 
280 CABAÇO, op. cit. p. 145. 
281 ENES, 1971, p. 75 apud. CABAÇO, 2007, pp. 144 – 145, sem grifos no original. 
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A 'missão civilizadora' deveria, portanto, caminhar sobre dois carris: o trabalho, em 

primeiro lugar e a ação educativa, como esforço complementar. Na proposta de Enes, o 

acento tônico passava do exercício educacional para a prática produtiva; da transmissão 

de valores éticos, religiosos, cívicos e comportamentais para a sua aprendizagem ao 

serviço do colonialismo282 (CABAÇO, 2007, p. 145). 

  

Então temos, de um lado, a delineação de uma política assimilacionista que se manifesta por 

meio da educação dos “indígenas” para transformá-los em assimilados pertencentes ao âmbito 

dos “não-indígenas” que, de outro, é perpassada pela centralidade do trabalho correcional. No 

entanto, não se deve apreender a assimilação como “um conceito elaborado e consolidado”283, 

traçado em gabinetes das dirigências políticas e militares sediadas em Lourenço Marques284 ou 

Lisboa e aplicado integralmente como uma verdadeira ordem de serviço a ser cumprida pelos 

rincões do império português. De fato, foi uma política colonialista que, como quaisquer outras 

285, tinha de ser (re)adequada às necessidades e contingências de cada contexto e em diálogo 

com outras experiências colonialistas europeias – das quais entusiastas da colonização como 

António Enes estavam profundamente informados286. 

 Nesse sentido, na situação colonial, havia uma série de exigências de mercado e de 

lucratividade a serem cumpridas tanto nos balanços financeiros dos empresários como nos 

planejamentos fiscais dos administradores coloniais, ambos “empregadores” de mão de obra 

“indígena” arrolada na tarefa de “civilizar” o continente africano. Cabaço o define claramente: 

“para o capitalismo era preciso que os homens fossem 'diferentes' para se justificar a diferente 

atribuição de seus direitos”287. Retomamos a constatação contida no relatório do antropólogo 

da década de 1950 em Moçambique: a assimilação não cumpria minimamente o papel que se 

propunha fazer na teoria – a igualdade de direitos entre cidadãos portugueses, sejam brancos 

ou negros – por ser mais desejável e vantajosa para os colonialistas a criação e manutenção das 

diferenças hierarquizadas entre “indígena” e “não-indígena”, situação na qual claramente estes 

(em minoria absoluta) poderiam tirar proveito daqueles. Este argumento coincide com o eixo 

central da análise de Meillassoux a respeito da superexploração da mão de obra, tanto no 

continente africano como alhures. 

                                                           
282 CABAÇO, op. cit. p. 146. 
283 Muito menos devemos imaginar que tenha sido promovida sem a resistência daqueles a ela submetidos. 
284 Cidade capital da colônia de Moçambique, atual Maputo. 
285 MADEIRA, op. cit. 
286 CABAÇO, op. cit. p. 143. 
287 Ibid. p. 146. 
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 A leitura de Giorgio Agamben pode contribuir para a leitura desse fenômeno. Se Cabaço 

e Meillassoux assinalam acertadamente que o capitalismo colonial se alimenta da manutenção 

da “diferença” forçada por meio da lei, vimos com Agamben que para o Estado moderno é 

preciso que certos homens sejam considerados “diferentes” para se justificar a própria soberania 

estatal e a aplicabilidade da norma. Portanto, é muito significativo que a definição de “indígena” 

segundo a legislação salazarista sejam todos os indivíduos de raça negra e seus descendentes 

que, tendo nascido e vivido províncias continentais africanas de Angola, Moçambique e Guiné-

Bissau, “não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a 

integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses” 288 . Racial e 

culturalmente, o Estado colonial estabelece no exercício de seu autoritarismo a cesura entre 

homens e cidadãos. Os “indígenas” são, desta maneira, deliberadamente abandonados289 às 

margens da lei290. Representados politicamente enquanto membros de tribos e relegados às 

arbitrariedades do direito consuetudinário – também instituído pelo próprio Estado colonial, 

conforme constata Mamdani291 no fenômeno do despotismo descentralizado –, são destituídos 

de voz e direitos perante o Estado, desaparecendo as possibilidades de responsabilização 

política [political accountability] a que se refere Chabal.  

 É possível argumentar, nesse sentido, que o “indígena” passa a caracterizar, com a 

instauração da ordem colonial, um Homo Sacer por excelência: constitui a exceção que justifica 

a própria existência do aparato estatal e empodera sua legislação (ou, no contexto da 

colonização, elemento que cria a necessidade do Estado colonial para promover a “civilização” 

das gentes nos territórios sob sua soberania) mas, paradoxalmente, é alijado desta. As leis 

aplicáveis aos cidadãos não se aplicam aos “indígenas”, como a proteção diante da prestação 

de trabalhos forçados e, no limite, a própria morte por outrem. Nesse sentido argumenta Achille 

Mbembe:  

 

no pensamento filosófico moderno como na prática e imaginário político europeu, a 

colônia representa o espaço onde a soberania consiste fundamentalmente no exercício 

de um poder fora da lei (ab legibus solutus) e onde a 'paz' é mais provável de tomar a 

forma de uma 'guerra sem fim'. […] Em resumo, as colônias são zonas onde a guerra e 

a desordem, figuras internas e externas do político, estão lado a lado ou se alternam 

                                                           
288 CABAÇO, op. cit. p. 153. 
289 AGAMBEN, op. cit. p. 64. 
290  Nas palavras de Agamben, "a soberania é, de fato, precisamente esta 'lei além da lei à qual estamos 

abandonados'". 
291 MAMDANI, 1996, op. cit. 
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mutuamente. Dessa forma, as colônias são o local por excelência onde os controles e 

garantias da ordem judicial podem ser suspendidos – a zona onde a violência do Estado 

de exceção é considerada por operar a serviço da 'civilização'292. 

  

A via institucionalmente chancelada para passar da zona de exceção para o interior da 

“civilização” passa pela assimilação e, portanto, pelo trabalho correcional. Como veremos a 

seguir, a crítica africana ao conceito e à realidade em que implicava a assimilação assumiu 

proporções verdadeiramente incendiárias conforme se tornava cada vez mais inegável, entre os 

próprios assimilados, de que “não se procurava, em nenhum momento, a elevação de todos os 

autóctones aos patamares da ordem cultural e jurídica dos colonos portugueses. Se assim fosse, 

quem trabalharia nas condições subhumanas que permitiam a acumulação do colonialismo?”293. 

 Enfim, no que se refere à educação colonial em Moçambique sob os auspícios do 

assimilacionismo, de maneira geral, a historiografia ressalta que a administração do Estado 

Novo agiu para consolidar a divisão do sistema de ensino colonial em dois subsistemas: o 

Sistema de Educação Indígena, a ser organizado pela atividade missionária, e o Sistema de 

Educação Oficial, dedicado aos filhos dos colonos e assimilados e dependente da administração 

governamental294. 

 Segundo Eduardo Mondlane, intelectual moçambicano – ele próprio um assimilado – e 

participante ativo do processo de luta pela independência de Moçambique na década de 1960, 

a educação voltada aos “indígenas” era constituída pelo “Ensino Rudimentar”, denominado 

“ensino de adaptação” após 1956. Encarregado exclusivamente à atividade missionária 

subsidiada pelo Estado, cabia ao “ensino de adaptação” introduzir as crianças africanas ao uso 

escrito e falado da língua portuguesa e equipará-las enquanto “assimiladas” às crianças 

portuguesas no ensino primário295 (op. cit. p. 73). Portanto, parte significativa da atividade 

missionária católica estava empenhada na “assimilação” dos africanos à nação portuguesa, 

conforme explicita Mondlane: “Toda a responsabilidade de educar o povo africano foi entregue 

                                                           
292 MBEMBE, 2003, op. cit. pp. 23 – 24. Livre tradução do original: "in modern philosophical thought and 

European political practice and imaginary, the colony represents the site where sovereignty consists fundamentally 

in the exercise of a power outside the law (ab legibus solutus) and where 'peace' is more likely to take on the face 

of a 'war without end'. [...] In sum, colonies are zones in which war and disorder, internal and external figures of 

the political, stand side by side or alternate with each other. As such, the colonies are the location par excellence 

where the controls and guarantees of judicial order can be suspended – the zone where the violence of the state of 

exception is deemed to operate in the service of 'civilization'". 
293 CABAÇO, op. cit. p. 164. 
294 DOMINGOS, op. cit. p. 112; MONDLANE, 1975, pp. 57 – 81; SAÚTE, op. cit. p. 159. 
295 MONDLANE, op. cit. p. 73. 
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à Igreja Católica [...] e a isto acresce o encargo de preparar aqueles africanos que pudessem 

tornar-se assimilados à cultura portuguesa” 296 . Alda Saúte partilha do entendimento de 

Mondlane sobre o papel missionário na educação colonial em território moçambicano e indica 

a estrutura curricular no Ensino Rudimentar como composta pelas disciplinas de “[p]ortuguês, 

aritmética e sistema métrico, geografia e história de Portugal, desenho, trabalhos manuais, 

higiene, religião, educação física e musical”297. 

 Se por um lado a legislação portuguesa definia essas características e prerrogativas do 

ensino dos “indígenas” e “não-indígenas” nas colônias, por outro deixava completamente em 

aberto a questão do trabalho no processo de assimilação. Thomaz afirma que é a própria 

ambiguidade dessa legislação que auxilia na perpetuação de regimes de trabalho compulsório298 

na África portuguesa, em benefício de latifundiários brancos e companhias concessionárias 

extrativistas. Sua análise sobre os dúbios e questionáveis incisos do Ato Colonial e do Código 

do trabalho dos indígenas das colônias portuguesas [1929] a esse respeito constata como se 

permitiu tacitamente que, “ao longo de boa parte da vigência do indigenato, o trabalho 

compulsório e infantil fosse uma realidade pelo menos nos grandes territórios de Angola e 

Moçambique”299. 

 É importante ressaltar, além disso, que a abolição formal do Indigenato em 1961 se 

revelou inócua ‒ a discriminação prevaleceu no cotidiano dos “indígenas” e “assimilados”300, 

além dos “indígenas” continuarem impedidos de ingressar diretamente em diversas instâncias 

educacionais301 e circular nos mesmos ambientes que os portugueses brancos302.  

 Por fim, a política de assimilação, produto e produtora da dualidade colonial e 

finalidade do sistema educacional colonial direcionado aos “indígenas”, carregou em si os 

germes de sua própria destruição. Cabaço define como sua implementação autoritária e 

                                                           
296 MONDLANE, op. cit. p. 82. 
297 SAÚTE, op. cit. p. 159. 
298  A análise de Vladimir Zamparoni demonstra como as formas de arregimentação de mão de obra em 

Moçambique não podem de forma alguma ser caracterizadas como "trabalho livre" e fazem parte central do 

enquadramento dos "indígenas" na ordem colonial (ZAMPARONI, 2004), marcado pela persistência do trabalho 

forçado (chibalo) até a década de 1960 (THOMAZ, 2002, p. 78), período de início das guerras anticoloniais em 

territórios ultramarinos portugueses.  
299 THOMAZ, op. cit. p. 78. 
300 MONDLANE, op. cit. p. 57. 
301 DOMINGOS, op. cit. p. 113. 
302 CABAÇO, op. cit. p. 44. 
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profundamente contraditória contribuiria para a formação dos movimentos revolucionários 

anticoloniais: 

 

Em Moçambique, a política de assimilação produziu escassos resultados estatísticos, 

revelou limitada eficácia política (muitos dirigentes do movimento de libertação que se 

constituiu na década de 1960 eram de famílias assimiladas) e, principalmente, mostrou-

se incapaz de incorporar e/ou conter o surgimento de novos grupos sociais que se 

formavam à revelia da ação das autoridades ou de instituições formalizadas303. 

 

 É importante levar em consideração que, apesar de sua centralidade para a legislação 

colonial portuguesa, a assimilação atingiu uma parte limitadíssima dentre os “indígenas”. Até 

a década de 1960, “apenas 1% do total de africanos tinha adquirido o status legal de 

assimilado”304, isto é, por volta de 5000 em todo o território moçambicano305. Apesar de sua 

irrisória representação demográfica, o protagonismo político dos assimilados é tido pela 

historiografia como fator chave para situar a luta anticolonial empreendida pela FRELIMO, 

como destacaremos a seguir. 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO SUBVERSIVA: A GUERRILHA ANTICOLONIAL E AS ZONAS 

LIBERTADAS 

 

 

 

 Na virada da década de 1950 a 1960, começam a se formar as primeiras organizações 

políticas de moçambicanos na vizinha Tanzânia que serviriam de base para a constituição de 

movimentos nacionalistas. Compostas em sua maioria por refugiados provenientes de regiões 

agrárias extremamente pobres e assoladas pelo autoritarismo colonial, essas organizações 

também congregariam – não sem conflitos – grupos de assimilados urbanos, oriundos de 

centros urbanos de Beira e Lourenço Marques como aqueles educados em instituições 

eclesiásticas protestantes. Esse heterogênero grupo de refugiados e de suas organizações306 

                                                           
303 CABAÇO, op. cit. p. 185. 
304 DINERMAN, Alice. Revolution, Counter-Revolution and Revisionism in Postcolonial Africa. The Case of 

Mozambique, 1975 – 1994. New York: Routledge, 2006, p. 62. No original, “only 1 percent of all Africans had 

acquired legal assimilado status”. 
305 CAHEN, Michel. Check on Socialism in Mozambique – What Check? What Socialism? In: Review of African 

Political Economy, nº 57, vol.1, pp. 46 – 59. 
306 Notadamente a Mozambique African National Union (MANU), fundada em 1959; a União Democrática 

Nacional de Moçambique (UDENAMO) em 1960; e a União Africana de Moçambique Independente, criada em 

1961 no Malaui. 
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culminaram com a formação de Frente de Libertação de Moçambique, a FRELIMO, em 25 de 

junho de 1962, sob o comando de Eduardo Mondlane307. 

 Se por um lado podemos afirmar que havia, entre os refugiados, uma concordância tácita 

quanto à necessidade de se libertar do colonialismo português – embora não houvesse 

unanimidade em relação à necessidade da luta armada308 –, de outro temos que sua união 

política na Tanzânia era fragilizada por grandes diferenças na procedência e experiência de vida 

de seus membros em Moçambique colonial. Isto é, as contradições promovidas pela situação 

colonial foram sentidas na formação da FRELIMO e gestaram vários conflitos em seu interior 

até a militarização do partido após o assassinato de Mondlane em 1970. Conforme ressaltamos 

com a leitura de Chabal e Bayart, essas dinâmicas internas que levaram à dissidência e cisura 

entre os quadros da FRELIMO respondem a contingências históricas específicas que não devem 

ser negligenciadas. Em concordância com as perspectivas teóricas que ressaltam a necessidade 

de se levar em consideração o processo histórico em que se insere a criação do heterogêneo 

movimento anticolonial, delineamos sucintamente as dinâmicas que remontam às 

peculiaridades (pré)coloniais das regiões de Moçambique e que influíram na formação do 

movimento. 

 O extremo sul de Moçambique contava com a quase totalidade da produção industrial 

do país e concentrava grande parte da burocracia estatal e empresarial portugueses na capital, 

Lourenço Marques, e em seus arredores prevaleciam a produção agropecuária de colonos e a 

contratação de mão de obra migratória para as minas de ouro e diamante na vizinha África do 

Sul. O desenvolvimento econômico sulista, conseguido por meio da exploração e subjugação 

da mão de obra africana, propiciou a abertura de redes educacionais voltadas à assimilação de 

uma mínima parcela dos “indígenas” dessa região que viriam se inserir economicamente – ainda 

que de maneira subalterna – nas atividades coloniais como funcionários estatais, enfermeiros, 

professores e estudantes309. 

 Esse aspecto da história colonial é fundamental para compreendermos as origens 

sociologicamente determináveis da liderança da FRELIMO, desproporcionalmente composta 

em sua esmagadora maioria por membros oriundos dessa região310. “Alguns eram brancos, 

                                                           
307 CABAÇO, op. cit. pp. 386 – 394. 
308 MACHEL, Samora. A Unidade da Luta: A Natureza Social da Frente e a Sua Linha Política. s/d.  
309 DINERMAN, op. cit. p. 66. 
310 CAHEN, op. cit. p. 59. 



89 

 

outros asiáticos, e ainda alguns eram mestiços. A maioria eram assimilados” 311 . A 

preponderância de assimilados no núcleo dirigente da FRELIMO é, portanto, muito destacada 

pela historiografia no movimento de libertação anticolonial por não ser representativa do “Povo 

moçambicano” – isto é, se o supomos como a totalidade heterogênea e diversa de povos que 

habitam o território de Moçambique – ao qual ela se autoatribuirá o dever de libertar e governar. 

 No que se refere à zona norte do país, de onde provinham a maioria dos refugiados 

moçambicanos na Tanzânia, a presença econômica dos portugueses era restrita a um pequeno 

número de latifúndios de algodão e sisal. Os Makonde, principal povo da região, tinham uma 

significativa tradição combativa ao domínio português e foram os últimos a serem submetidos 

pela força das armas em 1917. Quarenta e três anos mais tarde, em 1960, organizaram um 

protesto pacífico contra as autoridades portuguesas da província de Cabo Delgado que culminou 

tragicamente no episódio chamado de Massacre de Mueda, onde dezenas de manifestantes 

foram mortos após as forças de segurança do administrador colonial abrirem fogo contra uma 

multidão desarmada312. Esse evento segue de profunda importância para a história oficial da 

FRELIMO escrita após a independência, que o caracteriza como berço do nacionalismo 

moçambicano. Grande parte das fileiras dos soldados revolucionários da FRELIMO foi 

formada por povos Makonde da região fronteiriça entre Moçambique e a Tanzânia313. 

 Também em contraste com o Sul se situava a região central de Moçambique. Apesar 

das semelhanças no âmbito econômico, por situar na cidade de Beira o segundo maior centro 

urbano da colônia e a presença de companhias extrativistas e agrícolas, a rivalidade com entre 

o centro e o sul possuía raízes históricas que antecedem o período colonial. Os tempos do 

império de Gaza, situado na região sul e desmantelado pelos portugueses em 1895, eram 

preservados na tradição oral dos povos do centro de Moçambique e permanecia viva a memória 

de seu nefasto despotismo, atribuído posteriormente aos povos Changana do Sul314. 

 Além de todas essas especificidades, os portugueses agiram deliberadamente durante a 

década de 1960 no sentido de acirrar os conflitos étnicos regionais e semear a discórdia entre 

os africanos como estratégia de supressão do movimento anticolonial, chamada pelo Estado-

maior português de guerra psicológica. O processo de longa data de radicalização das 

                                                           
311 DINERMAN, op. cit. p. 66. No original: “Some were white, some were Asian and still others were mestiço. 

Most were assimilados”. 
312 CABAÇO, op. cit. p. 395. 
313 DINERMAN, op. cit. p. 41. 
314 CABAÇO, op. cit. p. 396. 
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identidades políticas africanas em funcionamento desde o período do tráfico de escravos, 

reafirmado por intermédio do Estado colonial no regime de indigenato, somou-se à 

“moçambicanização” da guerra colonial315. Isto é, para além de fortalecer as clivagens entre os 

colonizados, na ocasião da guerra os militares portugueses recorreram massivamente ao 

recrutamento local, de modo que 42,4% de seu contingente no primeiro ano completo de guerra 

[1965] era composto por africanos, atingindo o máximo de 53,6% no último ano de guerra316. 

 Portanto, desde o início o projeto político nacional da FRELIMO estava ameaçado por 

sensíveis cisuras entre seus membros, correspondendo a um processo histórico que, apesar de 

preceder a colonização, foi em várias medidas reforçadas por ela. 

 Dois anos após a formação da FRELIMO, tem início em 25 de setembro de 1964 a luta 

armada anticolonial317. A partir de suas bases operacionais sediadas na Tanzânia eram lançadas 

as ofensivas ao norte de Moçambique para tomar do controle português das províncias de Cabo 

Delgado e Niassa e, após 1970, Tete. Com o apoio logístico e operacional fornecido sob os 

auspícios do presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, e empregando táticas de guerrilha contra 

os postos avançados portugueses para além da mobilização política entre a população do Norte, 

a FRELIMO angariou vitórias sucessivas que culminaram na formação das chamadas Zonas 

Libertadas318. De acordo com Samora Machel, presidente e comandante militar da FRELIMO, 

“a partir de finais de 1965 começam a surgir zonas donde a administração colonial se retira, as 

populações abandonam as suas povoações para escapar à repressão e viver sob [nossa] 

proteção”319. 

 Em resposta aos avanços dos rebeldes, as forças armadas portuguesas aceleraram o 

processo de aldeamento das populações rurais, isto é, a ação de deslocá-las pela força para 

postos de vigilância montados pelo exército sob a justificativa de “proteger a população” contra 

os ataques da FRELIMO320 (CABAÇO, op. cit. p. 348). Em Cabo Delgado, Niassa e Tete, as 

províncias tidas pela administração colonial como as mais afetadas pela “atividade subversiva”, 

mais de 50% da população chegou a ser aldeada em instalações feitas às pressas321. 

                                                           
315 CABAÇO, op. cit.. pp. 352 – 362. 
316 Ibid. p. 359. 
317 MACHEL, op. cit. p. 205. 
318 Sobre as Zonas Libertadas, vide: BRAGANÇA et al. A Situação nas Antigas Zonas Libertadas de Cabo 

Delgado. Maputo: Centro de Estudos Africanos, 1983. CABAÇO, op. cit; GONÇALVES, op. cit. 
319 MACHEL, op. cit. p. 205. 
320 CABAÇO, op. cit. p. 348. 
321 Ibid. p. 351. 
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 Apesar de sua importância para o processo revolucionário moçambicano, há muitos 

aspectos que permanecem lacunares ou pouco conhecidos sobre as Zonas Libertadas. Não que 

a historiografia não tenha se dedicado a seu estudo – antes mesmo da independência elas já 

eram objeto de estudo de observadores internacionais, como demonstra o curto trabalho de 

Michael Samuels322 sobre o sistema escolar da FRELIMO publicado em 1971; e em 1983, em 

plena guerra civil moçambicana, as “Antigas Zonas Libertadas” foram alvo de uma comissão 

de pesquisa do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em 

Maputo323. Ambos estudos reiteram as dificuldades de se analisar a experiência concreta das 

Zonas Libertadas. Para Samuels, 

 

As estatísticas usadas pela FRELIMO e a dificuldade, senão impossibilidade, de viajar 

seja para as áreas libertadas de Moçambique, ou de qualquer outra parte da Tanzânia 

para visitar as escolas em operação induzem um ceticismo sobre a extensão das 

atividades educacionais da FRELIMO324. 

  

Samuels questiona a plausibilidade das estatísticas oficiais anunciadas pela FRELIMO 

na Tanzânia demonstrando a impraticabilidade do sistema educacional caso os dados fossem 

precisos325, enquanto a equipe de pesquisa do CEA afirmou que “tem sido bastante difícil 

quantificar esse tipo de afirmações” 326 . Também é reiterado pela historiografia que “a 

FRELIMO propagandeou exageradamente suas proezas nas zonas libertadas”327. 

 José de Oliveira Cabaço e Cipriano Gonçalves, por sua vez, sublinham a importância 

dada pela FRELIMO às Zonas Libertadas para a consolidação de seu projeto político. Cabaço, 

antigo Ministro de Informações de Moçambique328, participou do movimento de libertação e 

afirma ter ido ao campo de treinamento da FRELIMO em Nachingwea, na Tanzânia em junho 

                                                           
322 SAMUELS, Michael. The FRELIMO School System. In: Africa Today, Vol.18, Nº 3, Jul. 1971, pp. 69 – 73. 

Indianapolis: Indiana University Press. 
323 BRAGANÇA et al, op. cit. 
324 SAMEULS, op. cit. p. 72. No original: "The statistics used by Frelimo and the difficulty, if not impossibility, 

of traveling either to the liberated areas of Mozambique, or into any part of southern Tanzania to see the schools 

in operation induce some skepticism about the extent of Frelimo's educational activities"  
325 Samuels aponta que os dados da FRELIMO indicam a razão de 160 alunos para cada professor, sendo altamente 

improvável que quaisquer escolas rurais pudessem funcionar com classes com mesmo metade desse número de 

alunos sem alarmar o reconhecimento aéreo empreendido pelas Forças Armadas portuguesas durante a guerra 

(SAMUELS, 1971, p. 72). Nesse sentido, conjectura-se que a experiência educacional da FRELIMO em território 

moçambicano durante a guerra de independência seja bem menor do que os dados oficiais. 
326 BRAGANÇA et al. op. cit. p. 3. 
327 DINERMAN, op. cit. p. 16. No original, “Frelimo hyped its accomplishments within the liberated zones”. 
328 Ibid. p. 41. 
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de 1974329. Portanto, as estatísticas que ele fornece a respeito do campo de Nachingwea – 

principal centro de formação do Homem Novo revolucionário, processo ao qual nos 

estenderemos no capítulo seguinte – são potencialmente precisas em relação às oficiais, mas a 

crítica de Samuels permanece pertinente a respeito dos dados sobre as escolas dentro do 

território moçambicano durante a guerra de libertação.  

 Mesmo tendo em vista a imprecisão de seus dados quantitativos, as Zonas Libertadas 

mantêm sua grande relevância analítica por terem sido consideradas pela própria FRELIMO 

como fundamentais para suas políticas educativas posteriores330. Nesse sentido, o Relatório do 

3º Congresso da FRELIMO publicado dois anos após a independência [1977], numa seção 

intitulada FORMANDO O HOMEM NOVO, afirma que foi durante a guerra revolucionária em 

território moçambicano que foram planejadas as políticas educacionais para a “construção de 

uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem”331. Afirma-se nesse documento que 

as discussões da II Conferência do Departamento de Educação e Cultura da FRELIMO, 

ocorrida em setembro de 1970 na Tanzânia,  

 

conduziu à definição mais precisa da nossa linha política no campo da educação e 

cultura […] [e] introduziu os métodos do materialismo dialético no estudo da ciência, 

destacou o papel fundamental da luta de classes, da investigação científica, e da prática 

da produção, no processo de ensino. […] Os resultados da II Conferência do DEC 

materializaram-se na abertura de numerosos centros de ensino nas zonas libertadas, que, 

no final da guerra, já eram frequentados por cerca de trinta mil crianças. Centenas de 

professores foram formados e reciclados, elevando seus conhecimentos políticos, 

técnicos e científicos. Iniciaram-se campanhas de alfabetização nas zonas libertadas e 

nos centros militares, que beneficiaram milhares de compatriotas, até então condenados 

ao analfabetismo332. 

  

Apesar da necessidade de se abordar cautelosamente os números de estudantes e 

professores que compuseram o sistema educativo durante a luta de libertação, esse documento 

permite que abordemos o papel dado à educação durante o movimento revolucionário. Para a 

FRELIMO, a educação fazia parte do processo de independência, e a formação de quadros 

militares e civis para o prosseguimento da luta contra Portugal era vista como tarefa 

fundamental. Para tanto, eram articuladas a alfabetização e a investigação científica com a 

                                                           
329 CABAÇO, op. cit. p. 413. 
330 GONÇALVES, op. cit. 
331 MACHEL, Samora. O PARTIDO E AS CLASSES TRABALHADORAS MOÇAMBICANAS NA EDIFICAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO POPULAR. Relatório do Comitê Central ao 3º Congresso. Maputo, 1977, p. 25. 
332 Ibid. p. 36. 
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prática da produção no processo de ensino. Conforme expusemos no segundo capítulo, o 

modelo de Paulo Freire a respeito da educação libertária segue esse mesmo projeto de 

indissociabilidade entre a ação e o aprendizado durante a luta pela libertação da opressão – o 

conceito de práxis, de inspiração marxiana. No capítulo seguinte, abordaremos mais 

detidamente como se perspectivou a formação de um Homem Novo por meio desse processo 

educativo que, tendo início no campo de Nachingwea na Tanzânia, foi levado durante a guerra 

às Zonas Libertadas até a promulgação da Lei do Sistema Nacional de Educação, em 23 de 

março de 1983. 

 Por ora, o Relatório do 3º Congresso é incontornável para o estudo do projeto político 

para o governo de Moçambique recém-independente por definir, em 1977, “[o] marxismo-

leninismo, [como] base ideológica e teórica do nosso Partido”333. Seguiremos com a discussão 

sobre esse aspecto e ver como nele se insere “[a] educação ideológica do Povo”334. 

 

 

3.3 IDEÁRIO POLÍTICO-IDEOLÓGICO HEGEMÔNICO DO GOVERNO 

INDEPENDENTE A PARTIR DO 3º CONGRESSO DA FRELIMO (1977) 

 

 

 

 Na ocasião do encerramento do 3º Congresso em Maputo, Samora Machel, líder da 

FRELIMO desde 1970, leu um relatório organizado pelo Comitê Central do Partido. Em suas 

165 páginas estão contidas as diretrizes ideológicas voltadas à orientação das políticas a serem 

implementadas pelo Estado após a conquista da independência. Nesse documento, além de 

serem delineadas as prioridades dos sistemas de saúde, educação, desenvolvimento econômico 

e demais medidas relevantes à consolidação do novo governo, estabelece-se o objetivo principal 

da FRELIMO: a formação de uma nação socialista. A partir do chamado “Congresso da 

Vitória”335, a FRELIMO assume a postura de um Partido nacionalista de inspiração marxista-

leninista orientado para construir uma Nova Sociedade socialista, como indica a passagem a 

seguir: 
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Para ser um verdadeiro destacamento de vanguarda das classes trabalhadoras, o Partido 

tem de estar apetrechado com uma teoria revolucionária que permita aos seus membros 

o conhecimento exacto das leis da Revolução. Sem essa base ideológica e teórica, o 

Partido não está em condição de dirigir a luta das massas trabalhadoras, de as conduzir. 

Essa base ideológica é o Marxismo-Leninismo ou Socialismo Científico. […] Aplicado 

e desenvolvido criadoramente no processo da nossa luta, é um farol poderoso que 

ilumina o caminho a seguir pelas classes trabalhadoras no processo de edificação da 

Nova Sociedade336. 

  

A Nova Sociedade seria criada por meio da ativa intervenção dialética da FRELIMO 

sobre “as massas”, embasada nos princípios do Socialismo Científico. A dialética nesse 

contexto supõe a superação das contradições do passado em sua confrontação com a ação 

revolucionária voltada à construção de um novo futuro. Prossegue o documento: 

 

É este o sentido do combate permanente entre o novo e o velho. O homem socialista é 

esse homem novo. Aquele que embora consciente das suas limitações trava consigo 

mesmo o combate interno permanente para superar as insuficiências e as influências 

reaccionárias que herdou. […] É esse homem que fará Nova Revolução e pela sua 

dedicação, disciplina e entusiasmo mobiliza as massas pelo seu exemplo. É o homem 

que constrói o Socialismo337. 

  

Portanto, crucial para o desenvolvimento do socialismo preconizado pelo Partido é a 

criação de um Homem Novo, figura indissociável da educação, como analisaremos no capítulo 

seguinte. Aqui, enfatiza-se a postura nacionalista e as pretensões hegemônicas da FRELIMO 

para consolidar a República Popular de Moçambique, num projeto político que apontava para 

a homogeneização das comunidades que comporiam a Nação. A perspectiva contida no 

relatório do “Congresso da Vitória” nos possibilita apreender como se intentou construir a Nova 

Sociedade pós-colonial moçambicana. Após ter sido bem-sucedida na luta armada contra o 

colonialismo português, coube à FRELIMO organizar a chamada “Democracia Popular”: 

 

A Democracia Popular é a fase histórica em que as massas trabalhadoras, sob a direcção 

da classe operária, reforçam o seu Poder, estabelecem a Ditadura do Proletariado, 

materializam o Poder da maioria em todas as esferas da vida social. É nesta fase que 

aprofundamos e ampliamos as nossas conquistas revolucionárias e edificamos um 

poderoso sistema defensivo da Pátria e da Revolução, assente no Povo organizado, 

como força principal. A luta pela construção da Nova Sociedade impõe que o Povo 

avance em bloco, firme e coeso, em todos os campos do combate político, ideológico, 

económico e cultural. Na presente fase histórica consolidamos a nossa unidade 

ideológica e de classe, elevando continuamente o conteúdo da nossa unidade 

nacional338. 

                                                           
336 Ibid. pp. 93 – 94, grifos acrescidos. 
337 Ibid. p. 94, grifos no original. 
338 MACHEL, 1977, op. cit. p. 73. 
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Esse trecho ilustra a importância de se promover, segundo a postura ideológica oficial, 

a homogeneização e a unidade nacional do “Povo” de Moçambique. Retomemos a abordagem 

crítica de Giorgio Agamben sobre os termos “Povo” e “popular”339. O emprego do termo 

“Povo” – grafado em letra maiúscula em toda a extensão do relatório do 3º Congresso – é 

representativo da ambiguidade semântica apontada por Agamben. A definição de “Povo” 

enquanto corpo político integral e indivisível, presente nas origens do léxico da filosofia política 

moderna, encontra amplo respaldo na concepção nacionalista da FRELIMO, como se destaca 

no trecho acima. 

 Porém, essa passagem, apesar de sua consonância com o conjunto ideológico do 

relatório, permite que destaquemos um fenômeno particularmente contraditório no discurso 

político da FRELIMO. Nele, está claro que uma classe operária instaura a Ditadura do 

Proletariado que, por sua vez, materializa “o poder da maioria”. Se concebermos “classe 

operária” moçambicana como a classe trabalhadora do setor técnico-industrial, sua 

representatividade em relação à “maioria” – o “Povo” – é virtualmente nula num contexto 

colonial predominantemente agrário e de industrialização incipiente. Como apontam Cabaço e 

Dinerman, as indústrias e a maioria dos trabalhadores assalariados se concentravam nos centros 

urbanos que, apesar de sua importância política e econômica na situação colonial, eram 

demograficamente insignificantes no todo populacional do país. A título de exemplo, na década 

de 1950, brancos, mulatos e assimilados correspondiam respectivamente apenas a 0,0085%, 

0,5% e 0,3% do total da população colonial, ambos situados majoritariamente nas cidades340. 

 Aludindo à reflexão de Agamben exposta no primeiro capítulo, é possível expor um 

problema que aponta para uma clivagem presente sub-repticiamente no interior do discurso da 

FRELIMO: a contradição entre um Povo, o corpo político organizado nacional por excelência, 

e um povo, que compunha a esmagadora maioria da população moçambicana, habitante das 

zonas rurais do país e em grande parte alheia do projeto de Estado-nação esboçado pela 

FRELIMO no 3º Congresso. Com “alheia” não queremos dizer de forma alguma que não tenha 

participado ativamente – ou mesmo decisivamente341 – na luta de libertação anticolonial, mas 

                                                           
339 AGAMBEN, op. cit. p. 172. 
340 CABAÇO, op. cit. p. 182; DINERMAN, op. cit. p. 62. 
341  Nos termos do relatório, "Foram os camponeses que suportaram o esforço maior da Guerra Popular 

Revolucionária [...] Foram os camponeses que, sob a direcção revolucionária da FRELIMO, derrubaram a classe 

feudal e os novos exploradores nas zonas libertadas" (FRELIMO, 1977, p. 75). 
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que, por motivos de diversas ordens, não demonstrava necessariamente o interesse que a 

FRELIMO lhe atribuía em substituir o Estado colonial português por outro Estado, ou melhor, 

em agir pela “destruição do Estado colonial e na edificação do Estado popular”342. 

 Logo, apesar de ser crucial para seu discurso político marcar a ruptura revolucionária 

em relação ao Estado colonial que o precedeu, a FRELIMO tendeu a perpetuar a “fratura 

biopolítica fundamental”343 que acompanha a soberania política na raiz do Estado moderno há 

séculos: a “oscilação dialética”344 entre uma entidade política que compõe e é incluída em um 

determinado ordenamento jurídico (Povo/bíos) e uma categoria ampla e heterogênea de sujeitos 

destituídos de direitos, excluídos desse mesmo ordenamento mas indispensáveis para sua 

existência e aplicabilidade (povo/zoé). Reiteramos as palavras de Agamben: o povo, portanto, 

“é aquilo que já é desde sempre, e que deve, todavia, realizar-se; é a fonte pura de toda 

identidade, e deve, porém, continuamente redefinir-se e purificar-se através da exclusão, da 

língua, do sangue, do território”345. 

 A maneira como se buscou estabelecer a ponte para incluir sujeitos do conjunto povo 

no corpo político Povo se encontra, como buscamos demonstrar neste trabalho, precisamente 

na educação do Homem Novo. Porém, antes de delinear políticas educacionais que permitissem 

a expansão do corpo político nacional Povo sobre o conjunto povo e perpetuar, desta forma, o 

projeto político da FRELIMO e seu comando estatal, é necessário abordar como o Partido 

concebeu essa própria distinção. Ou, como diriam Das e Poole346, buscar como o Estado traçou 

as “linhas falhas” entre a norma e a exceção, assumindo para si a tarefa de legislar e exercer 

políticas sobre ambos. Proceder dessa forma – aplicar o referencial teórico delineado no 

primeiro capítulo à análise das fontes que expressam o ideário político-ideológico que orientava 

as ações da FRELIMO – permite contemplar “a insígnia incerta das revoluções e das frentes 

populares”347 a que se refere Agamben e questionar o processo de libertação de Moçambique 

no problema ruptura/continuidade. 

 Retomamos aqui o âmbito dialético das empreitadas da FRELIMO – o avanço 

revolucionário por meio do embate entre o novo e o velho. O novo, como vimos, diz respeito à 

                                                           
342 MACHEL, 1977, op. cit. p. 145. 
343 AGAMBEN, op. cit. p. 174. 
344 Ibid. p. 173. 
345 Ibidem. 
346 Op. cit. 
347 AGAMBEN, op. cit. p. 173. 



97 

 

edificação da Sociedade Nova socialista. O velho, representado pelos “valores decadentes da 

burguesia colonial e do feudalismo”348, deve por sua vez ser submetido e obliterado em função 

da consolidação do novo. Após o êxito em desmantelar o colonialismo português, 

 

Estendeu-se a todo o país um amplo movimento de massas para o estudo e aplicação da 

linha política da FRELIMO e para a liquidação dos vestígios do colonialismo, dos vícios 

e dos valores decadentes da burguesia. Sob a direcção da FRELIMO, as massas 

assumiram a definição correcta do inimigo e engajaram-se no combate intransigente 

contra o racismo, o tribalismo e o regionalismo, pela unidade racional e pelas 

transformações revolucionárias. Milhões de pessoas foram neste processo educadas no 

exercício dos seus direitos e no exercício do Poder349. 
  

Dessa maneira, opunha-se o novo, a sociedade socialista representada no e pelo Povo, 

ao velho, marcado duplamente pelo “obscurantismo feudal” e os valores “burgueses coloniais”. 

Em outras palavras, a FRELIMO afirma que após a independência “caminhamos resolutamente 

para o socialismo através de um combate constante contra os vícios do passado”350. Isto é, na 

distinção política concebida pelo Estado moçambicano baixo à direção da FRELIMO, opera 

um projeto modernizador destinado a transformar os remanescentes da situação colonial em 

um Estado-nação socialista moderno, construído sobre a erradicação tanto da burguesia 

oportunista e exploradora como dos efeitos desagregadores e obscurantistas dos régulos 

“feudais”. 

 Este aspecto é fundamental para se compreender as pretensões hegemônicas da 

FRELIMO na consolidação de um Estado nacional após a independência, e será retomado no 

capítulo seguinte na ocasião de apreciar a figura do Homem Novo na legislação educacional da 

República Popular de Moçambique. Por ora, é importante sublinhar que não há lugar em seu 

projeto político para a preservação das “sociedades tradicionais” e a economia imperialista de 

mercado. A própria elite dirigente do partido, como apontam Cahen e Dinerman, era 

proveniente de setores assimilados urbanos da sociedade colonial cujos vínculos com as 

culturas “indígenas” nas áreas rurais do país eram mínimos. Nas palavras de Michel Cahen, 

 

O caráter social dessa elite, sua separação total da produção camponesa ou mesmo 

urbana, sua concentração no sul (isto é, serviço da economia do interior britânico), seu 

distanciamento étnico dos principais grupos do país – todos combinados com a situação 

caracterizada pela confrontação armada contra uma ditadura que não era simplesmente 

                                                           
348 MACHEL, 1977, op. cit. p. 45. 
349 Ibid. p. 54. Grifos acrescidos. 
350 Ibid. p. 77. 
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colonial mas também fascista – no meu ponto de vista explica sua 'captura' de um 

marxismo muito específico351. Era imaginado um Estado moçambicano em sua própria 

imagem: um Estado moderno universalista, […] caracterizado pela desconfiança 

patológica de todas as manifestações sociais rurais e urbanas que não conhecia; com a 

língua portuguesa (a sua própria!) como uma força unificadora e destruidora de 

identidade étnica; comprometida com um anti-tribalismo radical […] marginalizaram 

elementos das estruturas “tradicionais” e, finalmente, proclamando a nação352. 
  

Portanto, o aspecto modernizante das pretensões da FRELIMO são de grande 

importância para conceber suas políticas voltadas para o combate contra o “obscurantismo” e a 

“burguesia colonial” em nome do socialismo científico, e a perspectiva de Cahen nos permite 

situar histórica e sociologicamente seu posicionamento como pertencente às elites assimiladas 

dirigentes do Partido. Contudo, se por um lado Cahen não aceita irrefletidamente o título 

“marxista-leninista” autoatribuído pela FRELIMO como um “cheque em branco” [blank 

cheque], por outro, ele não procede dessa forma em relação ao discurso do Partido quanto ao 

“obscurantismo”, objeto de crítica e análise de Alice Dinerman353 (op. cit) em seu estudo de 

campo na província de Nampula, em Moçambique.  

 Não é da competência deste trabalho aludir a essa discussão historiográfica em detalhes. 

O que importa aqui é, por meio da perspectiva aberta por Dinerman, definir claramente que 

tratamos do discurso refratário e hostil ao “obscurantismo feudal” especificamente em sua 

inflexão na formulação de políticas educacionais sem ignorar a “altamente restrita capacidade 

administrativa, técnica e financeira [da FRELIMO] de induzir ou mesmo forçar sua visão 

modernizante, limitações que foram tanto exploradas como constituídas pela guerra 

externamente patrocinada354”. Levando em consideração esse panorama, corroboramos do 

                                                           
351 Michel Cahen, ele próprio marxista declarado, é o principal autor da "escola revisionista" a que se refere 

Dinerman, representando um grupo de moçambicanistas ligados à esquerda que desferem críticas pertinentes ao 

processo de independência de Moçambique (DINERMAN, 2006, p. 62 – 63). Trataremos no capítulo seguinte a 

respeito de seu modelo interpretativo na ocasião de discutir a respeito do socialismo e do nacionalismo na 

revolução moçambicana. No original, “The social character of this elite, its total separation from peasant or even 

urban artisan production, its concentration in the south (that is, in the service economy for the British hinterland), 

its ethnic distance from the main groups of the country – all combined with a situation characterised by armed 

confrontation against a dictatorship that was not simply colonial but also fascist – in my view, explains its 'capture' 

by a very specific marxism. It was to imagine the Mozambican state in its own image: a universalistic, modern 

state, [...] characterised by a pathological mistrust of all manifestations of rural or urban social movement which 

it did not know; with the Portuguese language (its own!) as a unifying force and destroyer of ethnic identity; 

commited to a radical anti-tribalism [...] marginalised elements and to 'traditional' structures; and, finally, 

proclaiming the nation”. 
352 CAHEN, 1993, op. cit. p. 50. Grifos no original. 
353 DINERMAN, op. cit. 
354 Ibid. p. 64. Dinerman se refere ao apoio explícito da África do Sul e da Rodésia do Sul, ambos regimes de 

supremacia branca na África Austral, no financiamento e armamento do grupo de guerrilha oposto à FRELIMO, 

a RENAMO (Resistência Nacional de Moçambique), envolvida numa guerra de desestabilização que custou à 
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posicionamento de Dinerman de que “narrativas estadistas são construídas dentro do contexto 

de desafios específicos ao poder”355. 

 Antes de passarmos à análise de outra fonte que permite relativizar o papel da 

modernização no projeto político preconizado pela FRELIMO, resta um aspecto ser abordado 

a partir do 3º Congresso: as incontornáveis ambições hegemônicas do Estado pós-

revolucionário. Nos termos do relatório, 

 

A missão histórica do Partido é dirigir, organizar, orientar e educar as massas, 

transformando assim o movimento popular de massas no instrumento poderoso de 

destruição do capitalismo e de edificação do socialismo. […] O Partido só poderá 

realizar essas tarefas se a direção for centralizada, se o Partido dispuser de uma estrutura 

de direcção capaz de dirigir todas as suas organizações, um centro que exprima a 

vontade de todos, a consciência e os interesses de classe356. 
  

Esse trecho demonstra as pretensões hegemônicas e totalizantes das FRELIMO, 

desejosa de consolidar seu poder estatal sobre toda a população situada entre as fronteiras de 

Moçambique. Abordamos essas pretensões tendo em vista a referida dualidade entre Povo e 

povo para argumentar, em consonância com a análise de Dinerman, que esse posicionamento 

ideológico levou a FRELIMO a empreender “um massivo exercício dirigido pelo Estado de 

criação de classe nas áreas rurais, em vez de uma luta de classes liderada por uma 

vanguarda”357. 

 Portanto, o relatório do 3º Congresso é importante para se analisar o invólucro 

ideológico que sustentava as políticas da FRELIMO, mas sua aplicabilidade prática deve ser 

contestada. Na sequência, nos dedicamos a um discurso de Samora Machel que nos permite 

considerar a modernização desejada pela FRELIMO pelo ponto de vista da dialética entre o 

novo e o velho sem cair em uma armadilha culturalista que busque responder ao problema do 

subdesenvolvimento econômico na África pela vida de suas “peculiaridades” culturais e sociais, 

perspectiva que contradiria a teoria processual elencada com Bayart e Chabal. 

                                                           

economia moçambicana mais de 7 bilhões de dólares e a morte de 100.000 civis desarmados durante a guerra civil 

moçambicana, desde pouco após a independência até o armistício de 1992 (p. 60). Livre-tradução do original “the 

state's highly circumscribed adminstrative, technical and financial capacity to induce or enforce its modernizing 

vision, limitations that were both exploited and compounded by externally-sponsored warfare”. 
355 DINERMAN, op. cit. p. 27. No original "statist narratives are constructed within the context of specific 

challenges to state power". 
356 MACHEL, 1977, op. cit. p. 95. 
357 DINERMAN, op. cit. p. 65. No original, "a massive state-led exercise in class creation in the rural areas, rather 

than a vanguard-led class struggle". 
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3.4 “DECLARAMOS GUERRA AO INIMIGO INTERNO”: SAMORA MACHEL E 

OS DESAFIOS DA NOVA REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE 
 

 

 Em 18 de março de 1980, Samora Machel pronuncia um discurso que foi poucos meses 

mais tarde publicado em brochura no Brasil358. Em suas 75 páginas, Machel trata, em constante 

alusão aos aspectos que discutimos acima, dos desafios enfrentados pelo país na busca do 

desenvolvimento econômico. O eixo pivotante de seu discurso está na ação de “sabotadores, 

agentes do inimigo” no interior das fábricas, dos armazéns, das Lojas do Povo359 e fazendas 

coletivas espalhadas pelo país. Descreve-se como esse “inimigo interno”, que para Machel está 

a prestar serviços aos detratores e inimigos internacionais da República Popular de 

Moçambique (notadamente a África do Sul) em seu território: 

 

Principalmente desde o Terceiro Congresso do Partido FRELIMO o inimigo passou a 

atuar a dois níveis: a partir do exterior, principalmente através das agressões criminosas 

do regime racista da Rodésia e da infiltração de bandidos armados; no interior, através 

dos seus agentes, lacaios, como o objetivo de, por dentro, impedir a realização dos 

objetivos traçados pelo III Congresso e destruir as conquistas populares. E destruir a 

solidariedade internacionalista de que somos objeto por parte dos países socialistas. O 

seu alvo fundamental, ao nível interno, é o Aparelho de Estado, as estruturas que têm a 

tarefa de garantir a implementação das decisões do III Congresso. A sua missão é 

desorganizar o nosso Partido e o nosso Estado Popular. A sua missão é instalar: a 

indisciplina; o liberalismo; a anarquia; a corrupção; o tribalismo; o regionalismo; o 

racismo360. 

  

Machel se refere dessa forma a todos os burocratas incompetentes, administradores 

negligentes, contrabandistas inescrupulosos e demais parasitas do Povo engajados em sabotar 

o êxito da revolução. A constatação da existência desse “inimigo interno” veio após Machel 

presidir uma vasta varredura por todo o país para contabilizar o estado das cadeias produtivas 

poucos anos após o final da guerra anticolonial. Em todas as capitais provinciais361 visitadas, 

 

O que encontramos em todos esses lugares do nosso País? Nos portos, encontramos: 

ausência de direção; desorganização; incompetência; indisciplina instalada; 

                                                           
358 MACHEL, Samora. Declaramos Guerra ao Inimigo Interno. São Paulo: Editora Quilombo, 1980. 
359 Centros de distribuição varejista estatais criados por meio da nacionalização de lojas privadas. Machel lamenta 

a necessidade de ter encarregar o Estado da tarefa de se ocupar do varejo e outras atividades terciárias de pequeno 

porte, abrangendo de padarias a barbearias (MACHEL, 1980, pp. 46 – 48), mas afirma ter de fazê-lo por conta da 

catarse econômica deixada após a fuga em massa dos portugueses em 1974 e 1975, temerosos de represálias pela 

FRELIMO no comando do país independente. 
360 MACHEL, 1980, op. cit. pp. 43 – 44. 
361 Nomeadamente Maputo, Beira, Xai-Xai, Inhambane, Chimoio, Tete, Quelimane, Nacala, Nampula, Lichinga 

e Pemba. 
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burocratismo; desleixo; espírito de rotina; preguiça; métodos de trabalho errados; 

roubos; sabotagem e destruição de mercadorias e de equipamento362. 

  

Diante desse quadro pouco alentador, Machel enuncia medidas drásticas a serem 

tomadas para impedir que a revolução e a caminhada da Nova Sociedade em direção ao 

socialismo sejam interrompidas pela ação dos “inimigos internos”: 

 

Nós vamos destruir o inimigo. O Povo está determinado. Ele é a força principal. […] 

Vamos instalar no nosso seio uma disciplina de ferro. Imediatamente, sem vacilações. 

Declaramos aqui solenemente guerra ao inimigo interno. Em 25 de Setembro de 1964 

declaramos guerra ao inimigo estrangeiro – o colonialismo português. Hoje, aqui, 18 de 

Março de 1980, declaramos guerra ao inimigo interno. […] A revolução é irreversível. 

Ela é o cilindro compressor que esmaga tudo à sua passagem para abrir e consolidar a 

larga estrada do Socialismo363. 

 

 Promover a disciplina do povo, portanto, assume grande importância para o projeto 

modernizador da FRELIMO. Discutiremos a inflexão dessa aspiração disciplinadora no projeto 

educacional no capítulo seguinte por meio das supracitadas reflexões de Michel Foucault. Por 

ora, é importante retermos a consciência dos dirigentes da FRELIMO – dos quais o discurso de 

Samora Machel é expoente máximo – de que a revolução e a caminhada rumo ao socialismo 

estava sendo ameaçada internamente, e se fazia urgente a aplicação de políticas destinadas à 

erradicação dessas ameaças ao poder central.  

 Por fim, é importante aludir à crítica de Machel a seus “amigos do Ocidente” em relação 

ao eurocentrismo das noções de desenvolvimento econômico que, voltadas à África pós-

colonial, frequentemente procuram pelas “características africanas”, fenômenos sui generis da 

intersecção economia/política/cultura que satisfaçam seus questionamentos – não raro, 

formulados sob prerrogativas culturalistas – sobre o subdesenvolvimento da África: 

 

Mas os nossos amigos do Ocidente dizem que se nós andamos bem vestidos, se nós 

fizermos a barba, se nós tivermos uma casa condigna, perderemos as características 

africanas. Sabem quais são as características africanas? Usar pele, tanga, capulana 

atravessada, um pau na mão atrás do rebanho, ser magrinho com costelas para contar 

uma a uma, feridas nos pés, nas pernas, com uma folha de cajueiro a tapar a ferida que 

vai gotejando, matacanha nos pés – este é o africano. Para eles, estas são as 

características dos africanos. […] Para eles é preciso que a África não tenha indústria, 

que continue a enviar matérias-primas. Não tenha siderurgia. Porque é luxo para o 

africano364. 

  

                                                           
362 Ibidem. 
363 MACHEL, 1980, op. cit. p. 53. 
364 Ibid. p. 19. 
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As palavras de Machel clamam para a mesma direção que apontam Bayart e Chabal. A 

interpretação da “África” e dos africanos como “peculiares” ou mesmo “exóticos” não é apenas 

fruto de um eurocentrismo culturalista. Como discutimos no primeiro capítulo, caso essa 

perspectiva não seja explicitamente refutada e acabe-se por aceitar – na fortunada expressão de 

Michel Cahen – esse “cheque em branco”, as pesquisas e os discursos cientificamente 

chancelados sobre a “África” acarretam em efeitos muito negativos que não apenas põem em 

cheque a própria validade analítica dos estudos africanos, mas também contribuem na 

perpetuação de estereótipos que inferiorizam o protagonismo histórico de sujeitos africanos.  

 Apesar de não ser o objetivo deste trabalho, é mister ressaltar que as contingências 

históricas concretas que levaram à catarse econômica em que se encontrou Moçambique após 

a independência – situação a ser terrivelmente agravada com o recrudescimento da guerra civil 

entre FRELIMO e a RENAMO – desvalidam as perspectivas eurocêntricas sobre a 

desesperadora situação pós-colonial do país. É embasado nessas contingências, e não em uma 

abstração a respeito das “características do africano”, que Machel desfere a crítica que 

enaltecemos aqui. 

 Resta partir à análise de como se inseriu efetivamente, no plano discursivo e político, a 

educação no enfoque de Moçambique que traçamos neste capítulo para apreender, sob a 

perspectiva da ruptura/continuidade, como se buscou a criação de um Homem Novo socialista, 

baluarte da revolução e da libertação dirigida pela FRELIMO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. O SISTEMA EDUCACIONAL DA REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE E A 

FORMAÇÃO DO “HOMEM NOVO” 

 

 

 Este capítulo é dedicado à análise da figura do Homem Novo sob os auspícios do sistema 

educacional moçambicano. Em um primeiro momento, trataremos de como se inseriu a educação 

no processo revolucionário moçambicano e quais papéis lhe foram atribuídos para a consolidação 

do novo país. Articularemos na sequência os referenciais teóricos elencados nos capítulos 

precedentes à análise para abordar diferentes aspectos da construção da figura do Homem Novo. 

Busca-se, portanto, apreender qual o papel que lhe foi atribuído na revolução dirigida pela 

FRELIMO, bem como o processo histórico problemático em que se insere – um projeto político 

ideológico hegemônico, a serviço do Estado pós-colonial moçambicano sob comando do Partido. 

Por fim, chega-se no questionamento que orientou o desenvolvimento deste trabalho: como 

podemos qualificar a estruturação do sistema educacional moçambicano pós-independência, tendo 

em vista o passado colonial que o precedeu: Perpetuou-se um modelo educativo endoutrinador e 

disciplinador ou moveu-se em direção à educação de caráter libertário? Como o delineamento de 

políticas educacionais pode ser efetivamente estudado para se estudar um projeto nacionalizante? 

 

 

4.1. A educação a serviço da revolução: erradicar o passado “burguês colonial” 

e a mentalidade “obscurantista feudal” 

 

 

 É largamente aceito365 pelos analistas dos processos de independência na África que a 

educação foi vista como um símbolo e meio para o avanço nacional desde a década de 1960. Da 

mesma forma, se argumenta que a própria estruturação das instituições educacionais durante o 

período colonial “apoiou a perspectiva da educação como peça chave em eliminar a opressão e 

promover o sucesso na era pós-colonial”366.  

                                                           
365 BAYLIES, Carolyn; BUJRA, Janet. The Politics of Education and Cultural Production. In: Review of African 

Political Economy, vol. 17. nº 48, 1990. 
366 Ibidem. 
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 No caso moçambicano, conforme expusemos no capítulo anterior, a educação colonial 

promoveu a cisura entre “indígenas” e “não-indígenas” e inseriu-se dentro dos propósitos da 

dominação portuguesa. O aparente fracasso absoluto da educação colonial em Moçambique – 

região que contava com uma taxa de analfabetismo de 98% cinco anos antes do início da luta 

armada367 – deve ser contextualizado em relação ao conjunto da situação colonial368. Apesar de o 

assimilacionismo estar prescrito na legislação salazarista como um dos princípios norteadores do 

colonialismo português, vimos com Cabaço e Thomaz como a persistência do analfabetismo e o 

alijamento dos “indígenas” era fundamental para a manutenção da exploração econômica da mão-

de-obra africana, por sua vez vital para o funcionamento do sistema colonial. Da mesma forma, os 

poucos “indígenas” privilegiados que podiam pleitear o status de “assimilado” haviam sido 

submetidos a um modelo educacional disciplinador voltado a torná-los “instrumentos dóceis do 

colonialismo”369, ou ainda “um pequeno português de pele preta”370. 

Nesse sentido, com o desenvolvimento de frentes de libertação anticoloniais, teve de ser 

repensada a educação a ser implementada com o advento da independência. Já ressaltamos a 

importância dada à educação no contexto das Zonas Libertadas da FRELIMO, constituída “em 

grande contraste com o passado colonial” 371  e proposta para criar uma sociedade livre da 

exploração do homem pelo homem. A relação continuidade/ruptura no processo que engloba a 

revolução moçambicana e o colonialismo precedente será abordada mais detidamente na sequência. 

Por ora, vale ressaltar que tanto a própria FRELIMO como os moçambicanistas372 sublinham a 

importância da experiência das Zonas Libertadas como modelo inspirador das políticas 

educacionais traçadas após as negociações em Lusaka em 1974 – responsáveis por instituir um 

governo de transição até a independência formal do país, em 25 de junho de 1975. Nas palavras do 

antropólogo Lorenzo Macagno, qualquer relato das realizações da FRELIMO no âmbito 

educacional “teve como ponto de partida obrigatório a experiência realizada nas chamadas zonas 

                                                           
367 MARSHALL, Judith. Making Education Revolutionary. In: A Difficult Road: The Transition to Socialism in 

Mozambique. New York: Monthly Review Press, 1985, p. 161. 
368 BALANDIER, op. cit. 
369 MARSHALL, op. cit. p. 165. 
370 MACAGNO, Lorenzo. Fragmentos de uma Imaginação Social. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 24, 

nº 70, junho-2009, p. 21. 
371 MARSHALL, op. cit. p. 163. No original, "one that was in sharp contrast to the colonial past". 
372 GONÇALVES, op. cit. PANZER, op. cit. CABAÇO, op.cit. MARSHALL, op. cit. SAUL, John. A Difficult Road: 

The Transition to Socialism in Mozambique. New York: Monthly Review Press, 1985. 
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libertadas, consideradas um antecedente ineludível da ação educativa anticolonial da 

FRELIMO”373. 

 Judith Marshall, pesquisadora canadense que atuou como cooperante nos sistemas 

educacionais moçambicanos após a independência, elenca um seminário sobre educação que 

ocorreu na cidade de Beira, em janeiro de 1975: 

 

Desse seminário veio a decisão de se descartar todos os livros didáticos coloniais que 

estavam em uso. Novos programas da 1ª à 11ª séries seriam esboçados. A educação política 

seria introduzida nas escolas, como o foram os novos cursos em história e geografia 

moçambicanas e novas atividades culturais que iniciariam o processo de reconstruir e 

afirmar a personalidade moçambicana. Atenção especial seria dada ao trabalho manual e 

aos meios de ligação entre estudo e produção, teoria e prática. Os próprios professores 

deveriam ingressar em estudos políticos374. 

  

Portanto, ainda durante o governo provisório, a FRELIMO estipulou a necessidade de se 

romper com todos os aspectos que caracterizavam a educação colonial, a começar pelo descarte de 

todos os livros didáticos e o desmantelamento imediato do sistema dual. Marshall também enuncia 

os principais objetivos da educação de acordo com os termos do referido III Congresso da 

FRELIMO, ocorrido em 1977:  

 

(1) organização de um sistema educacional que assegurasse o acesso em todos os níveis a 

trabalhadores e seus filhos; (2) a consolidação de um sistema de educação a serviço do 

desenvolvimento socioeconômico da aliança operário-camponesa; (3) transformação das 

escolas em bases revolucionárias em meio da sociedade, garantindo ligação constante com 

a vida e as lutas do povo trabalhador; (4) intensificação do treinamento político e ideológico 

de professores e estudantes; (5) ligação do estudo com a produção e da teoria com a prática; 

e (6) o planejamento da educação para garantir a realização de todos esses objetivos375. 

  

                                                           
373 MACAGNO, op. cit. p. 19. 
374 MARSHALL, op. cit. p. 166. Livre-tradução do original: "Out of this seminar came the decision to discard the 

entire colonial syllabus and all of the textbooks that had been in use. New programs for the first to eleventh grades 

were to be drawn up. Political education was to be introduced into the schools, as were new courses in Mozambican 

personality. Special attention was to be given to manual work as a means of linking study and production, theory and 

practice. Teachers themselves were to undertake political study".  

375 Ibid. p. 168, grifos acrescidos. Livre-tradução do original: "(1) organization of an education system that ensures 

access at all levels to workers and their children; (2) consolidation of a system of education at the service of 

socioeconomic development and the worker-peasant alliance; (3) transformation of the schools into revolutionary 

bases in the midst of the society, guaranteeing a constant link with life and struggles of working people; (4) 

intensification of political and ideological training of teachers and students; (5) linking of study with production and 

theory with practice; and (6) planning of education to guarantee the realization of all these objetives. 
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Sobre esses moldes o número de alunos matriculados nas instituições escolares do país 

entre 1975 e 1980 saltou de 695.885 para 1.494.729376, indicando uma expansão sem precedentes 

da instrução pública em Moçambique. Marshall considera importante ressaltar, contudo, que as 

“instituições escolares” desse contexto não correspondem à noção de escola como composta por 

professores treinados e equipados com livros e silabários, nem a existência de um sistema 

administrativo e um controle pedagógico mais amplo377. As investidas da FRELIMO em criar um 

Sistema Nacional de Educação amparado pela legislação educacional se concretizariam apenas em 

1983. 

 Antes de passar à análise da lei responsável pela instauração do Sistema Nacional de 

Educação, convém relacionar os esforços pela construção de novos modelos educacionais às 

teorizações sobre os processos educativos, conforme delineamos no segundo capítulo. Marshall, 

testemunha e membro atuante da reestruturação da educação em Moçambique pós-colonial, relatou 

em 1985 que “não tem sido um processo fácil transformar salas de aula autoritárias em salas 

participatórias”378. Como demonstrou Foucault em Vigiar e Punir, as instituições educacionais 

foram concebidas historicamente com a tarefa de disciplinar e enquadrar hierarquicamente sujeitos 

dentro de uma determinada ordem estabelecida. Em contrapartida, em contextos marcadamente 

opressivos e subdesenvolvidos, como no caso da América Latina 379 , das comunidades afro-

americanas dos Estados Unidos380 e na África colonizada381, clamou-se pela importância de se 

subverter as instituições educacionais tradicionais, até então marcadas pelo autoritarismo e pela 

educação bancária382, em novos modelos educacionais que preconizassem a formação crítica e a 

auxiliassem a atuação revolucionária concreta – a práxis – a serviço da libertação dos povos 

oprimidos. Tratando a respeito da formação de professores em Moçambique após a independência, 

Marshall indica estar ciente dessa dinâmica e, embora não cite explicitamente Paulo Freire, traz 

uma leitura que se aproxima muito de sua contribuição para o campo educativo: 

 

Sem dúvida o desafio central da formação de professores era a luta para se livrar do peso 

morto da pedagogia colonial. A aprendizagem mecânica havia prevalecido, refletindo o 

                                                           
376 Ibid. p. 170. 
377 MARSHALL, op. cit. p. 172. 
378 Ibid. p. 182. 
379 FREIRE, 1987, op. cit. 
380 FREIRE & HORTON, op. cit. 
381 Sobre o papel da educação libertadora na Tanzânia presidida pelo Mwalimu (professor) Julius Nyerere, ver MAYO, 

2013. 
382 FREIRE, 1987, op. cit. 
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conceito de educação como a transmissão de um determinado corpus de conhecimento a ser 

‘depositado’ [deposited] na mente de um estudante no qual, seguramente ‘depositado’ 

[banked], poderia ser ‘sacado’ para exames numa data posterior. Educação como solução 

de problemas, o conhecimento derivado da interação real entre o/a estudante e seu ambiente 

– tudo isso era novo383. 

  

O emprego pela autora da expressão “tudo isso era novo” é muito significativa. 

Revolucionar a educação fazia parte indissociável do processo revolucionário mais amplo. 

Inversamente, a mise en place do processo revolucionário como um todo nas Zonas Libertadas não 

pôde prescindir de mudanças no plano educacional, orientadas a prestar apoio à causa na medida 

em que se propunham libertar as populações de Moçambique do colonialismo português. Para 

tanto, o depoimento de Marshall nos permite constatar que era um objetivo fundamental assegurar 

a mudança da educação tradicional para uma educação de caráter libertário, voltada a romper com 

o modelo bancário e estéril em nome de uma práxis revolucionária, processo que descrevemos 

acima na leitura de Pedagogia do Oprimido. 

 Na conclusão de seu capítulo a respeito da educação em Moçambique – sugestivamente 

intulado Making Education Revolutionary – escrito durante o auge da crise384 vivenciada pelo 

novo país, a autora é mais enfática a respeito da importância da educação para a revolução 

moçambicana: 

 

Num país como Moçambique, onde o socialismo está sendo construído sob o 

subdesenvolvimento, o papel da educação como formadora de uma nova consciência é 

fundamental para o sequenciamento da revolução. A consciência social forjada durante a 

luta de libertação nacional de uma década e durante a primeira fase da transição para o 

socialismo se confrontou duramente com as experiências, valores e conhecimentos 

característicos de ambos a sociedade tradicional e colonial385. 

  

Há elementos importantes de serem tratados nesse pronunciamento de Marshall. Porém, 

antes de passar à análise de um ponto crucial para o delineamento da educação como a serviço da 

promoção da unidade nacional, notadamente a oposição entre “tradicional”/“colonial” e o “novo”, 

                                                           
383 MARSHALL, op. cit. p. 185. 
384 John Saul em A Different Road se refere aos anos de 1984 e 1985 como "the most difficult moment that the 

Mozambican revolution has yet experienced" (p. 30) por conta da proporção devastadora da guerra promovida, 

segundo o autor, pela África do Sul contra a FRELIMO e pelo Acordo de Nkomati, assinado pelas lideranças 

moçambicanas e sul-africanas para estabelecer boas relações entre os dois países – embora seja sabido que a África do 

Sul não tenha cumprido sua parte no acordo e prosseguiu aprovisionando a RENAMO em Moçambique. 
385 MARSHALL, op. cit. p. 204, grifos acrescidos. Livre-tradução do original: "In a country like Mozambique, where 

socialismo is being built on the soil of underdevelopment, the role of education as a shaper of the new consciousness 

is fundamental to furthering the revolution. The social consciousness forged during the decade-long national liberation 

struggle and during the first phase of the transition to socialism clashed sharply with the experiences, values and 

knowledge characteristic of both traditional and colonial society". 
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há alguns pontos problemáticos no posicionamento da autora e que vêm sendo questionados pela 

produção sobre a revolução moçambicana. Em primeiro lugar, é necessário situar o texto de 

Marshall em seu contexto. A autora, uma cooperante estrangeira da FRELIMO em Moçambique, 

se encaixa no quadro descrito por Macagno a respeito “[d]os intelectuais estrangeiros fascinados 

com a possibilidade da construção do socialismo em um remoto país da África”386, cujo entusiasmo 

com a revolução moçambicana os levou por vezes a assumir acriticamente muitos pressupostos 

afirmados pela FRELIMO que deveriam estar sob investigação. Utilizando novamente a expressão 

fortuita de Michel Cahen387, Marshall acaba por aceitar o cheque em branco [blank cheque] da 

retórica revolucionária sem submetê-la à inspeção crítica.  

 Por outro lado, Cahen nega enfaticamente desde a década de 1980 dois pontos referidos por 

Marshall. O primeiro diz respeito à transição ao socialismo. Cahen afirmou em um artigo de 1993 

estar há quinze anos tentando “explicar que falar de socialismo em Moçambique não faz 

sentido”388. Em suas palavras, “por mais chocante que isso possa parecer para alguns, não houve 

transição para o socialismo em Moçambique, nem mesmo uma tentativa de transição para o 

socialismo” 389 , tendo ocorrido, em seu lugar, uma simples transição do “colonialismo” ao 

“neocolonialismo”. Esse próprio posicionamento de Cahen, por sua vez, não está isento de críticas 

bem fundamentadas. John Saul, cientista político canadense e editor do livro A Difficult Road: The 

Transition to Socialism in Mozambique revisou seu posicionamento390 a respeito da revolução 

moçambicana após sua transição ao livre-mercado sob a égide do Banco Mundial e do FMI na 

década de 1990 e com o fim da Guerra Fria. Saul critica, nesse contexto, as “abstrações ultra-

esquerdistas de um Michel Cahen”391 e afirmou que se deve levar a sério as tentativas de se 

transformar Moçambique em termos socialistas392 no lugar desconsiderá-las aprioristicamente – 

como o faz Cahen. 

 O segundo ponto referido por Marshall – a definição da revolução como proveniente de 

uma luta de libertação nacional – é também questionada por Cahen, para o qual não houve luta de 

                                                           
386 MACAGNO, op. cit. p. 24. 
387 CAHEN, 1993, op. cit. p. 46. 
388 Ibidem. Livre-tradução do original "[a]fter all, I have been trying for the last 15 years to explain that to talk of 

socialism in Mozambique has no meaning". 
389 Ibid. p. 59. No original, "However shocking this may seem to some, there has been no transition to socialism in 

Mozambique, not even an attempt at a transition to socialism". 
390 SAUL, John. Mozambique: The Failure of Socialism? In: New Left Review, nº 14, 1991. 
391 SAUL, 1991, op. cit. p. 105. 
392 SAUL, 1985, op. cit. p. 11. 
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libertação nacional pois simplesmente inexistia uma nação moçambicana, e a legitimidade da luta 

armada provinha exclusivamente de aspectos socioeconômicos 393 . Em suas palavras, o 

nacionalismo moçambicano fora induzido por uma elite “incapaz de imaginar a possibilidade de 

se construir um Estado sem uma nação” e que procedeu por “impor, por meio de uma opressão 

uniformizante, características nacionais em um país sem nação”394. 

 O modelo interpretativo de Cahen, embora aponte questões significativas como a formação 

da elite dirigente da FRELIMO (a que nos referimos no capítulo 3) e atente para importantes 

aspectos sobre o autoritarismo de Moçambique pós-independência (que trataremos a seguir) é 

decorrente de uma perspectiva eurocêntrica. Seu não-reconhecimento da República Popular de 

Moçambique enquanto um Estado-nação provém de sua consideração que a nação deve 

necessariamente preceder o Estado, e não o contrário, como afirma ter sido o caso de Moçambique. 

Em suas palavras, não devem se confundir lutas de libertação anticolonial com lutas de libertação 

nacional pois “a confusão dessas com as revoluções nacionais da Europa no século XIX – ou 

mesmo no século XX – é catastrófica”395. Estabelecer as revoluções nacionais da Europa como o 

parâmetro para medir as demais revoluções constitui um eurocentrismo. O modelo que buscamos 

delinear no primeiro capítulo aponta para questões distintas, notadamente a genealogia da 

soberania política que conformou historicamente os Estados modernos, suas inflexões coloniais e 

seus desdobramentos “pós”-coloniais, prescindindo do viés interpretativo de Cahen a respeito do 

nacionalismo e privilegiando, por outro lado, a apreciação do binômio ruptura/continuidade nas 

políticas traçadas pela FRELIMO durante e após o processo de independência. 

 Retomando a perspectiva de Marshall a respeito da educação revolucionária, sua análise 

contém um aspecto fundamental para situar as iniciativas da FRELIMO pela formação educacional 

de Homens Novos: o confronto entre a “consciência social forjada durante a luta” 396  e as 

sociedades “tradicional” e “colonial”. Era fundamental para os objetivos da revolução a vitória 

daquela sobre estas, isto é, a forja de uma unidade nacional por meio da erradicação dupla do 

tribalismo e da “mentalidade obscurantista”, de um lado, e dos resquícios do colonialismo e da 

“mentalidade burguesa”, de outro. Esse foi o papel legado à educação moçambicana socialista: a 

formação de um Homem Novo, sobre o qual se deposita a esperança do sucesso da revolução. 

                                                           
393 CAHEN, op. cit. p. 50 
394 CAHEN, op. cit. p. 50. 
395 Ibidem. No original, "The confusion of these with the national revolutions of Europe in the 19th century – or even 

in the 20th century – is catastrophic". 
396 MARSHALL, op. cit. p. 204. 
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Conforme discursou um membro do Comitê Central da FRELIMO em 1978, Sérgio Vieira, “[a] 

revolução triunfa ou fracassa na medida em que emerge ou não emerge o homem novo”397. 

 No capítulo 3, nos referimos às pretensões homogeneizantes e nacionalizantes da 

FRELIMO segundo os documentos do III Congresso do Partido, ocorrido em 1976. A promoção 

da unidade nacional, como vimos, assume um lugar central na ideologia hegemônica no momento 

de deflagração da linha Marxista-Leninista do Partido. Na sequência, analisaremos como essas 

diretivas foram articuladas no âmbito educativo. Para Macagno, “[f]oi, de fato, no campo da 

educação onde se desenvolveram as grandes batalhas ideológicas de Moçambique 

independente”398 e, nesse processo, “[a] construção do homem novo passa a ser, decisivamente, um 

dispositivo mobilizador, uma ideia de força, um objetivo fundamental a ser alcançado”399. 

 Macagno considera que para se compreender “a genealogia da noção de homem novo”400 

em Moçambique é necessário inseri-la dentro do contexto revolucionário de luta entre uma “nova” 

e uma “velha” ordem. Isto é, deve se ter a clareza de que 

 

Não é possível conceber uma cultura ‘nova’ sem a existência de uma cultura anterior à qual 

se opor; não é possível conceber o homem novo sem antes saber em que consiste o homem 

velho, cujos vestígios devem ser erradicados. O processo é sempre relacional. A ‘fabricação’ 

da nova identidade, homogênea, compacta, ocorre mediante o confronto com a velha 

identidade401. 

  

Portanto, a educação revolucionária voltada para a formação do Homem Novo é concebida 

em oposição frontal àqueles alheios ou opostos ao projeto político da FRELIMO. Nesse contexto, 

“[o] tribalismo, a superstição, a tradição atentariam contra a tentativa de construir a nação 

moçambicana” 402 , e deveriam ser superados em nome da formação da unidade nacional do 

Moçambique socialista. Assim expressa Macagno: 

 

A luta pela unidade constitui um aspecto central na construção da nova sociedade e da 

educação do homem novo. O depositário e beneficiário desse processo seria uma entidade 

homogênea, o Povo, cuja experiência comum de ‘exploração’ nasceu durante o 

colonialismo403. 

  

                                                           
397 VIEIRA, 1978, apud MACAGNO, op. cit. p. 20. 
398 MACAGNO, op. cit. p. 19. 
399 Ibid. p. 21. 
400 Ibid. p. 20. 
401 Ibid. p. 23, grifos no original. 
402 Ibid. p. 21, grifos no original. 
403 MACAGNO, op. cit. p. 21, sem grifos no original. 
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Macagno atenta, nessa passagem, a um ponto fundamental: formar o Homem Novo é 

formar o Povo moçambicano. Se analisarmos essa dinâmica pelos referenciais teóricos que 

embasam desse trabalho, é possível interpretar esse fenômeno pela lógica hegemônica da soberania 

política da FRELIMO e seu controle formal sobre o Estado pós-colonial. Central, portanto, é a 

distinção identificada por Giorgio Agamben entre o Povo, corpo político integral que constitui o 

objeto do ordenamento jurídico, e o povo, a vasta e heterogênea porção de excluídos deste 

ordenamento e que sustentam sua própria existência404. 

 Se temos, de um lado, que a educação do Homem Novo é central no projeto político de 

consolidação do poder da FRELIMO e do Povo moçambicano, e de outro o entendimento que o 

corpo político Povo corresponde a um determinado ordenamento jurídico, é de grande pertinência 

abordar essa relação na documentação legislativa da República Popular de Moçambique no campo 

educativo. Para tanto, passemos à análise da Lei nº4/83, responsável pela promulgação da Lei do 

Sistema Nacional de Educação (doravante SNE) e pela definição de seus princípios fundamentais 

de aplicação. 

 Em vigência do dia 1º de fevereiro de 1983 a 6 de Maio de 1992 – data em que se promulga 

a Lei nº 6/92, responsável pela readequação do SNE após a derrocada do projeto socialista da 

FRELIMO –, a Lei nº 4/83 foi publicada no Boletim da República em 23 de março de 1983 após 

ter sido aprovada na Assembleia Popular e ratificada pelo presidente Samora Machel. Nela se 

estrutura a rede de ensino de Moçambique, a ser composta por cinco subsistemas: O Subsistema 

de Educação Geral; o de Educação de Adultos; de Educação Técnico-Profissional; de Formação 

de Professores e de Educação Superior. A prioridade é definida pelo próprio texto da lei “à 

alfabetização e educação da população adulta, principalmente as classes trabalhadoras, como forma 

de realizar o desenvolvimento planificado do País”405. Tal prioridade é plenamente compreensível 

no contexto do país recentemente libertado do colonialismo português que, como vimos, 

negligenciava significativamente a alfabetização e a instrução pública. 

 O documento é iniciado com disposições gerais acerca do conteúdo e dos objetivos da Lei 

nº 4/83. A tônica ideológica presente no Relatório do III Congresso é reiterada e as análises 

suprarreferidas de Lorenzo Macagno a respeito das relações indissociáveis entre o “novo” e o 

                                                           
404 AGAMBEN, op. cit. p. 174. 
405 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE. Boletim Oficial da República de 23 de março de 1983. I Série, 

Terceiro Suplemento, p. 21. 
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“velho” encontram amplo respaldo nos termos empregados pela Lei. Assim segue um dos trechos 

iniciais: 

 

Na sociedade tradicional, a educação transmitia conhecimentos e técnicas acumuladas na 

prática produtiva, inculcava o seu código de valores políticos, morais culturais e sociais e 

dava uma visão idealista do mundo e dos fenómenos da natureza. […] A dominação colonial 

em Moçambique impôs uma educação que visava a reprodução da exploração e da opressão 

e a continuidade das estruturas colonial-capitalistas de dominação. […] A luta armada de 

libertação nacional representa a expressão mais alta da negação e ruptura com o 

colonialismo e as concepções negativas da educação tradicional406. 

  

Estabelece-se logo, de maneira grandiloquente, como a revolução encabeçada pela 

FRELIMO procedeu para erradicar o “velho” e construir o “novo”. Dentre o conjunto de atributos 

ideologicamente vinculados ao “novo”, se destacam as virtudes socialistas, nascidas em 

Moçambique a partir “do combate das massas populares contra a opressão e a exploração, no 

processo da criação da nova sociedade livre de qualquer forma de dominação”407.  

 Esse processo incide diretamente nas prerrogativas dos sistemas educativos, como declara 

a Lei: “[n]a construção da sociedade socialista, o sistema de educação deve, no seu conteúdo, 

estrutura e método, conduzir à criação do Homem Novo”408. Várias são as características atribuídas 

ao Homem Novo, objetivo máximo da educação e peça-chave no projeto político hegemônico da 

FRELIMO ao possibilitar, por meio de sua formação, a transcrição do conjunto povo no corpo 

político da nação, o Povo. Prossegue a Lei: 

 

A Educação é um direito e um dever de todo o cidadão, o que se traduz na igualdade de 

oportunidades de acesso a todos os níveis de ensino e na educação permanente e sistemática 

de todo o povo. […] A Educação é o instrumento principal da criação do Homem Novo, 

homem liberto de toda a carga ideológica e política da formação colonial e dos valores 

negativos da formação tradicional capaz de assimilar e utilizar a ciência e a técnica ao 

serviço da Revolução409. 

  

O emprego ambíguo dos termos cidadão e povo no corpo da lei pode ser analisado de 

acordo com as teses propostas por Agamben a respeito da historicidade da cidadania e da soberania 

política moderna. Irredutíveis e não-sinônimos entre si410, povo constitui-se historicamente desde 

a formação do Estado moderno como antessala ao cidadão, o portador dos direitos prescritos pela 

                                                           
406 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE, op. cit. p. 13. 
407 Ibidem. 
408 Ibidem. 
409 Ibid. p. 14. 
410 AGAMBEN, op. cit. p. 129. 
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soberania nacional411. Exploramos como Agamben, Mbembe e as antropólogas Das, Poole e Asad 

desenvolvem esse raciocínio no primeiro capítulo. Cabe aqui reafirmar como a nação, oriunda 

etimologicamente do termo latino nascere, vem historicamente implicando a apreensão biopolítica 

dos corpos nascidos/localizados sobre o território nacional – o território de vigência do poder e dai 

previamente estabelecidos e instituídos pelo poder soberano – sob a mediação do Estado e, sem 

dúvida, daqueles no controle de suas funções412. Essa mediação, por sua vez, significa o exercício 

da prática fundamental à existência da lei e da norma que sustenta a legalidade do poder 

instituído413: a delimitação de fronteiras entre os cidadãos, beneficiários da cidadania nacional, e 

os homens, grupo heterogêneo simultaneamente incluído sob a autoridade do poder estatal mas 

excluído do corpo político da Nação. 

 Como buscamos argumentar neste trabalho, é possível interpretar a figura do Homem Novo 

como elemento que se insere no cerne dessa relação (bio)política no contexto do Estado pós-

colonial da República Popular de Moçambique. Conforme estipula a Lei nº 4/83, cabe ao Estado 

agir em prol da concretização da “igualdade de oportunidades e de acesso a todos os níveis de 

ensino” e assegurar a “educação permanente e sistemática de todo o povo”414 para que estes se 

tornem Homens Novos, desgarrados das tradições burguesa ou obscurantista em que se 

encontravam para ingressar como cidadãos moçambicanos. Além disso, é promulgada a 

escolaridade obrigatória, sendo a frequência e conclusão das sete primeiras classes do ensino 

primário compulsórias a todos os habitantes do país415. 

 A Lei do Sistema Nacional da Educação, nesse sentido, pode ser situada historicamente 

como um instrumento jurídico no qual se estabelecem os fundamentos da educação e da instrução 

pública em Moçambique durante o período marcado pela tentativa de consolidação de uma 

sociedade socialista no país, processo iniciado com a luta de libertação anticolonial declarada pela 

FRELIMO. O Artigo 4º da Lei estabelece seus objetivos e delimita o papel da educação a serviço 

do prosseguimento da revolução: 

 

O Sistema Nacional de Educação tem como objectivo central a formação do Homem Novo, 

um homem livre do obscurantismo, da superstição e da mentalidade burguesa e colonial, um 

homem que assume os valores da sociedade socialista, nomeadamente: 

— A unidade nacional, o amor à Pátria e o espírito do internacionalismo proletário; 

                                                           
411 Ibid. p. 125. 
412 AGAMBEN, op. cit. p. 125. 
413 POOLE & DAS, op. cit. 
414 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE, op. cit. p. 14. 
415 Ibid. p. 15. 
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— O gosto pelo estudo, pelo trabalho e pela vida coletiva; 

— O espírito de iniciativa e o sentido de responsabilidade; 

— A concepção científica e materialista do mundo; 

— O engajamento e contribuição activa com todos os seus conhecimentos, capacidades e 

energia, na construção do socialismo416. 

  

Reitera-se em toda a extensão do documento a dimensão identitária relacional entre o 

“novo” e o “velho”, como demonstra novamente este trecho. Enfatiza-se logo como o primeiro dos 

valores da sociedade socialista a ser cultivado a unidade nacional. Porém, há outro aspecto 

pertinente nos objetivos estipulados pela Lei: o necessário engajamento das forças dos Homens 

Novos no projeto socialista. Não se prevê a educação libertária voltada à autonomia individual no 

processo educativo e, em contrapartida, a autonomia coletiva a ser atingida deve necessariamente 

ser arrolada na campanha de consolidação do socialismo. Pode-se apreender, portanto, o caráter 

hegemônico e autoritário da educação preconizada pelo SNE – não há outro caminho legítimo fora 

do socialismo, isto é, fora do projeto da FRELIMO. Esta dinâmica pode ser melhor apreendida no 

Artigo 3º, que dispõe a respeito dos princípios pedagógicos dos processos educativos sob os 

auspícios do SNE. Dentre eles, se encontra a “[u]nidade dialética entre a educação científica e a 

educação ideológica, devendo os programas e conteúdos do ensino reflectir a orientação política e 

ideológica do Partido FRELIMO”417. 

 Há outros dois aspectos previstos na Lei que devem ser considerados: a prioridade dada à 

educação de adultos e à escolarização primária em geral. Em ambas se encontra as mesmas 

prerrogativas a respeito da importância primordial de se conduzir à formação de Homens Novos 

como de seu posterior serviço à causa socialista. A Lei estipula, para o Subsistema de Educação 

Geral – encarregado de conferir a formação a crianças e adolescentes – e para o Subsistema de 

Educação de Adultos as seguintes diretrizes: 

 

São objectivos do Subsistema de Educação Geral: 

[…] 3. Desenvolver na juventude moçambicana as qualidades básicas do Homem Novo uma 

personalidade socialista dotada: 

— De uma consciência nacional, patriótica, revolucionária e internacionalista, de respeito e 

amor pelo trabalho, pela propriedade social e pelas classes trabalhadoras; 

— Dos fundamentos de uma visão científica do Mundo; 

[…] 

São objectivos do Subsistema de Educação de Adultos: 

[…] 2. Proporcionar uma formação científica que confira os conhecimentos, capacidades e 

atitudes necessárias para aquisição de uma concepção científica materialista do 

                                                           
416 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE, op. cit. p. 14. 
417 Ibid. p. 15. 
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desenvolvimento da natureza, da sociedade e do pensamento, criando as condições para a 

superação da mentalidade obscurantista. 

3. Desenvolver a consciência patriótica e revolucionária do Homem Novo, através de uma 

formação que permita: 

— Libertar a iniciativa criadora de modo a responder consciente e eficazmente às 

necessidades da construção do Socialismo; 

— Contribuir para a consolidação da Unidade Nacional;418 

  

O documento reafirma os objetivos centrais da educação em Moçambique, estipulando 

para crianças, jovens e adultos diretrizes educacionais ligadas à transformá-los em Homens Novos, 

portadores dos estandartes da ciência, do materialismo, do apego ao trabalho edificante e, mais 

importante, da linha política da FRELIMO. Esse conjunto de atributos identitários são constituídos 

explícita e declaradamente em oposição a outros dois conjuntos identitários que assumem duas 

faces de uma mesma moeda: o reacionarismo retrógrado e nefasto contido no obscurantismo e na 

mentalidade burguesa colonial. 

 Judith Marshall, em sua análise a respeito da educação revolucionária em Moçambique, 

descreveu os subsistemas criados pelo SNE apenas dois anos após sua promulgação e conclui seu 

raciocínio levantando precisamente a figura do Homem Novo: 

 

Os moçambicanos falam hoje audaciosamente sobre criar o ‘Homem Novo’ – homens, 

mulheres e crianças com um novo conjunto de valores socialistas, uma nova visão de mundo 

e deles próprios, uma nova confiança na sua capacidade de criar sua própria história. Isso é 

visto como uma batalha crucial no combate à mentalidade colonizada para a qual muitos 

sucumbiram nos longos anos do domínio português. […] Não há dúvidas de que 

Moçambique levou a sério a necessidade de criar uma nova pessoa sobre o complexo 

emaranhado do velho – feudal, colonial, burguês – e do novo – independente, socialista, 

coletivo, e classe trabalhadora. Explicações sobrenaturais deram caminho a explicações 

científicas. Os esforços foram feitos para quebrar o hábito da obediência cega à autoridade 

e encorajar um olhar crítico e ativista419. 

  

O posicionamento de Marshall é significativo de sua proximidade ao processo 

revolucionário moçambicano e reflete a importância de se arrolar a educação a serviço da revolução 

naquele contexto histórico. Para tanto, como vimos, deve ser criado o Homem Novo sobre as cinzas 

                                                           
418 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE, op. cit. pp. 16 – 17. 
419 MARSHALL, op. cit. pp. 206 - 207. Livre-tradução do original "Mozambicans talk boldly today of creating the 

'New Man' – men, women, and children with a new set of socialist values, a new view of the world and themselves, a 

new confidence in their capacity to create their own history. [...] There is no doubt that Mozambique has seriously 

addressed this need to create the new person out of the complex tangle of the old – feudal, colonial, bourgeois – and 

the new – independent, socialist, collective, and working class. Supernatural explanations have given way to scientific 

explanations. Efforts have been made to break the habt of blind obedience to authority and to encourage an activist 

and critical outlook". 
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do passado, ou o “emaranhado do velho”, cuja erradicação implica, nos termos delineados por 

Agamben, a expansão do corpo político do Povo e da cidadania nacional sobre o conjunto povo.  

 Porém, a autora profere uma afirmação problemática: o de que a educação revolucionária 

preconizada pelo SNE e pela FRELIMO “foram feitos para quebrar o hábito da obediência cega à 

autoridade”420. Quase todos os analistas da consolidação da independência da República Popular 

de Moçambique levantados neste trabalho, contudo, apontam para a direção contrária, da qual até 

aqui apresentamos vestígios: a estrutura profundamente autoritária e dirigista assumida pela 

FRELIMO. Prosseguimos para a discussão desse aspecto problemático, discutido intensivamente 

no campo de estudos moçambicanistas especialmente após a derrocada do projeto socialista na 

década de 1990, buscando trazer ao debate como pode ser inserida a educação moçambicana – e, 

portanto, a formação do Homem Novo – nesse processo. 

4.2 Uma práxis contraditória da educação moçambicana? Educar para o trabalho, 

doutrinar para o Partido, unir pela Nação 

 Para a FRELIMO e alguns observadores internacionais da revolução moçambicana nas 

décadas de 1970 e 1980, “o legado histórico do ‘tradicionalismo’ e do ‘obscurantismo’, a realidade 

econômica do ‘individualismo’, as taxas extremamente baixas de literacia e a falta de experiência 

histórica de auto-organização democrática”421 clamaram pela necessidade do partido tomar as 

rédeas da política e das esferas deliberativas do Estado moçambicano. Contudo, a postura 

autoritária e dirigista que a FRELIMO assume no governo de Moçambique passa a ser analisada 

com suspeita por alguns estudiosos, notadamente John Saul, e rechaçada enfaticamente por outros 

como Michel Cahen em meados da década de 1980. Porém, é principalmente após a derrocada do 

projeto socialista na década de 1990, marcado pela guinada em direção aos “ajustes estruturais” 

impostos pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que passam a ser reconsideradas 

criticamente a estrutura política da FRELIMO e do Estado pós-colonial moçambicano em seu 

projeto de modernização nacional pela via do socialismo. 

 John Saul é um dos autores que adotou uma postura mais crítica sobre o establishment 

moçambicano após a década de 1990. Até então, sua tese corroborava a ênfase nas causas 
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421 SAUL, 1985, op. cit. 
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externas422 à FRELIMO para compreender os desencontros e fracassos das iniciativas tomadas 

pelo governo na modernização da sociedade pós-colonial, além de subscrever da argumentação do 

Partido a respeito da necessidade de conduzir firmemente a população. Esse posicionamento é 

exposto com clareza pelo autor em sua obra A Difficult Road, de 1985. Saul saúda a atuação dos 

Grupos Dinamizadores, os GDs, que eram grupos locais eleitos em reuniões de massa de 

trabalhadores e residentes423 espalhados por todo o país nos primeiros anos de poder da FRELIMO 

e responsáveis por, supostamente, promover a participação política como um símbolo promissor 

da democratização de Moçambique. Porém, os GDs foram logo substituídos por instituições da 

própria FRELIMO assim que o Partido pôde se organizar e consolidar sua presença nas diversas 

partes do país – o que indicaria um arrefecimento de seus princípios “democráticos”. Contudo, Saul 

permanece convicto de que a FRELIMO permaneceu, ao proceder desta forma, fiel às aspirações 

das massas que dizia representar. Em suas palavras: 

 

Os grupos dinamizadores (GDs) tinham de fato a função de generalizar a participação e 

concretizar uma importante medida de democracia. Mas sentiu-se que eles não mais 

poderiam ter o papel central se progressos adicionais tivessem de ser feitos. Em sua essência, 

eles eram apenas uma sombra demasiado desestruturada e amorfa para serem uma expressão 

adequada da política da FRELIMO na base. […] Mais geralmente, por se misturarem neles 

tanto o movimento político e a ação de massa, eles começaram a borrar a distinção que a 

FRELIMO sentiu em sua experiência nas zonas libertadas ter sua importância: a distinção 

entre os quadros [da FRELIMO] e a população, entre a vanguarda e a massa, entre o partido 

e a base de classes. O progresso viria da manutenção, mesmo o destaque dessas distinções 

e permitindo a tensão criativa, a dialética, entre a liderança de um lado e a ação de massa de 

outro, para impulsionar a revolução adiante424. 

  

                                                           
422 A ênfase de Saul nas causas externas da falha do socialismo em Moçambique é declarada como segue em seu artigo 

Mozambique: The Failure of Socialism?: “Not anything I heard or saw caused me to revise my early opinion: first and 

foremost amongst the causes of Mozambique's so-called 'failure of socialism' has been the ruthlessness of the aggresion 

launched against it and the destruction, quite literally, of a society that has been attendant upon that aggression” (p. 

107), referindo-se principalmente às intervenções da África do Sul e seu apoio norte-americano no aprovisionamento 

e fomento da RENAMO. Seu posicionamento a esse respeito é refutado com veemência (e ironia) por Michel Cahen 

em Check on Socialism in Mozambique: “Mozambique is in this situation: those who believe that stopping the South 

African support for Renamo would end the war have understood nothing” (p. 53). 
423 MACAGNO, op. cit. p. 22. 
424 SAUL, op. cit. p. 77. Livre tradução do original "The grupos dinamizadores (Gds) had indeed served the function 

of generalizing participation and concretizing an important measure of democracy. But it was felt that they could no 

longer play the central role if further progress was to be made. In essence, they were just a shade too unstructured and 

amorphous to be an adequate expression of FRELIMO's politics at the base. [...] More generally, by blending within 

themselves both political movement and mass action, they had begun to blur a distinction with FRELIMO felt its 

experience in the liberated areas had proven to be important: the distinction between cadre and populace, between 

vanguard and mass, between party and class base. Progress would come from maintaining, even underscoring, these 

distinctions and allowing the creative tension, the dialectic, between leadership on the one hand and mass action on 

the other, to drive the revolution forward". 
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Saul, nesta obra, parece justificar e se alinhar à prática do Partido de expandir a extensão 

de seu poder e da centralização de sua estrutura de comando nas bases. Mais importante, aqui, é 

sua aceitação tácita da distinção traçada pelo Estado pós-colonial entre a vanguarda e a massa, 

aspecto particularmente relevante se considerado junto ao referencial teórico proposto neste 

trabalho. A estrutura originária da estatalidade 425 , que como vimos em muito antecede à 

conformação do poder estatal da FRELIMO, foi prontamente ratificada pelo Partido na ocasião de 

concretizar suas próprias pretensões hegemônicas sobre as populações e território moçambicanos. 

Em nome da expediência da revolução e da modernização – nas palavras de Saul, do progresso – 

se desarticulou os GDs para se reforçar a divisão entre Povo e povo, tida como indispensável para 

o êxito do projeto político autoritário da FRELIMO. 

 Por outro lado, não é prudente assumir que os GDs fossem de fato sinônimo de 

democratização. Como Cahen 426  e Macagno 427  apontaram, os Grupos Dinamizadores se 

comportaram muito mais como uma “corrente de transmissão das determinações do Estado/Partido 

à população”428 do que grupos democraticamente eleitos e estruturados para cumprir a função de 

responsabilização política [political accountability] a que se refere Chabal 429  embora, como 

veremos a seguir, Saul tenha reconhecido esse aspecto posteriormente430. 

 Em um artigo publicado em 1991 intitulado Mozambique: The Failure of Socialism? Saul 

passa a assumir uma perspectiva mais crítica a respeito das práticas do governo da FRELIMO, 

refutando seu próprio posicionamento expressado na suprarreferida obra de 1985. Em suas 

palavras, “talvez o erro tenha sido ir em direção à estrutura vanguardista do partido no primeiro 

lugar”431. Nesse sentido, torna-se importante ponderar a respeito da “extensão na qual as diretrizes 

e controles do Partido/Estado tenderam (com quaisquer boas intenções) a restringir iniciativas de 

baixo e então falhado em facilitar a vitalização dos sindicatos”432 e outros grupos alheios ao 

Estado.  

                                                           
425 AGAMBEN, op. cit. 
426 CAHEN, Michel. État et pouvoir populaire dans le Mozambique indépendent. In: Politique Africaine. L'Afrique 

Australe face à Pretoria. Nº 19,  Paris: Karthala, 1985. 
427 MACAGNO, op. cit. 
428 Ibid. p. 22. 
429 CHABAL, op. cit. p. 54. 
430 SAUL, J. Eduardo Mondlane & the Rise & Fall of Mozambican Socialism. In: Review of African Political 

Economy. Vol. 32, nº 104/105, 2005, p. 313. 
431 SAUL, 1991, op. cit. p. 107. 
432 Ibid. p. 109. 
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 Por fim, em outro artigo publicado em 2005, Saul parece convencido de que, de fato, a 

postura política autoritária e a trajetória organizacional tomada pela FRELIMO deve ser 

considerada como um dos principais aspectos da República Popular de Moçambique. Assume 

grande relevância analítica questionar, portanto, “a supervalorização de intervenções de cima para 

baixo”433 nas soluções administrativas do Partido para consolidar seu poder estatal. Conclui Saul: 

Provou-se muito fácil para os líderes da Frelimo, em sua arrogância pelo poder (embora 

muitas vezes, nos primeiros dias, com a melhor das intenções e com total comprometimento 

à causa popular) se convencer que eles sabiam melhor, e absolutamente, o que era 

necessário. Além disso, essa era uma trajetória organizacional que a adoção do 'Marxismo-

Leninismo' oficial com sua austera racionalidade stalinista pelo vanguardismo e seu firme 

senso de justeza de senso histórico somente reforçariam. Pois permanece o fato de que a 

oposição foi frequentemente esmagada e as organizações de massa […] criadas 

ostensivamente como mecanismos de poder popular se tornaram rapidamente mais como 

esteiras de transmissão da linha do Partido. […] ‘tradição’ (vista pela sua influência negativa 

em esferas como as relações de gênero e sua exagerada deferência à autoridade tradicional), 

conservadorismo religioso, e sensitividades étnicas e regionais se tornaram, como exemplos 

de obscurantismo, apenas várias restrições a serem erradicadas a partir de cima, em vez de 

serem vistas como as realidades sociais profundamente enraizadas que eram434. 

 A colocação de Saul a respeito do dirigismo da FRELIMO é muito pertinente para 

situarmos as políticas educacionais no quadro mais amplo das medidas top-down empreendidas no 

período pós-colonial. Estipulou-se que o obscurantismo – característico do povo e das tradições a 

serem combatidas – deveria ser banido em nome da nova sociedade socialista. A educação se insere 

nesse projeto por meio da formação do Homem Novo que, como vimos, era legalmente estabelecido 

em oposição ao “velho”.  

 O que buscamos reiterar aqui é que não se deve perder de vista esse aspecto fundamental 

do processo histórico em que se insere Moçambique pós-colonial. Michel Cahen, apesar de suas 

várias divergências em relação a John Saul, também reitera desde a década de 1980 que as ambições 

da FRELIMO no pós-independência “se tratam de uma verdadeira construção e da ‘difusão’ de um 

                                                           
433 SAUL, 2005, op. cit. p. 313. 
434 SAUL, 2005, op.cit. p. 313. Livre-tradução do original: "It proved all too easy for Frelimo leaders, in their 

arrogance of power (albeit often, in the early days, with the very best of intentions and full commitment to the popular 

cause) to convince themselves that they knew best, and absolutely, what was required. Moreover, this was an 

organisational trajectory that the adoption of official 'Marxism-Leninism' with its stern Stalinist rationale for 

vanguardism and its firm sense of historical certainty could only reinforce. […] For the fact remains that opposition 

was often merely crushed and that mass organisations […] ostensibly created as mechanisms of popular empowerment 

all too quickly became more like transmission belts for delivery of the party line. […] 'Tradition' (seen to have its 

negative side in spheres like gender relations and exaggerated deference to old-style authority), religious conservatism, 

and ethnic and regional sensivities became, as examples of obscurantismo, only so many negative constraints to be 

overridden from on high, rather than being viewed as the deep-seated social realities they were”. 
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aparelho de Estado por todo o país”, nas quais “não está previsto nenhum procedimento de 

revogação pelas bases”435 que julgavam representar.  

 Contudo, da mesma forma com que buscamos ter a cautela de não considerar o Estado 

(pós)colonial enquanto uma entidade consolidada e onipotente, seria problemático conceber que o 

projeto político da FRELIMO tenha sido concebido como uma espécie de “ordem de serviço”, 

impermeável às mediações e resistências das populações a ele sujeitas e incorruptível pelos agentes 

encarregados de aplicá-lo nos mais diversos contextos regionais do país. Em outras palavras, não 

se deve desvincular as pretensões hegemônicas do Partido/Estado moçambicano das dificuldades 

concretas encontradas na ocasião de sua implantação. Embora não estejam sob o escrutínio deste 

trabalho, a transcrição das políticas educacionais e do projeto de governo da FRELIMO para o 

âmbito concreto não deve ser perdida de vista. Saul436 e Cahen, cada qual à sua maneira, atentam 

para o fato de que, dadas as imensas dificuldades sofridas pelo novo país da primeira década de 

sua independência, o próprio controle da FRELIMO sobre o Estado, particularmente à nível local, 

deve ser relativizado. Cahen expõe esse problema da seguinte forma: “excessivamente preocupada 

em controlar tudo, a FRELIMO não controla, no entanto, o aparelho de Estado”437.  

 A crítica de Cahen ao autoritarismo da FRELIMO abre espaço introduz um ponto 

fundamental para o sequenciamento da análise das políticas educacionais da República Popular de 

Moçambique. Em suas palavras, “um dos pontos mais característicos da ‘práxis’ da Frelimo”438 se 

encontra no fato de que, ainda durante o governo transitório português em Moçambique após a 

queda de Salazar (entre maio e setembro de 1974), “nenhuma estrutura foi colocada a fim de 

permitir realmente aos trabalhadores a discussão e a tomada de decisão. […] as comissões de 

trabalhadores foram dissolvidas e os Grupos Dinamizadores empreenderam a instauração da 

disciplina do trabalho”439. 

 Instaurar a disciplina do trabalho é um aspecto muito significativo para se situar 

historicamente o papel da educação e da instrução pública em Moçambique pós-colonial uma vez 

que, como vimos, disciplinar corpos para o trabalho era um dos objetivos fundamentais das 

                                                           
435 CAHEN, 1985, op.cit. p. 46. 
436 SAUL, 1985, op. cit. p. 101. 
437 CAHEN, op. cit. p. 58. Livre tradução do original “Excessivement soucieux de tout contrôler, le Frelimo ne 

contrôle pourtant pas l'appareil d'État”. 
438 Ibid. p. 52. 
439 CAHEN, op. cit. p. 53. 
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instituições educacionais na modernidade 440  e antecedendo, pois, em muito a revolução 

moçambicana – evento histórico cujas lideranças estabeleceram para si próprias “a expressão mais 

alta da negação e ruptura com o colonialismo”441. Explorado o aspecto autoritário das pretensões 

hegemônicas do Partido e em que contexto se inseriam suas políticas educacionais, passemos agora 

à análise das contradições da educação preconizada pela FRELIMO. Como podemos interpretá-la? 

Concebidas como libertárias no âmbito ideológico, como se inserem nelas seus atributos 

disciplinadores e doutrinadores, tendo em vista os objetivos políticos a serem atingidos pelo 

governo?  

 A leitura da documentação legislativa da mais alta instância deliberativa do país 

encarregada de instrumentar o SNE aponta, como vimos, ao objetivo modernizante da educação 

revolucionária. O conhecimento científico devia substituir a superstição; o amor pela pátria e a 

unidade nacional deviam se sobrepor às tendências centrífugas do tribalismo; coube ao 

materialismo das classes trabalhadoras sepultar o individualismo burguês remanescente do 

colonialismo; e, por fim, à consciência revolucionária do Homem Novo delegou-se a tarefa de 

edificar o socialismo em combate àqueles tidos como opostos nesse projeto. Isto é, não apenas em 

oposição às pessoas apegadas às autoridades “tradicionais/tribais” ou à “burguesia” oportunista, 

mas também ao inimigo interno442, epíteto genérico utilizado na retórica oficial da FRELIMO para 

designar os inimigos do Povo. Em 1980, Samora Machel afirmou: 

 

A nossa luta é contra os saboteadores; a nossa luta é contra os preguiçosos; a nossa luta é 

contra os ladrões; a nossa luta é contra os drogados; a nossa luta é contra os marginais; a 

nossa luta é contra os especuladores. A nossa luta é contra aqueles que querem oprimir e 

explorar o povo443. 

  

O inimigo interno, como expusemos no discurso de Samora Machel no capítulo anterior, 

é o indivíduo indisciplinado, alheio e/ou avesso às virtudes e exigências da revolução. O ímpeto 

revolucionário requeria, segundo Machel, que se instalasse “uma disciplina de ferro”444 no país. A 

educação revolucionária, portanto, não poderia fugir a essa tarefa – e os princípios pedagógicos 

prescritos no SNE acima descritos reafirmam a necessidade de se criar o apreço pelo trabalho 

edificante e pelo estudo aplicado às exigências da consolidação do socialismo.  

                                                           
440 FOUCAULT, op. cit. 
441 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE, op. cit. p. 13. 
442 MACHEL, op. cit. 
443 MACHEL, 1980 apud MACAGNO, op. cit. p. 18. 
444 MACHEL,op. cit. p. 53. 
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 É certo que o discurso de Machel acerca do inimigo interno está voltado principalmente à 

denúncia da indisciplina, incompetência, arrogância e malfeitorias dentro do próprio Estado 

moçambicano e das esferas produtivas do país. A perspectiva de Cahen sobre as dificuldades da 

FRELIMO em controlar o próprio Estado445 encontram respaldo na consternação do presidente da 

República Popular de Moçambique. Como afirmou Machel, “[o] Aparelho de Estado é o 

instrumento fundamental do nosso poder, poder dos operários e dos camponeses. Não podemos 

permitir que ele continue infiltrado e corrompido”446, nem permitir que ele sirva de refúgio para 

“os indisciplinados e dos corruptos”447. 

 Contudo, é razoável supor que o combate à indisciplina seja particularmente reforçado no 

âmbito educacional uma vez que, historicamente, o papel das instituições escolares se insere no 

conjunto das demais instituições disciplinares concebidas para o enquadramento dos sujeitos, 

processo voltado para o aperfeiçoamento do emprego político dos corpos dóceis, a biopolítica448. 

Como balancear, então, a problemática ruptura/continuidade no âmbito da História da Educação 

em Moçambique, nos termos propostos por Ana Isabel Madeira? A FRELIMO, tendo herdado do 

colonialismo um sistema educacional bifurcado e engajado na assimilação e enquadramento de 

“indígenas” a “não-indígenas”, procedeu de que maneira para revolucioná-lo?  

 Sem dúvida, há aspectos de grande relevância que marcam uma ruptura significativa com 

a educação colonial portuguesa. O relato de Marshall449 sobre o descarte virtualmente imediato 

dos livros didáticos coloniais após a tomada do poder pela FRELIMO constitui inegavelmente uma 

ruptura com a educação precedente. A reformulação curricular subsequente retirou as disciplinas 

voltadas ao êxito da assimilação, notadamente o ensino da geografia e história de Portugal450, e 

substituiu-as com suas congêneres moçambicanas, além de introduzir o importante ensino político 

previsto pelo SNE para o alinhamento das escolas à linha político-ideológica do Partido.  

 Outro aspecto que pode ser elencado como ruptura no processo de independência do país 

se encontra nos esforços significativos de se empreender a alfabetização e escolarização primária 

de jovens e adultos – fenômeno que a administração colonial se empenhava (e se interessava) em 

                                                           
445 CAHEN, 1985, op. cit. 
446 MACHEL, op. cit. p. 57 
447 Ibidem. 
448 FOUCAULT, op. cit. 
449 MARSHALL, op. cit. p. 172. 
450 Sobre a mudança das disposições curriculares empreendidas pela FRELIMO, ver: MONDLANE, op. cit. SAÚTE, 

op. cit. MARSHALL, op. cit. 
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negligenciar, ou melhor, na fortuita expressão de Agamben, nas prerrogativas coloniais de 

instrução pública que eram aplicadas “desaplicando-se”451. Além disso, a nacionalização do ensino 

promovida pela FRELIMO implicou na destruição da bifurcação vigente no sistema educacional 

português, notadamente a divisão entre “ensino indígena” e “ensino não-indígena”. Em outras 

palavras, foi promovido “uma dramática expansão do sistema de educação básica”452 no país. 

 Contudo, a perspectiva educacional de “educar para o trabalho”, presente em Moçambique 

colonial desde o último quarto do século XIX453, não apenas persistiu, mas foi reforçada após a 

independência. A concepção politécnica da educação em Moçambique, objeto de estudos do 

pedagogo moçambicano António Cipriano Gonçalves454, demonstra como o princípio pedagógico 

da união entre escola-trabalho foi preconizado pela FRELIMO, embora Marshall conteste455 a 

aplicabilidade concreta da educação politécnica pelo país, reconhecendo a existência do princípio. 

 A leitura de Macagno a respeito da problemática ruptura/continuidade no plano da 

construção do imaginário nacional de Moçambique independente, dinâmica que perpassa o cerne 

das políticas educacionais e da formação do Homem Novo, é emblemática a respeito da 

perpetuação, pela FRELIMO, de aspectos constitutivos do regime colonial que o precedeu. Tendo 

em vista a referida aversão do Partido ao tribalismo e ao obscurantismo, tidos como obstáculos 

centrais para a consolidação da unidade nacional moçambicana em suas duas faces socialista e 

moderna, afirma Macagno: 

 

A tão desejada morte da tribo não passava, então, de um desejo de união, de uma forma de 

conjurar a herança colonial. Sob essa lógica, a nação seria, na imaginação de seus porta-

vozes, compacta, singular, unificada. Porém, esse unitarismo reproduzirá, mesmo que com 

conteúdos inversos, a mesma gramática assimilacionista e intolerante em face dos 

particularismos culturais, veiculada pelo discurso colonial português. Com efeito, tal como 

afirma Michel Cahen 'a tradição, não só de unidade do Estado, mas de sua unicidade (isto 

é, de homogeneidade obrigatória), não provém do 25 de Junho de 1975, mas das próprias 

estruturas coloniais […]. Se, no período colonial, os chamados indígenas deveriam 

abandonar – conforme categorizações da administração colonial – os 'usos e costumes' para 

passar à categoria de assimilados, no período independente, as 'populações' deveriam 

abandonar o 'obscurantismo' para se integrarem ao Povo moçambicano456.  

  

Portanto, é possível associar o ímpeto pela formação do Homem Novo moçambicano com o 

assimilacionismo português pela perspectiva de “homologias assimilacionistas entre um período e 

                                                           
451 AGAMBEN, op. cit. pp. 51 – 53. 
452 MARSHALL, op. cit. p. 206. 
453 MADEIRA, op. cit. p. 332. 
454 GONÇALVES, op. cit. 
455 MARSHALL, op. cit. p. 179. 
456 MACAGNO, op. cit. pp. 21 – 22, grifos acrescidos.  
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outro”457. Como aponta Macagno, é comum a ambos os projetos a intolerância com as diferenças 

culturais entre os vários grupos sociais que habitavam o território (pós)colonial correspondente à 

Moçambique. Porém, é ainda mais significativo que a tônica da unidade nacional seja destaque no 

léxico de ambos os regimes – tanto o colonial como o independente, fenômeno que desemboca na 

leitura de uma sensível continuidade entre ambos. 

 Como já pudemos explorar, o dirigismo e autoritarismo assumidos pela estrutura centralista 

do Partido/Estado da FRELIMO também possuem vários paralelos no Estado colonial precedente. 

A ideia de um “centralismo democrático”, tal como propagada no Relatório do III Congresso, é 

tratada atualmente pelos analistas como “uma completa ficção ideológica”458 devido à inexistência 

de condições nem retóricas nem práticas favoráveis à sua implementação. Como vimos a respeito 

do SNE, o sistema educacional de Moçambique estava orientado rumo à edificação do socialismo 

e para sustentar o vanguardismo da FRELIMO. A autonomia a ser formada pela educação estava 

condicionada necessariamente a seu serviço na revolução. Tanto na educação como nos demais 

aspectos – é também particularmente significativa a proibição de movimentos autônomos de 

trabalhadores e greves459 – Cahen é enfático ao afirmar a inexistência de instâncias legítimas de 

contestação e manifestação por parte da “base”. A relação autoritária e paternalista entre as 

autoridades e a população460 , portanto, permaneceu uma realidade após a libertação colonial 

mesmo que o racismo característico da sociedade colonial tenha sido combatido. 

 Relações democráticas e dialógicas, por sua vez, estão na base do modelo pedagógico 

proposto por Paulo Freire acerca da educação libertária. Contudo, não se encontra na legislação 

educacional moçambicana nenhum dispositivo que aponte para a escola como 'Centro 

Democrático', aquela “que faz referência o Camarada Samora Machel”461, segundo Freire em suas 

correspondências com Mário Cabral, secretário de Educação de Cabo Verde. 

 Por outro lado, o SNE confere significativa importância à interseção educação-trabalho, 

ponto também reiterado por Freire em suas missivas. Em suas palavras, “o homem novo e a mulher 

nova a que esta sociedade aspira não podem ser criados a não ser através do trabalho produtivo 

para o bem-estar coletivo”462. Os estudos de António Cipriano Gonçalves a respeito da práxis 

educacional estipulada no pós-independência nos permite ressaltar, por outro lado, a concepção 

moralista da FRELIMO sobre o trabalho. Aliando o aspecto do trabalho moralizante ao 

                                                           
457 MACAGNO, op. cit. p. 21. 
458  Ibid. p. 22, grifos no original. 
459  CAHEN, 1985, op. cit. p. 56. 
460  CAHEN, 1985, op. cit. p. 59. 
461  FREIRE, 1978, op. cit. p. 116. 
462  Ibid. p. 115. 
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autoritarismo e a finalidade disciplinadora da educação e das demais prerrogativas do Estado 

moçambicano – é paradigmático que o lema dos Grupos Dinamizadores tenha sido “Unidade, 

Vigilância e Trabalho”463  –, é possível elencar e questionar as continuidades perpetuadas pela 

FRELIMO em seu projeto hegemônico de poder. Gonçalves formula, diante desse panorama, o 

conceito Frelimismo: 

 

Somos levados a propor o conceito de Frelimismo para caracterizarmos o fulcro da 

proposição e fundamentação da concepção de educação politécnica em Moçambique, cuja 

finalidade era a frelimização das mentalidades. Usamos o conceito de frelimismo para 

designarmos o processo de ontologização da FRELIMO, isto é, o modo de a FRELIMO 

tornar-se a única referência na vida social e privada das maiorias sociais em Moçambique. 

[…] Desse modo, fica evidente que foi em vista a buscar a adesão inquestionável à 

Revolução e à própria FRELIMO, que foi defendido o princípio pedagógico entre a teoria e 

a prática, por meio do princípio do trabalho combinado com disciplina de educação política, 

considerada fundamental na educação escolar moçambicana. […] Não se tratava de 

educação para o trabalho e muito menos uma formação que possibilitasse ao aluno 

compreender a realidade fora dos parâmetros definidos pela FRELIMO, pese a afirmação 

da necessidade de uma capacidade crítica nos alunos. A FRELIMO, com o princípio 

pedagógico de ligação entre a teoria e a prática, sob a base do trabalho, buscava legitimar-

se a si própria, evitando qualquer questionamento da sua práxis, pois tal significava ser 

inimigo do povo, o reacionário. […] Ora, não questionar a FRELIMO também era o mesmo 

que não questionar a ordem social vigente464. 
  

Esse conceito é instigante por colocar o projeto ideológico e modernizador da FRELIMO 

no âmbito educacional sob uma perspectiva crítica que sublinha sua postura autoritária e suas 

finalidades hegemônicas. A análise de Gonçalves nos permite, ainda, depreender outro aspecto de 

grande relevância para o referencial teórico-metodológico empregado neste trabalho: a maneira 

pela qual as políticas educacionais moçambicanas tenderam a perpetuar o caráter endoutrinador 

que acompanha as instituições escolares desde suas origens modernas, apesar de ter sido anunciada 

com grandiloquência a ruptura revolucionária na educação. Como buscamos evidenciar por meio 

da perspectiva aberta por Michel Foucault e sequenciada por Ana Isabel Madeira, o enquadramento 

disciplinar dos indivíduos está profundamente vinculado tanto à produção de corpos dóceis para o 

trabalho como para o estabelecimento de uma coletividade homogênea ligada a um projeto de 

poder – o Estado-nação465. As constatações de Patrick Chabal, por sua vez, nos permitem inserir 

historicamente esse projeto de poder na África pós-colonial, em geral, e em Moçambique em 

específico, demonstrando como “o novo Estado essencialmente se preocupou com a consolidação 

                                                           
463  CAHEN, 1985, op. cit. p. 47. 
464  GONÇALVES, op. cit. pp. 214 – 216, sem grifos no original. 
465  MADEIRA, op. cit. p. 84. 
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de seu poder e com a construção de uma ordem política unificada em vez de uma revolução – 

qualquer que seja sua definição”466. 

 Nesse sentido, é possível argumentar que as iniciativas educacionais formuladas no intuito 

de formar o Homem Novo ocorreram no contexto de um projeto de poder hegemônico da 

FRELIMO que, apesar de ter promovido irrefutáveis rupturas em relação à educação colonial, 

perpetuou diversos fenômenos que passaram incólumes à transição do período colonial ao pós-

colonial. Notadamente, a persistência de um modelo educacional voltado à produção de corpos 

dóceis, preparados disciplinarmente para o trabalho e para a obediência, em ampla contradição com 

os anseios libertários da educação revolucionária, que pudemos discutir pela perspectiva freiriana.  

 Para além de tudo, as contribuições críticas de autores como Agamben, Mbembe e Foucault, 

e mais recentemente os planteamentos oriundos da “antropologia das margens”, nos permitem 

questionar até que ponto os mecanismos biopolíticos e as pretensões expansionistas do poder 

soberano foram ou não alteradas com o advento da independência de Moçambique – se é que 

tenham sido alteradas em qualquer grau significativo. 

 No que se refere mais especificamente ao campo educativo, Madeira já havia atentado para 

a necessidade de se considerar processualmente a problemática histórica da ruptura/continuidade, 

cabendo ao ofício analítico do pesquisador precisar e questionar, em cada recorte específico, como 

se manifestaram mudanças e continuidades nos mais variados aspectos que compõem um 

determinado contexto histórico plural e multifacetado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
466  CHABAL, op. cit. p. 27. Livre tradução do original "the new state essentially concerned itself with the 

consolidation of its power and the construction of a unified political order rather than with revolution – however it is 

defined". 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Carolyn Baylies e Janet Bujra, no editorial de um número da sul-africana Review of African 

Political Economy escrito em 1990 e dedicado ao estudo do papel da educação em alguns países 

da África pós-colonial, constatam que a “educação sempre foi um processo contraditório. De um 

lado, ela significa moldar, controlar e conter; de outro, pode ser um estímulo para a libertação das 

mentes e uma fonte para energia intelectual para resistir à opressão”467. 

 É possível argumentar que os resultados atingidos por esta pesquisa corroboram do 

argumento das autoras. Os processos educativos foram historicamente canalizados, a partir do 

século XVIII na Europa Ocidental, em instituições disciplinares encarregadas de disciplinar corpos 

e mentes arredios às exigências produtivas e políticas de determinados interesses e grupos 

hegemônicos 468 . Porém, esse fenômeno não impediu que as instituições escolares fossem 

subvertidas – ao menos, no plano teórico – para atender a anseios de libertação de situações 

opressivas, também constituídas historicamente. Consideramos aqui que esta discussão 

interpretativa incrementa o potencial analítico sobre as políticas educacionais não apenas na África 

contemporânea, mas em quaisquer outros contextos nos quais foi legado à educação um papel 

crucial para o desenvolvimento de melhores condições de vida a grupos subalternos.  

 No que se refere à República Popular de Moçambique, o período de vigência das políticas 

educacionais voltadas à formação do Homem Novo são marcados pela contradição apontada pelas 

autoras acima. A revolução moçambicana, anunciada como a “expressão mais alta da negação e 

ruptura com o colonialismo e as concepções negativas da educação tradicional”469 estabelece, 

sem dúvida, rupturas com a educação colonial que acabara de suceder. No entanto, vimos também 

vários elementos que permitem a constatação de notáveis continuidades que a FRELIMO acabou 

por perpetuar durante o período em que buscou consolidar seu projeto socialista de poder. 

Conforme destaca a historiografia, o Partido assumiu uma postura autoritária e dirigista pouco 

diferia daquela instaurada pelo Estado colonial.  

                                                           
467 BAYLIES & BUJRA, op. cit. p. 5. Livre tradução do original: “Education has always been a contradictory process. 

On the one hand, it is a means to mould, control and contain; on the other, it can be a stimulus to the liberation of 

minds and a source of intellectual energy for resisting oppression”. 
468 FOUCAULT, op. cit. 
469 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE. op. cit. p. 13. 



128 
 

 A leitura de autores como Agamben e Mbembe, por sua vez, contribuiu para constatarmos 

a perpetuação de um projeto político hegemônico que é embasado na soberania do Estado e em seu 

poder de traçar a norma e a exceção. Por mais críticas que tenham sido as condições ao redor do 

Estado moçambicano independente, a leitura das fontes acima analisadas e as ponderações críticas 

da historiografia desde a década de 1980 apontam para uma clara linha de continuidade entre o 

Estado colonial e o Estado pós-colonial, notadamente em suas pretensões hegemônicas e 

autoritárias diante das populações ou alheias ou contrárias a sua existência. 

 No âmbito educativo, a contradição se manifesta em uma figura que, tal como preconizava 

o assimilacionismo colonial português, era imbuída do caráter de unidade nacional e do amor ao 

trabalho e à disciplina. Se “brancos e pretos” eram de fato todos portugueses para alguns dúbios470 

aspectos da legislação colonial, a legislação educacional pós-independência também perpetuou 

uma figura encarregada de aglutinar o Povo e o povo. 

 É pouco prudente, contudo, encerrar as potencialidades da educação e resumir a 

complexidade do binômio ruptura/continuidade na prevalência absoluta desta ou daquela. À 

FRELIMO cabe o mérito de ter se insurgido contra as perversidades da situação colonial descrita 

por Balandier, Fanon, Mondlane, Machel e diversos outros estadistas, intelectuais e observadores 

africanos ou africanistas. As inúmeras dificuldades que as dirigências tiveram de enfrentar no pós-

independência não podem ser desconsideradas – seja a guerra civil, as vizinhanças hostis da 

Rodésia de Ian Smith, até 1980, e da África do Sul africânder, para além da catarse econômica 

deixada pela fuga em massa dos portugueses nos meses anteriores à independência ou ainda as 

intempéries climáticas471.  

 O alcance analítico desta pesquisa – o estudo da legislação e dos documentos oficiais da 

FRELIMO por meio de um referencial teórico que enfatiza a processualidade histórica – não 

permite que se afirme conclusivamente a prevalência de continuidades sobre as rupturas na 

educação moçambicana pós-independência, embora certamente aponte para essa direção. Há um 

potencial significativo para que estudos futuros aliados às possibilidades oriundas do trabalho de 

campo e de outras metodologias variadas, como o uso da História Oral, possam contribuir para o 

estudo da problemática.  

                                                           
470 THOMAZ, op. cit. 
471 SAUL, 1985, op. cit. 
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 Por fim, podemos argumentar que, de uma certa maneira, o campo educativo contém um 

potencial virtualmente infindável à problemática ruptura/continuidade que permanece pouco 

explorado pelos historiadores e historiadoras mundo afora, mais particularmente no Brasil: Ana 

Isabel Madeira afirmou que os estudos da História da Educação que contemplem tanto o período 

colonial como o período pós-colonial ainda estão “longe de figurar como uma área de estudos 

privilegiada pelos(as) historiadores(as) brasileiros(as)”472.  

 Seja como for, há ao menos uma certeza – a do abandono oficial da política de formação 

do Homem Novo com o final do período socialista em Moçambique. Na Lei nº 6/92, promulgada 

no dia 6 de Maio de 1992, responsável pela readequação das disposições da Lei nº 4/83 às novas 

exigências dos “ajustes estruturais” estipulados sob os auspícios do Banco Mundial e do FMI, 

desaparece por completo dos objetivos gerais e princípios pedagógicos a tarefa de se criar o Homem 

Novo. 
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ANEXOS 

Anexo I: Mapa político de Moçambique e sua localização no continente africano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em http://ppgconsulting.net/mocambique/. Acesso em 8 de dezembro de 2015. 

http://ppgconsulting.net/mocambique/


136 
 

Anexo II: Foto de uma escola em uma Zona Libertada da FRELIMO. Data desconhecida.  

“Desde o início da sua existência a FRELIMO desenvolveu um grande esforço no sentido de lançar 

e estender programas de educação. Na foto, uma das muitas escolas criadas nas zonas libertadas”. 

Foto e texto extraídos de: MACHEL, Samora. O PARTIDO E AS CLASSES TRABALHADORAS 

MOÇAMBICANAS NA EDIFICAÇÃO DA DEMOCRACIA POPULAR. Relatório do Comitê 

Central ao 3º Congresso. Maputo: 1977, p. 48. 


