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DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Esta brochura traz ao debate público nacional a ideia da memória como um in-
strumento de promoção do pluralismo político. Atualmente no país as memórias 
são usadas como recursos para legitimar o acesso ao poder por grupos políticos, 
num processo que leva a fortes episódios de contestação e violência política. 
Memórias são neste contexto instrumentos fundamentais no processo de con-
strução do Estado, a ver pelo exercício político de construção da unidade at-
ravés da edificação e destruição de memoriais de figuras sociais, estadistas e 
combatentes ligados à história ideológica do partido Frelimo, da Renamo ou do 
período colonial.
Figuras políticas são aquelas individualidades que se destacaram nesse processo 
de aglutinar a vontade coletiva para criar ou subverter a capacidade do Estado de 
implementar decisões com base num determinado modelo de governação. Cate-
gorias políticas são aqueles conceitos políticos usados no país para se tentar com-
preender a realidade complexa do pós independência e da democracia popular e 
liberal. Publicados em forma de Notas Informativas, as categorias consistem em 
apresentações curtas e concisas de informação relevante sobre um tema. Os tópi-
cos abordados nas Notas Informativas são cruzados com as biografias para per-
mitir uma conversa mais interessante entre conceitos e individualidades políticas.
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Esta brochura traz ao público em geral infor-
mação simples sobre a política moçambi-

cana, tendo como ponto de partida as pessoas 
que mais influência tiveram nele, e bem como 
as palavras usadas para descrever o valor des-
sas mesmas pessoas. É importante para todas as 
pessoas interessadas em entender o que se diz 
na política actual, quando se fala de camaradas, 
inimigos, traidores, etc., palavras que no final 
influenciam a forma como todos nós, jovens e 
adultos, nos posicionamos na vida hoje em dia. 
A brochura, apesar de simples, não é banal. O 
cidadão Filipe Jacinto Nyusi é hoje Presidente 
da República, e o falecido cidadão Daviz Mbe-
po Simango era presidente do Município da Bei-
ra pelo MDM como consequência do lado em 
que cada um dos seus progenitores ficou no jogo 
de palavras que definem o que é certo e errado 
no país. Em resumo, esta brochura tenta provo-
car uma conversa sobre o motivo de uns serem 
hoje ricos e influentes, e outros serem pobres e 
esquecidos, trazendo uma contextualização cri-

INTRODUÇÃO

ativa dos termos da vida política. 
Os termos ou conceitos que usamos normal-
mente servem para incluir ou excluir pessoas e 
grupos são criados por pessoas, daí a importân-
cia de discutirmos esses conceitos. Sem conceitos, 
a realidade não faz sentido, pois falar e pensar se faz 
usando palavras e seus significados. Um conceito é 
uma definição ou caracterização de algo, e formula 
uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. 
O termo em si vem do latim de, onde queria diz-
er “coisa con-
cebida” ou 
coisa "forma-
da na mente" e 
mostra que não 
é necessaria-
mente uma re-
alidade natural. 
O conceito de 
“Xiconhoca” 
é um exemplo 
disso.

A figura do Xiconhoca é descrita 
como sendo uma criação do Depar-
tamento de Informação e Propagan-
da da Frelimo, mas que simboliza o 
arquétipo do moçambicano imoral e 
corrupto. Esta figura, que rapidamente 
se popularizou, representava “todos 
estes males deixados pelo colonialis-
mo, e que o Povo moçambicano está 
a combater”. No contexto pós-co-
lonial, e sob a liderança de Samora 
Machel, o país adoptou uma postura 
nacionalista e socialista ao extremo, 
que se confundiu com autoritarismo, 
devido à dificuldade de aceitar quem 
pensasse diferente. As resistências ao 
projecto político da revolução popu-
lar avolumamse, ecoando, nos mídia 
oficiais, associadas a uma figura que 
materializava em si todos os aspectos 
negativos que desafiavam os projectos 
do Estado e da nação: Xiconhoca, o 
inimigo do povo! 

Xiconhoca
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HERÓIS, RESISTENTES, TRAIDORES

A saga das figuras políticas em Moçam-
bique é interessante. Algumas nos foram 

trazidas no contexto de discursos de heroicidade 
ou de traição/cobardia. Outras trazem de forma 
detalhada o contexto em que foi determinada 
a heroicidade. Mas na sua maioria, retratam a 
história de moçambicanos e moçambicanas que 
pereceram às mãos do regime colonial no con-
texto da resistência anticolonial ou da luta pela 
unidade/democracia nacional. 
Não está claro ainda qual foi o processo que tor-
nou algumas figuras heroicas e outras não, neste 
contexto de mortes e resistências generalizadas. 
Tendo em conta que a quantidade de Moçam-
bicanos que pereceram não é de conhecimento 
público, ou também considerando que não se 
divulga a quantidade de centros prisionais es-
palhados pelo país, ou que não se discutem os 
actos de resistência social e política praticados 

nas outras cidades do país para além da capital, 
fica difícil argumentar que este nosso exercício 
seja abrangente e representativo. Muitas vezes, 
a história à qual temos acesso é aquela que retra-
ta percepção do regime dominante. 
O conceito de Assimilado é um caso concreto 
disso, onde nos discursos do pós-independência, 
alguns foram avusados de serem assimilados e 
de não merecerem, neste contexto, fazer parte 
dos criadores e filhos da revolução. 
Cotudo, tendo em conta a dinamica do olonial-
ismo, praticamente toda a liderança da FRELI-
MO antes da independência, de Samora Machel 
a Joana Simeâo, se enquadrava na categoria de 
assimilado. 
O conceito de assimilado foi apropriado e trans-
formado para significar outras coisas no pós-in-
dependência, e o seu uso nesse contexto pouco 
tem a ver com o colonialismo português.

Samora Moisés Machel, (nascido a 29 de 
setembro 1933 e foi assassinado a 19 de 
outubro de 1986) Herói nacional e Pri-
meiro Presidente da República de Moçam-
bique. Estátua erigida na Praça da Inde-
pendência, em frente ao edifício-Sede do 
Concelho Municipal da Cidade de Maputo.
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SAMORA MOISÉS MACHEL

Samora Moisés Machel nasceu a 29 de se-
tembro de 1933 na província de Gaza. Foi 

Presidente da FRELIMO e primeiro Presidente 
da República de Moçambique. Como qualquer 
grande figura histórica, Samora Machel foi um 
líder contestado, isso em parte por causa das 
dinâmicas extremas e destrutivas inerentes a 
processos políticos revolucionários. Para os que 
consideram a revolução algo necessário na con-
juntura política em torno da independência do 
país, Samora Machel foi um líder visionário. 
Para os que consideram a revolução como uma 
justificativa para um grupo tomar e consolidar 
o poder político, Samora Machel foi um instru-
mento duma ditadura que ultimamente levou o 
país à uma sangrenta e destrutiva guerra civil.
Foi sob a liderança de Samora Machel que 
Moçambique implementou um dos maiores pro-
gramas de massificação dos serviços sociais no 
mundo moderno, sobretudo nas áreas de saúde 
e educação, tornando o país um exemplo para a 
comunidade internacional. Os direitos sóciais e 
económicos das mulheres foram igualmente res-

peitados, promovidos e defendidos no regime de 
Samora, tanto no processo de formação profis-
sional (por exemplo enfermeiras) e contra assé-
dio no espaço público como também contra nor-
mas culturais que mantinham raparigas fora da 
educação formal ou em casamentos prematuros.
Do outro lado da moeda, Samora corporizou no 
país a ditadura socialista e o monopartidarismo. 
As medidas por ele promovidas neste contexto 
tornaram Samora Machel uma figura impopu-
lar para uma parte considerável dos segmentos 
da sociedade moçambicana, e são consideradas 
uma causa importante na socialização da guerra 
em Moçambique, permitindo que esta se trans-
formasse de guerra de desestabilização em guer-
ra civil.
Líder carismático e com ideias revolucionárias 
de inspiração socialista, Samora Machel dirigiu 
o país desde a independência e passando pelo 
início da guerra dos 16 anos (1976-1992), entre 
o governo de Moçambique (Frelimo) e a Ren-
amo (com apoio da Rodésia do Sul e da África 
do Sul). Em 1984 assinou o acordo de Nkomati 

Samo Moisés Machel é dos poucos heróis 
nacionais que teve um papel aglutinador 
na construção da ideia de um Moçam-
bique independente e soberano.
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com a África do Sul, com objectivo de manter a 
boa vizinhança e pôr fim imediato à guerra civil. 
Com o colapso da economia nacional (devido 
a guerra civil, secas, infra-estruturas destruídas, 

e baixa produtividade), em 1985, Samora ini-
cia uma digressão pelo Ocidente, em busca de 
assistência financeira para o país, lançando as 
bases para a liberalização da economia do país.
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André Matade Matsangaissa nasceu a 18 de 
março de 1950, no distrito de Gorongosa, 

na província de Sofala e m morreu a 17 de ou-
tubro de 1979, vítima de ferimentos contraídos 
em combate contra as Forças Populares de Lib-
ertação de Moçambique (FPLM), em Gorongo-
sa. 
Fundou a RENAMO de forma acidental. Após 
a guerra de libertação, foi colocado como re-
sponsável o quartel de Dondo onde, devido ao 
facto de já ter bens adquiridos quando trabalha-
va no tempo colonial antes de juntar a FRELI-
MO, foi acusado de desvio de bens e enviado ao 
Campo de Reeducação de Sacuzo, em Goron-
gosa. De lá, conseguiu fugir e chegar à Rodésia 
do Sul (hoje Zimbabwe), onde, com o apoio do 
governo Rodesiano, fundou a RENAMO.
André Matsangaissa é uma das poucas figuras 
políticas cujo nome simboliza um movimento 
(Matsangaissa para indicar pertença à RENA-

MO) e uma atitude (Você é um Matsanga, para 
rotular alguém como pessoa crítica ao sistema, 
ou desobediente civil). A luta da RENAMO e 
de André Matsangaissa é considerada instru-
mental para o nascimento da democracia no 
país, embora seja mais lógico associar a de-
mocracia no país à queda do bloco do Leste 
e da União Soviética. Mas essa luta, justa ou 
injusta, mudou o panorama político nacional, e 
trouxe para os Moçambicanos uma alternativa 
política e armada à FRELIMO durante a guerra 
civil e no período após 1992 até ao presente. 
Matsangaissa representa na óptica do discurso 
da FRELIMO o nascimento da segunda vaga 
de "reacionários" e “inimigos do povo” no país. 
Pelo impacto da guerra por ele movida, Matsan-
gaissa conseguiu ser o único Moçambicano que 
lançou um processo político que foi sentido em 
todos os cantos do país: a Guerra da RENAMO, 
pela Democracia ou de desestabilização.

ANDRÉ MATADE MATSANGAISSA

André Matade Matsangaissa
(18 de março de 1950 a 17 de outubro 
de 1979)
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BANDIDOS ARMADOS

O termo Bandidos Armados refere-se à RE-
NAMO e tem como ojjectivo explica a 

origem do movimento na Rodesia do Sul por 
um lado, e a sua forma violenta  de actuação, 
por outro lado.  resume a forma como a Re-
sistência Nacional Moçambicana foi definida e 
entendida tanto políticamente como RENAMO. 

Samora Machel (1985), em seu livro 
“Venceremos Também Hoje, o Inimigo de 

Sempre” considera que os bandidos armados 
são precisamente aqueles que ontem explora-
vam e oprimiam o povo, e que, com a conquista 
da independência fugiram em debandada para 
se reagruparem e se reorganizar no exterior. Os 
bandidos armados não são mais do que o in-
strumento das forças retrógradas, reacionárias, 
antipopulares e anti-históricas que sonham ain-
da com a reconquista das posições perdidas, e 
aspiram ainda à recolonização de Moçambique. 
Os aliados dessas forças são hoje, os mesmos 
que no passado as apoiavam e lhes permitiam 

fazer guerra ao nosso povo. O termo, contudo, 
é simplesmente uma forma pejorativa e geral 
de denominar todo aquele que resiste de for-
ma violenta a uma situação de injustiça social e 

política. A forma do banditismo varia 
tanto como as causas da injustiça e os 
contextos da revolta (urbana, rural, 
etc.)



10

CASA BANANA: O QUARTEL-GENERAL DA RENAMO
“Casa Banana” foi a mais importante 
base militar da RENAMO durante a 
guerra civil dos 16 anos (1976-92), e a 
sede do movimento durante garnde par-
te da sua história político-militar. Neste 
contexto, falar da Casa Banana é um 
exercício de enxergar a história das de-
savenças políticas na luta pela consoli-
dação do Estado após a independência 
em Moçambique. 
A base era definida pelo Governo e pela 
própria RENAMO como inexpugnável, 
e símbolo da grandeza militar da RE-
NAMO. Contudo a aparente invencib-
ilidade da RENAMO como desafio ao 
Governo do dia sofre um rude golpe 
quando a 28 de agosto de 1985, o seu 
Quartel-General na Casa Banana, foi 
atacado pelas forças conjuntas do Zim-
babwe e do Governo moçambicano. 
A velocidade de sua captura por para-
quedistas após bombardeios surpreen-
deu diplomatas e especialistas militares 

em Harare, que descreveram a base 
como bem guardada e praticamente in-
acessível por terra em um terreno dens-
amente arborizado. Pode ter sido que a 
surpresa tenha saído do facto dos mil-
itares do Zimbabwe, com um efetivo 
reduzido, tivessem conseguido capturar 
o centro armado de uma rebelião que o 
exército moçambicano, com mais equi-
pamentos na área, aparentemente não 
conseguia capturar e destruir.
Essa importância da Casa Banana man-
teve-se mesmo depois da assinatura do 
Acordo Geral de Paz de 1992, em Roma, 
como resultado do fracasso e/ou incum-
primento do Governo e da RENAMO 
de resolverem os aspectos militares e 
de integração económica e política con-
stantes deste Acordo. Até 2019, a REN-
AMO ainda tinha 16 bases militares no 
país, com 5221 homens. Perto de 4883 
combatentes foram desmobilizados e 
15 bases foram encerradas no contexto 

do Acordo de Paz Definitiva de 2019. 
A RENAMO ainda mantém uma base 
militar em Vunduzi Gorongosa, por 
ela considerada como sendo o seu Es-
tado-Maior General. O Presidente da 
RENAMO, Ossufo Momade, visitou a 
base antes do natal de 2022 par saudar 
os combatentes por ocasião da quadra 
festiva, num gesto que pode ser enten-
dido como sendo a reafirmação da con-
tante presença da opção militar no país. 
A necessidade de permanecer com uma 
força armada é explicada por Amdré 
Magibiri numa entrevista no programa 
Noite Informativa da STV como sen-
do uma estratégia e a fonte principal de 
pressão da RENAMO sobre o Governo 
para que este cumpra com as condições 
dos acordos de paz. A manutenção da 
base de Vunduzi como garantia militar 
é algo que já havia sido previsto por 
Afonso Dhlakama antes da sua morte.
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JOANA SIMEÃO

Nasceu em 1939 em Nampula, e a data e circunstâncias da sua 
morte são ainda incertas, sabendo-se somente que perdeu a 

vida enquanto presa num campo de reeducação no pós-independên-
cia- No processo de construção do Estado em Moçambique, a sua 

Joana Simeão, nacionalista moçambicana, (1936-???)

contribuição inicia no período da luta de libertação colonial, através 
da militância no COREMO, estabelecido em 1965 na Zâmbia, que 
chegou a desenvolver a sua acção no interior do país, incluindo al-
gumas incursões armadas na província de Tete.
Joana Simeão foi fundadora do GUMO uma associação cívica, gru-
po de pressão com o objectivo de criar uma corrente política nova, 
para fazer surgir elementos novos e dinâmicos, que era a democracia 
(até então inexistente) na cena política e social moçambicana e por-
tuguesa na altura.
Foi apologista da implementação de mecanismos de consultas popu-
lares para se definir o modelo de Estado a ser construído no período 
pós-independência em Moçambique. O princípio de gradualismo, 
por ela advogada no final da década de 1970 como um compromisso 
para Portugal aceitar devolver o poder às colônias, é hoje princípio 
cardinal da governação democrática em Moçambique, e motivo con-
tinuado de conflitos armados e de opinião, e de inúmeros debates e 
publicações científicas. O que mudou no pós-independência é que 
quem defende o princípio é a mesma FRELIMO que a acusou de 
traidora na altura.
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O conceito de Assimilado, tal como hoje enten-
dido, é mais uma “construção social" do que uma 
obra do “colono” português, e surge das lutas 
ideológicas internas na FRELIMO. 
Havia assimilados rurais e urbanos, de primeira 
geração e de longa data, assimilados por motivos 
de capacidade económica ou de pertença ao fun-
cionalismo público, assimilados mestiços, goeses, 
etc. Todos os assimilados sofreram os efeitos da 
discriminação entre pretos e brancos, mas alguns 
sofreram mais do que outros. 
Assimilados de famílias “antigas” apesar da dis-
criminação, tinham mais acesso as redes sociais 
coloniais do que assimilados da primeira geração, 
muitos deles os primeiros a terem acesso a uma 
educação formal nas suas famílias. 
Os discursos destes últimos, por serem os mais 

desfavorecidos entre os assimilados, era mais 
radical do que os dos assimilados mais antigos. 
A experiência colonial da elite negra “assimila-
da” passou a ser cada vez mais diferente da ex-
periência colonial da elite rural “tradicionaliza-
da” à portuguesa”. Essa clivagem era também 
intergeracional, com os mais novos e mais esco-
larizados sendo mais radicais.
Os discursos de traição e de ligação com o exte-
rior são em grande medida uma luta entre assim-
ilados sobre qual dos grupos controlaria/controla 
o poder. Eliminar as formas de organização do 
Negro continuou assim no pós-independência, 
mesmo que despedido da superioridade Europeia 
racial, tendo a raça dado lugar à superioridade do 
pensamento ideológico, sob a forma do Homem 
Novo. 

ASSIMILADO 
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DOMINGOS AROUCA

Domingos António Mascarenhas Arouca, nas-

ceu em Salela, província de Inhambane a 7 

de julho de 1928, e perdeu a vida na sua residência 

em Maputo a 3 de janeiro de 2009, aos 80 anos. Aos 

16 anos ingressou em uma escola de enfermagem e 
trabalhou na mesma profissão até aos 21 anos. Em 
1949, ganhou um prêmio na loteria da Rodésia, que 
lhe permitiu custear os próprios estudos em Portu-
gal onde concluiu o liceu e cursou a Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, formando-se em 
1960, tornando-se assim no primeiro advogado ne-
gro de Moçambique.

Arouca esteve envolvido em posições distintas 

nas três fases do processo da construção do Estado 

Moçambicano, ((i) o período colonial, (ii) monopar-

tidário / guerra civil e (iii) multipartidário).

No período colonial, foi militante da Frente de Lib-

ertação de Moçambique (Frelimo) em Lourenço 

Marques.

Exilou-se em Portugal em 1977, onde fundou 

(7 de julho de 1928, a 3 de janeiro de 
2009). Apesar de ser activo na luta anti-

colonial, não teve o direito de ser parte do 
grupo dos Homens Novos

a Frente Unida Democrática de Moçambique 
(FUMO), movimento político de pressão, que se 

opunha à forma pela qual a Frelimo 
governava o país, tendo como objectivo 

a implementação de uma democracia 

liberal. Foi em 1992, após a adopção 

da primeira Constituição Multipar-
tidária em Moçambique que Domingos 
Arouca retornou ao país como líder da 
FUMO, transformada em um partido 
da oposição, participando nesse senti-
do, na terceira fase da construção do 
Estado Moçambicano, período multi-
partidário.
Foi convidado por Joaquim Chissano, 
a dar a sua contribuição para a nova 

Constituição, instrumento fundamental 

que permitiu a assinatura dos Acordos 

de Paz em 1992. Foi membro fundador 

da Ordem dos Advogados de Moçam-
bique e do Conselho Superior da Mag-
istratura Judicial.
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Arouca foi preso pela PIDE, acusado de pertencer e trabalhar 
para a Frelimo. Passou oito anos na prisão (1965-1973), quatro 
na cadeia da Machava e os restantes em Portugal. Foi o prisionei-
ro político moçambicano que mais tempo passou nas cadeias por-
tuguesas. Já em liberdade em junho de 1973, Arouca é deportado 
para Moçambique, tendo se fixado em Inhambane. Arouca recu-
sou o convite de Samora Machel para integrar o governo de tran-
sição de transição de Moçambique, em 1974, por discordar com 
o marxismo-leninismo, formalizado no IIIº Congresso em 1977.
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O HOMEM NOVO

O Homem Novo teve um papel muito im-
portante na definição dos critérios de 

cidadania no Moçambique independente. Este 
termo foi o indicador material para identificar 
quem podia fazer parte do novo Estado, quem 
deveria ser perseguido e excluído, e quem tinha 
possibilidade de redenção (e os critérios des-
sa redenção política). Esta Nota mostra como 
conceitos e políticas a ele associados podem 
ser usados para justificar novas racionalidades 
e elites políticas no processo de construção do 
Estado. Com o aumento do descontentamento 
social e político (a guerra da RENAMO), os in-
dicadores do Homem Novo foram também us-
ados para definir quem devia ser morto de for-
ma a não desafiar o projecto do estado-nação 
em construção. 
Historicamente, os revolucionários Moçambi-
canos foram buscar a ideia do Homem Novo 

O Homem Novo 
na óptica de Samora Machel

A formação do Homem Novo consiste, 
segundo Samora Machel, na formação 
de uma nova mentalidade, pois não 
é somente ensinando a falar e escre-
ver bem que conseguiríamos formar 
um outro Homem. Há que criar uma 
mentalidade nova”. Para isso, é impre-
scindível a educação. “Uma vez forma-
da a nova mentalidade, sublinha Samo-
ra Machel, vão germinar novas ideias, 
que lutam “permanentemente contra as 
ideias velhas, contra os hábitos velhos 
(...) surge o combate para dinamizar e 
revigorar o novo. Novo com conteú-
do revolucionário”. Daí se criaria o 
Homem novo, o Homem liberto das 
ideias velhas, da mentalidade adultera-
da pela ideologia colonial-capitalista e 
tribal-feudal, o Homem formado nas 
ideias e na prática do socialismo.

O Homem Novo é um dos maiores sucessos políticos do projecto da FRELIMO de construção do 
Estado. É um dos poucos que saiu da ideia à prática, e até hoje fornece os critérios de adesão de 

cidadãos ao Estado, através da pertença à FRELIMO.

como instrumento de engenharia social numa 
longa lista de revoluções: a francesa (1789), a 
russa (1917) e a chinesa (1949). Aquando da 
implementação do conceito em Moçambique, 
o mundo já havia experimentado os efeitos 
políticos e socioeconómicos da adopção da fig-
ura do homem novo. 
E para essa ideia vingar noutros cantos do mun-
do, precisou de processos um pouco similares 
aos que aconteceram em Moçambique: por um 
lado a criação de coisas como a Geração 8 de 
Março que veio a dirigir as rédeas do Estado, 
e por outro lado campos de reeducação como 
os de M´telela e de Sacuzo para onde foram le-
vados os identificados como contrários ao pro-
jecto educacional e político ligado ao Homem 
Novo - e que fornecem hoje as matérias-pri-
mas, simbólicas e ideológicas para a resistên-
cia nacional. 
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URIA SIMANGO

Uria Timóteo Simango nasceu a 15 de março de 1926, na localidade de Ma-

ropanhe, Sofala. Pelo menos oficialmente, não se sabe ao certo os moldes e 

nem sequer a data da sua morte, mas dados dispersos de algumas narrativas e out-

ros factos históricos apontam para o intervalo de maio de 1977 a junho de 1980, 

quando se encontrava sob preso no Centro de Reeducação de M'telela, no distrito 

de Majune, Niassa. Chegou a Tanzânia em abril de 1961 onde, juntamente com 

Adelino Gwambe, Marcelino dos Santos, e outros, fundou a FRELIMO. Esteve 

na luta armada juntamente com sua mulher e filhos. 

No final da luta armada, Simango advogava por um processo de independência 

onde outros grupos no país pudessem participar na discussão do modelo de Esta-

do, em contraste com os que defendiam que somente a FRELIMO podia decidir 

como dirigir os destinos do povo. Após a independência, foi preso, acusado de 

traição e de participado na conspiração que levou à morte de Eduardo Mondlane.

Uria Simando, membro Fundador da 
FRELIMO e Vice-Presidente. Nascido 
a 15 de março de 1926, data de morte 
incerta. Simango é o mais famoso pri-

sioneiro político do país, e a sua prisão 
e morte, juntamente com a sua mulher, 

são testemunho de alguns dos momentos 
mais turbulentos do processo de con-

strução do Estado.
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ALDEIAS COMUNAIS

A ideia da aglomeração e combate à dispersão 
através das Aldeias Comunais teve como 

pano de fundo a percepção de que os camponeses 
e as suas formas de ser e estar eram contrários aos 
projectos de construção do Estado Colonial e do 
Novo Estado Independente. Para os colonos portu-
gueses, era uma estratégia para controlar melhor a 
população e as suas produções, implementada at-
ravés da promessa de melhoramento de condições 
de vida: casas de alvenaria, hospitais e escolas. Mais 
tarde, no período pós-independência, o projecto so-
cialista da FRELIMO continuou com a prática de 

reassentamento e agrupamento da população, com 
o intuito, desta vez, de implementar os ideais da 
criação do “Homem Novo”.
No período pós-independência, as aldeias comunais 
seriam o locus da transformação do homem novo 
moçambicano que, para ser produtivo e organizado, 
não deveria viver disperso nos matos. Em princípio, 
quem vive na aldeia comunal são os camponeses, 
na medida em que ela é o centro político, económi-
co e cultural por excelência. 
Assim como os aldeamentos coloniais, as zonas lib-

ertadas também eram propagandeadas 
como um local seguro e buscavam atrair 
a população para um dos lados da guerra. 
A propaganda política abaixo, produzi-
da pela FRELIMO, ilustra, de maneira 
primorosa, a aglomeração populacional 
como elemento catalisador na disputa 
entre nacionalistas e colonizadores. 
“As políticas económicas introduzidas 
pelo governo de Moçambique depois 
da independência (1975) visavam trans-
formar as relações sociais de produção 
e tornar Moçambique independente do 
sistema mundial capitalista. A estratégia 
consistia em construir um sistema so-
cialista onde a cooperativização da pro-
dução da agricultura familiar campone-
sa, o reassentamento das populações 
em aldeias comunais e o investimento 
no sector estatal de produção seriam os 
grandes motores da transformação”.
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CAMPOS DE REEDUCAÇÃO

Os campos de reeducação surgem em Moçambique logo 
a seguir à independência, inspirados em Nachingwea, 

campo estabelecido durante a luta armada na Tanzânia. 
Eram lugares para onde iriam todos os que, de alguma for-
ma, possuíam algum elemento que se desejava eliminar, 
como as prostitutas e os “feiticeiros”, por exemplo, pois 
representavam tanto a dominação colonial, como as práti-
cas consideradas primitivas e anticientíficas. Nos campos, 
os indivíduos seriam introduzidos a ideologia revolucionária 
(marxista-leninista), o trabalho nas machambas e aos cam-
pos de cultivo colectivos (trabalho colectivo). A inspiração 
para os campos relaciona-se assim com a própria dinâmi-
ca das lutas internas durante a luta da libertação, tendo sido 
transportado da guerrilha para o Estado independente.
Em Moçambique, num Estado independente e novo, o uso 

do termo “reeducar” se torna interessante por não haver 
nada anterior para onde regressar. O que havia era uma visão 
utópica socialista que nunca havia existido antes. É através 
dos campos de reeducação que dois grandes acontecimen-
tos políticos tomam lugar. Primeiro, é nesses campos que se 
resolve o conflito de poder que surgiu na FRELIMO após a 
morte de Mondlane, através da prisão e execução extrajudi-
cial de Urias e Celina Simango, Joana Simeão, e inúmeros 
outros identificados como inimigos da ala vencedora. Se-
gundo, é dos campos de reeducação do pós-independência 
que saem os grandes líderes do movimento armado de re-
sistência contra o projecto da FRELIMO. É caso para dizer 
que ao criar os campos para punir e “reeducar”, a FRELIMO 
lançou as sementes de destruição do seu projecto de con-
strução do Estado. 
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DOM JAIME GONÇALVES

Dom Jaime Gonçalves foi mediador das nego-
ciações entre o Governo e a RENAMO e que 

levaram à assinatura dos Acordos Gerais de Paz de 
Roma a 4 de outubro de 1992. Nasceu no Distrito 

do Búzi a 26 de novembro de 1938, e perdeu a vida 

na cidade da Beira no dia 6 de abril de 2016. 

O seu papel na história política de Moçambique tem 

a ver com o seu envolvimento pessoal e em nome 

da igreja católica em convencer a FRELIMO e a 

RENAMO a abandonarem a guerra. Em 1989, após 

grandes esforços de lobby e diplomacia política, 

conseguiu persuadir o movimento rebelde Renamo 

e o governo moçambicano a negociar. Quando as 

conversações de paz entre o governo e a Renamo 

começaram em Roma, em julho de 1990, na comu-

nidade de Sant' Egidio, tornou-se um dos quatro 

mediadores que facilitaram as negociações. 

Dom Jaime Gonçalves 
(26 de novembro de 1938 a 6 de abril 

de 2016)

O Bispo foi também pioneiro na descen-

tralização do ensino superior no país a 

Universidade Católica de Moçambique 

(UCM) em 1995, num contexto em que 

o governo considerava a abertura de 

instituições de ensino fora de Maputo 

uma ameaça à unidade nacional.  

Foi descrito após a sua morte como 

sendo “uma das grandes figuras de 

Moçambique”, e um dos principais ar-

quitectos da paz. O que lhe fez ser uma 

grande figura foi paradoxalmente o fac-

to de que a paz e o bem-estar social que 

ele mais almejava para os moçambica-

nos não ser a prioridade das lideranças 

políticas dos diferentes beligerantes no 

país.
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As fontes são outro desafio. Por um lado, as biogra-
fias são excessivamente parciais. As pessoas ou são 
vítimas ou heroínas. Poucas vezes existe uma de-
scrição do que faz a pessoa ser heroica, diferente 
da rotina diária do ativismo político e armado gen-
eralizado no Moçambique da luta anticolonial e da 
Guerra Civil. Ver o “outro lado” também é partic-
ularmente complicado quando se trata de figuras 
trazidas de momentos “obscuros” e obscurecidos 
da guerra de libertação nacional, quando os relatos 
são extremamente politizados. Outro especto é o 
facto das figuras e categorias serem uma discussão 
do relacionamento da Frente de Libertação de 
Moçambique (e depois do Partido FRELIMO) com 
o processo de construção do Estado e da transfor-
mação social percebida como necessária no pós-in-
dependência e na transição para a democracia mul-
tipartiária. Uria Simango e Dom Jaime Gonçalves 
são dois exemplos de história silenciada e deletada. 
Por um lado, não são mencionados (so existem duas 
obras conhecidas sobre Uria Simango), e por outro 
lado, no caso particular de Dom Jaime Gonçalves, 
o que havia sobre ele parece ter sido deletado dos 
arquivos de alguns dos principais medias do país.

Entre a história silenciada 
e o presente deletado: 
O desafio das fontesHISTÓRIAS CONTESTADAS 

“Heróis de ontem, vilões de hoje”, e 
vice-versa, num processo circular cujo 
motor é o tempo. 
Quando iniciamos este projecto, a nos-
sa ambição era agrupar as categorias 
e figuras políticas nacionais em cinco 
grupos, tendo em conta o seu papel na 
promoção do pluralismo e combate 
à violência. Queríamos saber quem 
haviam sido os perpetradores, colab-
oradores, e espectadores da violência, 
e também, quem havia resistido usando 
a violência quando necessário, e todos 
os activistas que em diversos momen-
tos e espaços, salvaram potenciais víti-
mas e ajudaram pessoas a se juntar à 
resistência. Sabíamos até que todos os 
que haviam participado na luta arma-
da eram heróis. Mas cedo vimos que 
os únicos heróis que permaneceram 
heróis (ou vilões) foram aqueles que 
morreram durante a luta armada, tal 

como Filipe Samuel Magaia e Emília 
Daússe. Aos outros, a história tratou 
ou de os resgatar, ou de os macular. 
Começamos o exercício buscando 
heróis, mas no final, descobrimos que 
o país não precisa de mais heróis. Para 
se ter heróis, é preciso também ter 
bandidos, e uma coisa parece não ex-
istir sem a outra. 
Se os heróis e bandidos ficam para a 
história através de brochuras como 
esta, o que dizer dos milhões de 
moçambicanos executados sumaria-
mente, estuprados, esventrados, de-
capitados, e queimados vivos dentro 
das suas casas e meios de transporte?  
Quem conta a história das suas vidas 
e desgraças? Até esta brochura, que se 
afirma querer contribuir para promov-
er o pluralismo no espaço da memória 
pública, não tem espaço para as víti-
mas do nosso heroísmo/bandidagem. 
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FILIPE SAMUEL MAGAIA

Filipe Samuel Magaia, nasceu a 7 
de março de 1937, em Mocuba, na 

província da Zambézia. Foi um político e 
guerrilheiro da Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo), onde comandou 
as primeiras frentes de guerrilha pela in-
dependência de Moçambique, iniciados 
em 1964, no então Posto Administrativo 
de Chai, distrito de Mueda, Província de 
Cabo Delegado. É dos poucos heróis de 
mérito reconhecido no país, dado o seu 
contributo na resistência armada contra 
o colonialismo português. 

Filipe Samuel Magaia
(7 de marco de 1937 a 10-11 de out-

ubro de 1966

Filipe Samuel Magaia esteve envolvido 
na primeira fase, da luta de libertação na-
cional. Após integrar o primeiro grupo de 
guerrilheiros moçambicanos da Frelimo, 
formados em 1963 na Argélia, Magaia 
comandou as frentes de guerrilha, ain-
da incipientes. Segundo dados oficiais, 
encontrou a morte assassinado por Lou-
renço Matola, soldado da FRELIMO ao 
serviço dos portugueses, numa data im-
precisa entre 10 ou 11 de outubro de 1966, 
ao regressar à Tanzânia, após inspecionar 
combatentes na linha da frente.
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EMÍLIA DAÚSSE

Emília Daússe Thembo nasceu em 1953, no 
povoado de Nyaakamba, província de Tete. 

Emília Daússe perdeu a vida a 11 de novembro 
de 1973, vítima de um ataque e/ou emboscada da 
tropa colonial portuguesa, após algumas inves-
tidas em desmantelar a Base de Nyaluiro, onde 
Emília Daússe encontrava-se a desempenhar 
as suas actividades de transporte de material de 
guerra e víveres. Emília Daússe não teve filhos 
pois morreu muito jovem ainda. Os seus parentes 
directos são filhos e netos dos seus dois irmãos, 
que também já perderam a vida. 
Destacou-se como uma das mais activas dinam-
izadoras e orientadoras do movimento de apoio 
aos guerrilheiros. Emília Daússe realizou os seus 

treinos político-militares no Campo de Nachin-
gwea, na Tanzania, onde chegou em Março de 
1972, na companhia de outras militantes vindas 
da Frente de Tete.
Hoje heroína nacional, Daússe é relembrada como 
uma jovem guerrilheira, líder e mobilizadora de 
homens e mulheres à causa da independência de 
Moçambique. Tal como muitas outras mulheres 
do seu tempo, ela simboliza a agência feminina 
nos processos políticos no país. A sua posição de 
heroicidade somente a “servir” aos guerrilheiros 
na luta armada é mais uma consequência de pro-
cessos não favoráveis à uma real igualdade da 
mulher, do que um atestado às suas reais capaci-
dades políticas e militares. 
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EDUARDO MONDLANE

Eduardo Chivambo Mondlane nasceu 
no distrito de Manjacaze, província 

de Gaza, em 20 de Junho de 1920 e mor-
reu a 03 de Fevereiro de 1969, com apenas 
49 anos vítima de um assassinato através 
de uma carta-bomba. Perdeu o pai muito 
cedo (1922), tendo sido educado pela mãe 
e pela família. Aos 12 anos, começou a es-
tudar numa escola da Igreja Presbiteriana.
Mondlane dirigiu a Frelimo durante os pri-
meiros seis (6) anos da luta armada, perío-
do de uma fragmentação profunda, em que 
emergiram duas alas no movimento, uma 
que via a revolução socialista como uma 
componente essencial da luta e outra que 
via a luta pela independência como o passo 
mais importante. Mesmo com as clivagens 
internas no partido, Mondlane foi reeleito 
no segundo congresso da FRELIMO, real-
izado em Moçambique, em Julho de 1968.
A 3 de fevereiro de 1969, Mondlane rece-
be uma correspondência no seu escritório 

em Dar es Salaam que continha uma bom-
ba, pela qual foi morto. Os responsáveis 
pela sua morte até hoje continuam descon-
hecidos, embora levantam-se hipóteses 
que apontam para a Polícia de segurança 
Portuguesa (PIDE/DGS), às alas dentro 
da FRELIMO que pretendiam tomar o 
poder e até a algumas figuras políticas da 
Tanzânia. 
Mondlane é descrito como o arquitecto da 
Unidade Nacional, defensor do federalis-
mo e participação popular (democracia). 
Hoje, em jeito de homenagem, a maior 
universidade pública e a mais antiga do 
país carrega o seu nome: “Universidade 
Eduardo Mondlane”. Eduardo Chivambo 
Mondlane simboliza a resistência nacional 
contra o colonialismo português e todas as 
formas de dominação colonial. Com a sua 
morte, um Moçambique democrático, fed-
eral e de participação popular continua a 
ser um ideal por alcançar.

Mondlane é descrito como o arquitecto da Unidade 
Nacional, defensor do federalismo e participação 

popular (democracia)
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HERÓIS, HEROICIDADES E SIMBOLISMOS

Em Moçambique, a heroicização é inseparável da pro-
dução de uma memória colectiva de dimensão nacional 
por parte do Estado e seus agentes políticos. No geral, 
o conceito de Herói está ligado tanto à sociedade que 
o criou, como à época da sua criação. Sendo assim, as 
qualidades de um determinado herói estão ligadas aos 
valores da sua época e às necessidades do povo. 
Essa produção faz da memória um dos instrumentos de 
legitimação da ordem social dominante. Exaltar a hero-
icidade dos combatentes de libertação, vivos e mortos, 

Um herói é símbolo de que acto e facto social, e quem decide o 
valor dos símbolos que fazem o herói? 

é uma das estratégias que o partido libertador tem usa-
do para a sua manutenção no poder. Com o surgimento 
de novas interpretações sobre a história política, falar 
de heróis se tornou um exercício de luta pelo direito de 
existir no Estado.
Os debates actuais no país sobre a inclusão no quadro 
de heróis e de heroicidade de figuras que represen-
tam outras expressões culturais e políticas é um sinal 
forte dos desafios da aceitação da ideia de um Estado 
democrático.



25

EM JEITO DE CONCLUSÃO:

As biografias e assuntos aqui discutidos tentaram 
cobrir as diferentes fases de construção do Esta-

do Moçambicano. Algumas figuras tiveram uma pas-
sagem relâmpago pela história política do país, mas 
nem por isso essa passagem foi insignificante. Deix-
aram marcas que lhes conferiram o estatuto de heróis, 
tal como Emília Daússe: 

● O período colonial, quando a participação política 
começou a ser pensada e realizada dentro do quadro 
do estado moderno Moçambicano, quando Moçambi-
canos começaram a formular a participação política 
dentro dum quadro de direitos colonial;

● O período da luta armada de libertação nacional di-
recionada a uma afirmação política africana no quadro 
do Estado-Nação europeu, quando os moçambicanos 
começaram a lutar pela autodeterminação;

● O período da definição do modelo de Estado, que 
acontece com o processo de maturação ideológica 
da Frente de Libertação de Moçambique, com difer-

entes grupos e regiões tentando ganhar a supremacia 
ideológica na definição do modelo do Estado pós-co-
lonial; A guerra dos 16 anos (civil ou de desestabi-
lização), que definiu os contornos do movimento de 
contestação ou de defesa dos modelos vencedores e 
ganhadores do conflito ideológico ocorrido na Freli-
mo no período anterior à independência;

● A guerra dos 16 anos (civil ou de desestabilização), 
que definiu os contornos do movimento de con-
testação ou de defesa dos modelos vencedores e gan-
hadores do conflito ideológico ocorrido na Frelimo no 
período anterior à independência;

● O processo de paz, que trouxe novos atores na are-
na política nacional e novos quadros de referência no 
tratamento dos desafios de construção do Estado;

● A democracia, que tal como a independência, 
trouxe novos tipos de contestação sobre que modelos 
de governação seriam mais apropriados para constru-
ir o Estado;
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