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 RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as reflexões suscitadas pela realização do campo 

da pesquisa financiada pelo Programa de Mobilidade Internacional Capes/AULP, edital n° 

33/2012, intitulada “Políticas Públicas e movimentos sociais na institucionalização dos 

processos socioambientais: uma análise comparativa entre Moçambique e Brasil” realizado 

em Maputo, capital de Moçambique, entre Agosto e Novembro de 2017. Tendo como 

material este período de vivência in loco, busco a partir de consultas bibliográficas e de 

aspectos referentes à realização da minha pesquisa enquanto estudante de Sociologia na 

Universidade Eduardo Mondlane, analisar o modo como historicamente o Ensino Superior em 

Moçambique demonstra ainda hoje manter uma agenda de ensino e pesquisa alinha aos 

interesses políticos de países estrangeiros, que por sua vez, são os principais financiadores de 

estudos científicos no país e que promovem mudanças estruturais na esfera social 

moçambicana através da veiculação de discursos desenvolvimentistas. Meu intento é 

contribuir com as reflexões acerca dos efeitos que essa dependência do capital estrangeiro 

exerce sobre os projetos implementados pelos governos moçambicanos através dos anos. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to present the reflections raised by the field of research funded by the Capes 

International Mobility Program / AULP, Publication No. 33/2012, entitled “Public Policies 

and Social Movements in the Institutionalization of Social and Environmental Processes: A 

Comparative Analysis between Mozambique” and Brazil ”held in Maputo, the capital of 

Mozambique, between August and November 2017. Having as a material this period of 

experience in loco, I search from bibliographic consultations and aspects related to the 

accomplishment of my research as a student of Sociology at Eduardo University. Mondlane, 

to analyze how historically Higher Education in Mozambique still demonstrates today to 

maintain a teaching and research agenda in line with the political interests of foreign 

countries, which in turn are the main funders of scientific studies in the country and that 

promote structural changes in the country. Mozambican social sphere through the delivery of 

developmental discourses. My intention is to contribute to the reflections about the effects 

that this dependence on foreign capital has on the projects implemented by the Mozambican 

governments over the years. 

KEYWORDS: MOZAMBIQUE. HIGHER EDUCATION. UNIVERSITY. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Tendo por base minha experiência como estudante de Sociologia na Universidade 

Eduardo Mondlane e material levantado em pesquisas bibliográficas, procuro analisar neste 

trabalho o modo como historicamente o Ensino Superior em Moçambique demonstra ainda 

hoje manter uma agenda de ensino e pesquisa alinhada aos interesses políticos de países 

estrangeiros, que por sua vez, são os principais financiadores dos estudos científicos no país. 

Meu intento é contribuir com as reflexões acerca dos efeitos que essa dependência do capital 

estrangeiro exerce sobre os projetos implementados pelos governos moçambicanos. Diante 

dessa perspectiva, pretendo me ater aos desdobramentos desse fenômeno social no âmbito da 

Universidade Eduardo Mondlane, utilizada como referencial durante o período de pesquisa. 

Esta pesquisa baseou-se na releitura das bibliografias recolhidas durante o trabalho de campo, 

bem como de referências utilizadas durante a produção destas. Grande parte do conteúdo 

retirado da internet é oriunda dos sites das organizações com as quais foi feita interlocução, 

sendo de extrema utilidade o repositório acadêmico da Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM); bem como, os acervos digitais do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) e 

Observatório do Meio Rural (OMR).  

 Para a busca realizada no Google com o objetivo de compreender como são debatidas 

questões inerentes aos projetos de desenvolvimento em curso em Moçambique e seus 

desdobramentos tanto para academia quanto para a sociedade civil, as palavras utilizadas 

foram “Desenvolvimento”; “Etnicidade”, “Ensino Superior”, “Agricultura” e “Moçambique”. 

Também foram utilizados artigos escritos por colegas pesquisadores de Moçambique que 

versam sobre questões relativas à qualidade da Educação ofertada no país, e acerca das 

dinâmicas de produção científica vigente na região. 

 Moçambique é um país localizado na África Austral com população que ultrapassou 

os 28 milhões de habitantes de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Nacional 

de Estatística, (INE), em 2017. É um país que teve sua história marcada pela luta contra o 

colonialismo português, e que após sua Independência, em 1975, mergulhou em um conflito 

armado dentro das próprias fronteiras, o que gerou elevados impactos econômicos e sociais 

que perduraram para além dos dezesseis anos da luta armada (1976-1992), deixando o 

território moçambicano destruído. O pós-independência havia promovido uma sensação de 

euforia que trazia consigo esperanças de se constituir uma identidade nacional que até então 

encontrava-se reprimida pelo jugo do colonialismo. Assim, alguns autores (ABRAHANSON 
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E NILSON, 1995, pp.48 apud COSTA, 2009, pp. 11), apontam que após 1977 houve uma 

“euforia da independência” que propiciou o aumento da participação popular em campanhas e 

trabalho solidário, e que esta pode ter contribuído para alguns avanços sociais à época, através 

dos investimentos em áreas sociais realizados pelo Estado, tais como: a expansão do sistema 

escolar; a redução do analfabetismo (de 93% para 70% em cinco anos) e o aumento do 

número de postos de saúde em regiões rurais. (COSTA, 2009, pp.11). Porém, estes avanços 

duraram pouco tempo, e os sinais de retrocesso econômico se evidenciaram e agravaram-se 

até meados da década de 1980.   Desta forma, tratar da criação do projeto de Ensino Superior 

no país requer uma análise que considere quais são os agentes envolvidos nesse projeto e, 

sobretudo, que interesses estão sendo representados por estes.  Para tanto, é imprescindível 

compreender os processos temporais que marcam a história do Ensino Superior em 

Moçambique, que por sua vez, podem ser confundidos com o de consolidação do Estado-

Nação. Compreendendo o Ensino Superior como um fenômeno social complexo (LANGA, 

2014, pp. 371 ), portanto, dotado de processos que não podem ser apreendidos apenas pela 

experiência participativa (idem), inicio minha reconstituição a partir da década de 1960, ainda 

com o país vivenciando o regime colonial.  Prosseguirei delineando que características se 

mantiveram e quais foram substituídas nos anos que seguiram o pós-Independência, e 

ressaltarei aspectos relativos ao período da experiência socialista em Moçambique. 

 Também pretendo arguir acerca do processo de expansão das Instituições de Ensino 

Superior no país logo após a abertura de mercado e à adesão ao multipartidarismo, e buscarei 

pontuar detalhadamente como esta ação polítca esteve relacionada com os interesses do 

Estado moçambicano de corresponder às exigências de investidores estrangeiros.  

 Também me debruço sobre a questão dos discursos desenvolvimentistas enquanto 

propulsores de políticas e de alianças no âmbito de organizações multilaterais que por sua vez, 

têm por integrante do corpo diretivo agentes de desenvolvimento formados sob essa lógica de 

desenvolvimento, funcionando portanto, em redes e se instaurando ao redor do mundo sob sua 

forma mais comum: programas de grande estrutura.  

 Dando continuidade às reflexões, utilizarei as experiências, entrevistas e anotações de 

caderno coletadas durante a realização do trabalho de campo, de modo a somar às teorias 

minhas percepções e vivências individuais enquanto estudante de graduação e pesquisador.  
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Capítulo II: DA LUTA ANTICOLONIAL AO MODELO SOCIALISTA DE GOVERNO

  

2.1: Sobre a resistência ao colonialismo 

 

 Os anos 1960 tiveram grande relevância para o continente africano, sobretudo, devido 

ao que pode ser considerado como consequência da mudança ocorrida no globo após a 

Segunda Guerra Mundial. É a partir deste período que os sistemas coloniais existentes em 

África passam a sentir os efeitos da pressão internacional, manifestada por ativistas, 

intelectuais e organizações em favor da independência dos povos colonizados em todo o 

continente. O período de transição da década de 1960 para a de 1970 foi marcado por maciça 

revolta política no continente africano. (MURAPA, 2002. apud MASANGAIE, 2018). A 

particularidade da região da África Austral é que a presença de países colonizadores era 

considerável, e ainda houve resistência quanto ao processo de descolonização. Nesse sentido, 

como consequência dessa resistência, a luta pela independência travada pelos países dessa 

região assumiu uma postura estratégica diferenciada das negociações políticas pacíficas: a luta 

armada. Destaca-se também a difusão dos discursos nacionalistas ao redor do mundo que 

contestavam os processos de integração e assimilacionismo, características principais dos 

regimes colonialistas.  De acordo com Rosário (2013):  

O regime colonial português era um parente pobre nessa movimentação 

planetária. Por isso, não entendeu logo o movimento nacionalista numa 

perspectiva global e tentou encontrar a sua própria leitura, misturando a 

visão demonizada das consequências da Guerra Fria e a percepção de 

que o seu sistema colonial era diferente – mais doce e aceitável perante 

os povos africanos. Apostou na assimilação e assunção da 

“portugalidade ultramarina”. (pp. 46).  

 Diante do cenário de iminente luta armada, em 1962 já estavam organizados no 

âmbito da sociedade moçambicana grupos que se posicionavam contra o colonialismo dos 

portugueses, que com o avançar do tempo e por sua semelhança em relação às pautas 

anticoloniais acabaram por se unir. Destaco também que em junho do mesmo ano, uniram-se 

dirigentes de três organizações nacionalistas em Moçambique: a União Nacional 

Moçambicana (MANU) surgida dois anos antes e formada pela fusão de diversos grupos 

nacionalistas; a União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO); e a União 

Nacional Africana para a Independência de Moçambique (UNAM), para fundar a Frente de 
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Libertação de Moçambique, a FRELIMO, principal e mais jovem força anticolonialista do 

continente africano na época, tendo organizado em setembro deste mesmo ano seu primeiro 

congresso, no qual foram estabelecidas as pautas e objetivos comuns daquelas organizações 

recém-fundidas. A FRELIMO, que inicialmente buscou formas de diálogo com o governo 

português, havia mudado seu posicionamento, a inevitabilidade da luta armada para alcançar a 

independência estava presente no horizonte político do movimento (Meneses,2015, p.15), 

como pode ser  verificado nesse excerto da “proclamação da luta armada” do então presidente 

Eduardo Mondlane: 

[...] O Congresso da FRELIMO afirmou unanimemente a vontade e 

determinação do povo moçambicano de lutar por todos os meios para a 

conquista da Independência Nacional. [...] Hoje, face à constante recusa 

do governo português em reconhecer o nosso direito à independência, a 

FRELIMO, reafirma que a luta armada é a única via que permitirá ao 

povo moçambicano realizar as suas aspirações à liberdade, justiça e 

bem-estar social. O nosso combate não cessará senão com a liquidação 

total e completa do colonialismo português. (MONDLANE, 1962 apud. 

MUIUANE, pp. 38, 2006).  

 Esta posição de encarar o colonialismo como inimigo principal, segundo Meneses 

(2015), espelha uma análise política sofisticada, segundo a autora a leitura das resoluções 

adotadas durante o I Congresso da FRELIMO (1962) identifica a produção simbólica do 

inimigo- o colonialismo e todas as ameaças à unidade do movimento – como um dos pilares 

do seu projeto ideológico. Por sua vez, Portugal estrategicamente objetivando a manutenção 

do regime colonial, e visando escapar às exigências expressas na Carta das Nações Unidas, 

decide transformar suas colônias em províncias ultramarinas, e assim sendo, constituiriam 

parte de um Portugal multicontinental, de acordo com Nogueira (1961 apud Meneses, 2015, 

p. 15). Por outro lado, perspectivando a formação de quadros públicos decidiu criar também 

em 1962, em Lourenço Marques, a primeira escola de Ensino Superior popularmente 

conhecida como “Estudos Gerais e Universitários de Moçambique” (EGUM). Entretanto, esse 

movimento de reação dos colonizadores de nada serviu como aponta Rosário (2013): 

O ensino superior criado em Angola e em Moçambique na década de 

1960 não absorveu a elite negra, de tal forma que, quando uma década 

depois colapsou o regime colonial, a elite negra não estava nas 
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universidades de Angola e de Moçambique. Estava sim, sobretudo, nas 

matas combatendo o regime colonial, ou exilada no estrangeiro (pp.47).  

 Tratando acerca dos moldes do ensino superior durante o período de dominação 

colonial, Namuholopa afirma que : 

Com o sistema segregacionista do colonialismo português, em que dum 

lado, por exemplo, estavam as escolas oficiais destinadas aos filhos dos 

portugueses e assimilados oferecendo um ensino, e de outro, as escolas 

“indígenas”, como diz o termo, destinadas aos nativos com uma 

formação limitada, o Estado português acaba legitimando a divisão de 

classes, inimigo da Unidade. (p.51) 

 Esse cenário se completa, quando após as independências de outras colônias, como as 

britânicas, belgas e francesas no final da década de 1950 e início da década de 1960, no ano 

de 1963, os países africanos independentes congregados na Organização da Unidade Africana 

(OUA), canalizaram os apoios e esforços aos movimentos de libertação nos países que 

sofriam com regimes minoritários e racistas, ou que estavam ainda sob dominação colonial.  

De acordo com (MASANGAIE, 2018, p.23), durante a luta pela libertação nacional de 

Moçambique, foram estabelecidas relações de amizade com outros movimentos que tinham 

sido acolhidos na Tanzânia, que havia oferecido partes de seu território para bases de 

preparação político-militar aos movimentos de libertação, inclusive à FRELIMO.  Com o 

avançar da luta armada anticolonial, que teve suas primeiras vitórias na região norte do país, 

em meados dos anos 1960 constata-se que a FRELIMO já vislumbrava os efeitos de 

contradições, seja na esfera política, tanto na militar ou administrativa, que viriam a culminar 

na morte de diversos de seus líderes, incluindo Eduardo Mondlane. Meneses (2015) 

analisando como desdobravam-se as divergências internas da FRELIMO a partir dos 

discursos reproduzidos pelo seu Cômite Central, afirma que estas oposições teriam construído 

dois projetos divergentes e distintos relativos às possíveis formas de condução da luta, e 

também sobre os passos a seguintes ao pós-Independência. A autora argumenta que, 

 

A dualidade de poderes opondo as lideranças tradicionais, vistas como 

reacionárias, e os revolucionários, estruturados em torno do projeto 

político‑militar, explicam a divisão no seio do movimento. Estas linhas, 

claramente definidas durante o II Congresso da FRELIMO (1968), 

refletiam propostas distintas quanto às estratégias que o movimento 
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devia perseguir. Este agudizar das contradições internas no seio da 

liderança da Frente levou Uria Simango, então seu vice‑presidente, a 

publicar um panfleto onde, por um lado, criticava a radicalização da 

revolução e, por outro, expunha abertamente os conflitos que a 

FRELIMO atravessava. Simango defendia: “ainda não somos 

suficientemente fortes para combater os portugueses e seus aliados e 

simultaneamente travar uma guerra contra uma classe burguesa 

nacional”. Em paralelo, e questionando o espírito de “deixa andar” que 

imperava no Comité Central, denunciava a presença de uma hegemonia 

‘sulista’ na liderança da FRELIMO, que urgia remover. (MENESES, 

2015, p.17)  

 

 Meneses(2015) ainda pontua que o evento que melhor caracteriza estas disputas 

internas entre linhas políticas da FRELIMO, é a crise de 1968/69 quando a tensão entre o 

nacionalismo anticolonial e os projetos que versavam sobre os desdobramentos da luta pela 

libertação foram acentuados pelo contexto da experiência com as zonas libertadas. Nestes 

territórios, de acordo com Machel(1980 apud Meneses,2015), era possível identificar a 

presença de interesses de classe diferentes e antagônicos. E o ex presidente ainda afirma que:  

 

A característica fundamental das zonas libertadas é que as massas 

cumprem as palavras‑chave, são mobilizadas e publicamente 

organizadas por nós, e seguem a nossa linha [política] nas suas 

atividades diárias. É assim que a libertação da exploração, a eliminação 

do tribalismo e o nascimento da nação acontecem juntamente com o 

estabelecimento prático do poder popular a nível das estruturas 

políticas, económicas e sociais. […] As zonas libertadas são centros de 

difusão da nossa ideologia, da vida nova que estamos a criar. 

(Machel,1974 apud Meneses, 2015, p.18)  

 

 A autora finaliza sua análise afirmando que nos anos 70, com o estender da luta para 

sul (Tete, Manica e Sofala), o projeto político foi-se consolidando, expresso agora como uma 

revolução democrática popular, cujo objetivo central era o estabelecimento de uma ordem 

social mais justa e igualitária. Conclui então quando pontua que 
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Embora a FRELIMO almejasse ser reconhecida como a única força 

nacionalista em Moçambique, no início da década de 1970 o contexto 

político revelava-se muito mais complexo. Na frente política, o 

colonialismo português procurava cativar os moçambicanos com 

promessas de mudanças paulatinas, mais integracionistas. Uma das 

implicações deste processo foi a consolidação de uma pequena 

burguesia negra que havia emergido em contexto urbano, especialmente 

na Beira e em Lourenço Marques. (MENESES,2015, p. 22) 

 

  No início da mesma década, (1970) de acordo com (MASSANGAIE, p.24) Tanzânia, 

Zâmbia e Botswana juntaram-se em uma aliança informal para apoiar a luta anticolonial pela 

independência em Moçambique e Angola e mais tarde o Zimbábue. O autor afirma que esses 

países foram chamados de Estados da Linha de Frente. Estes Estados eram na verdade países 

que haviam conseguido a Independência e que tomaram para si a responsabilidade de apoiar 

países vizinhos que sofriam com regimes colonialistas, na luta pela independência. Segundo 

Matusse (2009 apud MASSANGAIE, p.25), o ambiente de confrontação que se vivia na 

África Austral contribuiu para a formação dos Estados da Linha de Frente. Evidencia-se que 

Moçambique, após sua independência teve papel decisivo no processo de libertação de outras 

colônias na região.  Segundo Massangaie (p. 25), os Estados da Linha de Frente 

desempenharam papel decisivo na coordenação de ações políticas, diplomáticas e militares 

para a libertação da África Austral. Segundo Gallo (2018) nos anos que se seguiram a 

independência (1975): 

 

A ideologia socialista de viés soviética impôs valores ditos 

revolucionários nos quais a estética teve um papel secundário e até 

ameaçador. Naquele contexto, os considerados improdutivos e 

subversivos, a exemplo de diversos artistas e críticos do sistema, foram 

enviados para campos de reeducação a fim de aprenderem o valor do 

trabalho coletivo e se transformarem no chamado Homem Novo 

Moçambicano, que deveria substituir as velhas categorizações do 

período colonial e dirimir o poder da estrutura tradicional, considerada 

tribal. (p.137) 
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 O Ensino Superior, bem como a educação moçambicana desde então passou por 

diversas transformações, tanto por conta da instauração do novo modelo de governo após a 

Independência, quanto no que se refere às transformações administradas pelo Estado, 

assumido pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 1975 após dez anos de 

luta armada (1964-1974), para corresponder aos anseios das organizações internacionais que 

interferiam diretamente no avançar da luta anticolonial através do financiamento e 

posteriormente, com os investimentos realizados para dar início à nova era do país que se 

erguia após anos de luta armada e sendo obrigado a configurar seu novo sentido de identidade 

nacional, e por consequência, seus objetivos enquanto nação independente.  
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2.2: A guerra num país socialista em desenvolvimento e a universidade em tempos 

revolucionários 

 

 Em setembro de 1974 foi assinado em Lusaka, capital da Zâmbia, o acordo entre o 

Estado Português e a Frente de Libertação de Moçambique, o chamado Acordo de Lusaka, 

que selava a Independência de Moçambique; embora tenha sido marcada para ter sua 

celebração solene apenas em junho do ano seguinte na mesma data de aniversário da 

FRELIMO. O que se selava era o fim do regime colonial e de suas formas de exploração. 

Deste modo, era imperativa a necessidade de construção política de um modelo novo que 

pautasse a existência do indivíduo moçambicano, enquanto agente de sua própria história 

social. Como sugere Namuholopa (2016, p.45) era preciso que uma nova ordem política e 

uma nova estrutura social fossem criadas para dar um novo rumo à dinâmica social.  Através 

de uma nova ordem política que priorizasse o aspecto social, e nesse sentido, o socialismo 

mostrou-se o mais apropriado para a FRELIMO.  

 O período de 1977-1987 em Moçambique teve como característica fundamental o 

experimento socialista (LANGA, 2014, pp. 366), embalado pela FRELIMO que em 1977 

durante seu Terceiro Congresso declarou-se oficialmente um partido de vanguarda marxista-

leninista sob a liderança de Samora Machel, que assumira a presidência em 1969 após o 

assassinato de Eduardo Mondlane pela polícia política portuguesa (PIDE).  

 As estatísticas oficiais de ajuda externa indicam que a partir do momento em que a 

FRELIMO se declarou marxista-leninista o volume de ajuda feita pela URSS aumentou 

(MALOA, 2009, pp.89). Era também o período em que o país passava por um conflito 

armado interno, a guerra dos dezesseis anos (1976-1992) custou a infraestrutura, recursos 

humanos e confrontos étnicos. Sendo travada entre a FRELIMO e a RENAMO (Resistência 

Nacional de Moçambique), esse confronto ocorria em meio ao cenário global de Guerra Fria, 

a cisão do mundo entre capitalistas e comunistas. A experiência socialista moçambicana tinha 

à frente do aparelho de Estado, membros associados a grupos étnicos da região sul do país, 

que recebiam investimentos da União Soviética Socialista, e na outra ponta, disputando esse 

campo de poder, havia a RENAMO, que contava com financiamento de países que 

mantinham regimes minoritários, como por exemplo, a Rodésia, e que tinha como membros 

indivíduos associados aos grupos étnicos Ndau/Shona, da região central de Moçambique. 

Segundo Carvalho (2013, p.5): 

A guerra pode estar ligada à construção social e política da etnicidade e 

de forma mais ampla à construção da sociedade moçambicana, 
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requestionando a demarcação de fronteiras entre indivíduos e grupos.- 

Fronteiras de pertença que são constantemente negociadas sendo a 

etnicidade uma questão de organização social.(BARTH,1976 apud 

CARVALHO, 2013). 

 

 Ainda de acordo com Carvalho, estas categorias tornaram-se trans-étnicas, 

representando uma categorização social e apontando também profissões passíveis de 

mobilidade ou imobilidade social. Acredito ser pertinente que aqui seja inserida uma breve 

contextualização do pós-independência, onde devo ressaltar que há algumas peculiaridades do 

Estado- Nação moçambicano,  como por exemplo, no que diz respeito às fronteiras - que 

foram delimitadas pelos poderes coloniais em finais do século XIX, e não pelo espaço de 

vivência real das diversas etnias existentes no país, que cruzam fronteiras entre Moçambique, 

Tanzânia, Malaui, Zimbábue, África do Sul e Zâmbia, de acordo com Patricio (2011, apud 

CARVALHO, 2013). Cabia, portanto, à FRELIMO, gerir esses confrontos étnicos de modo 

que a diversidade étnico-cultural existente pudesse ser a chave para o desenvolvimento 

almejado pelo novo projeto de Estado. 

 Desse modo, como produto das relações assumidas durante o período da luta armada 

anticolonial, há o que alguns autores denominaram como aspectos que influenciaram o 

despertar de consciência da FRELIMO. E sendo assim, como parte da preparação para o III 

Congresso, a FRELIMO publicou um conjunto de teses que visavam sintetizar as razões pelas 

quais o movimento decidiu se transformar em um partido marxista-leninista; tratando acerca 

do seu caráter de classe e a sua constituição em Partido de Vanguarda da aliança operária-

camponesa, além, claro de expor seu papel como dirigente do Estado e da sociedade.  Estas 

teses foram adotadas no Congresso da Frelimo (agora partido) em Fevereiro de 1977. De 

acordo com (GÓMEZ, 1999, p. 271, apud NAMUHOLOPA, 2016, p.46): “coerente com a 

concepção leninista, o partido foi concebido como agente central da direção do Estado, da 

organização, da educação das massas trabalhadoras e da democratização da sociedade”. Sendo 

assim, as teses para o III Congresso explicam que:  

 

O partido poderia ser composto por quadros de vanguarda da 

classe operária e também da classe dos camponeses militantes; 

em primeiro lugar por aqueles que participaram ativamente nas 

cooperativas e nas aldeias comunais. Os outros trabalhadores, 
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intelectuais, funcionários dos mais variados setores de trabalho 

também podiam fazer parte, desde que, através de sua luta, 

mostrassem abandonar a velha mentalidade. (Ideologia 

colonial). Assim, o recém-formado partido Frelimo esforçou-se 

em criar a sua estrutura de base em todos os níveis da sociedade 

moçambicana, com vista a responder a anseios desta formação 

política. Os comitês foram ampliados a todos os níveis, 

começando nas Células. (NAMUHOLOPA, 2016, p. 46). 

 

 Depois de proclamada a Independência, os cargos e postos iam sendo assumidos pelos 

então militantes da FRELIMO, portanto, as mudanças no Estado começaram a ser feitas. De 

acordo com Gómez (2009 apud Namuholopa, 2016), pelo seu caráter leninista, que é uma 

vanguarda operária, nas primeiras campanhas de estruturação do partido, o grande número de 

células concentrou-se no aparelho do Estado e nas fábricas, reitera que apenas nas campanhas 

posteriores que a estrutura do partido chegaria aos demais cidadãos comuns de todos os 

níveis, armando-os de ferramentas ideológicas para seu papel ativo nos debates dos assuntos 

que mais lhe preocupavam. (p.47).  

  O primeiro Estado de Moçambique implantado pela FRELIMO traçou sua estratégia 

de desenvolvimento substituindo os moldes “capitalistas” de produção pelo socialismo 

(MALOA, 2011, pp.86).  Foi, portanto, um período caracterizado pela nacionalização do setor 

econômico e serviços sociais, como habitação, justiça, saúde.  O período da construção do 

“homem novo” e do Estado monopartidário, monolítico e totalitário (ARENDT,1953 apud 

CARVALHO, 2013, p.07). Era preciso assim, pensar nas bases para o desenvolvimento desta 

nova nação, que sendo desestabilizada pela guerra dentro de suas fronteiras, visava atuar na 

formação política como alternativa à falta de recursos humanos. 

 Segundo Nipassa (2013 p.12), com a independência do país em 1975, Moçambique 

precisou de ajuda externa para retomar a economia e desencadear o processo de 

desenvolvimento. O autor e professor da Universidade Eduardo Mondlane ainda argumenta 

que o país beneficiou-se da ajuda da União Soviética, China, dos países nórdicos e alguns 

movimentos progressistas dos Estados Unidos e da Europa. (Idem). Por fim, Nipassa afirma 

que o país também contou com o apoio dos cooperantes recursos humanos estrangeiros que 

foram integrados nas mais diversas áreas de atuação profissional. (Idem).Diante da demanda 

por quadros técnicos para a revolução, segundo Gómez(1999, apud Namuholopa, 2016): 
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Em 8 de Março de 1977, num encontro que reuniu estudantes, 

professores e quadros da educação em Maputo, Samora Machel apelava 

à necessidade desses estudantes interromperem os seus estudos para 

assegurarem os setores vagos, pois que a pátria chamava por eles. (p.54) 

 As demandas chegam ao setor da educação, que assume um papel central no projeto 

socialista de Estado, passando a ser, de acordo com Carvalho(2013, p.07), o instrumento de 

educação para moçambicanidade, com um currículo apostado em homogeneizar a história do 

país segundo uma visão Frelimista de Moçambique.  Ainda de acordo com autora, 

nesse período também foi introduzida a disciplina de “Educação Política” na 7°, 8° e 9° classe 

(equivalente ao quinto, sexto e sétimo ano no Brasil), focada na história da FRELIMO 

(movimento), e a família simbolizada por figuras políticas através do ensino de canções 

revolucionárias em que o ‘o pai’ é Samora Machel, a ‘mãe’ Josina Machel, Kenneth Kaunda, 

o tio, e Julyus Nyerere, o avô.  

 Para o Ensino Superior moçambicano o novo momento também representava 

alterações. Contando apenas com as instituições criadas pelo Estado colonialista, significou 

ter a Universidade de Lourenço Marques (ULM) rebatizada, substituindo assim seu nome em 

homenagem ao primeiro presidente: Eduardo Mondlane.  Este último era professor 

universitário, funcionário das Nações Unidas e principal mentor da FRELIMO. (VISENTINI, 

2012, pp.91). Isso significa dizer que a Universidade Eduardo Mondlane, a principal 

universidade pública do país, tinha papel fundamental nessa transmissão dos conhecimentos 

obtidos durante o período da luta armada, como apontado abaixo por Rosário (2013): 

A função da Universidade de Lourenço de Marques, transformada mais 

tarde em Universidade Eduardo Mondlane (UEM), era essencialmente a 

de produzir quadros que pudessem servir à Revolução Moçambicana – 

técnica, científica e ideologicamente preparados. Por isso, o corpo 

universitário, seus dirigentes, docentes, quadros técnico-administrativos 

e estudantes eram considerados quadros da revolução e, portanto, 

também a cada um cabia uma tarefa concreta nas grandes linhas do 

processo revolucionário. (pp.47).  

 A Universidade Eduardo Mondlane, já incumbida de suas atribuições dentro do 

modelo de gestão socialista, investia na formação dos estudantes (que eram enxergados pelo 

Estado como futuros quadros do país), preparando estes com forte influência da ideologia 
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dominante, sobretudo através de aulas sobre marxismo-leninismo que eram oferecidas na 

grade de disciplinas obrigatórias e transversais a todos os cursos. (NOA, 2010, pp. 226). O 

autor ainda pontua que se acreditava que com a formação superior, os quadros iriam assegurar 

o desenvolvimento do país, materializando os princípios da ideologia instituída (pp.227). 

Ainda tratando acerca da formação de quadros para o Estado moçambicano, é importante 

pontuar que no período da guerra civil, em 1978, diante dos ataques da frente conservadora 

moçambicana (RENAMO) aliada à Rodésia, sobre a FRELIMO, a estratégia tomada foi a de 

estabelecer um programa para enviar milhares de jovens moçambicanos para estudar no bloco 

soviético e em Cuba, em um projeto de formação de quadros (VISENTINI, 2012, pp.98). De 

acordo com Namuholopa (2016): 

Foi nesse âmbito que no início de 1980 foi concebido o Plano 

Prospectivo e Indicativo (PPI), definido conforme os modelos dos 

países socialistas do leste da Europa e natureza com fortes traços 

comuns com o plano de Estaline de transformação da natureza .Este 

plano congregava as ações a serem aplicadas em cada um dos setores da 

sociedade e com maior enfoque para a economia. O plano previa um 

desenvolvimento equilibrado num período de 10 anos, ou seja, a década 

de 80/90. O subdesenvolvimento seria vencido, de acordo com o plano, 

com base no poder da ciência, da arte e da técnica. Foi a partir desse 

credo que o governo, para além de promover a educação internamente, 

levou parte significativa dos seus filhos para aprimorarem os seus 

conhecimentos nesse domínio da ciência e da técnica junto dos países 

amigos. 

 Como afirma Gómez (1999), era preciso através da educação a todos os níveis 

fomentar a unidade do povo contra as tendências separatistas do colonialismo.  Afinal, 

embora tenha sido bem concebido e estruturado, o PPI fracassou no que tange à esfera da 

prática, de acordo com Namuholopa, devido ao contexto da região, as campanhas de 

sabotagem da África do Sul (RAS) que, para além das contradições ideológicas, via no plano 

como uma ameaça contra sua hegemonia econômica, ao nível da região Austral de África. 

(p.50).  Este fator, de acordo com o autor, levou a África do Sul a financiar a guerra dos 

dezesseis anos em Moçambique (idem), que através dos investimentos feitos pôde assistir a 

RENAMO conduzir o conflito armado que, segundo Brito(2009, p.21): 
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Espalhou-se rapidamente a todo país, agravando a situação econômica e 

destruindo uma parte da infraestrutura econômica e social, sendo as 

aldeias comunais, as cooperativas, as escolas, os centros de saúde, as 

fábricas, as estradas e as pontes, os alvos privilegiados dos ataques da 

guerrilha. (apud. NAMUHOLOPA, 2016, p 51.) 

  Deste modo, considerando o cenário de luta anticolonial, a Organização da União 

Africana (OUA), decidiu estabelecer um Comitê de Libertação liderado pela Tanzânia. 

Enfocando nesta perspectiva regional, devo destacar que nesse período, especificamente em 

1979, foi realizada uma reunião em Arusha, na Tanzânia, convocada pelo então presidente 

Julius Nyerere, para discutir a formação de uma aliança econômica entre o número crescente 

de membros dos chamados Estados da Linha de Frente, com intuito de coordenar e 

harmonizar suas políticas econômicas. Nesse âmbito surge a Conferência Coordenada para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADCC). Os líderes de nove Estados independentes da 

África Austral emitiram uma declaração sumarizando suas discussões e colocando os quatro 

objetivos de desenvolvimento, sendo estes de acordo com Massangaie (p.30):  

A redução de dependência econômica, particularmente, mas não 

somente, em relação à África do Sul; o fortalecimento de ligações para 

criar uma integração regional genuína e equitativa; a mobilização de 

recursos para promover a implementação de políticas nacionais, 

interestatais e regionais; e a realização de ações concertadas para 

garantir a cooperação internacional dentro dos instrumentos das 

estratégias para liberação econômica. 

 Sendo assim, acredito ter importância que se frise que a Conferência coordenada para 

o Desenvolvimento da África Austral (SADCC), contou com o apoio massivo de doadores 

internacionais. (idem).  Quero destacar que os anos 1980 significaram para o continente 

africano, assim como para o mundo todo, o período no qual o neoliberalismo se impôs como 

modelo econômico global. Sendo assim, é cabível falar da redução de oportunidades que os 

setores sociais tiveram no que tange à criação e implementação de políticas públicas e 

educacionais em Moçambique. E para completar o cenário moçambicano, é necessário dizer 

que do ano de 1962, ainda no período colonial, até meados da década 1980, o país contava 

apenas com a Universidade Eduardo Mondlane enquanto instituição de Ensino Superior 

público. Como expressão inicial do movimento de expansão da universidade pública, foram 
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criados: o Instituto Superior Pedagógico, em 1985, que em 1995 transformou-se na 

Universidade Pedagógica, (UP); e o Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), 

fundado em 1986. Com relação à atuação da SADCC nesse contexto de reformas neoliberais, 

para Abrahamson e Nilsson (1994)  

Os países nórdicos desempenharam um papel muito importante no 

financiamento do programa de investimentos da SADC. Consoante a 

estes autores, nos finais da década de 1980  eles respondiam por cerca 

de 1/4 do apoio internacional total à SADCC. Este apoio era 

considerado como uma condição para diminuir a dependência dos 

países da Linha da Frente em relação à África do Sul, tanto pelos países 

nórdicos como pela maioria dos países da Europa Ocidental. (apud. 

Massangaie, p.30).  

 

 No entanto, já no início da década de 1980, o aumento do preço do petróleo e das 

taxas de juros somado à queda das exportações culminou no colapso da economia, como 

aponta Nipassa (2013). Quero destacar que os anos 1980 significaram para o continente 

africano, assim como para o mundo todo, o período no qual o neoliberalismo se impôs como 

modelo econômico global. Sendo assim, é cabível falar da redução de oportunidades que os 

setores sociais tiveram no que tange à criação e implementação de políticas públicas e 

educacionais em Moçambique. Em resposta das deliberações do III Congresso e na 

operacionalização do PPI, que o Ministério de Educação e Cultura (MEC), no seu esforço de 

harmonizar as políticas educativas, cria o Sistema Nacional de Educação (SNE) em 1983, 

através da Lei 04/83 de 23 de Março. De acordo com Gómez (1999, p.356), entre vários, “O 

SNE tem com objetivo 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”. De acordo com Gómez (1999, p.357) outro objetivo do 

SNE tratava-se: a erradicação do analfabetismo para assegurar a todo povo o acesso ao 

conhecimento científico e desenvolvimento pleno de suas capacidades e a introdução de uma 

escolaridade obrigatória e universal de acordo com o desenvolvimento do país para garantir 

educação básica a todos. (apud. NAMUHOLOPA, p.53). Nesse momento, Moçambique 

voltou-se para a comunidade internacional solicitando ajuda. De acordo com Nipassa (2013), 

os Estados Unidos e os doadores exigiram ao país que passasse da economia centralmente 

planejada para a economia de mercado. Em 1984, Moçambique juntou-se ao Fundo 
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Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) e logrou um aumento drástico de 

ajuda.(Idem).Cabe registrar que, no ano de 1986, o Banco Mundial declarava em uma 

conferência no Zimbábue que o ensino superior “era um luxo inacessível” para a África, e que 

“os países africanos não estavam preparados para fazer face”. (CRUZ E SILVA, 2010, pp. 

214). Ainda no ano de 1986, os países e organizações que realizavam doações a Moçambique, 

retiraram a ajuda alimentar anteriormente concedida como uma forma de pressionar o país a 

adotar suas diretrizes econômicas e sociais.  

  O impacto desse discurso certamente influenciou o que alguns autores denominam de 

“desinvestimento” no setor da Educação em Moçambique, tanto a nível das agências 

financiadoras internacionais, quanto no que se refere à postura do Estado Moçambicano 

perante as políticas educacionais, visto que esta crise de investimento ocorria justamente no 

mesmo período em que se dava uma crescente procura pelo Ensino Superior no país. Para 

Moçambique, esse momento ganha um símbolo de perda maior na sua história devido à morte 

do então presidente Samora Machel, em 1986. 

 Acerca das exigências manifestadas para que Moçambique continuasse a receber 

doações, Hanlon e Smart (2008 apud. Nipassa, 2013) afirmam que também foi exigido de 

Moçambique que autorizasse a operação de organizações não-governamentais internacionais, 

fato que ocorreu com o estabelecimento da CARE e World Vision. Cerca de 5 anos mais tarde 

o número destas tinha aumentado para cerca de 180. Dadas as modificações no âmbito 

jurídico que eram necessárias para o desenvolvimento da nação, que ao fim da década de 

1980 já observava a experiência socialista demonstrar seu limite, e que tendo produzido uma 

nova Constituição(1990) buscava corresponder a novos interesses, devia rever portanto, a Lei 

da Educação promulgada em 1983 sob governança socialista. Os tempos mudaram, e no ano 

de 1992 é promulgada a Lei 06/1992 que buscando empregar nova dinâmica ao setor, realizou 

modificações pontuais na estrutura do SNE. O discurso desenvolvimentista da globalização e 

do neoliberalismo parecem ter alcançado proporções novas, e novamente o ensino superior 

realiza uma função chave no processo de transição de uma época para a outra. Junto ao novo 

modelo, uma velha característica da política nacional moçambicana é fortalecida nesse 

período que dá teor à fase neoliberal: as dívidas externas e a grande dependência de capital 

estrangeiro em setores fundamentais da sociedade, como agricultura, tecnologia e neste caso, 

o ensino superior.  
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Capítulo III: ENSINO SUPERIOR NAS POLÍTICAS E DISCURSOS 

DESENVOLVIMENTISTAS 

 

 As décadas que sucederam os anos da universidade moçambicana de ideologia política 

bem definida e visível em sua estrutura física e institucional são marcadas pela forte 

influência do mercado financeiro nos setores sociais da política. O neoliberalismo desponta 

diante do mundo com a queda do muro de Berlim e o final da guerra fria; concomitante a isso, 

as experiências socialistas foram desmontadas em várias partes do globo.  Internamente, 

Moçambique também passava por grandes mudanças; em 1990 o país adotou uma nova 

Constituição da República e com isso acabou abrindo espaço para uma democracia 

multipartidária e para a liberalização do mercado (LANGA, 2006 apud. LANGA, 2014, pp. 

366). Em meados da década de 1980, o país vivenciava os efeitos das mudanças mundiais que 

afetavam diretamente diversas esferas da vida pública. Como anteriormente abordado, os 

avanços desse novo modelo de sistema que privilegia a privatização e a mercantilização dos 

setores sociais como método de alavancar o crescimento através da economia a partir do 

início da década de 1990, deram novas características para o Estado moçambicano e sua 

forma de atuar.  

 Desta forma, a instituições estatais tiveram de ser reformuladas para fim de atender às 

novas exigências, agora compreendidas como fundamentais para manutenção do poder dentro 

do sistema global, bem como garantir a execução dos projetos nacionais de desenvolvimento. 

Quero salientar que busco realizar uma análise que compreende desenvolvimento enquanto 

um campo de poder, tal qual Ribeiro (2008), que elabora sua argumentação analítica 

avaliando a capacidade das redes criadas dentro do campo do desenvolvimento com base nas 

possibilidades que estas têm de impor seus modelos ou de reproduzir outros para fins 

variados. O autor afirma ainda que “Desenvolvimento” abarca diferentes visões e posições 

políticas, variando do interesse em acumulação de poder econômico e político a uma ênfase 

em redistribuição e igualdade (Ribeiro, p.111).  

 Portanto, tendo em vista a definição de campo elaborada por Bourdieu, que aponta 

este como sendo formado por uma série de relações e inter-relações baseadas em valores 

específicos e práticas que operam em dados contextos (apud Ribeiro, 2008, p.110), o campo 

do desenvolvimento é formado por atores de variados segmentos, podendo ser composto:  

[...] por atores que representam vários segmentos de populações locais 

(elites locais e líderes de movimentos sociais, por exemplo); 
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empresários privados, funcionários e políticos em todos os níveis de 

governo; pessoal de corporações nacionais, internacionais e 

transnacionais (diferentes tipos de empreiteiros e consultores, por 

exemplo); e pessoal de organizações internacionais de desenvolvimento 

(funcionários de agências multilaterais e bancos regionais, por 

exemplo). As instituições são parte importante desse campo; elas 

incluem vários tipos de organizações governamentais, organizações não 

governamentais, igrejas, sindicatos, agências multilaterais, entidades 

industriais e corporações financeiras. (RIBEIRO, 2008, p.110) 

 Minha intenção é viabilizar uma compreensão acerca das redes criadas por estes 

variados atores em Moçambique, e avaliar o grau de efetividade que estas tiveram ao forjar 

projetos de desenvolvimento argumentando estar correspondendo às demandas políticas e 

sociais locais e regionais.  Portanto, cabe avaliar que junto ao novo modelo, uma velha 

característica da política nacional moçambicana é fortalecida nesse período que dá teor à fase 

neoliberal: as dívidas externas e a grande dependência do capital estrangeiro em setores 

fundamentais da sociedade, como agricultura, tecnologia e ciência, educação etc. Deste modo, 

a atuação e articulação política do país em conjunto com seus vizinhos regionais tornou-se a 

alternativa para coordenar e harmonizar as políticas nacionais. Assim, como aponta Ribeiro 

(p.111), a estrutura e a dinâmica de cada campo de desenvolvimento estão marcadas por 

diferentes capacidades de poder e interesses que são articulados por meio de processos 

históricos de estruturação de redes.  O autor também afirma que a criação destas redes não é 

um fenômeno recente, e acrescenta que: 

Desde a Revolução Industrial, por exemplo, elas têm operado na 

construção de projetos de infraestrutura de grande escala (PGEs), como 

canais, ferrovias, represas e outras grandes obras que formam a 

quintessência dos chamados “projetos de desenvolvimento”. Os PGEs 

têm características estruturais que lhes permitem ser tratados como 

“expressões extremas” do campo do desenvolvimento: o tamanho do 

capital, territórios e quantidade de pessoas que eles controlam; seu 

grande poder político; a magnitude de seus impactos ambientais e 

sociais; as inovações tecnológicas que frequentemente criam; e a 

complexidade das redes que eles engendram. Eles juntam quantidades 

impressionantes de capital financeiro e industrial, assim como de elites 
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e técnicos estatais e trabalhadores, fundindo níveis de integração locais, 

regionais, nacionais, internacionais e transnacionais. (Ribeiro, 2008, 

p.112)  

 Desta forma, alinhando esta abordagem ao contexto regional analisado, é importante 

destacar que os chamados Estados da Linha de Frente, fundaram a Conferência Coordenada 

para o Desenvolvimento da África Austral (SADCC) em 1980 visando discutir aspectos 

relativos à independência e autonomia econômica. E logo após o início da década de 1990, 

modificaram formalmente o nome da organização durante o acordo de Windhoek, em 1992, 

passando a denominar Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). 

(MASSANGAIE, p.28). 

  Essa mobilização regional anterior à década de 1990 atribuiu a cada Estado-Membro 

da SADCC a responsabilidade por setores específicos da produção econômica. Como pode ser 

visualizado no quadro a seguir:  

 

Tabela 1: Distribuição de Setores de Atividades Pelos Estados-Membros da SADCC em 

1980 

 

Estado Setor 

Angola Comissão de Energia; 

Botswana Pesquisa agrícola, produção de animais e 

controle de doenças de animais; 

Lesoto Meio Ambiente, Administração da terra e 

água; 

Moçambique Cultura, informação, desportos, Comissão 

de Transportes e Comunicações; 

Malaui Pescas, área florestal e fauna selvagem; 

Suazilândia Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Tanzânia Indústria e comercio; 

Zâmbia Emprego, trabalho e mineração; 

Zimbábue Produção agrícola, alimentação, recursos 

agrícolas e naturais. 

 

Fonte: Nsekela, 1981 apud Massangaie, 2018 p. 29. 
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 É imprescindível apontar que, historicamente, devido às fronteiras mantidas com 

zonas importantes para o comércio e a sua extensão territorial, Moçambique pôde contribuir 

estrategicamente tanto para as lutas anticoloniais quanto para o fortalecimento econômico 

nacional, internacional e regional. Massangaie (2018), afirma que, embora esta mobilização 

política ocorra entre os agentes regionais, chefes de Estado dos países da SADCC, deve-se 

salientar que existem discursos controversos acerca dos motivos para sua fundação e sobre os 

reais interessados em seu funcionamento pleno, como assinala em uma nota de rodapé, da 

qual destaco o seguinte excerto: 

 

 

De acordo com Abrahamson e Nilsson (1994, p. 186) existem opiniões 

diferentes sobre os antecedentes da constituição da SADCC: alguns 

observadores afirmam que, na realidade, foi o mundo ocidental que 

tomou a iniciativa de formar a SADCC para, através do 

restabelecimento do sistema colonial de transportes, haver ligações 

mais fortes entre os países da Linha da Frente e o mundo ocidental 

podendo, desse modo, impedir um aumento da influência soviética na 

região. Uma justificação dessa interpretação é que a totalidade do 

financiamento internacional da SADCC é feito pelo mundo ocidental. A 

União Soviética nunca contribuiu para o financiamento da organização. 

Outros observadores vão ainda mais longe e acentuam o interesse do 

mundo ocidental e da África do Sul em ampliar a organização de modo 

a que esta passasse a incluir, não só os Estados da Linha da Frente mais 

radicais, mas também países que tradicionalmente eram mais favoráveis 

à cooperação, tais como o Malauí, por exemplo, para, desse modo, 

poder diminuir o perfil da política externa da SADCC. (p.30) 

 

 

  Além disso, vale argumentar que nesse mesmo período de articulação inicial 

dos países que formavam os Estados da Linha de Frente havia também uma disputa política, 

entre estes e a África do Sul, que visava ampliar os seus territórios de atuação, mas que 
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dependia à época de uma aliança firmada com o Zimbábue, outro país que estava em processo 

de Independência na década de 1980. Ainda de acordo com Abrahamson e Nilsson apud 

Massangaie(2018):  

 

[...] constataram que, para que ambas as organizações (CONSAS e 

SADCC) pudessem ter êxito, era necessária a participação do Zimbábue 

independente. Para além de ser o país mais desenvolvido da África 

Austral depois da África do Sul, o Zimbábue estava localizado no meio 

da região e era, por isso, um país de trânsito importante para todos os 

transportes intercontinentais. (p.28) 

 

 

 Sendo assim, compreende-se o papel geopolítico desempenhado por cada país com 

objetivo de promover o desenvolvimento local e regional. Quanto mais aliados, melhor, e este 

foi o caso do Zimbábue, que entrou para os Estados da Linha de Frente.  

 Entretanto, como pode ser observado existiam diversas frentes de atuação, mas no 

caso de Moçambique e Zimbábue o setor de transporte ganhava maior atenção, sendo que os 

investimentos neste visavam construir territórios mais integrados e proeminentes 

economicamente, dado os usos destas regiões para transporte de alimentos, armas, 

combatentes etc. 

 De acordo com Massangaie (p.26/27), Moçambique pertenceu também à Área de 

Comércio Preferencial para África Austral (PTA), outra organização regional criada em 1982 

que tinha como objetivo promover o comércio, a política aduaneira e a cooperação econômica 

entre os países membros do Sul e Sudeste africano.  

 Acerca dos investimentos, como já abordado na seção anterior, houve grande 

participação de países nórdicos em projetos da SADCC, de modo que, em conjunto com a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) permitiu a execução de vários projetos e de 

seminários de investigação na SADCC. Nesse sentido, Massangaie afirma ainda que: 

 

 

Estes financiamentos eram essencialmente direcionados para o setor de 

transportes e comunicações, considerado muito importante para a 

SADCC devido à influência positiva que a reconstrução e o reforço da 
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infraestrutura de transportes têm para a dependência dos países 

membros inferiores em relação ao sistema de transportes sul-africano. 

Em relação a Moçambique havia necessidade de se poder calcular as 

possibilidades futuras de aumentar as receitas de divisas resultantes dos 

transportes efetuados e que se esperava que pudessem vir a ser o 

resultado dos investimentos efetuados. De referir ainda que durante o 

período colonial foram estabelecidas infraestruturas de transportes 

consideráveis em Moçambique para fazer a ligação entre as minas e as 

plantações dos países do interior com o Oceano Índico.  (p.31) 

 

 

 O autor também analisa que durante os anos de 1950 a 1960, grande parte do comércio 

realizado pela antiga Rodésia (atual Zimbábue), Malauí e Zâmbia, passava necessariamente 

pelos corredores de transporte da Beira e de Nacala no norte de Moçambique, pois, naquele 

contexto haviam sido construídas linhas férreas na direção ocidente-oriente. Segundo 

Abrahamson e Nilsson (1994), à época cerca de um terço das receitas totais de Moçambique 

em moedas estrangeiras tinha origem na utilização das vias de tráfego do país. (apud. 

Massangaie, 2018, p.31). Entretanto, como apontam os autores, tendo em vista a adesão de 

Moçambique às sanções impostas pelas Nações Unidas contra a Rodésia, inviabiliza-se que o 

corredor de Nacala pudesse ser utilizado como a rota de transporte para este país, de modo 

que os portos sul-africanos passaram a ser utilizados para tal. Foi somente após a 

Independência do Zimbábue em 1980 que estas fronteiras foram reabertas, possibilitando que 

as tradicionais vias de transporte de Moçambique desempenhassem seu importante papel, de 

modo que foi no âmbito da SADCC de onde teria surgido a proposta de reconstruir totalmente 

a estrutura de transportes do país, culminando assim, para que Moçambique e suas 

potencialidades estratégicas pudessem ser vislumbradas pela organização. Sendo assim, 

imperava a necessidade de pensar políticas aplicáveis ao país para que culminassem em um 

bom rendimento neste setor, como afirma Massangaie (2018): 

 

 

Foi neste contexto que, no âmbito da coordenação setorial de atividades 

na SADCC, coube a Moçambique a responsabilidade principal de 

identificar, implementar e coordenar os programas de transportes. Foi 
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criada, para o efeito, uma comissão coordenadora especial e regional, a 

Comissão dos Transportes e Comunicações da África Austral 

(SATCC), cujo secretariado encontrava-se em Maputo. [...] No entanto, 

o programa de investimentos elaborado no âmbito da SATCC para 

Moçambique baseava-se exclusivamente na necessidade de reconstruir 

e equipar os três corredores de transporte que, na época colonial, davam 

a Moçambique receitas consideráveis em moeda estrangeira. Nenhuma 

parte desse programa de investimentos abrangia a reconstrução da rede 

de estradas que faz a ligação entre esses corredores de transporte com as 

outras partes do país. Também nunca foram elaborados quaisquer 

planos de investimentos com o objetivo de reforçar as condições para 

um aumento do comércio dentro da região através do alargamento da 

infraestrutura de transportes entre os diferentes países membros 

(Abrahamson e Nilsson 1994) (p.32).  

 

 

 Diante disso, os autores supracitados afirmam que mesmo com os esforços 

empenhados pela SADCC para reduzir a dependência de seus estados-membros com o 

ocidente e com a África do Sul, nos anos 1980 essa dependência para com ambos aumentou, e 

mesmo com baixos índices relativos ao comércio interno da região, a dependência da SADCC 

para com a África do Sul aumentou no mesmo período, e aumentou com o passar dos anos. 

Segundo Massangaie (2018): 

 

 

O reduzido comércio intra-regional e a falta de complementaridade 

entre as economias dos países da região são fatores que contribuíram de 

sobremaneira para este fracasso. Realçando que a maioria dos países 

membros da SADCC estão especializados na produção de produtos 

primários (essencialmente produtos minerais e agrícolas), não 

possuindo capacidade para oferecer os produtos manufaturados 

necessários para o incremento do comércio intra-regional. (p.33) 
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 O autor completa dizendo que a identificação da necessidade de desenvolvimento das 

infraestruturas, como uma área-chave para o desenvolvimento continua sendo uma estratégia-

chave na participação contemporânea de Moçambique na região. (p.35). E ainda salienta que 

o estabelecimento dos corredores de desenvolvimento e as iniciativas de desenvolvimento 

espacial têm encorajado o comércio transfronteiriço e estão promovendo a agricultura local. 

(ibidem).   

 No caso moçambicano, de acordo com Matavele (2012, p.165) a agricultura, para 

além de ser base de sobrevivência da maioria da população moçambicana é, por razões 

históricas, dominada ainda pelo setor familiar. Ela pode funcionar simultaneamente com 

outros setores para produzir um crescimento mais rápido, reduzir a pobreza e sustentar o meio 

ambiente. (ibidem). O fato que prepondera é que os desafios relativos à agricultura e à 

exploração dos recursos naturais, tidos como riqueza do país, colocam a estratégia rumo ao 

desenvolvimento no topo de sua agenda. Assim como Castel-Branco (2017, p.475) afirma, é 

necessário reconhecer que a questão ambiental é parte integrante da economia política do 

desenvolvimento, e, portanto, das tensões, conflitos e dinâmicas de acumulação e reprodução 

econômica e social.    

 Portanto, enquanto estratégia desenvolvimentista tratando da agricultura atrelada às 

problemáticas socioambientais torna-se fundamental, a partir desta condição primária, que o 

Estado promova as infraestruturas e os recursos humanos necessários para melhor aproveitar 

esses recursos naturais, afinal, o desenvolvimento sempre implica transformação (Berman 

apud Ribeiro, 2008, p.110).  E a transformação que se impunha no cenário moçambicano era 

relativa à formação de sua população, que agora necessitava obter conhecimentos técnicos e 

científicos a fim de manter a autonomia sobre os próprios recursos de modo que Moçambique 

viesse a ser o principal responsável pela exploração dos mesmos.  

  Nesse sentido, as atenções destinadas para a formação em nível superior se redobram 

para os governantes em Moçambique, inseridas nessa economia global de conhecimento, as 

universidades ganham papel de destaque para consolidação de programas de desenvolvimento 

no país. Por outro lado, completa Costa (2009):  

Foi no início dos anos 90 do século passado, após as negociações do 

governo Moçambicano com o FMI e o Banco Mundial e a introdução 

do liberalismo económico e da democracia política que a formação 
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avançada começou a se impor gradualmente como um dos critérios 

legitimadores das elites em Moçambique. Mas esse processo de 

mudança não significou, por si e necessariamente, uma renovação das 

elites. Parte destas foi capaz de se transformar por dentro ou de associar 

a si novas personagens detentoras de outros tipos de capitais simbólicos 

e culturais (por exemplo, formação superior, conhecimento de línguas 

estrangeiras, domínio de códigos “culturais” ocidentais). [...] É dentro 

dessa complexa teia relacional que emerge a crescente importância da 

educação superior como forma de estratificação social e de constituição 

e legitimação das elites, concorrendo e, simultaneamente, agregando-se 

ou associando-se a outras formas de legitimação. (p.136) 

 Acrescentando ao cenário moçambicano a qual me refiro, é necessário dizer que do 

ano de 1962, ainda no período colonial, até meados da década 1980, o país contava apenas 

com a Universidade Eduardo Mondlane enquanto instituição de Ensino Superior público. 

Como expressão inicial do movimento de expansão da universidade pública, foram criados: o 

Instituto Superior Pedagógico, em 1985, que em 1995 transformou-se na Universidade 

Pedagógica, (UP); e o Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), fundado em 1986.  

 Langa (2014, p. 384) reitera que a década de 1980, em particular, foi um período de 

declínio do ensino superior [...], e que os países em desenvolvimento, especialmente em 

África, experimentaram um estado de corrosão das instalações e declínio da capacidade de 

financiamento. Isso se agravava no caso moçambicano, pois ocorria ao mesmo tempo em que 

o país passava pelo fim de sua experiência de governação socialista, e, portanto, as 

universidades que no país tinham bem delimitadas as suas funções revolucionárias, tiveram de 

se reorganizar no novo modelo proposto pelas instituições financeiras estrangeiras, e desse 

modo, se submeter às suas exigências e diretrizes. 

 Para o Ensino Superior, esta foi uma fase de expansão territorial das universidades e 

de um crescimento significativo no número de ingressantes. Entretanto, podia ser constatada a 

discrepância existente entre o número de vagas oferecidas nas universidades públicas do país 

e o número de interessados nestas. Isso ocorria não somente na Universidade Eduardo 

Mondlane onde a proporção por vaga era de 8 para 1; no Instituto Superior de Relações 

Internacionais (ISRI), era de 9 para 1, e na Universidade Pedagógica(UP), por sua vez, era de 

9 para  4 (LANGA, 2014, p. 372). 
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 No entanto, de acordo com Langa (2012): 

Moçambique é um caso notável, onde o crescimento exponencial dos 

ingressos não corresponde a baixa taxa de participação no ensino 

superior. Com efeito, Moçambique apresenta taxas de participação na 

ordem dos 1.9% abaixo da média Africana, que ronda aos 5.4 %. Não 

obstante, o sistema de ensino superior assistiu ao crescimento do 

número de ingressos de estudantes de menos de 5.000, em apenas três 

instituições públicas em 1989, para mais de 82.000 estudantes em 2011, 

distribuídos em mais de 38 instituições entre públicas e privadas (MEC, 

2000; CHILUNDO, 2010; LANGA e WANGANGE-OUMA, 

2011)(p.27). 

 Até o ano de 1991, os estudantes que tinham interesse em estudar em qualquer uma 

das universidades públicas do país não encontravam dificuldades para a realização das 

matrículas, situação que se alterou com a criação dos exames admissionais nas universidades 

a partir da modificação realizada pelo governo da época.  

 A Educação Superior ganhou outro significado e função nessa nova fase 

moçambicana, e diante do aumento da demanda por vagas, os diversos agentes da sociedade 

foram estimulados a criar instituições de Ensino Superior. Esse movimento ganhou ainda 

mais força e legitimidade quando, em 1993, foi criada a Lei 1/1993, que garantia a 

participação de empresas privadas e ONG’s nessa área, tornando este setor de prestação de 

serviços mais um nicho para competição de mercado. De acordo com Langa (2014 pp.372), 

no ano de 2010, por exemplo, apenas 17 anos após a criação desta Lei, quase todas as 21 

instituições de ensino superior não governamentais pertenciam a denominações religiosas ou 

corporações com fins lucrativos.  

 A expansão do Ensino Superior em Moçambique se deu principalmente e com maior 

força a partir de 1995. Em 1994, por exemplo, o país contava apenas com três instituições, a 

UEM (Universidade Eduardo Mondlane), a UP (Universidade Pedagógica) e o ISRI (Instituto 

Superior de Relações Internacionais), e no início da década de 1990 o ensino superior 

moçambicano somava pouco mais de 4.000 estudantes.   
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 É importante pontuar que a privatização do Ensino Público, mesmo que ocorrendo 

apenas parcialmente, como no caso Moçambicano, é um reflexo ainda da crise iniciada no 

setor público na década anterior, sobretudo porque diante da falta de recursos para gerir o 

Estado, pouco sobrava para a realização das promessas feitas na Independência, de expansão e 

massificação do Ensino Superior, que deveriam culminar em uma nova fase para o povo 

moçambicano. O Ensino Superior em Moçambique perdeu o estatuto de bem público, e 

assumiu a condição de serviço privado, comercial.  

 Buscando uma maior compreensão desse fenômeno complexo da privatização do 

Ensino Superior em Moçambique, quero explicitar os moldes no qual este se estruturou.  De 

início, cabe pontuar que após o ano de 1995 a criação de instituições privadas de Ensino 

Superior aumentou exponencialmente: foram duas em 1995, a Universidade Católica de 

Moçambique (UCM) e o Instituto Superior Politécnico e Universitário (ISPU); e em 1998 

houve a criação do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM). 

  A década de 2000 assistiu ao que Langa (2012) chama de “boom das universidades 

privadas”, assistiu-se a uma explosão de novos provedores públicos e privados de ensino 

superior, foram criadas em Maputo, na capital, respectivamente, a Universidade Técnica de 

Moçambique (UDM) em 2002; e a Universidade São Tomas de Moçambique (USTM) em 

2004. Cabe salientar que neste período que compreende a década entre 2000-2010, o Banco 

Mundial concedeu um empréstimo a Moçambique  para que fosse executado o Plano 

Estratégico para o Ensino Superior (PEES), de modo que esta instituição financeira 

internacional exerceu pressão sobre o país determinando que este tivesse de apostar na 

expansão do Ensino Superior a partir da diversificação dos modelos de financiamento. Nas 

palavras do autor, cabia a Moçambique: 

Criar condições para que as instituições públicas diversificassem as 

suas fontes de financiamento, incluindo a contribuição dos estudantes 

nas despesas com a sua formação (WORLD BANK, 1994). Estavam, 

assim, introduzidos, incluído para o sector público, os preceitos da 

relação entre o ensino superior e o mercado. (p.29) 

 Já no ano de 2012, como resultado dessa política estratégica que visava a expansão, o 

sistema de Ensino Superior era composto por 38 instituições, sendo destas, 17 públicas e 21 

instituições privadas.   
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 Langa (2012), também comenta que neste período, havia “um fenômeno sui-generis” 

nas instituições moçambicanas, tratando do que ele considera como uma crescente 

ambiguidade entre público e privado. O autor se posiciona diante de situações tais como os 

regimes de ensino “quase gratuito”, como os mantidos pela Universidade Eduardo Mondlane 

e pela Universidade Pedagógica no turno matutino, enquanto no período “pós-laboral” ou 

vespertino/noturno este sistema é quase privado, embora as universidades sejam públicas, 

dependendo assim da mensalidade paga pelos estudantes para permanecerem funcionando e 

disponíveis. Ainda de acordo com Langa (2012, pp.29), os cursos pós-laborais passam, então, 

a ser a “vaca leiteira” das universidades públicas e completa afirmando que esta forma de 

arrecadação de receita surge como a via mais recorrente, principalmente para aquelas 

instituições e programas cuja principal atividade é o ensino, e as funções de investigação 

(pesquisa) e extensão são praticamente inexistentes. (idem, p.31).  

 Tratando acerca do que se gasta com estes regimes de ensino, devemos entender que o 

período matutino é pago integralmente pelo Estado, que fornece as vagas e a infraestrutura 

necessária para a realização das aulas. No caso do regime pós-laboral, os gastos em sua 

maioria também recaem sobre o Estado, tendo em vista que a locação de universidades 

públicas para as aulas de cursos privados determina que a infraestrutura seja cedida por ele, 

sendo que neste caso há o pagamento das mensalidades pelos estudantes. Langa (2012, pp. 

29) afirma que este investimento direto dos estudantes, feito através do pagamento (em 

dólares) da mensalidade, serve para completar a renda dos docentes, que se dividem em 

diversas atividades acadêmicas, tendo muitas vezes de dobrar a jornada de trabalho.  

 O ano de 2012 também ficou marcado com a ocasião na qual foi aprovada pelo Estado 

moçambicano após um longo processo de discussões, a estratégia de financiamento do Ensino 

Superior, que vinha sendo uma questão de extrema relevância desde a década de 1990. A 

estratégia de financiamento adotada pelo Estado de Moçambique acabou sendo a de custos 

partilhados, ilustrada no caso dos cursos de pós-laboral existentes nas instituições públicas. 

Estes custos são cobrados dos estudantes sob a forma de mensalidades, considerando-se que 

os valores investidos individualmente seriam “revertidos” pelo Estado através da concessão 

de bolsas de estudos (LANGA, 2014, pp.380).  

 Desta forma, infere-se que o processo de expansão do Ensino Superior por 

Moçambique priorizou a abertura de novas universidades por todo o país, ocorrendo com 



 

 

42 

 

maior intensidade após ter sido aberta a possibilidade de atuação nesse setor por agentes 

privados, criando uma estrutura mesclada entre o privado e público.  

 Essa expansão buscava corresponder não somente aos interesses do Estado 

moçambicano: com a descoberta dos potenciais extrativistas do complexo mineral-energético 

do país na primeira década dos anos 2000, o mundo passou a olhar de forma diferente para 

Moçambique. A perspectiva de abertura de mais empreendimentos ligados à exploração de 

recursos naturais ligados à indústria extrativa colocou o Ensino Superior no centro das 

atenções (LANGA, 2014, p.382). A questão que se colocava era se Moçambique teria quadros 

qualificados para a extração desses recursos naturais, acompanhando o período de grandes 

investimentos internacionais em terras moçambicanas.   

 Sendo assim, esta preocupação com a formação superior se evidencia a partir de 

articulações políticas visando corresponder à demanda nacional por um corpo técnico-

científico consolidado, como pode ser observado no excerto a seguir do relatório de perfil das 

universidades, realizado pela Associação Regional das Universidades da África Austral 

(SARUA), um órgão pertencente à SADC, publicado em 2012: 

No discurso contemporâneo sobre desenvolvimento, o conhecimento 

tornou-se fundamental para o processo de inovação e produção. 

(FLORIDA, 1995). As universidades e as instituições de Ensino 

Superior assumiram assim, um papel mais central no planejamento do 

desenvolvimento. Ao desempenhar esse papel, o ensino superior 

testemunhou significativas mudanças no seu planejamento, 

administração e nos tipos de conhecimentos oriundos das universidades. 

[...] As economias desenvolvidas, as regiões emergentes e as economias 

em transição procuram cada vez mais que as prioridades de 

desenvolvimento estejam em consonância com o ensino superior, a 

produção de conhecimento e as políticas relacionadas com a formação. 

(OCDE, 2001,2004) (p.20). 

 Ainda de acordo com o referido relatório, as agências de desenvolvimento, 

organizações regionais e estados nacionais estariam depositando novas expectativas nas 

instituições de ensino superior, de modo que, os três pilares constituintes do modo de 
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funcionamento destas (ensino, pesquisa e extensão) possam corresponder às demandas da 

sociedade que hoje se encontra em estágio avançado do processo de globalização.   

 Este estágio da sociedade moçambicana caracteriza-se pelo que vem sendo abordado 

por alguns autores como o processo de mercantilização do ensino superior, quando este 

assume novas diretrizes de organização, funcionamento e financiamento com vistas a injetar 

na educação outra ideologia onde prevalece, de acordo com Langa (p.28), a lógica da 

competição inserida no mercado do Ensino Superior. O que significa dizer, de acordo com 

Matos e Mosca (2010), que:  

 

O ensino superior responde, a longo prazo, aos desafios da construção 

da nação, de uma sociedade aberta e democrática com exercício activo 

da cidadania e do desenvolvimento económico num ambiente não 

protegido e competitivo à escala global. Se assim é, a educação e o 

ensino superior terão de se pautar por parâmetros de qualidade 

internacional, o que significa, nomeadamente, que os técnicos formados 

terão competências equivalentes e capacidades competitivas individuais 

para actuar em qualquer mercado de trabalho ou concorrer no seu país 

com técnicos estrangeiros. (p.300).  

 

 Outra característica que merece destaque analítico é o fenômeno político e social 

denominado por alguns autores como fuga de cérebros. Sendo parte dos efeitos da era 

globalizada e modernizadora que forja os modelos de trajetórias ideais a partir de uma 

perspectiva individualista e competitiva, o profissional do mundo globalizado agora tem de 

buscar e ostentar um novo status quo: o diferencial de ter realizado parte ou toda sua 

formação em países estrangeiros. Costa (2009) afirma que no processo de legitimação 

individual de um sujeito que busca se enquadrar enquanto parte de uma elite, o papel da 

formação superior é de grande relevância, como pode ser observado a seguir:  

 

[...] a formação superior como forma de legitimação do processo de 

construção e transformação das elites e dos agentes moçambicanos de 

desenvolvimento – um desses contextos, e que em termos de 

identificação nos internacionais funciona de forma privilegiada, são os 

fóruns academias ocidentais, onde os estudantes moçambicanos 
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aprendem, através do convívio informal com os outros estudantes, os 

diferentes “códigos” sociais que lhes permitem ser reconhecidos pelos 

seus “pares” de outros países e, como tal, desenvolver reciprocidades 

que poderão constituir importantes capitais sociais nos seus processos 

de ascensão profissional, económica e social. Esse processo de 

aprendizagem é contínuo ao longo da vida desses quadros e realiza-se 

quer dentro dos seus países de origem, através dos diferentes momentos 

de convívio profissional e social que estabelecem com os seus colegas 

estrangeiros que aí 

residem e dentro das delegações das empresas multinacionais e 

organizações 

internacionais para as quais trabalham, quer nas várias ocasiões em que 

se deslocam ao estrangeiro, completando a sua formação ou 

participando em reuniões e grupos de trabalho. Por vezes, a sua 

participação nestes fóruns permite-lhes a ascensão a lugares de 

responsabilidade nas organizações multilaterais de desenvolvimento, 

integrando-se no restrito grupo de consultores internacionais que 

circulam pelos países em vias de desenvolvimento, aconselhando 

decisores políticos e concebendo, implementando e avaliando projectos 

de cooperação. Em qualquer dos casos, esses agentes moçambicanos de 

desenvolvimento têm de saber gerir com equilíbrio e habilidade os 

diversos interesses das múltiplas redes sociais em que estão inseridos, 

das quais dependem e diante das quais têm obrigações de vária ordem 

(p.139/140).  

 

 Embora este seja definidamente um fenômeno que não se inicia após a abertura do 

mercado, como também aponta Costa (2009, p.129), ao afirmar que as variadas abordagens do 

mesmo tendem a tratar da questão como sendo herança do período colonial e, portanto, 

inicialmente debatidos a partir da década de 1960.  Há também uma vasta bibliografia que 

visa constituir um arcabouço teórico em defesa dos efeitos positivos desta fuga de cérebros, e 

nesse sentido, a autora afirma que após a década de 1970, quando este movimento de 

intercâmbio técnico e acadêmico foi duramente criticado por supostamente representar uma 

ameaça para os interesses e ao desenvolvimento das nações que enviavam estudantes para se 
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especializar no estrangeiro, e dos anos 1980 para cá, a reputação dessa estratégia 

desenvolvimentista ganharia um teor bastante otimista nas abordagens de economistas, por 

exemplo.  

 

 Ainda de acordo com Costa (2009, p.129) esta visão aparece numa época em que a 

concorrência internacional por recursos humanos qualificados está aumentando, no caso, final 

da década de 1990 essa tendência se acentua. Por sua vez, constata que a África Subsaariana 

já calcula cerca de 30% dos seus quadros qualificados em países estrangeiros. Além disso, ao 

analisar o contexto moçambicano, a autora afirma que não existem estudos que permitam 

fazer conclusões acerca do fenômeno, embora aponte que houve uma pesquisa financiada pelo 

Banco Mundial que visava analisar quantos estudantes moçambicanos retornavam ao país 

após finalizarem a formação, e neste relatório ficou comprovado que em 2006, cerca de 45% 

dos moçambicanos com formação universitária residiam em países estrangeiros.  (Costa, 

2009, p.131).   

 

 Desse modo, com a intenção de demonstrar a eficácia das políticas expansionistas do 

Ensino Superior em Moçambique, realiza uma crítica direcionada à postura empregada pelo 

Estado e ao contexto, derivado de relações históricas, que não favorecia o desenvolvimento 

destas estruturas institucionais, como podemos observar logo abaixo:  

 

Em suma, o aumento das instituições de ensino superior em 

Moçambique não se traduz, de forma automática, numa diminuição do 

número de moçambicanos que estudam no exterior e, sobretudo, não 

implica uma diminuição da chamada “fuga de cérebros”, sejam estes 

“cérebros” formados em Moçambique ou no estrangeiro. A “fuga de 

cérebros” é um fenómeno complexo e com múltiplas causas. Se muitas 

se prendem à situação de desenvolvimento em que o país se encontra 

(em termos de empregos e níveis salariais, por exemplo), outras se 

relacionam com a qualidade do trabalho que aí podem ou não realizar 

Esta visão aparece numa época em que a concorrência internacional por 

recursos humanos qualificados está a aumentar. Outras, ainda, 

prendem-se, como já se mencionou, com a concorrência internacional 

em termos de captação de recursos humanos qualificados para as 
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universidades e para o mercado de trabalho onde se inserem as próprias 

agências de desenvolvimento internacionais e nacionais. (Costa, 2009, 

p.131/132).  

 

  

 A chave de compreensão para este contexto encontra-se na revisão histórica de 

construção da identidade nacional moçambicana, visto que diante da necessidade de se 

constituir um novo agente do desenvolvimento correspondente à época da globalização, é 

necessário enxergar o período pelo qual Moçambique esteve sob jugo colonialista e também 

as guerras ocorridas durante a experiência socialista. Afinal, o que quero apontar também 

debruça-se sobre um aspecto temporal, presente, acerca do modo como historicamente se 

constitui essa relação do país com os efeitos de uma dependência da cooperação internacional 

que se mantém em vigor ainda nos dias de hoje, presente nos discursos que pregam o 

desenvolvimento. Estes efeitos, por sua vez, nas palavras de Costa (2009, p. 133) “marcaram 

de forma determinante (mas diversa) os comportamentos de todos os moçambicanos”.  A 

autora completa: 

 

[...] todo esse complexo e continuado processo de mudanças culturais, 

sociais, políticas e económicas teve óbvias implicações nas estratégias 

individuais e familiares destes actores. Estratégias, estas, que articulam 

de forma complexa as múltiplas dimensões que estruturam a família 

(nos níveis materiais, afectivo, simbólico, identitário e de valores) e em 

que a modernidade e a tradição se cruzam, entrelaçam-se e, por vezes, 

fundem-se tanto no nível das práticas como no nível das representações 

sociais e ideológicas em que estas se fundamentam. (idem)  

 

 Deste modo, a relevância de refletir criticamente acerca da constituição da identidade 

destes sujeitos que são ressignificados pela história assenta-se no fato de que são eles mesmos 

quem recebem a incumbência de aprender o léxico burocrático e político institucional do 

desenvolvimento, ou seja, grupos de representantes locais que são incumbidos de implementar 

os projetos criados por agências de desenvolvimento e organizações multilaterais.  A esse 

respeito, Costa (2009) afirma que: 
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O prestígio que actualmente a formação avançada tem nesse país e que 

é significativamente reforçado nos casos em que essa formação inclui 

estudos pós-graduados em universidades ocidentais (contrapondo-se 

aqui à desvalorização que actualmente sofrem as formações obtidas nos 

então países socialistas) não está, obviamente, dissociado das relações 

de proximidade que se estabeleceram, sobretudo a partir de meados dos 

anos 1980, entre Moçambique e os países e organizações do Norte que 

subsidiam o Orçamento de Estado e assistem o país por via da 

cooperação internacional.  (p.137) 

 

 Acerca da consolidação destes grupos que realizaram sua formação em países 

estrangeiros enquanto representantes das organizações da cooperação internacional, portanto, 

da elite nacional Nipassa (2009) afirma que: 

 

Deste quadro, não admira que os doadores tenham conseguido criar 

uma elite subserviente que em primeiro lugar responde aos interesses 

estrangeiros e cujo estatuto – como ministro, funcionário sénior, chefe 

da ONG local ou dirigente de companhia – está dependente do 

patrocínio de agências estrangeiras. Tem se tratado de uma espécie de 

acordo implícito, onde a elite subserviente faz tudo o que os doadores e 

os grandes investidores querem e vão se beneficiando do aumento da 

ajuda externa que lhes permite gozar de padrões de vida luxuosa  

Por intermédio da elite subserviente, os doadores conseguem atingir o 

centro de tomadas de decisões, facto que aumenta o seu poder de 

influência. Neste prisma, passando a ser o “projecto nacional” a 

maximização da ajuda, o sentimento de que os doadores esperam que os 

funcionários do governo “saibam” o que se espera deles, e adoptem as 

politicas antes que os doadores lhes digam para o fazer, passa agora 

para níveis muito mais baixo e para a tomada de decisões relativamente 

detalhadas, em ministérios e governos provinciais. (p.13/14) 

 

 Desse modo, cabe inferir que desde o período colonial houve uma série de ocasiões 

nas quais a ajuda externa ou a cooperação para o desenvolvimento foram acionados como 
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recurso à crise em Moçambique. Assim, esta postura política que teve início com a 

prerrogativa de alavancar uma nação recém independente culminou em uma nova 

dependência que reverbera tanto na estrutura burocrática do Estado nacional, quanto nas 

esferas sociais atualmente. Compreender como se articulam estes agentes do desenvolvimento 

interna e externamente, a partir da ideia de uma configuração de redes de atuação, favorece na 

compreensão do modo como são elaboradas políticas de desenvolvimento implantadas por 

instituições multilaterais e dos movimentos de resistência a estas. O discurso 

desenvolvimentista ganha múltiplas facetas de acordo com o tempo histórico no qual é 

concebido, entretanto, algumas de suas características só podem ser compreendidas ao 

conhecer de modo mais aprofundado a que se referem ou a quem se referem, ponderando 

quais os reais interesses e interessados na implantação de projetos e programas de 

desenvolvimento.  

  

 Com intuito de salientar o modo como a realidade dos discursos desenvolvimentistas e 

da cooperação se colocam no cotidiano, a seção seguinte tem como objetivo explorar alguns 

aspectos da minha experiência de campo em Moçambique no ano de 2017, buscando a partir 

da minha posição de estudante e pesquisador compreender os efeitos desses elementos sócio 

históricos no funcionamento, função e financiamento do Ensino Superior, com enfoque 

destinado a Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, na capital do país. 

 

Capítulo IV: CHEGADA EM MOÇAMBIQUE 

 

 Saí do Brasil no dia 31 de Julho de 2017 embarcando rumo a Moçambique 

acompanhado de um colega também graduando de Ciências Sociais na Universidade Federal 

Fluminense
1
, para a realização de parte fundamental de nossa pesquisa: o trabalho de campo. 

Chegamos a Maputo no dia 1° de Agosto, e fomos recepcionados pelo coordenador do projeto 

em Moçambique, Baltazar Muianga, professor e chefe do Departamento de Sociologia da 

Universidade Eduardo Mondlane. O diálogo conosco inicialmente foi bastante curto, e o 

professor parecia estar atarefado, entretanto estava disposto a agilizar nossa acomodação e 

sair para resolver as próprias questões. Mateus e eu ficamos alojados em uma das moradias da 

                                                 
1
 Trata-se de Mateus de Almeida, cuja experiência de pesquisa em Moçambique encontra-se publicada nesse 

volume. 
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Universidade, a “Casa do Estudante” localizada no centro da cidade de Maputo, a poucos 

minutos do campus principal. 

  A estrutura da universidade me surpreendeu, pois tendo em vista que também sou 

alojado na moradia da Universidade Federal Fluminense, no Brasil, fiquei encantado quando 

escutei de um dos colegas de prédio que a UEM conta com pelo menos mais quatro 

alojamentos como aquele, ou seja, nove andares cada, o que passa a impressão de que a 

universidade preocupa-se com a questão da permanência estudantil.  

 Tendo feito o pagamento dos meses de locação da moradia, e já com as malas 

desfeitas, restava realizar a matrícula na universidade e a inscrição nas disciplinas disponíveis 

para o período. Foram necessários alguns dias para que estes procedimentos pudessem ser 

feitos, estávamos próximos do retorno às aulas e eu ainda aguardava a inclusão do meu nome 

nas disciplinas que havia escolhido fazer. Esse processo de acolhimento estudantil na 

Universidade Eduardo Mondlane, conta com a participação e apoio dos estudantes 

“veteranos”, que seriam responsáveis pela apresentação das questões relativas às aulas, 

coordenação e etc., executando a função denominada de “padrinhos”. No nosso caso, o 

estudante que ficou com esta tarefa estava finalizando a sua monografia para o curso de 

Serviço Social. Desde o início sempre foi muito solícito e atento às nossas necessidades 

voltadas à universidade, e sendo exímio conhecedor das burocracias internas e extremamente 

conhecido por quem as executava, fez o que pôde para garantir que estivéssemos bem 

acolhidos e devidamente registrados na UEM.   

 Esta proximidade com os outros estudantes da universidade proporcionada pela 

condição de alojado da Casa do Estudante foi sem sombra de dúvidas um aspecto facilitador, 

afinal, meu objetivo era registrar e coletar o máximo de informação que pudesse para a 

pesquisa, que por sua vez tinha como prioridade a análise das narrativas individuais dos 

estudantes e professores acerca de sua posição dentro da universidade. Portanto, estava 

bastante animado para iniciar as entrevistas, o que percebi que só poderia acontecer após o 

início das aulas. Embora estivesse residindo com outros estudantes de variados cursos, as 

conversas mais prolongadas sempre eram com aqueles que estavam no mesmo andar que eu, 

ou os amigos deles. Ocasionalmente era apresentado para outras pessoas durante os encontros 

com outros estudantes brasileiros. Desse modo, pude compreender que levaria tempo até 

conseguir maior proximidade e, mesmo que minimamente, certa intimidade com os novos 

colegas. Não queria também que minha relação com todos que conhecia ali fosse permeada 
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pela ideia de que eu só os queria enquanto entrevistados. Aguardaria o início das aulas e 

assim, as entrevistas começariam. 

 

 4.2: Disciplinas cursadas na Universidade Eduardo Mondlane 

 

 As aulas iniciaram na segunda semana de agosto e continuávamos com as questões 

burocráticas relativas à nossa inscrição nas disciplinas pendentes, e o mais importante, 

precisando garantir que nossa matrícula fosse efetivada, tendo em vista que não fomos 

comunicados sobre o resultado da mesma desde que foram entregues os documentos 

necessários. Desse modo, após conversa com o diretor do departamento de Sociologia, ficou 

estabelecido que frequentássemos as aulas normalmente mesmo antes de termos nossos 

nomes na lista. Isso não me pareceu um problema, mas fiquei receoso com o atraso para essa 

inscrição nas disciplinas. 

 Fui acompanhado de meu colega brasileiro para a primeira aula, que seria a de 

Sociologia do Desenvolvimento, que pelo nome chamou muito a atenção. Digo apenas pelo 

nome, pois também não tínhamos conseguido acesso às ementas das disciplinas, o que 

esperávamos ter durante a aula, portanto, não tínhamos ideia do que esperar.  Chegando ao 

local marcado, encontrei a sala com alguns poucos estudantes, que nos encaravam bastante 

surpresos, certamente já identificando que não éramos moçambicanos. Entrei e aguardei 

alguns instantes, até que pouco depois, aquele que parecia ser o representante de turma 

anunciou que a professora iria se atrasar. Ninguém falava conosco, e estávamos aguardando 

pra ver se mais pessoas chegariam, afinal, éramos pouco mais de seis na sala.  

  Após a chegada da professora, a aula por ser de apresentação da proposta de ementa 

durou menos do que o esperado, e ainda assim não tínhamos recebido o documento com a 

programação, pois no momento a professora não tinha como disponibilizá-lo à turma. Saí da 

aula pensando que talvez tivéssemos perdido naquele dia a chance de conhecer melhor nossos 

colegas de turma, pois já idealizava uma sessão de apresentações gerais como ocorre no 

Brasil.  

 Já na saída das escadas do prédio, e decididos a voltar até a coordenação a fim de 

acompanhar nosso processo de inscrição, encontramos com alguns estudantes que  estavam na 

sala conosco, e que logo nos abordaram e se apresentaram. Foi a primeira vez que fomos 

parados pelos estudantes. Eles já nos observavam e nos viam falar com nossos colegas locais, 
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mas nenhum se aproximava muito. Apreciei esse momento por este motivo, e devido ao fato 

de termos comentado que não esperávamos uma aula tão curta. Um aluno que era estudante 

de Sociologia também recomendou a disciplina que seria ministrada a seguir, dizendo que 

certamente gostaríamos do professor e da temática. 

 A disciplina recomendada era Sociologia das Desigualdades e Estratificação Social, 

ministrada pelo diretor do departamento de Sociologia, que já nos conhecia devido às 

questões da matrícula tratadas nas semanas anteriores. Fomos apresentados à turma pelo 

professor, que tomou para si o poder de responsabilizar os colegas pela “garantia de que 

nossas dúvidas sobre a universidade e seu funcionamento fossem sanadas”. Nesse momento 

fiquei pensando como aquela apresentação feita por ele influenciaria o modo como seríamos 

vistos pelos colegas de turma, e me atentei às expressões dos que estavam em sala. Pareciam 

concordar veementemente. Durante a aula busquei observar a dinâmica de sala, perceber 

quem falava mais, sobre o que e como o fazia. As aulas foram do início ao fim do período de 

pesquisa, os momentos nos quais eu me dedicava, sobretudo a ouvir os colegas e fazer minhas 

anotações. A disciplina em questão contava com esse aspecto aparente de maior rigidez 

quanto à postura exigida dentro da sala e que era solicitada fora dela quando nas dependências 

da universidade; o professor deixava evidente que esperava dos estudantes em geral 

explanações bem formuladas, sem erros de pronúncia ou vícios de linguagem (que condiziam 

mais com o vocabulário dos “marginais”, como dito por ele, e, portanto, diferenciam-se do 

que se espera de um estudante). 

 Com o avançar dos dias pude perceber que essas exigências eram relembradas 

constantemente, tanto através de cobranças feitas pelos professores quanto por advertências 

em tom de brincadeiras ou deboches realizados pelos estudantes. Isso ficou bastante evidente 

em outra ocasião quando durante determinado debate realizado coletivamente umas das 

estudantes se apresentou. Talvez por ser estrangeiro ali não pudesse capturar as sutilezas do 

sotaque e da linguagem, mas a estudante foi interrompida pelo professor que a indagou sobre 

sua província de origem. Pude perceber alguns risos direcionados a ela, que foram suprimidos 

pela voz do professor. Inicialmente estava confuso e sem entender, mas uma colega de turma, 

percebendo minha expressão de incompreensão se pôs a explicar dizendo que “o professor 

estranhou o apelido dela”, ou seja, o sobrenome da estudante. Ficou mais bem explicado para 

mim o motivo pelo qual foi perguntado à estudante de qual província ela vinha. A colega 

ainda me disse que estavam chegando mais estudantes vindos de fora, mas que esse processo 

era recente e que a maioria dos estudantes da UEM era da região Sul do país, ou seja, de 
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Maputo mesmo. Aproveitando a aproximação dessa colega, perguntei a ela sobre a presença 

de estudantes estrangeiros na universidade e ela me disse que era a primeira vez que 

conversava com brasileiros estudando Sociologia na graduação, e que estas oportunidades em 

Moçambique não eram disponibilizadas para estudantes desse nível, sendo divulgadas apenas 

as vagas para programas de pós-graduação na modalidade sanduíche. Países como China, 

Alemanha e França têm programas próprios de financiamento estudantil voltado para a pós-

graduação. Entretanto, a estudante me disse que a divulgação dessas vagas sequer é 

comentada na graduação, e que os estudantes desta modalidade já sabem que durante a 

formação poucas são as chances de conseguirem alguma bolsa de pesquisa. Isso se deve 

também ao fato de não haver nenhuma instituição de fomento à pesquisa no país.  

 E explicava-se então, o aparente fascínio pela nossa presença enquanto estudantes 

“pesquisadores” realizando trabalho de campo na graduação. É comum em Moçambique 

conceber a ideia de estudante vinculada ao processo de formação intelectual, porém, em 

termos práticos, essa formação na Universidade Eduardo Mondlane aparenta não levar em 

consideração que o estudante da graduação tenha capacidade para ser agente produtor em uma 

pesquisa, assumir o papel de pesquisador. Nesse sentido, a minha presença e a de meu colega 

nesse papel espantava quem viesse falar conosco sobre nossos objetivos de viagem; no caso 

de estudantes, alguns faziam comentários elogiosos, já no caso do corpo de funcionários da 

universidade, preferiam sinalizar sua insegurança em crer que pudéssemos desenvolver algo 

“tão sério”.  

 

4.3: Das entrevistas 2 

 

 Certamente o processo mais árduo do campo foi a realização das entrevistas, ou 

melhor, conseguir agendá-las. Eu e meu colega já estávamos a alguns dias tendo de conciliar 

as atividades das disciplinas e a preparação para as provas finais com a busca pelo endereço 

das organizações da sociedade civil. Este trabalho inicialmente estava sendo feito por nós 

dois, mas devido à nossa reorganização das tarefas definimos que ele ficaria com as 

entrevistas que restavam a ser feitas com as organizações da sociedade civil, enquanto eu 

ficaria responsável pelas entrevistas com professores. Sendo assim, organizei os questionários 

                                                 
2
 Para esta pesquisa optei por deixar os nomes dos entrevistados e entrevistadas ocultos, de modo a preservar sua 

identidade de possíveis represálias posteriores à publicação do artigo. 
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e fui à busca dos professores e professoras para entrevistar. O primeiro passo consistia em 

solicitar o auxílio do meu orientador local, que na sua posição de chefe de departamento 

supostamente teria condições e maior facilidade para indicar colegas de profissão para o pleno 

desenvolvimento da pesquisa. Entretanto nada poderia ser feito, nem indicação nem muito 

menos entrevista se não obtivesse uma carta de apresentação para me identificar e expor meus 

objetivos com a entrevista para a pesquisa. Somente assim, depois desta carta ser entregue, os 

departamentos indicariam e/ou disponibilizariam a agenda dos professores. A questão que 

aparentemente não teria ficado evidente para as coordenações é que não partiria de mim a 

sugestão para o número de entrevistados, e sim, dependeria da disponibilidade dos docentes. 

Esse aspecto atrasou a entrevista de alguns e impossibilitou a de outros, tendo em vista a 

dificuldade para adequação com as agendas e a data de retorno ao Brasil que era inadiável.  

 Devido aos trâmites burocráticos para a obtenção das entrevistas, decidi agir por conta 

própria sem aguardar necessariamente o parecer das coordenações após o recebimento, por 

parte delas, da carta de apresentação. Pessoalmente tratei de buscar docentes presentes na 

universidade e com tempo disponível para conversar comigo. Procurei membros do curso de 

Antropologia e Sociologia, mas na ocasião não havia quem pudesse se dispor a ser 

entrevistado. Deste modo, visitei a coordenação da faculdade de Agronomia que ficava 

próxima à Faculdade de Letras e Ciências Sociais, e conversei com quem quisesse entender o 

que estava fazendo ali. Tive de aguardar incansáveis minutos para ser atendido pela secretária, 

ficou evidente a desconfiança dela quando me apresentei enquanto “pesquisador brasileiro”, 

sobretudo por ter levantado uma das sobrancelhas e me olhado fixamente como se esperasse 

que fosse dizer se tratar de uma brincadeira ou algo assim. Mas finalmente consegui o contato 

do Chefe de Departamento. Peguei seu número de telefone e e-mail, e no mesmo momento 

encaminhei o questionário semi estruturado que utilizaria para a entrevista e uma cópia da 

carta de apresentação.  

 Diante da possibilidade de ter uma entrevista agendada me animei e nos dias seguintes 

continuei em busca de mais professores interessados em colaborar com meu trabalho.  Dias 

antes havia conversado rapidamente com um professor convidado do departamento de 

Antropologia, que na ocasião me indicou o chefe do departamento para conversar, sinalizando 

que este poderia me ajudar com as entrevistas. Infelizmente, não foi possível naquele dia 

marcar com ninguém mesmo após a conversa com este professor citado. Na ocasião 

estávamos presentes meu colega e eu, que nos certificamos de organizar todo o material para 

a apresentação do nosso projeto para que somente depois de feito isso realizasse o convite ao 
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docente. Entretanto, ao especificarmos o nome da nossa pesquisa, e depois de explicitada a 

metodologia da mesma (entrevista com questionário semi estruturado), escutamos que “nosso 

objeto de pesquisa não existe” e ainda por cima tivemos negada a colaboração, com o 

argumento de que “nenhum professor no departamento tratava sobre questões 

socioambientais”. Saí da sala indignado, com dificuldades para compreender como um 

professor de Antropologia, do departamento que segundo meu colega de moradia (estudante 

de Antropologia), era o curso com o debate político mais avançado da UEM, e que teria sido 

pioneiro nas discussões sobre a temática de gênero na universidade, poderia ter feito um 

comentário daqueles.  

 Sendo assim, é de suma importância que fiquem destacadas as implicações de ser 

estudante de graduação realizando pesquisa fora do país de origem, pois, na minha 

experiência, o que mais marcou minha presença nos lugares pelos quais passei durante a 

realização das entrevistas foi a condição de estudante, e essa espécie de estigma da condição. 

Isso era visto enquanto uma posição limitante, e que gerava receios iniciais por parte dos 

professores e membros do corpo administrativo da universidade, que questionavam a todo 

instante o grau de seriedade do trabalho realizado, sobretudo quando negava se tratar de uma 

pesquisa de pós-graduação.  

 Mas, diante dessas barreiras circunstanciais preferi buscar alternativas para o 

desenvolvimento daquilo que havia me proposto a fazer. Continuei incansavelmente 

mandando e-mails, fazendo ligações e visitas aos departamentos e faculdades, e recebi uma ou 

duas respostas, mas ainda não havia nenhuma garantia de que as entrevistas seriam obtidas. 

No caso, por exemplo, da Faculdade de Direito da UEM, estive conversando com o secretário 

por diversas vezes, tendo ocorrido de ir até à faculdade duas vezes na mesma semana e não ter 

sido recebido. A justificativa era de que não havia quem pudesse conceder entrevista, mesmo 

com carta, e indicação. Na Faculdade de Engenharia Ambiental, que por acaso era a mais 

distante da cidade, localizada fora do campus principal, me desloquei algumas vezes sendo 

que sempre falava com alguém diferente, que não sabia ou não podia recomendar quem 

pudesse ser entrevistado por mim. Demonstravam pouco interesse para colaborar, sempre 

questionando o que estava fazendo e com quem gostaria de falar, mesmo após explicar as 

intenções da pesquisa e o motivo da visita; e mesmo lá, disseram que não trabalhavam com a 

questão socioambiental e que seria mais viável buscar informações na Faculdade de Letras e 

Ciências Sociais.  
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 A sequência de “furos” dos professores comigo somado aos que sequer marcavam de 

me encontrar estava me assustando um pouco, imaginei que nesse sentido encontraria um 

respaldo maior por parte da universidade, mas foi no desenvolver desses problemas que achei 

minha solução. Estava há dias correndo atrás de professores, mestres e doutores que por 

muitas vezes não tinham tempo em sua agenda, ou por motivos variados escolhiam não 

participar da entrevista. Senti nesse período que ser da graduação limitava minha 

credibilidade, e foi então que percebi que eu mesmo nunca havia sido entrevistado, e isso 

demonstrava algo. Dias antes havia realizado uma entrevista em grupo com meus colegas de 

turma. Na ocasião ficamos por mais de duas horas conversando, o que tornou a entrevista 

ainda mais rica em elementos. Fiquei muito satisfeito no dia em questão, tanto que na hora 

refleti sobre a importância de coletar a perspectiva dos estudantes sobre a vivência acadêmica, 

pois estes poderiam dar outro viés para o que se compreende enquanto a academia 

moçambicana. Foi então que no mesmo dia em que uma professora da Antropologia havia 

faltado à entrevista comigo, me desloquei até a praça dos estudantes, que fica logo à frente da 

Faculdade de Letras e Ciências Sociais, e sentei para observar quem se aproximava. Estava 

dada a largada para a sequência de entrevista com estudantes. 

 

4.4: Entrevistas com estudantes 

 

 As dificuldades encontradas para entrevistar os professores foram justificadas pelos 

meus colegas de curso com frases como “eles são muito ocupados”; “não querem falar com 

estudante de graduação”, dentre outras.  Já entre os estudantes, a ideia de ser entrevistado ou 

entrevistada, carregava certo status agregado, e percebendo isso eu incentivava ainda mais 

quem fazia aula comigo a participar das entrevistas, afinal, era bom que o maior número de 

pessoas se envolvesse, e estávamos caminhando para o final do período de campo. Além 

disso, considerava o que estava fazendo realmente importante para ambas as partes. 

 O questionário para os estudantes foi pensado de modo a promover um diálogo bem 

aberto acerca da vida do entrevistado, buscando compreender os processos individuais pelos 

quais passou desde a infância e início da vida escolar até o momento da entrevista. Portanto, 

foram incitados a falar sobre a trajetória pessoal, explicando as próprias origens e comentando 

sobre os efeitos desta na vivência universitária cotidiana, e sobre as expectativas de carreira. 
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Para fins analíticos, destacarei três entrevistas realizadas com estudantes, nas quais salientarei 

os aspectos mais importantes para a abordagem que estou desenvolvendo no artigo.   

 A primeira entrevista é de uma estudante de Ciência Política de 25 anos.  Esta é muito 

peculiar devido a quem se refere. A fim de contextualizar, quero destacar alguns pontos gerais 

a serem considerados antes abordar a entrevista. 

 A história de Moçambique é permeada por conflitos, desde o período colonial e 

mesmo no pós-Independência a partir de 1976. Entretanto, internamente esses conflitos se 

davam com maior intensidade entre as duas maiores frentes de libertação, sendo estas a 

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) criada em 1962 para combater o 

colonialismo português, e que teve como seu grande ícone político a figura de Eduardo 

Chivambo Mondlane, antropólogo e secretário da ONU; e a RENAMO (Resistência Nacional 

Moçambicana) fundada em 1975, que é um “híbrido político-militar” surgido logo após a 

Independência do país como “rebelião armada antimarxista contra a agenda da FRELIMO de 

transformação socialista radical” (DARCH, 2018, pp. 05); a sequência desses conflitos 

desencadeou uma guerra que durou dezesseis anos.  

 Efetivamente, mesmo depois da Independência e com a mudança para o modelo 

multipartidário de Estado após a guerra e o Acordo de Paz da década de 1990, a FRELIMO 

sempre esteve à frente com sua representação no cargo da presidência. Em contrapartida, a 

RENAMO historicamente se opõe firmemente à gestão da FRELIMO desde o período 

colonial, se destacando enquanto maior força que compõe a oposição. Após sua conversão em 

partido político em 1992, contava com a figura de liderança de Afonso Dhlakama, que veio a 

falecer em maio de 2018. Ainda hoje essa polarização pode ser percebida nas ruas, permeando 

as conversas das pessoas e sobretudo na criação e formação das instituições moçambicanas, 

influindo no preenchimento do quadro de funcionários.   Sobre esta situação Cortês acrescenta 

ainda que "a crescente “partidarização” do Estado moçambicano por parte da FRELIMO, 

concorreu para situações de desigualdade entre os servidores públicos que não sendo 

membros do partido, [...] se viram na contingência de não ser cumprida a legislação sobre o 

funcionalismo público quando estes se acham envolvidos." (CORTÊS 2016, pp. 05). 

 Feitas estas considerações posso dar continuidade à questão da entrevista com a 

estudante de Ciência Política. Ela tem uma experiência estudantil diferenciada, marcada pelo 

que denomina de “preconceito com o apelido”, pois era filha do presidente do maior partido 

da oposição do país, o que se revelava por seu sobrenome.  Nascida em Portugal, vivia em 

Moçambique desde a infância, estudando em escolas portuguesas até o período de ingresso na 
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universidade. Sua primeira escolha foi o curso de Letras na modalidade Português/Inglês. 

Comentando sobre esse período, exibiu seu desconforto com a primeira experiência na 

universidade mais renomada do país, a Universidade Eduardo Mondlane: 

Meu primeiro ano foi muito difícil em termos de adaptação, por 

questões políticas, por causa do meu apelido [sobrenome] – tive reações 

muito negativas. Ou gostavam muito de mim sem motivo algum, ou o 

inverso.  

 A entrevistada também admitiu que o seu sobrenome influenciava no tratamento direto 

com professores, pontuando que se sentiu coagida algumas vezes. Cursou um ano da 

graduação de Letras e decidiu mudar para Ciência Política na expectativa de encontrar um 

cenário diferenciado. Entretanto, a postura de seus colegas de turma e professores ainda lhe 

incomodava. A estudante acrescenta que: 

O curso de Ciência Política tem esse espírito “crítico”. Bem, crítico 

mais ou menos, porque têm alguns professores que não nos deixam 

‘virar’ demasiado esse nosso espírito crítico. Crítico até onde o 

professor achar que é bom. Inspiram o espírito crítico nas pessoas, mas 

também o limitam. É como se tivéssemos de ser críticos e ao mesmo 

tempo saber onde parar. 

 Ainda acerca disso, afirmou se perceber diferente dos outros colegas de turma por 

conta do peso de seu sobrenome. Como ela mesma comentou, podia abordar determinadas 

questões “políticas” relativas ao governo que os outros estudantes provavelmente não 

poderiam abordar devido às represálias, frequentes por parte dos professores.  Sobre isso 

complementa: 

Falar contra o governo vigente é assunto bem delicado, pode-se fazer 

isso em trabalhos e apresentações, mas sempre com algum cuidado. 

Sinto que tenho mais liberdade para falar sobre isso, porque eles já 

esperam que essa seja minha posição. Mas se outro colega faz o mesmo, 

os docentes ficam desconfortáveis. 

 Perguntei a ela quanto a sua relação com as demais questões dentro da universidade, 

se havia algum outro efeito de seu sobrenome na UEM.  Sobre isso ela respondeu de modo 

bastante particular: 

Minha situação é bem diferente de qualquer colega. Acabar o curso de 

Ciência Política aqui é bem difícil para a pessoa conseguir se enquadrar 
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num sítio certo. Normalmente pensam que ao fazer Ciência Política 

quero ir a um partido político. Mas eu não gostaria de trabalhar em 

nenhum partido porque discordo de muitas posições. 

 A estudante também comentou comigo acerca das facilidades que encontrava para a 

realização de atividades acadêmicas que envolviam o contato direto com partidos políticos. 

Era necessário levar os materiais coletados em pesquisa para a sala de aula, mas muitos de 

seus colegas sequer conseguiam falar ou agendar hora com líderes políticos e representantes.  

No curso há trabalhos solicitados que necessitam do nosso contato com 

partidos políticos. Eu conseguia na boa, mas meus colegas não. 

Geralmente “eles ficam de ligar”. A questão burocrática atrapalha 

muito. Precisamos apresentar trabalho, mas não temos evidências 

empíricas alguma, tipo entrevistas; só apresentamos o que lemos na 

internet ou o que alguém nos disse, mas o trabalho não tem a mesma 

qualidade ou importância. 

 Apenas a fim de atualizar esse ponto, recentemente falei com essa estudante e soube 

que ela está estagiando na Fundação MASC (Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil), tendo 

a função de registrar a atuação das ONG’s pelo país e desenvolver um relatório dos projetos e 

pesquisas que estão sendo implantados e disputados nas áreas onde estas atuam. Contou 

também que conseguiu esse estágio através de indicação de um professor da disciplina que 

cursou no período anterior. Afirmou compreender a raridade dessa situação, e que se percebe 

privilegiada nesse aspecto.  

 Diante dos apontamentos trazidos pela estudante, fiquei intrigado com sua seriedade 

ao explicar os motivos pelos quais já não se surpreende com posturas mais rígidas ou 

tentativas de constrangimento direcionadas à ela por estudantes e professores. Sobre isso ela 

pontuou que: 

Quase todos os professores têm algum vínculo partidário. Existem os 

que se dizem neutros, mas ao final simpatizam com ‘aquele ou aquele’. 

Principalmente no meu departamento, existem muitos que são do 

partido do dia [que está no governo]. Os que são da oposição não dizem 

que são, apenas dizem não concordar com o partido vigente. Com estes 

professores já existe um diálogo maior. Com eles minhas notas são mais 

altas. 
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 Após essas declarações fica fácil presumir que haja uma polarização política dentro 

dos departamentos, entre os professores que apoiam e defendem a FRELIMO e os que em 

oposição, fazem o mesmo relacionado à RENAMO. Para complementar esse depoimento da 

estudante e salientar que essa polarização não se mantém dentro dos muros universitários, 

mas sim, compõe a rotina social e política do país, trago abaixo um trecho de entrevista 

concedida pelo líder da RENAMO, Afonso Dhlakama em dezembro de 2011 para o jornal 

moçambicano “O País”, onde critica o governo por perseguir quem se opõe à sua gestão, 

como pode ser visto abaixo: 

“Hoje, toda a gente sente-se da FRELIMO. Se alguém não é da 

FRELIMO, não é Moçambicano [...] Tudo é feito só com a vontade da 

FRELIMO. Quer dizer, alguém licencia-se, mas quando é funcionário 

da Administração Pública não pode continuar como académico. 

Automaticamente deve passar a ser partidário da FRELIMO […]. (O 

PAÍS, 2011, apud. CORTÊS, 2016, pp.05-06) 

 Em outra entrevista realizada com um estudante de 24 anos, do curso de Sociologia, 

esse aspecto acerca da pressão criada pela FRELIMO para que todos no país façam parte ou 

apoiem a gestão do partido caso queiram que seus projetos pessoais ou profissionais deem 

certo, fica evidente. Estávamos falando sobre as oportunidades de carreira para a área da 

Sociologia, e dos esforços empreendidos pelos estudantes para manterem o rendimento 

acadêmico de modo a conseguir acessar com maior facilidade os espaços que podem vir a 

promover sua ascensão social. Os comentários acerca das dificuldades da escolha por seguir a 

carreira proposta pelo curso giravam em torno da legitimação do mesmo enquanto área que 

pudesse garantir a sobrevivência. O estudante comentou sobre seu esforço desde o início da 

graduação e do que o motivava a manter seu rendimento dentro da universidade.  

 Ele argumentou que a Universidade Eduardo Mondlane em si não promovia espaços 

de formação e diálogo para os estudantes, afirmando que a maior parte dos projetos e 

programas divulgados ali sempre eram destinados aos que podiam pagar, sendo que dadas as 

circunstâncias, os estudantes do curso criaram o NES (Núcleo de Estudos de Sociologia), para 

que houvesse maior interação e debates entre os graduandos, de modo a tentar suprir a lacuna 

deixada por esta ausência de atividades práticas na área. Ressaltou também que o curso de 

Sociologia não tinha em sua grade nenhum período destinado para a realização de estágios, e 

disse sentir falta disso. Por fim, enfatizou que os estudantes é que têm de demonstrar interesse 

para os docentes para que estes, por sua vez, possam inseri-los em seus projetos de pesquisa. 
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Pontua que tudo isso somente ocorre dada a disposição constante dos estudantes em busca 

dessas raras oportunidades. 

   Tratando sobre essa cobrança feita por si mesmo em busca das oportunidades que lhe 

garantissem um melhor rendimento e possibilidades de atuação na área que deseja, relata 

algumas de suas angústias enquanto estudante vindo das camadas mais baixas da sociedade: 

 

A pressão que eu me fazia era com relação ao emprego [...]. Eu já tinha 

esse pensamento de que preciso me esforçar [...]. Não imaginava, mas, 

eu não sou nem filho da FRELIMO, sou pobre, e ainda sou negro. Estou 

muito perdido então preciso fazer alguma coisa para sair dessa 

condição.  

 

 Esse depoimento breve ilustra que para além da existência de uma polarização política 

no país, é naturalizada a ideia de que se “você é filho da FRELIMO”, as coisas tendem a ser 

mais fáceis ou facilitadas, e no sentido oposto dessa linha de compatibilidades ideológicas, 

quanto maior é o distanciamento político do indivíduo com a gestão do Estado, mais 

obstáculos este deve estar preparado para encarar na sociedade moçambicana. Dentro da 

Universidade Eduardo Mondlane, que na história do país exercia a função de “doutrinar” os 

alunos para “’convertê-los” em socialistas durante o período imediatamente após a 

Independência, essa pressão da FRELIMO ainda aparenta determinar diretamente o teor das 

relações, e no sentido apontado pelo estudante, essa determinação se põe verticalmente 

através de hierarquias que são “respeitadas” e “legitimadas” dentro das estruturas 

institucionais tanto da Universidade, quanto do Estado de Moçambique.  

 Outra estudante com declarações importantes acerca desse ambiente universitário e 

sobre as próprias experiências neste, foi uma graduanda de 24 anos da Licenciatura de 

Sociologia na UEM, natural de Boane, distrito da Província de Maputo. Ela que sempre 

estudou no sistema público de educação, percebeu com sua entrada na principal universidade 

do país que encontraria dificuldades para se adequar. Quando a pergunta foi acerca dos 

motivos que a levaram até a Sociologia, não houve hesitação ao dizer que neste curso haveria 

a possibilidade de “trazer a teoria pra prática cotidiana”. Foi certamente o que muitos 

disseram nesse período de entrevistas, mas, no caso dela, pontuou que gostaria de trabalhar 

nos lugares menos privilegiados, onde as pessoas não têm acesso a saneamento nem 

eletricidade muitas vezes. E afirmou que o curso de Sociologia a ajudaria nisso, pois no curso 
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ela recebe as “teorias” que oferecem “metodologias” para trabalhar nesses contextos, com 

esse tipo de pessoas. Ela disse inclusive que é a possibilidade que a graduação oferece de 

atuar na vida real. 

 Tratando ainda sobre as possibilidades oferecidas no curso de Sociologia, eu a 

questionei acerca do modo como durante a graduação este “trazer a teoria à prática” ocorre, e 

perguntei se existiam projetos de pesquisa disponíveis para os alunos.  

Existem alguns colegas que já terminaram as cadeiras do curso e que 

foram chamados por professores para participar de uma determinada 

pesquisa. Colegas do curso de Sociologia já terminaram as cadeiras, 

estão livres, já podem fazer parte dessas pesquisas. Sim, eu acho que o 

departamento dá essa possibilidade dos estudantes fazerem parte de 

alguma pesquisa, nas ONG’s, professores que estão ligados a alguma 

ONG, que tenham algum projeto. 

 Quando perguntei se existia uma fase do curso onde são oferecidos estágios ou 

destinados para esse fim, ela respondeu que não e que o único curso que tem uma 

periodização para os estágios é o de Serviço Social. Devido a isso, fiquei curioso para 

conhecer as expectativas nutridas por ela para seu futuro depois de graduada. Ela comentou 

acerca do perfil de quem estuda Sociologia atualmente na UEM: 

A maior parte das pessoas que faz Sociologia é porque quer trabalhar 

numa ONG. Até os docentes, a maior parte dos docentes está a 

trabalhar em ONG’s. Temos essa problemática [...] as pessoas não 

querem produzir Sociologia no verdadeiro sentido, só querem fazer 

Sociologia para estar filiado a uma ONG, ganhar mais dinheiro, mudar 

de posição no emprego. Não olhamos para a Sociologia como Ciência, 

se for ver, poucos docentes escrevem obras, um livro etc. Se existem 

(livros) são coletâneas do departamento. Mas um docente escrever uma 

obra sozinho, não. Dizem que é por falta de recursos.  

 Quando perguntada se gostaria de seguir essa carreira, atuar em uma ONG, a resposta 

é categórica “Gostaria de trabalhar, só trabalhar. Não importa se será numa ONG. Pra mudar 

de condição né?”.  

 A perspectiva de atuação em ONG’s no país é compartilhada por estudantes de 

diversos cursos. Outro que colaborou com a entrevista  foi um graduando de 24 anos do curso 

de Serviço Social na UEM. Ele que na ocasião estava prestes a se formar, já pleiteava vagas 
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na sua área, todavia, seu interesse era direcionado para a atuação vinculado a alguma ONG no 

país ou do exterior. Desta forma, ele afirmava não ter interesse em trabalhar no Estado devido 

às limitações causadas pelas burocracias.  

 

Gostaria muito de ingressar no mestrado, seria muito bom para agregar 

bagagem, mas na impossibilidade, eu trabalharia em uma ONG. 

Primeiro porque nas ONG’s elas te põem à prova, te põem a trabalhar. 

Segundo, porque você sente que seu contributo vale alguma coisa, é 

diferente se você for ao Estado em que seu trabalho é assinar um papel 

e entregar a alguém [...] mas você não tem certeza de que o que você 

assinou teve efeito ou não.  

 

 Dados os relatos referidos acima, quero introduzir as declarações dadas durante as 

entrevistas com alguns professores, pois, diante do cenário em que estudantes pretendem 

repetir o caminho seguido por professores se vinculando a ONG’s, é importante compreender 

quais são os motivos dessa dinâmica de buscas por vagas nessas instituições após a formação, 

e quais são seus posicionamentos com relação à posição da universidade nesse processo e a 

produção de conhecimento dentro desta.   

 

 Separei para discussão trechos da entrevista com um professor do departamento de 

Antropologia da Faculdade de Letras e Ciências Sociais. 

 

4.5: Entrevista com docente 

 

 Depois de abordada a questão da experiência dentro da Universidade Eduardo 

Mondlane a partir da perspectiva dos/das estudantes, retomo o roteiro de pesquisas com o 

intuito de compreender as nuances da atividade docente dentro da universidade. Logo de 

início, como referido anteriormente nesse artigo, as dificuldades para realização de algumas 

entrevistas pareciam incontornáveis, pois depois de desmarcadas era ainda mais complicado 

reagendar, e os prazos da pesquisa não poderiam esperar. Sendo assim, isso me fazia querer 

estar ainda mais preparado, atento, e foi com essa sensação que me encontrei com um 
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professor do departamento de Antropologia, de 39 anos, e que há 16 anos atuava na 

Universidade Eduardo Mondlane. 

 Mostrando-se interessado na pesquisa desde o momento em que lhe fiz o convite, esse 

professor fez questão de me receber em sua sala mesmo enquanto recebia alunos que o 

procuravam para entrega de notas. Isso demonstrou, no meu ponto de vista, que ele se inseria 

no grupo de professores que mantinham um tratamento mais cordial para com os estudantes, 

sem perder a legitimidade de seu posto, sempre dialogando com estes e tornando quase 

imperceptível a questão hierárquica que estava posta. Sem dúvida o início dessa entrevista 

disse muito sobre esse professor e de como ele se diferenciava de todos os que eu tinha 

contatado até então.  

 Sua trajetória é bastante inspiradora. Logo após o término da primeira graduação 

ingressou para o quadro de estagiários da UEM através de uma seleção ocorrida um ano 

depois de sua formatura. Segundo ele, foi uma “transição automática”.  Desde então se dedica 

à universidade. E é sobre isso que quero discorrer com trechos de nossa conversa. 

 Tratando acerca dessa trajetória, o professor disse que atua de modo “polivalente” na 

universidade desde seu ingresso para o corpo docente: “são três coisas que faço 

essencialmente: docência, pesquisa e consultoria.” Ele pontua que “no contexto 

moçambicano, nas áreas das Ciências Sociais, dificilmente ‘você’ tem uma especialização.” E 

completa: “[...] podem dizer que sou especialista, mas especialista entre aspas porque atuo em 

diversas temáticas: questões de saúde, de gênero, reassentamentos etc.”.   

 Quando questionado sobre quais órgãos contratavam as consultorias prestadas por ele, 

afirma que mesmo já tendo trabalhado para diversas organizações ao redor do mundo, tais 

quais PNUD, Oxfam Britânica, USAID (United States Agency for International 

Development) dentre outras, no caso de Moçambique em sua maioria são “instituições 

privadas que fazem parte da sociedade civil” , referindo-se às ONG’s, que “por falta de 

capacidade humana instalada” se veem obrigadas a contratar seus serviços. Desse modo, o 

professor via-se na condição de dividir suas atividades docentes dentro da UEM, com as 

funções requeridas nas consultorias prestadas por ele.  E quanto a isso, pergunto 

especificamente acerca do modo institucional como é categorizada essa atuação “polivalente” 

dos docentes pela gestão da universidade. A esse respeito pontuou: 

É fácil, basta saber gerir o tempo. [...] Nós temos certa "liberdade 

institucional". Institucionalmente a Universidade Eduardo Mondlane 

permite isso. Isso requer uma análise mais aprofundada, mas, se for 
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olhar para a estrutura salarial, e para os benefícios que os professores e 

investigadores das instituições públicas têm, são muito baixas. Então, 

deliberadamente, o sistema, a forma como está organizada a 

Universidade, de forma tácita [...] permite dar-nos essa “liberdade”. 

Não há recursos internos na universidade para fazer pesquisa. E isso 

não só para pesquisa, mas também para bolsas de estudos. A 

universidade não dá bolsas de estudos [...] E com a crise econômica que 

afeta o país há dois, três anos, nem dinheiro para viagens para participar 

em colóquios, simpósios, seminários... internamente ou em outro país já 

não existe. Aliás, houve um edital claro a dizer declaradamente que não 

há recurso, que temos de nos virar. 

 

 A resposta para esta questão acabou alimentando a discussão acerca da estruturação 

salarial dos docentes, e nesse sentido, o entrevistado argumentou que embora a falta de 

recursos financeiros inviabilizasse a execução dos projetos de pesquisa dentro da 

Universidade Eduardo Mondlane, esta situação “permite ter algum ganho financeiro extra lá 

fora através da lecionação em universidade privadas ou [assim como alguns] outros trabalham 

em alguns ministérios, cargos de direção, são deputados até.”.  E acrescentou ainda que 

“as universidades privadas são alimentadas em termos de corpo docente, pelos docentes da 

Universidade Eduardo Mondlane.”.  Ainda de acordo com ele, essas são alternativas 

encontradas pelos professores para aumentar a renda e manter-se atuantes com seus trabalhos. 

Afirmou também que dentro da UEM não existia até pouco tempo espaço para a divulgação 

dos trabalhos de pesquisa dos docentes, e que o departamento de Antropologia teria sido o 

primeiro a criar espaços de discussão. Após essa iniciativa alguns outros departamentos foram 

seguindo o exemplo.  

 Com relação às alternativas para realização das pesquisas em um cenário de crise 

econômica, a resposta do entrevistado foi categórica: 

 

Em Moçambique, uma pesquisa acadêmica [...] que requer tempo... é 

complicado. Essas pesquisas são desenvolvidas em um âmbito: quando 

nós pretendemos obter um grau acadêmico, ou para um trabalho de 

licenciatura, mestrado, doutoramento. Aí tu tens tempo e se dedicas a 

isso. Outro tipo de pesquisa que a gente faz [...] é mais operacional, 
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mais virada para agendas que não são propriamente nossas, quer do 

ponto de vista pessoal, quer do ponto institucional. O que quero dizer 

com isso é que nós vamos ‘a reboque’ do que as instituições 

potencialmente financiadoras querem. Nesse âmbito é que se consegue 

fazer pesquisa. 

 

 Certamente, no que se refere ao financiamento externo para as pesquisas em 

Moçambique esse depoimento tem muito a dizer, sobretudo porque é importante pensar quais 

as linhas de pesquisa que essas instituições estrangeiras priorizam, e também refletir acerca 

das razões pelas quais a Universidade Eduardo Mondlane sofre esse "desfalque" em uma área 

tão importante quanto é a pesquisa acadêmica.  

 Quando estávamos falando do modo como as pesquisas são recepcionadas pelo Estado 

Moçambicano, sobretudo por estarem sempre vinculadas à organizações internacionais que 

atuam na sociedade civil, muitas vezes criticando as ações do poder público, ele afirma que 

“as instituições estão politicamente reféns de um determinado poder político. [...] Vivemos 

numa democracia decerto; podes falar o que quiser e escrever o que quiser, desde que não 

constitua uma ameaça real ao poder instituído.” 

 De algum modo isso se relaciona com o que já foi dito por estudantes durante a 

realização das entrevistas. Além disso, quando adentramos no assunto da recepção estatal, o 

tom de voz mudou e aparentamos iniciar uma conversa por sussurros dentro do departamento. 

O entrevistado por fim acrescentou que “a universidade deixou de ser um centro de 

construção de um pensamento crítico e interventivo e passou a reproduzir um discurso 

‘políticamente correto’”. De acordo com ele, a função que a universidade deveria 

desempenhar de ser crítica às questões sociais, atualmente foi “transferida para a sociedade 

civil”, e ao dizer isso, ele referia-se às organizações não governamentais e movimentos 

sociais. A realidade vivenciada por mim durante o período de pesquisa não difere muito do 

que foi dito pelo professor.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Historicamente o território que constitui o atual Moçambique sempre recebeu diversos 

povos e manteve relações comerciais e sociais com muitos deles por vários anos. Assim 

poderia ser descrito, de forma bem simples, o atual conjunto de “parceiros internacionais” que 

o país mantém, todavia, o que mais aprendi durante essa experiência fora do meu país, e 

ouvindo o que é contado dele por aí afora, é que as explicações simples para as histórias das 

nações são, em sua maioria, frágeis e pouco concretas de veracidade. Para alcançar aquilo que 

podemos considerar “legítimo”, ou “verdadeiro” é necessário muito tempo, cooperação, 

colaboração, financiamento, trabalho. A verdade demanda trabalho. No total realizei nesse 

trabalho de campo 18 entrevistas, entre professores e estudantes, e o que mais se evidenciou 

foram as dificuldades que a Universidade Eduardo Mondlane tem para assimilar a ideia de 

estudantes de graduação estarem realizando pesquisa. O cenário sugerido pelo que referi 

acima com as entrevistas e a contextualização histórica é de uma espécie de “troca de 

funções”, pois, evidencia-se que a função da universidade atualmente é exclusivamente a de 

formar indivíduos, e estes não podem ser críticos caso desejem utilizar essa criticidade para ir 

contra o poder instituído.  

 Enquanto estive em Moçambique ouvi a história de um professor que foi baleado em 

2014 por se posicionar contra o Estado; quando estava prestes a voltar para o Brasil, o líder do 

partido de centro MDM (Movimento Democrático de Moçambique) foi assassinado e pairou 

sobre sua morte a dúvida de quem o teria executado, já que havia inimigos tanto no partido 

em que atuava quanto no da sua maior oposição (FRELIMO).  

 Durante a realização desse trabalho deixei claro que gostaria de contribuir para essa 

área de discussões acerca da atuação de organizações estrangeiras em Moçambique, e acredito 

ter deixado elucidado que atualmente a Universidade Eduardo Mondlane, a maior do país, se 

vê atrelada às agendas internacionais de pesquisa, limitando-se a desenvolver com seus 

profissionais, somente as áreas de pesquisa com possibilidades de financiamento estrangeiro, 

tendo em vista que não há recursos sendo disponibilizados pelo Estado. Essa situação de 

sucateamento da universidade pública moçambicana abriu espaço para a formação de 

institutos de ensino superior privados, que por sua vez, aliados ao Estado em programas 

públicos de financiamento, utilizam a infraestrutura de instituições públicas para fins de 

realização das aulas. 
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 O que foi constatado até então com base nos dados obtidos é que o discurso acerca do 

desenvolvimento, tratado sobre diversos vieses de interesse, ganha desdobramento nas 

variadas esferas da vida social moçambicana, esse desenvolvimento que tanto tem sua 

implementação discutida em seminários, congressos, palestras e encontros das organizações 

civis moçambicanas, de órgãos que compõem o Estado, tanto quanto por instituições privadas 

que visam fortalecer alianças de cooperação, trata-se de uma disputa entre interesses 

dissonantes, sendo estes, de acordo com Monteiro (1997) de ordem comercial, tratando 

especificamente da necessidade do mercado internacional de obter novas áreas de fronteira 

para indústria; interesses de ordem política, no que se refere à influência exercida na 

economia e até no contexto cultural das regiões receptoras destes programas 

desenvolvimentistas; e por fim, interesses de ordem de estratégia político-militar, quando tais 

manobras de abertura para alianças com países estrangeiros culmina em uma espécie de 

contribuição para a estabilidade dos países que estão na posição de “doadores”. 

  Estes interesses não ficam explicitamente disponíveis mesmo quando 

debatidos abertamente nesses espaços de diálogo. Em anotações feitas em eventos como o de 

comemoração dos 10 anos do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) entre 19 e 21 

de setembro de 2017, e na III Conferência Triangular dos Povos, ocorrida nos dias 24 e 25 de 

outubro do mesmo ano, em Maputo, ficou possível perceber que enquanto o primeiro tratava-

se de um espaço pensado para debater entre pesquisadores e estudantes acerca das 

dificuldades de realização de pesquisa no país; o segundo tinha como enfoque tratar dos 

projetos em curso dirigidos por Japão, Brasil e Moçambique, especificamente o Pro-Savana, 

contava com a participação de alguns movimentos sociais nacionais e estrangeiros, além de 

contar com a presença de camponeses principalmente do norte. O que mais se evidenciava era 

que em ambos os eventos as falas eram marcadas por aparente receio com o que poderia ser 

feito com elas posteriormente. Um ponto emblemático, característico da Conferência dos 

Povos, é que embora o mestre de cerimônia tenha mencionado o teor “tradicional” desses 

encontros argumentando ser a terceira edição, em muitos comentários no intervalo ficava 

notório o desinteresse de parte do público com o discurso de alguns membros ali presentes, 

que enfatizavam a qualidade “diplomática” daquele espaço. Tanto o evento de cunho mais 

acadêmico, quanto o “aberto”, (embora tenha sido necessário garantir convite via internet, o 

que dificulta o acesso e alcance), ao público esbarraram na mesma premissa: “o que o Estado 

moçambicano demonstra à comunidade internacional estar fazendo versus o que de fato vem 

sendo feito”. 
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 Para que este “jogo de aparências” pudesse ser compreendido foi necessário 

confrontar as informações e dados expostos nesses espaços de divulgação com os dados 

produzidos tanto por organizações internacionais quanto nacionais no que diz respeito à 

transparência do Estado moçambicano na tomada de decisões políticas. Entretanto, esse 

esforço reflexivo só se faria possível levando em consideração a formação do Estado e suas 

alianças firmadas no decorrer da história do país. 

 Diante disso, o que meu trabalho inicial sugere até então, é que há uma forte 

polarização política em Moçambique, entre RENAMO e FRELIMO, que se reflete nas 

variadas esferas da vida pública. Na Universidade Eduardo Mondlane isso pode ser percebido 

tanto durante as aulas quanto no convívio com os alunos. E, sobretudo, na gestão 

universitária, que em seus próprios moldes (através dos currículos, da infraestrutura e 

burocracia), tende a ser influenciada por ideais políticos-ideológicos, que outrora foram 

socialistas, e hoje correspondem às ideias conservadoras para manutenção do poder da 

FRELIMO. Isso quem sente são os alunos, professores, e reverbera nas áreas principais da 

universidade: ensino, pesquisa e extensão.  

 Desta forma, tratar acerca da criação do projeto de Ensino Superior no país, requer 

uma análise que considere quais são os agentes envolvidos nesse projeto e, sobretudo, quais 

interesses estão sendo representados por estes. Com a independência do país em 1975, 

Moçambique teve de requerer à ajuda externa para alavancar a economia e desencadear o 

processo de desenvolvimento do país. Em virtude das possíveis confusões com a 

denominação correta dada às articulações políticas, sobretudo, porque durante o período de 

campo,  surgiram algumas perguntas relativas ao que caracteriza “ajuda externa” e em 

contraposição, o que seria a “cooperação”.  

 As aulas com o professor doutor Orlando Nipassa, na disciplina de “Contornos da 

Riqueza e Pobreza das Nações” cursada na Universidade Eduardo Mondlane, subsidiaram 

essa formulação, logo, compreendo como “ajuda” quando uma nação doa ajuda à outra sem 

que haja nessa dinâmica alguma contrapartida recebida pelo doador. E no caso da 

“cooperação” haveria a necessidade de uma relação de reciprocidade entre os países 

envolvidos no acordo.  O que a pesquisa possibilitou perceber é que no caso moçambicano, 

historicamente as ajudas externas sempre vieram acompanhadas de uma contrapartida que 

visava sempre corroborar com os interesses dos países doadores.  Acerca dessa histórica 

dependência, Nipassa (2009), afirma que esta situação ocorreu muitas vezes no período da 

guerra fria, onde a ajuda externa do Ocidente se associava um cunho anticomunista e que 
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Moçambique teria também sofrido as influências dessa ajuda externa na passagem do 

socialismo para o capitalismo.  

 O período socialista moçambicano, compreendido entre os anos de 1975 e 1985, 

entretanto, devido os efeitos da guerra entre as forças da Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO) e da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) associada ao colapso da 

economia, o país teve de se abrir ao mercado internacional para solicitar apoio, e em 1984, 

conseguiu que o Banco Mundial (BM) e que o Fundo Monetário Internacional (FMI) lhe 

concedessem ajuda. O que está sendo percebido com o avançar das análises é que desde 

então, o Estado Moçambicano vem aceitando ajuda dessas instituições internacionais e países 

e cada vez menos resistindo às sanções propostas por estes. É de extrema importância falar 

sobre essas influências externas, pois elas puderam ser percebidas empiricamente durante o 

campo.  Andando por Maputo, e sendo um pouco mais atento às embaixadas pelas ruas, 

percebe-se que, por exemplo, a dos Estados Unidos tem lugar bastante estratégico frente ao 

mar do Oceano Índico no canal de Moçambique. Experiências à parte, a questão das 

influências externas também puderam ser percebidas dentro do contexto da Universidade 

Eduardo Mondlane, sendo que, estudantes e professores entrevistados comentaram sobre 

programas com bolsas de estudos para pós-graduação em países como Japão, Alemanha, 

China. A China, por exemplo, com seu Instituto Confúcio (IC) adentrou os muros da UEM 

em 2012 e em 2017, por coincidência período do campo desta pesquisa no dia 20 de 

novembro, comemorou o 5° aniversário no país. Na ocasião, o site Xinhua Português (Xinhua 

é a agência de notícias oficial do governo da República popular da China), publicou na 

mesma data a manchete “Instituto Confúcio em Moçambique marca 5° aniversário e destaca 

cooperação frutífera”, e por sua vez, o reitor da UEM, Orlando Quilambo elogiou o instituto 

chinês devido à possibilidade que os moçambicanos teriam de aprender a língua e a cultura 

chinesa. Ele ainda disse que “a cooperação entre o Instituto Confúcio e a Universidade 

Eduardo Mondlane trouxe resultados visíveis” e que estaria gerando impacto econômico nos 

programas de desenvolvimento do país.  Esse é um perfeito exemplo das relações 

estabelecidas entre o Estado e países estrangeiros que se utilizam de concessões públicas. E o 

que a transcrição das entrevistas também possibilitou compreender melhor, é que não é mera 

coincidência que a Universidade Eduardo Mondlane, representada por seu reitor, corrobore 

com programas voltados para o intercâmbio cultural. Esse discurso sobre os modelos a serem 

seguidos de desenvolvimento, indicado, sobretudo, pela necessidade de criar o desejo pela 

internacionalização dos estudos, por exemplo, no caso da universidade se multiplica nos 
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diálogos com estudantes da graduação e confirmam-se ao analisar a trajetória de muitos dos 

professores que dão aula na Universidade Eduardo Mondlane em sua maioria fizeram a pós-

graduação e outras especializações fora do país, dado esse que se confirma com alguns outros 

autores, como Sara Morais Santos, da Universidade de Brasília, que se debruça sobre o fato 

de que o Brasil é o destino mais procurado por moçambicanos.  

 Outro aspecto relevante trazido pela análise da pesquisa, é que pelo menos 70% da 

população moçambicana esta localizada em zonas rurais, pobres e que muitas vezes são foco 

de empresas ou indústrias extrativas, que chegam empossados do mesmo discurso 

modernizante e desenvolvimentista, só que muitas dessas vezes solicitando a retirada de 

comunidades e famílias inteiras. Nesse sentido, a transcrição com os estudantes possibilitou 

captar um pouco das especificidades contidas em suas trajetórias, e de certo modo, refletir 

sobre o impacto desses programas e projetos de desenvolvimento no processo de 

escolarização deles e delas. Logo, narrativas que se repetiam eram as dos estudantes que não 

eram nascidos no sul, comentando sobre alguns dos aspectos que foram considerados por eles 

enquanto reflexos da influência internacional na cultura moçambicana; um deles é que o 

português, idioma oficial da nação sequer é falado por toda a população, e isso sem dúvida 

destaca-se enquanto uma categoria diferencial, ou seja, relacionado a um status quo e que 

identifica o indivíduo enquanto pertencente de um grupo. Este aspecto não somente recupera 

o sentido que idioma teria na construção de uma nacionalidade, afinal, como bem aponta 

Fanon (2008, p.33-34) falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a 

morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de 

uma civilização, mas também insere-se enquanto um requisito do que se espera do estudante. 

Outros idiomas, tal qual o inglês e o francês também são escutados pelos corredores, mas é o 

português que predomina, inclusive nas aulas. Um de meus interlocutores disse que até hoje, 

embora já estivesse na fase final da graduação ainda sofria com as dificuldades de comunicar-

se em português, preferindo a escrita à fala. 

 Com relação às questões étnicas, tanto no que tange a experiência dos meus 

entrevistados dentro quanto fora das instituições que atuam, é marcado por algum aspecto que 

salienta sua identidade étnica. Alguns estudantes, por exemplo, recuperaram traumas infantis 

ao descrever que o seu sotaque ainda era recebido com escárnio por colegas, outros afirmaram 

que a trajetória pessoal poderia ter sido outra, se fosse nascido na capital; parente de 

determinados nomes, ou filiado a algum partido. Ao que tudo aponta a região sul do país 

historicamente seria palco de conflitos étnicos desde os tempos coloniais, entre os nativos que 
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se associavam ao governo colonial e os demais, do centro e do norte, que regionalmente 

afastados do polo onde havia benefícios não usufruíam nenhum.  Esses benefícios gozados 

pela classe burguesa atual em Moçambique demonstra decorrer do período da história pós-

independência, onde a FRELIMO, com seus integrantes majoritariamente nascidos na região 

sul do país, tomou à frente o Estado e reivindicou para si a construção da nação, com o 

discurso de desenvolver o “Homem Novo”, e nesta nova configuração não caberia espaço 

para as demais etnias que não as do sul. Não somente nas bibliografias pude registrar que 

desde 1975 o partido no poder do Estado Moçambicano demonstra não convencer com o 

discurso de “um povo moçambicano”. Durante breve conversa em 18/10/2017 em um almoço 

no refeitório da moradia estudantil, um colega de turma comentou que a universidade não 

saberia lidar com as diferenças entre os estudantes vindos de fora de Maputo. Ele pontuou 

questões como modos de vestir-se e pontos específicos das culturas. Ao questioná-lo acerca 

do modo como o governo lidava com essas diferenças étnicas, respondeu-me prontamente que 

“o governo não lida bem porque não (as) conhece” as pessoas muito menos suas culturas. 

Outro aspecto a ser destacado do material das transcrições, é que mais de um professor 

afirmou que seus colegas de trabalho são vinculados ou já tiveram relações com o partido da 

Frelimo, e afirmaram que isso modifica o tipo de relação profissional que é possível ser 

estabelecida. No outro lado da moeda, também entrevistei uma estudante que descrevia 

situações em que sofria com alguns colegas de turma e professores devido ao fato de ser filha 

de um membro do partido da Renamo. Estas relações de diferenciação extrapolam as 

fronteiras da universidade e recaem na vida cotidiana quando por ser ou não membro de um 

partido ter oportunidades negadas. E o Estado moçambicano, representado pelo partido 

Frelimo, não aparenta estar disposto a abrir mão da narrativa de que estas relações não 

perduram, devido a esse tipo de disputa partidária, outro aspecto debatido fervorosamente na 

academia moçambicana, mas também fora dela, é o da descentralização política. Digo que 

este aspecto não é somente debatido dentro da academia, pois conversei com um variado 

número de pessoas em Maputo, entre estudantes, professores, taxistas e mamas, e o que mais 

se evidenciava era que alguns já percebiam que a Frelimo aparenta ter dificuldades de dividir 

o poder. E o que os meses lá possibilitaram aferir é que estas dificuldades tendem a ser 

ocultadas das grandes mídias e dos discursos oficiais.  

 Tratando acerca das questões socioambientais, mas ainda pontuando sobre essa 

incoerente postura do Estado moçambicano, é importante destacar que as comunidades rurais 

são grupos étnicos com regiões bastante definidas, o que quero dizer é que, os documentos e 
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falas a que tive acesso permitem considerar que a Frelimo, seja por influência externa ou não, 

segue desconsiderando a diversidade étnica no país priorizando para preenchimento de seus 

cargos pessoas específicas, do sul. O que segue mantendo privilégios do que alguns autores 

chamam da classe média moçambicana.  Essa manutenção na economia recebe os frutos 

dos acordos firmados entre empresas privadas e o Estado, ou entre o Estado e outras nações. 

A economia moçambicana mostra-se enfraquecida, segundo os dados das entrevistas, desde 

2015, e o país que depende do preço de commodities sofre com a variação do mercado e 

desvalorização dos seus produtos. Uma das pesquisadoras entrevistadas, afirma em um de 

seus artigos que o país vem sofrendo um processo contínuo de desindustrialização. A 

cooperação internacional entra para resgatar a economia do poço, mas é criticada severamente 

devido ao modelo com que se instala no país africano.  O fato que prepondera é que os 

desafios relativos à exploração dos recursos naturais, tidos como riqueza do país, colocam a 

estratégia rumo ao desenvolvimento no topo de sua agenda. Assim como Castel-Branco 

(2017, p.475) afirma, é necessário reconhecer que a questão ambiental é parte integrante da 

economia política do desenvolvimento e, portanto, das tensões, conflitos e dinâmicas de 

acumulação e reprodução econômica e social.  

 Entretanto, não é assim que o governo moçambicano responde a essas demandas 

socioambientais, negligenciando o papel relevante que podem exercer os movimentos sociais, 

já que de acordo com os membros das organizações que entrevistei ainda existem poucos 

canais eficazes de diálogo com o governo, que não se aproxima tanto da universidade para 

compreender os debates locais, quanto das comunidades que vivem a cotidianidade prática de 

trabalho árduo em busca de melhores condições de vida. Na III Conferência Nacional 

ocorrida em 19 de Outubro de 2011, e que celebrava os 20 anos da Lei de Terras em 

Moçambique, João Nhampossa, representante da Ordem dos Advogados, afirmou que não 

havia “colocação jurídica para as comunidades rurais”, ressaltando que uma das 

características do sistema de terra no país é que “grupos vulneráveis encontram dificuldades 

no acesso a terra por falta de poder econômico e das arbitrariedades dos serviços públicos.” 

(grifo meu). E que quem não tivesse o DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra) 

dificilmente conseguiria assegurar o direito à terra. Entretanto, a fala de alguns camponeses 

presentes no local deixou evidente o motivo dessa irregularidade, e tive de tomar nota quando 

um camponês de Tete, afirmou que não sabia ler , portanto não tinha condições de entrar no 

processo de concessão de DUAT, que além de moroso é oneroso, implicando em gastos para 

essas pessoas que já sobrevivem com a própria produção de suas machambas (terra de cultivo 
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familiar). Na ocasião, Nhampossa ainda assegurou que em sua maioria as consultas públicas 

realizadas com as populações das regiões atingidas pelos megaprojetos, ou planos de 

investimento de empresas estatais, “só servem para usurpar as comunidades”. Em outro 

momento, outra fala que tem bastante valor para o que vem sendo dissecado pelas análises do 

material é a do diretor executivo da ORAM (Associação Rural de Ajuda Mútua) que deixou 

claro que não se podia celebrar uma Lei (referindo-se à Lei de terras de 1997 de 

Moçambique) que na prática não se aplica. E apontou uma ambiguidade, afirmando que a 

Constituição de Moçambique garantia o direito a terra por ocupação, entretanto, atualmente 

estaria em vigor um discurso de massificação dos DUAT’s que impediriam, na sua 

perspectiva, que os mais pobres, oriundos de zonas rurais tivessem direito sobre as terras. 

João Nhampossa, na sua condição de advogado, garantiu que não há benefícios tangíveis às 

comunidades, tanto com a massificação desses DUAT’s, quanto com a implantação de 

projetos de desenvolvimento. 

 Em síntese, essa demanda externa para desenvolver Moçambique atua diretamente 

sobre a estrutura do Estado, que em conformidade com os interesses internacionais aloca seus 

membros de acordo com graus de pertencimento étnico-regional, de parentesco. As 

populações das regiões centrais e do norte, palcos de implementação de investimentos 

estrangeiros viram “moeda de troca” do Estado para com as empresas internacionais, já que 

desloca a responsabilidade social de garantia de acesso a serviços para a iniciativa privada. O 

discurso sustentado é de que com os programas de desenvolvimento o país sairia da pobreza, 

entretanto, as estatísticas de organizações internacionais como o PNUD não registram avanço 

na redução desta e muito menos da desigualdade, embora o PIB do país tenha crescido de 

2006 para cá, que foi o ano que teve sua dívida perdoada. 

  Existe a necessidade de haver uma reflexão sobre os modos e condições da 

pesquisa, tanto quanto de uma discussão aprofundada sobre o tipo de desenvolvimento 

proposto por agentes internos ou externos, que demonstram não ter a eficiência e versatilidade 

que sugerem em Moçambique, mas para tanto, torna-se necessário constituir um arcabouço 

teórico acerca das condições sob as quais se insere esse cenário. Nesse sentido, acredito ter 

colaborado para enriquecer esse debate sobre o qual pretendo me debruçar mais vezes. 
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