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A Revista Cosmos nesse número apresenta dois artigos muito
importantes e significantes. O primeiro artigo ENTRE
NARRATIVAS E PROPOSTAS: RELATOS DE UMA PROFESSORA
NEGRA E A NECESSIDADE DE UMA GEOGRAFIA
ANTICOLONIAL da professora Letícia de Paula e Silva Andrade
apresenta uma visão ampla dos problemas enfrentados por 
 Romã, docente mulher e negra, que elenca as questões diretas
sobre as práticas racistas e nos inspiram para refletirmos um
mundo antirracista. A professora Letícia apresenta a
professora Romã como condição para enfrentar esse crise
permanente das estruturas racistas e dinamitar toda forma de
opressão pela ciência geográfica. É, definitivamente, um
belíssimo trabalho que, não temos dúvidas, impactará
diretamente na formação de centenas de futuras professoras e
futuros professores de Geografia.
O segundo trabalho foi publicado originalmente na Revista
Cosmos em 2006. É um artigo importante para entendermos
Moçambique e sua organização história e geográfica pela
compreensão das instituições. O artigo A DIVERSIDADE DE
INSTITUIÇÕES E DE TRAJETÓRIAS NACIONAIS DE
DESENVOLVIMENTO EM MOÇAMBIQUE escrito pelo professor
Joaquim Rafael Machava. 
Boa Leitura!
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Editorial

Tulio Barbosa
Editor

DEFENDEMOS NOSSAS CRIANÇAS COM UMA EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA
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A partir da entrevista realizada com uma professora negra e aqui transcrita, foram
englobadas discussões e referenciais teóricos que dialogam acerca do racismo
enfrentado nos ambientes institucionais, principalmente de educação. Tratando
também das práticas docentes que podem atuar tanto na propagação e
fortalecimento de ideologias racistas e estereotipadas, como podem atuar de
modo a valorizar as contribuições negras e no desenvolvimento e fortalecimento
da autoestima dos alunos. 
Neste trabalho também é evidenciado o papel que a Geografia pode exercer na
formação de visões críticas da realidade e dos Espaços, mas que é necessário
que tal Ciência assuma caráter anticolonial e antirracista; portanto, é preciso
formar professores e alunos nesta perspectiva, visto o racismo como um sistema
que estrutura a sociedade brasileira desde os primordios de sua colonização,
oprimindo e segregando a maior parcela de sua população, em condições
básicas e em sua participação social.
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Graça Simbine Machel Mandela
Revolucionária moçambicana

Carolina de Jeus
Revolucionária da literatura mundial



A professora entrevistada se chama Romã, tem 25 anos de idade

e é natural da cidade de São Paulo, na zona Norte. Prestes a se

formar em Geografia na Universidade de São Paulo (USP), iniciou a

docência no primeiro semestre da graduação em um curso pré-

vestibular popular, e dois anos depois ingressou em outro,

permanecendo sua atuação profissional nas duas instituições até

atualmente. 

Desde criança, mesmo que de maneira inconsciente, queria ser

professora: brincava com a avó aplicando testes, pedia lousas de

presente. Com o passar dos anos e com a maturidade intelectual

mais consolidada, queria atuar visando a democratização do

acesso às Universidades e teve esta preocupação desde o

primeiro momento ao ingressar no curso de Geografia; somada à

vontade de dar aulas, pois sabia que já no primeiro semestre não

seria possível lecionar em escolas.

Desde o Ensino Infantil até o Ensino Fundamental ll, estudou em

escolas particulares de bairro e no Ensino Médio fez escola

técnica. 

Sem racionalizar, sempre esteve na posição de agradar os

familiares, de ser a criança perfeita, de sentar nas primeiras

carteiras da sala de aula, de ser a mais estudiosa. Sempre se

sentiu pressionada em ser a melhor, não somente pela questão de

obter sucesso, um emprego de destaque, mas pelo fato de ser

uma mulher trans, e na infância, numa figura antes não

transicionada já existia o trauma da sexualidade: “Então meu

Deus, eu sabia, escondia, mas precisava de algum jeito provar pra

todo mundo que era a melhor entre eles”. Passou por essa

situação durante o Ensino Fundamental ll todo, em ser uma

criança empenhada e somente no Ensino Médio que começou a

dar sentido para as coisas, prestar atenção nela mesma, respeitar

seus próprios sentimentos.
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Romã refletindo sobre a questão de se
sentir pressionada durante seus anos
escolares afirma: “Eu acho que a própria
vontade de a todo momento ter que
provar algo, hoje não consigo tirar esse
cargo que o racismo tem na pressão
sobre os corpos negros, sem esquecer da
relação que envolve raça e gênero que
exige ainda mais.”

A sociedade brasileira que se iniciou com
a invasão portuguesa, desde os
primeiros momentos estabeleceu os
negros e negras como inferiores e
marginalizados; rastros que se mantém
até atualmente e refletem diretamente
no ser e no estar destes indivíduos que,

mesmo sendo a maior parcela do país,

estão cercados por falta de
oportunidades e condições, precisando
redobrar suas forças para saírem das
estatísticas negativas das quais estão
inclusos: A população mais pobre, a
menos representada em espaços de
poder e liderança, jovens que mais
morrem, menor índice de escolaridade e
a mulher negra na base da cadeia social
sofrendo duplamente pela questão da
raça e do gênero, visto que a sociedade
é alicerçada não somente no racismo,

mas se alia ao patriarcado
heteronormativo para sua manutenção.

Quando questionada a respeito de ter
sofrido racismo, ela conta duas
situações marcantes em sua vida: No
Fundamental ll, se lembra de uma aula
sobre a escravidão e de todas as
crianças presentes a professora apontou
para Romã e para mais uma aluna,

dizendo “naquela época, pessoas como
vocês seriam escravizadas”. E Romã
comenta: "A relação de racismo com a
educação tem muito dessa narrativa,

né?” 

Através desta situação é possível
compreender a dimensão negativa
que a escola como instituição pode
adotar na propagação de ideologias
racistas, seja através dos próprios
professores, demais funcionários ou
de seus alunos. É nítido o despreparo
da professora em abordar o tema da
escravidão com a turma. É preciso que
professores tenham responsabilidade
com suas falas e práticas,

compreendendo o poder que possuem
em afetar diretamente a autoestima
de seus alunos, tornando-se parte de
uma memória dolorosa que não será
esquecida. Como disse Paulo Freire,

acerca da postura docente:

Como, na verdade, posso eu continuar
falando no respeito à dignidade do educando
se o ironizo, se o discrimino, se o inibo com a
minha arrogância? Como posso continuar
falando em meu respeito ao educando se o
testemunho que a ele dou é o da
irresponsabilidade, o de quem não cumpre o
seu dever, o de quem não se prepara ou se
organiza para a sua prática, o de quem não
luta por seus direitos e não protesta contra as
injustiças? A prática docente,
especificamente humana, é profundamente
formadora, por isso, ética. Se não se pode
esperar de seus agentes que sejam santos ou
anjos, pode-se e deve-se deles exigir
seriedade e retidão. (FREIRE, 1996, p.44)
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A segunda ocasião que Roma se lembrou, foi de uma festa de 15 anos de
uma colega da escola, e quando a entrevistada chegou no local, a mãe da
colega disse: “Nossa, que pessoa morena arrumada”, e Romã analisando a
situação: “Na cabeça daquela mulher ela estava me elogiando, e depois
que a gente vai maturando, a gente pensa: por que ela estranhou?”. 

Encarando o racismo como fator estruturante da sociedade brasileira, é
preciso aceitar que todos o são em algum nível. O racismo no Brasil, na
maioria das vezes entre os membros comuns da sociedade é reproduzido
de maneira sútil, sem que haja uma verdadeira intenção em propagá-lo;

como Romã mesmo afirmou, para a mãe da colega que disse a frase, ela
estava de alguma forma elogiando. A problemática é ainda mais
profunda, porque no subconsciente daquela mãe está gravada a ideia de
que pessoas negras não se vestem bem, não se arrumam porque são
pobres, porque são diferentes do padrão branco europeu que é exibido
através das mídias sociais, através do que é reproduzido a todo momento
nos programas televisivos e que também são responsáveis pela
construção destes imaginários e na própria manutenção do racismo.

A escola que Romã fez o Ensino Médio era uma escola técnica, o acesso
era desigual por haver um vestibular de ingresso e a maioria dos alunos
que conseguiam entrar, eram de escola particular; a proporção de alunos
negros não era igual, mas o fato marcante do período foi ela ter três
professores negros de uma vez: “Foi um momento em que eu comecei a me
fortalecer racialmente, na questão do cabelo, de uma dessas professoras
me puxar pra conversar percebendo um dia em que eu estava mal. Foi bom
porque eu tive mais referências, me aprofundei e me entendi nestas
questões, tinha uma representatividade.”

Uma instiuição de ensino que oportuniza a atuação de professores e
professoras negros (as) é extremamente significativo. Visto que o próprio
material escolar, como os livros didáticos, não são elaborados de modo a
expor uma representatividade com histórias de liderança e participação
negra na sociedade, não exibem imagens e narrativas positivas. Negros
são retratados sempre na posição de pessoas escravas, não na condição
de pessoas escravizadas. A população negra teve um apagamento de
identidade e de suas contribuições sociais, vistos sob a perspectiva da
negatividade e nunca da aceitação; é preciso que este tipo de debate seja
levado em consideração dentro das escolas para que estereótipos sejam
dissolvidos, dando espaço à valorização e ao resgate de autoestimas.
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Romã  se  lembrou  de  um  dia  deste  período :  “Uma  dessas

professoras  negras  lecionava  História  e  em  uma  de  suas  aulas ,

sobre  Revolução  Industrial ,  eu  nunca  esqueci ,  porque  ela  falou

pra  gente  das  tecnologias  utilizadas  no  período ,  que  povos

negros  já  haviam  desenvolvido  muito  antes  e  até  a  colonização  se

aproprioudos  conhecimentos  dos  negros  e  os  apagou .  E  isso  vale

para  muitas  outras  coisas .  E  a  questão  da  autoestima  é  muito

forte ,  porque  você  cria  um  estigma  e  fecha  a  pessoa  naquilo ,  de

não  ter  possibilidade ,  a  pessoa  fica :  meu  Deus ,  será  que  é  só  isso

e  acabou?”.

Se  por  um  lado  a  escola  pode  ser  reprodutora  do  racismo ,  como

afirma  Anjos  (2005 ,  p .173)  “não  podemos  perder  de  vista  que  entre

os  principais  entraves  ao  desempenho  do  negro  brasileiro  na

sociedade  brasileira  destaca-se  a  inferiorização  deste  na

escola”, por  outro  lado  a  escola  pode  também  se  mostrar  apta  ao

desenvolvimento  do  respeito ,  do  diálogo  e  da  valorização  das

africanidades ,  como  é  estipulado  pela  lei  10 .639/03  que

estabelece  a  obrigatoriedade  do  ensino  de  História  e  Cultura

Afro-brasileira  no  currículo  oficial  dos  Ensinos  Fundamental  e

Médio  e  claramente  foi  o  que  a  referida  professora  de  Romã

conseguia  estebelecer  em  suas  aulas ;  incluindo  outras  dimensões

às  Histórias  que  geralmente  são  reproduz idas ,  que  têm  homens

brancos  como  protagonistas  e  todos  os  outros  participantes

destes  cenários  são  tidos  como  alheios  em  contribuição  e

relevância .

Quando  questionada  sobre  o  período  de  graduação ,  Romã

comenta :  “A  faculdade  tem  outro  ponto  central  na  minha  vida ,  de

trazer  uma  perspectiva  não  só  técnica ,  mas  de  sócio  professora .

Porque  tive  contato  com  tantas  questões  e  Movimentos  Negros

que  até  fiquei  perdida ;  centros  acadêmicos ,  grupos  de  pesquisa  e

de  trabalhos  específicos  de  vários  cursos ,  vários  núcleos ;  muitos

espaços  de  discussão  e  até  de  prática  nestas  questões  da

negritude”.

Romã  discorre  sobre  os  próprios  ambientes  universitários  serem

ocupados  por  pessoas  que  se  dizem  desconstruídas ,  entretanto ,

hipócritas ,  porque  em  um  primeiro  momento  pregam  este  discurso

mas  nas  pequenas  atitudes  se  mostram  racistas ,  englobando

também  as  questões  de  gênero .  Sendo  detalhes  que  vão  criando

mágoas  mesmo  que  não  sejam  situações  explícitas .

Ela  lembra  de  casos  de  racismo  enfrentados  na  graduação :

“Saindo  de  uma  festa  da  Universidade ,  com  dois  colegas  negros

que  não  eram  alunos ,  uma  viatura  nos  parou  e  enquadrou ,  então

tem  muitos  desses  momentos  em  que  você  só  quer  se  divertir  e

situações  implícitas  ou  escancaradas  ocorrem .  Dá  raiva  porque  é

uma  questão  comum ,  em  que  jovens  negros  estão  sujeitos ;  um

colega  estava  vendendo  pão  de  batata  na  moradia  estudantil  e

foi  enquadrado .  Não  faltam  exemplos .”
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A entrevista ainda abriu caminhos para discussão da Universidade como um
espaço de disputa, em que ao mesmo tempo que as questões raciais são
debatidas, há um constante sentimento de que “aluno negro ou/e pobre, este
lugar não é para você”. Nos últimos tempos tem ocorrido uma forte discussão
sobre a presença da Polícia Militar dentro do campus da USP, que para Romã, a
presença da instituição é mascarada por essa ideia de segurança: “E a gente
sabe PRA QUEM é essa segurança, quem são os ALVOS dessa dita segurança, ao
mesmo tempo que a gente fica triste, isso dá muita raiva”. 
Cabe ressaltar que a discussão que engloba a Polícia não deve ser entendida
como uma crítica direta aos seus funcionários ou à instituição, mas como um
alerta para a necessidade dos responsáveis gerais em contribuir para uma
capacitação e formação de seus agentes em uma perspectiva antirracista,
entendendo que todos os indivíduos da sociedade estão propensos a
reproduzirem o racismo, dada a própria estrutura da mesma estar pautada
neste ideário.
Para Silvio de Almeida (2018), o Racismo Estrutural leva em consideração que
as instituições que praticam o Racismo Institucional (que são as que atuam
numa dinâmica que confere privilégios baseados na raça) têm sua ação
condicionada a uma estrutura social prévia, portanto o racismo realizado pela
instituição expressa o racismo estrutural da sociedade; as instituições então são
apenas a materialização de uma estrutura social que tem o racismo como um
de seus componentes.
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 A USP, apesar de ser uma das

precursoras acerca do debate de

implementação de cotas raciais no

Brasil, foi a última das grandes

Universidades Públicas a aderir à

Política Afirmativa, para Romã: “ É uma

resistência em não tornar a

Universidade popular, muito pelo

estigma de que o rendimento destes

alunos cotistas é menor.”

A respeito do curso de Geografia na

Instituição, Romã fica feliz pelo curso

ter inscrições mais igualitárias, tanto

pelo número de alunos negros, como

pelo número de alunos de escola

pública: “Não que seja um número

equivalente, mas o perfil das turmas

têm mudado muito. É uma brecha de

esperança, de que aqui está

mudando.” O perfil elitista da USP tem

sido alterado, embora muitos dos

professores não estejam preparados

para lidar com os alunos cotistas,

segundo a professora e aluna Romã,

visto que a Geografia exercida

continua nos moldes tradicionais

positivistas, que não conversam com a

realidade vivida por estes alunos.

Romã comenta acerca da escolha do

curso: “ Mesmo com todas as

contradições dos professores, do

currículo, me encontrei na

possibilidade do que a Geografia

pode ser.” Daí a necessidade urgente

de uma reformulação dos currículos

universitários; não que ignore as

contribuições estrangeiras das quais

fundam a Ciência Geográfica, mas a

incorporação de autores negros, indo

contra o epistemicídio comumente

das Universidades, para Sueli Carneiro

(2005, p.324) o epistemicídio “é a

desvalorização, negação ou

ocultamento das contribuições do

Continente Africano e da diáspora

africana ao patrimônio cultural da

Humanidade”. 

 Necessidade de haver disciplinas no

curso sobre a Geografia do Continente

Africano que ultrapassem as visões

cristalizadas e estereotipadas, que

reflitam diretamente na construção de

docentes prontos a debaterem o tema

em sala de aula, em uma postura

também antirracista. 

A entrevistada define o racismo como

um “sistema de opressão que,

querendo ou não, vê nessa diferença

das raças, dos fenótipos, um motivo

para o tratamento desigual; é um

sistema que em cima disso, cria um

conjunto de desigualdades

historicamente construídas e que têm

impactos em tudo, desde o algoritmo

nas redes sociais, a quantidade de

dados que contemplam

influenciadores e influenciadoras

negros nas mídias, a produções de

pessoas negras, até a todos os

impactos de trabalho, condições de

vida. De todos os sistemas de opressão

é o que mais está relacionado a essa

condição de estrutura da vida das

pessoas. Ainda que a gente esteja

avançando muito, os obstáculos são

estruturais.”

Todas as situações de racismo que

Romã se recorda ter vivido ao longo de

sua vida estão relacionadas às

instituições de ensino, e senão nestas

localidades, ocorreram na presença

dos colegas das mesmas. Ela conta que

teve momentos de dúvida sobre sua

identidade racial, se era morena,

mulata, afirmando que não tinha essa

apropriação de que é negra, e

continuou: “Então existe confusão em

conseguir te falar sobre o racismo na

minha vida porque até hoje ainda não

me apropriei de situações que

poderiam ser consideradas racistas e

que não me dei conta na hora. Mas as

lembranças mais fortes estão ligadas à

educação.”
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Ni lma  L ino  Gomes  (2003 )  d i z  que  a  esco l a  t ambém  t em  o  pape l  de

p rob lema t i za r ,  r econs t ru i r  e  d i scu t i r  ace rca  da  i den t idade  neg ra .

Mas  que  f r equen temen te  a  esco l a  se  mos t r a  menos  e f i caz  e  menos

sens í ve l  d ian te  desse  processo ,  i ndo  con t r a  a  i de i a  de  se r  uma

ins t i t u i ção  f o rmado ra ,  po i s  apa rece  r e fo r çando  es te reó t ipos  e

rep resen tações  nega t i vas  sob re  o  neg ro  e  o  seu  pad rão  es té t i co ;

en tão  es tudos  sob re  o  neg ro ,  o  cabe lo  c respo  e  as  prá t i cas

co rpo ra i s  podem  se r  um  bom  cam inho .

Pa ra  a  pro fes so ra  Romã ,  as  pessoas  neg ras  r e t r a t adas  nos  l i v ro s

d idá t i cos  passam  a  v i são  do  es te reó t ipo ,  da  na tu ra l i z ação  da

cond ição  de  esc rav idão  ao  povo  neg ro .  Lembra  que  o  d ia  da

consc i ênc i a  neg ra  na  esco l a  g i r ava  em  t o rno  des tes  pad rões  ou  na

abo rdagem  de  f a to s  da  Á f r i ca  como  os  t i pos  de  savana ,  o  c l ima ,

dados  popu lac iona i s ;  sendo  i n fo rmações  mui to  desc r i t i v a s  e  sem

pro fund idade ,  sem  con t r i bu i ções  pos i t i va s  pa ra  a  f o rmação  dos

a lunos  na  pe r spec t i va  an t i r r ac i s t a .  E la  não  t eve  con ta to  duran te  sua

fo rmação  i n i c i a l  com  a  r ep resen ta t i v idade  do  povo  neg ro  no  l uga r

de  l i de ranças .

“O  s i s t ema  esco l a r  t em  s ido  es t ru tu rado  pa ra  a  pe rpe tuação  de  uma

ideo log i a  sóc io -po l í t i co -econômica  que ,  j un to  com  os  meios  de

comun icação  soc i a l ,  mantém  uma  es t ru tu ra  c l a s s i s t a ,  t r ansm i s so ra  de

va lo res  d i s to rc idos  e  i nd i v idua l i s t a s .  P r ime i ro ,  são  os  l i v ro s  d idá t i cos ,  que

igno ram  o  neg ro  bras i l e i r o  e  o  povo  a f r i cano  como  agen te  a t i vo  da

fo rmação  geog rá f i ca  e  h i s tó r i ca .  Em  segundo ,  a  esco l a  t em  f unc ionado

como  uma  espéc ie  de  seg regado ra  i n fo rma l .  A  i deo log i a  sub j acen te  a  essa

p rá t i ca  de  ocu l t ação  e  d i s to rção  das  comun idades  a f ro -descenden tes  e

seus  va lo res  t em  como  ob je t i vo  não  o fe rece r  mode los  r e l evan tes  que

a judem  a  cons t ru i r  uma  au to - imagem  pos i t i va ,  nem  da r  r e f e rênc i a  à  sua

ve rdade i r a  t e r r i t o r i a l i dade  e  sua  h i s tó r i a  (ANJOS ,  1989 ) . ”  (ANJOS ,  2005 ,

p .174 )

Quando  ques t i onada  sob re  suges tões  pa ra  o  comba te  ao  r ac i smo  na

esco l a ,  Romã  se  l embrou  de  uma  co lega  de  t u rma  da  graduação :

“Lembro  de  uma  co lega  que  consegu iu  se  ap rop r i a r  da  semana  de

consc i ênc i a  neg ra  da  esco l a  que  a tuava ,  a té  pe lo  f a to  de la  se r  a

ún ica  pro fes so ra  neg ra ,  meio  que  sempre  ve r t i ca l i z avam  os  t emas

pa ra  e l a  (v ide  o  r ac i smo  i n s t i t uc iona l ) ,  mas  consegu iu  f a ze r  um

pro je to  marav i l hoso ,  a  semana  de  va lo r i z ação  do  cabe lo  c respo  e

cacheado .  Com  workshops  pa ra  os  a lunos  e  a lunas  ap rende rem  a

t r ança r  seus  cabe los  e  f a ze rem  pen teados .  E  pos te r i o rmen te ,  vá r i o s

a lunos  d i s se ram  a  e l a  que  es tavam  começando  a  gos ta r  de  seus

cabe los .  En tão  ex i s t e  mui t a  brecha  nesses  cu r r í cu los  conso l idados

pa ra  a tuações  s ign i f i ca t i va s  e  é  poss í ve l  se  ap rop r i a r  dos  cu r r í cu los

pedagóg icos  pa ra  c r i a r  au toes t ima  nas  c r i anças . ”
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Para ela, o primeiro dever da instituição escolar quanto ao combate ao racismo é
assumir que ele existe, porque ocorre um medo em considerá-lo como fator presente,
um entendimento de que o assunto é muito forte para debater, medo de que a escola
se torne um ambiente incontrolável a partir desses diálogos. Ela afirma que é preciso
criar maneiras diversas e estratégicas para abordar essa situação com os alunos.
Quando perguntada acerca de sugestões para os cursos que formam professores de
Geografia combaterem o Racismo, Romã diz que a Geografia materializa essas
questões, porque não tem como desassociar o racismo dos conteúdos: “Se você está
em uma aula de Geografia Urbana, como não abordar a questão da moradia, da
ocupação do espaço? A questão dos quilombolas no território e até falando de relevo,
por exemplo, quem são as pessoas que mais sofrem com inundação, deslizamento?
Então, os cursos precisam aceitar que existe racismo e qualquer modalidade que a
gente fale de produção de Espaço, o racismo está presente.” 
O que se confirma através de Anjos acerca do papel da Geografia:

Ela expõe a diversidade regional, as desigualdades espaciais e a heterogeneidade da população.
Essa é a área de conhecimento que tem o compromisso de tornar o mundo e suas dinâmicas
compreensíveis para os alunos, de dar explicações para as transformações territoriais e de
apontar soluções para uma melhor organização do espaço. A geografia é, portanto, uma
disciplina fundamental na formação da cidadania do povo brasileiro, que apresenta uma
heterogeneidade singular na sua composição étnica, socioeconômica e na distribuição
espacial.” (ANJOS, 2005, p. 176-177)

É o que a professora Romã vem desenvolvendo com seus alunos ao longo do tempo; a
consciência da negritude que foi se desenvolvendo ao longo de seu Ensino Médio e
tem um aprofundamento na Universidade, refletem em suas aulas de Geografia nos
cursinhos populares, na perspectiva de sempre tentar mostrar a outra narrativa das
situações, de maneira que as questões raciais se façam presente no decorrer de sua
prática docente e de seus discursos, não somente em uma data específica, não
separando um momento da aula apenas para abordar as questões. Falando da
periferia, das favelas, do quilombola que luta pela demarcação de suas terras; levando
livros de autores negros como Carolina Maria de Jesus e Silvio de Almeida para
debaterem juntos: “O que tento passar para eles é o que eu tembém trago para mim:
não deixar de ter raiva e conhecimento das coisas que acontecem, mas sempre se
permitir. Porque você pode sonhar e não somente sonhar, você pode planejar o seu
futuro do seu jeitinho. É assim, ter o conhecimento e entendimento da realidade como
ela é e ao mesmo tempo se permitir ser.” A postura que Romã adota vai de encontro ao
que Paulo Freire diz em Pedagogia da Autonomia (1996) de que é fundamental
diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira, que num dado
momento a tua fala seja a tua prática. Ela é um exemplo concreto de que é possível
sensibilizar, humanizar, mas sobretudo auxiliar no desenvolvimento de visões críticas e
anticoloniais dentro de sala de aula; a Geografia que desenvolve com seus alunos
rompe com o estático padrão das aulas que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos
nos modelos positivistas de ensino, seu trabalho é referência para que outros
professores de Geografia também possam reconhecer seu papel formador, a
responsabilidade social exigida em suas práticas e falas e o estímulo para uma
participação e percepção mais crítica dos Espaços pelos quais passarem.
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Romã lembrou de uma de suas aulas no cursinho, em que pediu pra
uma de suas alunas fazer uma apresentação sobre o Kpop, que consiste
em um gênero musical que se originou na Coréia do Sul da qual a garota
é fã, e a partir disto discutiram sobre Geopolítcia, sobre Tigres Asiáticos,
e sobre o bairro da Liberdade em São Paulo, o que oportunizou
discussão sobre o racismo porque era majoritariamente um bairro
negro no século XlX, ela e os alunos já haviam discutivo gentrificação e
leram trechos do livro de Silvio de Almeida sobre racismo estrutural: “E
todos ficaram chocados em perceber a aplicação dos termos
gentrificação e racismo na prática.”
 Um dos locais que Romã leciona é no cursinho do Núcleo de
Consciência Negra da USP, que é dentro da Universidade mas em um
espaço precarizado, que não tem incentivos da mesma e é mantido pelo
esforço do próprio Movimento. Por conta da pandemia de Covid-19,
foram adotadas medidas remotas mas o acesso desigual dos alunos às
tecnologias dificultou, fazendo com que muitos não seguissem com os
estudos: neste ano de 2020 ficaram entre 15 e 20 alunos no Núcleo e no
contexto fora de pandemia, entram cerca de 80 alunos.
Na outra instituição que leciona, o cursinho Mafalda, em média são 300
alunos e na pandemia estão entre 70 a 100. 
O fato dela lecionar em duas instituições de ensino, vai contra as
estatísticas impostas pela própria sociedade brasileira, que além de ter
o racismo como fator estruturante e estrutural, ainda se alia ao
patriarcado que se evidencia através da transfobia e da
heteronormatividade como um elo imprescindível de seus ciclos de
violência e dominação de corpos. Dados da Associação Nacional de
Travestis e Transexuais (Antra) que foram divulgados através do site
Agência Brasil, mostram que em 2019, pelo menos 124 pessoas
transgênero foram assassinadas no Brasil, em contextos de transfobia.
E só no primeiro semestre do ano de 2020, 89 pessoas transgênero
foram assassinadas, quantidade que supera em 39% a registrada no
mesmo período de 2019. 
E a maioria de seus alunos e alunas são negros (as), então é evidente
que as aulas de Romã confluem para uma melhoria significativa no
despertar de uma cidadania crítica em seus alunos: ela é uma mulher
trans e negra, incalculável é o poder e representatividade que carrega
em seu existir, em sua atuação em forma de resistência, na luta por
incentivar os sonhos de seus alunos e sendo um exemplo concreto a
eles de que é possível conquistar seus sonhos sendo exatamente o que
são: livres e com possibilidades de serem cada vez mais.
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Através dos depoimentos da professora Romã, pode-se compreender as marcas
que o ambiente escolar deixa sobre a vida das pessoas, sobretudo as negras:
demonstrando que pode ser um local que compactua e reproduz o racismo e a
discriminação racial, que inferioriza a história, a contribuição social e as
características dos negros quando os professores não se preparam para debater os
temas relacionados às africanidades, quando suas perspectivas formadas a partir
da branquitude carregam estereótipos e os mesmos não atuam de forma
responsável, de modo a compreender que suas falas e ações podem gerar traumas
e lembranças dolorosas para os alunos que as recebem. Quando estes professores
ainda se aliam predominantemente aos livros didáticos para suas aulas, sem
perceber que a maioria destes materiais são pautados na valorização europeia
hegemônica, anulando entendimentos acerca da diversidade, do debate e da
valorização das histórias e dos povos não-brancos.
É preciso analisar a situação criticamente e expandir a compreensão de que a
responsabilidade da presença do racismo nas instituições de ensino não consiste
em apenas um indivíduo, ou a uma parcela destes; trata-se de entender o racismo
como uma cadeia social elaborada para a opressão: o professor é racista porque foi
criado e uma sociedade pautada nesse ideário, que por sua vez, em sua formação
docente, não recebeu instruções para que estas práticas e pensamentos fossem
dissolvidos. Porque seu currículo universitário não abordava estas questões, e seus
professores de graduação também não se apropriaram ou tiveram contato com
esta perspectiva antirracista. 
O racismo é um fator que estrutura a sociedade brasileira, atuando incontáveis
vezes de maneira velada e ainda declara e restringe a vítima a um lugar social
recluso de oportunidades, de condições básicas, em que a cor de sua pele o faz
alvo de inúmeras opressões.
A partir do diálogo com a entrevistada fica evidente que é necessária uma
reformulação e capacitação das instituições pela perspectiva do antirracismo; para
que o tema das africanidades e da negritude não sejam abordados somente em
datas específicas, mas que sejam incorporadas às narrativas das aulas, em debates
que refletem diretamente e positivamente na autoestima dos alunos negros e
expandindo a compreensão e a dimensão destas pautas para alunos brancos,
como é estipulado por lei. Assim como os professores de Ensino Médio que Romã
teve, que serviram de base para que ela se entendesse como aluna negra e
incorporasse tais ensinamentos à sua vida.
Reformulação que cabe perfeitamente aos currículos dos cursos de graduação em
Geografia, visto que em sua grande maioria não são ofertadas disciplinas sobre a
Geografia do Continente Africano, sobre sua cultura ou sobre seus feitos nos
Espaços na própria Ciência, o que culmina em uma associação falha dos
estudantes, em não perceberem a presença e atuação negra e sua relação direta
com a Geografia. Esta falta de conhecimento reflete diretamente na prática destes
futuros profissionais professores, que não estarão aptos a romper com o padrão
positivista de ensino que tende a incorporar a supremacia das produções brancas
em detrimento das outras e ter a discriminação, consciente ou inconscinete, como
um de seus pilares.
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CONCLUSÃO
 
Conclui-se então, que apesar das instituições de ensino atuarem na propagação e
fortalecimento do racismo, é possível reverter este cenário como foi constatado a partir
da entrevista concedida pela professora Romã, que relatou que seus professores de
Ensino Médio atuavam de maneira contra-hegemônica e na perspectiva da valorização
da autoestima de seus alunos. Ela mesmo em sua atuação, ensina uma Geografia
anticolonial por englobar debates que se relacionam com a realidade dos alunos e os
auxilia no desenvolvimento de suas autonomias e de uma perspectiva mais crítica
acerca dos Espaços. Por ser uma mulher negra e trans, alinhando um trabalho de
excelência com sua visão de mundo, suas vivências e seu potencial conhecimento,
Romã é uma figura de resistência e exemplo docente, que vai contra as estatísticas
impostas pelo padrão social heteronormativo e excludente que impõe amarras ao seu
viver. 
É importante que as instituições formadoras estejam atentas e capacitadas a
incorporarem disciplinas e debates antirracistas e anticoloniais aos seus currículos e
aulas, para que mais pessoas em condições de opressão, sejam elas quais forem,
tenham a oportunidade de exercerem seu potencial, serem livres e criticamente ativas
onde estiverem.
E que as aulas de Geografia, disciplina que ensina sobre o mundo, possa englobar
nestes discursos e análises todos os seus participantes, que dele são ativos;
afastando-se do epistemicídio, aceitando as contribuições negras para as sociedades,
sobretudo brasileira e dando outras perspectivas de aprendizagem e ensino a esta
Ciência, que é necessária para um entendimento de vida mais crítico, respeitoso,
diverso e fortalecedor de identidades.
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A trajetória histórica de desenvolvimento em Moçambique remonta desde o

período pré-colonial. Contudo, os momentos mais decisivos foram: o

período colonial e pôs independência. Este último subdivide-se em

momentos antes das reformas político-econômicas e depois destas. O

artigo em pauta constata que as instituições reguladoras descreveram uma

trajetória de desenvolvimento sob uma forte dependência externa devido a

factores estruturais e conjunturais da economia nacional. Como tal desde

1987, no contexto das reformas político-econômicas, o país aderiu às

políticas do Banco Mundial e do Fundo monetário Internacional. Suas

regras, no entanto, produzem impacto social muito negativo. Pois

potenciam certas camadas como ricas e, a maioria vai se pauperizando

cada vez mais, formando-se, por conseguinte, dois extremos: o dos mais

ricos e o dos mais pobres. Estes últimos vivem a baixo de 1 dólar dia.
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Introdução 

O debate sobre o desenvolvimento não pode ser visto como uma questão

pacífica. Por um lado, porque, enquanto predominou, o paradigma de

desenvolvimento assente apenas no crescimento da renda per capita influenciou:

(i) a forma como as políticas de desenvolvimento eram concebidas; (ii) as

relações econômicas internacionais; (iii) o tipo de assessoria e assistência

prestadas aos países em vias de desenvolvimento. A perspectiva economicista de

desenvolvimento também inspirou as medidas impostas, durante muito tempo, a

estes grupos de países, como condição na concessão de assistência econômica,

cujos pacotes de reforma, os célebres PRE’s, eram apresentados como receitas

acabadas e infalíveis de desenvolvimento. Este modelo de regulação, com outras

roupagens, ainda prevalece em muitas situações, com adopções cosméticas que

procuram torna-lo, aparentemente, mais humano.

Este modelo inclui: (i) a privatização dos activos públicos e a liberalização da

economia; (ii) o rendimento do sector público; (iii) a redução dos défices

orçamentais do Estado; (iv) a recuperação dos custos nos serviços sociais; (v) o

equilíbrio das contas externas através de políticas viradas para a promoção de

exportações.

A evolução das economias da maior parte dos países em desenvolvimento, muito

particularmente de África, a partir de meados da década de 1990, mostrou que

estas medidas não eram suficientes para gerar desenvolvimento. Pelo contrário,

elas acarretaram custos sociais elevados, pois afectaram de forma particular os

pobres, empobrecendo-os cada vez mais, e engendraram um processo que

contribuiu para o empobrecimento das classes médias aumentando, por

conseguinte, o número dos pobres. Potenciando cada vez mais os ricos e

aumentando o fosso entre estes e os pobres. Pois na concorrência não há

solidariedade. Prevaleceu neste período a lei da selva em que, “só ganha o mais

forte”. O mais forte é que detêm o poder político porque a partir dele assalta o

poder econômico.
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É neste contexto que o presente artigo trás os conceitos de gestão ou
administração potencial e real ou acção para mostrar que o
instrumentário legislativo e normativo que se cria em nome de combate à
pobreza, fora de estratégias correctas de acção e medição do seu
cumprimento, é letra morta, e tem funcionado como forma de alimentar
uma expectativa que nunca se satisfaz nas populações.  
A análise das diversas instituições e a trajetória nacional de
desenvolvimento em Moçambique é objetivo geral do presente artigo. O
qual será alcançado através da:
-Caracterização do processo histórico da regulação econômica em
Moçambique;
-Identificação do alcance das medidas que foram sendo tomadas nesses
períodos para o combate à pobreza absoluta no país e,
-Uma apreciação crítica das posturas assumidas nesse processo.
O presente artigo tem como objeto de estudo: a abordagem dos aspectos
das trajetórias nacionais de desenvolvimento econômico, o caso de
Moçambique. Paralelamente, ele faz uma resenha sobre os principais
instrumentos de regulação que foram empregues em cada momento
histórico. O tema a que se propõe estudar é: “A diversidade de Instituições
e de trajetórias nacionais de desenvolvimento em Moçambique”. 
O assunto reveste-se de capital importância como um exercício
acadêmico para o autor e como, sobretudo, forma de providenciar dados
histórico-econômicos do país, com a expectativa de permitir mais debates
acadêmicos sob outras perspectivas, em torno do assunto em pauta.
Portanto, constitui uma forma de contribuição para a criação de
conhecimento nesta matéria para diversas utilidades: teórica e prática.
O centro motivacional para este desafio situa-se na inspiração tida a partir
do desenvolvimento dos temas da disciplina de: Mutações Econômicas e
Dinâmicas Territoriais, ministrada no Curso de Pós – Graduação em
Geografia, na UNESP, Campus de Rio Claro. 
Falar de regulação econômica e mutações territoriais em Moçambique é
referir-se a aspectos complexos e sinuosos. Porque o mecanismo porque
passa esta regulação, geralmente, escapa quer à vontade da população
como o controlo da esfera decisória. Portanto, é falar de algo que ocorre,
no geral, como produto de fatores externos dada a forte dependência
econômica do país, decorrente do facto de ser um dos mais pobres do
Mundo, como reconhece o PARP (2001-2005), nos seguintes termos:
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 (...) Porém, os progressos alcançados não permitiram que fossem superados problemas sociais e econômicos

graves. O País continua a ser dos mais pobres do Mundo. Claramente, o problema da pobreza é o desafio chave

que se coloca ao país. A capacidade de enfrentar estes desafios ainda é muito limitada devido a carências severas

de recursos, derivada de uma profunda fraqueza estrutural da economia. (PARPA, 2001-2005, p.2).

Esta dependência econômica é algo histórico, porque, quer no período colonial como no

pôs independência ela sempre se fez sentir. Assim, a maioria do povo vive a baixo da linha

de pobreza, com um dólar/dia para os pobres e dois dólares/dia para os indigentes. São

estas camadas que funcionam como bodes expiatórios para a angariação de vários

apoios externos para o país, de cujas melhorias de vida estão sempre em divir.

 

1.2. Contexto interno em que se assentou a regulação econômica em Moçambique.

Depois da independência do país da dominação colonial, houve aparentemente esforços

do Governo no sentido de promover o desenvolvimento econômico, a partir do nada, pois o

colono havia abandonado o país deixando as poucas infra-estruturas existentes sem

técnicos. Os novos gestores do país não possuíam experiência governativa. Tinham que

aprender fazer fazendo. Entretanto, medidas centralizadoras foram tomadas, como

estratégia para o desenvolvimento rápido e uniforme do país: Declarou-se a década de

1980 como a de luta contra o subdesenvolvimento em Moçambique. No entanto, devido à

factores menos claros, até aqui o país continua dos mais pobres do mundo, como de novo

ilustra o PARPA:
 A análise dos dados do Inquérito aos agregados familiares (IAF) de 1996/97 permitiu desenvolver um perfil

detalhado da pobreza em Moçambique. A incidência da pobreza absoluta abrange em média cerca de 70% da

população, sendo notáveis os desequilíbrios entre zonas urbanas e rurais e entre regiões. O IAF facilitou também a

identificação dos determinantes principais da pobreza em Moçambique e são eles: (i) crescimento lento da

economia até ao começo da década de noventa; (ii) fraco nível educacional dos membros dos agregados familiar

em idade economicamente activa, com maior destaque para as mulheres; (iii) elevadas taxas de dependência nos

agregados familiares; (v) baixa produtividade da agricultura familiar; (vi) falta de oportunidades de emprego dentro

e fora do sector agrícola; e (vii) fraco desenvolvimento das infra-estruturas, em particular nas zonas rurais.

Além de sofrerem com uma pobreza material aguda, os pobres em Moçambique também enfrentam um elevado

nível de vulnerabilidade aos choques naturais e econômicos. Esta dimensão da pobreza foi evidenciada pelos

resultados trágicos das cheias que atingiram o país em 2000, bem como pelas carências causadas nos últimos anos

pelos baixos preços no mercado internacional dos produtos agrícolas. ( PARPA, 2001-2005, p.2).
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As fotos 1 e 2, ilustram a situação da vulnerabilidade do país às

calamidades naturais descritas pelo extrato acima. Por seu turno, o

gráfico1 ilustra o perfil da pobreza em Moçambique por província.

Foto 1.

Cheias do ano 2000, cortaram a ligação entre a capital do país Maputo e o

resto do país: zonas centro e norte. Ponteca suspensa com o arrastamento

da estrada nacional número 1 nos dois extremos. Foto do autor, Abril 2000-

Cidade de Xai-Xai, capital da província de Gaza. 

Foto 2
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A planície adjacente ao Rio Limpopo, transformou-se num autêntico mar. As

culturas foram submersas. O que implica um período longo de fome e

carências de vária ordem. Fonte: autor.
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As cheias do Rio Limpopo retratadas nas fotos 1 e 2, ocorridas em 2000, foram as

maiores na história hidrológica daquela bacia. A passagem seguinte ilustra esta

constatação:

The Limpopo basin has suffered a number of severe floods in the last 50 years, particularly in

1955, 1967, 1972, 1975, 1977, 1981 and 2000. The floods of 2000 were by far the worst, with water

levels at heights not seen since 1848. The floods of 2000 were widespread, encompassing

seven river basins in all, including the Limpopo Basin. Flooding in Mozambique is caused by a

number of factors, including heavy localized rainfall, tropical cyclone activity and wetlands in

other parts of southern Africa. (LEIRA, et al, 2003, p.11).

Esta vulnerabilidade do país às calamidades naturais, reduz todo o esforço

desenvolvido em muito tempo, a nada. O que agrava cada vez mais a situação da

pobreza em Moçambique.

II. Trajetória histórica da regulação em Moçambique

2.1. Período pré-colonial

Entretanto, a gênese da regulação em Moçambique, remonta dos primórdios do

período pré-colonial, no qual reis, imperadores, chefes de linhagens e clãs, em função

do tipo de atividade predominante na sua área, principalmente a mineração de ouro e

a caça ao elefante impunham regras do jogo no desenvolvimento comercial.

Localmente se desenvolviam trocas directas e, com o alvorecer do século IX, iniciaram

um comércio a longa distância com o qual obtinham produtos de prestígio como

missanga, porcelana, tecidos, louça entre outros. 

Neste período o território correspondente ao actual Moçambique, resultante do

traçado das fronteiras coloniais no século XIX, a seguir à Conferência de Berlim, entra

para a economia mundial através de trocas com os árabes, persas, indianos. Relatos

históricos apontam que por essa altura desenvolveram-se trocas iguais entre os

intervenientes. Mas com a chegada dos portugueses, no século XV, passou a haver

uma regulação que implicou trocas desiguais de: ouro, marfim e escravos, por: tecidos,

bebidas alcoólicas entre outros. É o período mais dramático da História africana, onde

o Homem era símbolo da riqueza em mãos alheias, instrumento de trabalho falante.

O ponto máximo da exploração dos recursos naturais ao serviço de outrem, se situou

no período áureo do colonialismo português: 1930-1975 - Período do Nacionalismo

econômico de Salazar. Não obstante ter sido o período pôs abolicionismo.
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2.2.Contexto da Regulação e suas caracterizações em Moçambique no
período: 1930-1975.

Toda a regulação no período acima indicado tinha que satisfazer os interesses
da burguesia colonial portuguesa, que se encontrava descontente com a
situação do período anterior: período da vigência em Moçambique de capitais
não portugueses no âmbito da corrida e partilha de África, e conseqüente
agressão imperialista. Com a política de apadrinhamento a que se sujeitou
Portugal, a partir da Conferência de Berlim (15.11.1884 a 26.2.1885), para
reivindicar os territórios africanos contactados durante as viagens de
descobrimento, sob a conivência de uma “geografia colonial”, (Moraes, 2005,
p.75), viu-se obrigado neste período a negociar o traçado das fronteiras e a
obedecer a maioria das imposições da Inglaterra, Alemanha, França, as
potências de facto, que sempre impuseram as regras de jogo econômico.
Idéia demonstrada por Abrahamson (1994) nos seguintes termos: 

Entretanto, Portugal não tinha recursos financeiros suficientes para fazer uma exploração
de Moçambique com sucesso. Até à década de 1930 a exploração econômica de
Moçambique era dominada por empresas estrangeiras, que estabeleciam a sua própria
administração sobre os territórios que lhes foram distribuídos através de concessões,
especialmente nas partes central e norte do país. As vantagens que os portugueses tiravam
deste facto eram que as empresas dividiam com Portugal os impostos que as populações
pagavam às empresas, bem como uma parte do lucro anual da companhia. (Abrahamson,
1994, p.23).

Salazar trouxe uma componente agrária, muito forte com a qual as colônias
funcionavam como fonte de produção de matérias primas, sobretudo,
(algodão) para a metrópole e consumidora dos produtos manufaturados
portugueses (têxteis e vinhos) principalmente. Para o efeito reduziu os poderes
daquelas empresas impondo certas regras na sua actuação, para o caso das
que ainda tinham prazo contractual em vigor. Pois a sua maioria tinha
contractos válidos até 1929/30.
-Daí que todo o dispositivo político-ideológico orientava sob várias formas de
trabalho para satisfazer tais objetivos; igualmente, medidas reguladoras foram
tomadas como: 
-O controlo centralizado da moeda e da atividade comercial: importação e
exportação das colônias e suas dívidas deviam ser pagas diretamente à
metrópole;
-Centralização do poder político para melhor controlo de outras esferas;
como resultado da inspiração de seus ídolos europeus, nomeadamente: Hitler
na Alemanha e Mussolini na Itália. 
-Dá-se um “casamento” entre a igreja e o Estado para o desenvolvimento da
política social e, paralelamente assegurar a repressão do africano, submisso
aos interesses coloniais, materializados pela religião, sobretudo na produção
de um cidadão passivo e servidor do sistema.

2.3. 1975-1987 – Período - pôs independência
Com a proclamação da Independência Nacional, a 25 de Junho de 1975, fruto
de 10 anos de Luta Armada, nascia o Estado moçambicano, Estado dos
“operários e camponeses”, como ficou batizado, liderados pela FRELIMO, guia
de todo o povo moçambicano. Inaugurava-se uma nova era: a era eufórica
com a legitimação da autodeterminação dos povos, princípio da ONU,
estabelecido com a sua criação em 1945, com a ascensão do africano ao
poder no lugar do europeu. Todavia,
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Quando a Frelimo chegou ao poder com a independência em 1975, Moçambique estava profundamente
marcado pelo seu passado colonial.
Desde o período pré-colonial e durante uma grande parte do período colonial, o norte de Moçambique
tinha contactos comerciais com comerciantes árabes e era influenciado pela cultura swahile. Ainda hoje
o islamismo continua a ser uma religião dominante nas províncias do norte de Moçambique. (...) com
pequenas excepções, a presença portuguesa limitava-se a algumas fortalezas ao longo da costa. A
expansão portuguesa na região tinha objectivo principal a criação de pontos de apoio para o crescente
comércio marítimo entre a Europa e a Ásia. A África Oriental contribuía para este comércio
especialmente com ouro e marfim. Um sistema comercial bem desenvolvido fazia a ligação entre os
caçadores de elefantes e os produtores de ouro do interior e os comerciantes das zonas costeiras.
(ABRAHAMSON,1994, p.20).
Novas medidas de regulação econômica gravitaram em torno da Unidade, Trabalho e Vigilância;
defendia-se uma Nação una e indivisível do Rovuma ao Maputo, de Zumbo ao Indico. Seguidamente, no
contexto da construção do edifício sócio-econômico nacional, em 1980, a 16 de Junho, cria-se a moeda
nacional: o Metical, que substitui o escudo português. 
No domínio político-ideológico a orientação socialista foi a opção adoptada. Abrahamson (1994) justifica
esta postura nos seguintes termos:
A estratégia de desenvolvimento socialista da Frelimo foi formada logo durante a guerra colonial contra
Portugal, entre 1964 e 1974, e o seu aparecimento era caracterizado por circunstâncias tanto
internacionais como nacionais.
A Frelimo chegou ao poder num período em que a conjuntura política internacional permitia aos jovens
estados do terceiro mundo escolher estratégias socialistas para a sua política de desenvolvimento. Havia
várias circunstâncias na época que estimulavam os movimentos de libertação das colônias portuguesas a
formular uma política muito radical durante os anos que se seguiram a 1975. (Abrahamson, 1994, p.31). 
As características principais do período foram:
-A escassez de tudo: desde os técnicos qualificados até aos produtos alimentares de primeira linha. A
cooperação internacional foi a solução encontrada para preencher as lacunas em termos de técnicos
qualificados. Estes técnicos provinham naturalmente dos países socialistas o que era coerente com a
opção política de orientação marxista seguida na altura.
Paralelamente intensificou-se a formação dos quadros nacionais como foi o caso da formação dos
professores e enfermeiros.
De referir que esta opção não agradou os regimes vizinhos e minoritários da África do sul e da Rodésia
do Sul, representantes na região Austral de África do prolongamento do capitalismo no âmbito da Guerra
Fria. Por este facto, um regime de orientação socialista na região representava uma ameaça, como tal,
alvo a “abater”. Foi o que aconteceu e as conseqüências desta situação foram nefastas:
-Como corolário do que acima ficou descrito, um ano depois da independência deflagrou uma guerra
civil que durou dezasseis anos, portanto, terminada a 4.10.1992 cujo suporte veio destes regimes.
Paralelamente desencadearam agressões diretas contra Moçambique atacando alvos sociais e
econômicos. Pauperizando desta forma, a já debilitada economia do país. 
No início da década de 1980, tal catalizou-se pela conjugação dos efeitos da maior seca que se abateu
sobre o país, de cujos efeitos resultaram no agravamento das condições ecológicas, originando uma seca
prolongada que inviabilizou a agricultura e, da guerra civil paralela às agressões externas.
Lado a lado os operários e os camponeses inauguravam uma nova era baptizada por este leque de
obstáculos; trabalhando nas fábricas e na agricultura sob o signo da independência e de uma economia
de guerra;
O salário foi normado através do decreto 4/80, que fixava a fasquia mínima em 2.100,00MT, o
equivalente a R$ 2,10 brasileiros hoje. Para elucidar, vale apontar alguns exemplos: para o professor
primário com a formação de 6ª classe+1ano, fixou-se o seu salário em 5.900,00MT e o seu instrutor em
9.800,00MT, o Gerente de uma filial de um Banco tinha 13.000,00MT. Para dar noção do peso da moeda
nacional há a salientar que com 1.000,00Mt hoje, só se compra um pão de 250 gramas. 
Esta situação vigorou até 1987, altura de reajustamento estrutural e como tal de reformas econômicas,
sob assessoria do FMI e do Banco Mundial. Os ajustamentos salariais a partir desta altura foram sendo
feitos em função da inflação que sempre implicou erosão do poder de compra do trabalhador.

R E V I S T A  C O S M O S  | 3 2
 



Com esta regulação econômica, geralmente, a revisão passou a ser feita quando o
poder de compra já havia decrescido em cerca de 200%. O que significa que não se
paga o salário à altura dos preços correntes. Como conseqüência a capacidade de
compra do trabalhador não consegue um cabaz de produtos básicos para alimentar
a família durante o mês. Ainda na descrição das características do período pôs-
independência, no campo sócio-cultural, sublinha-se que como estratégia
nacionalista deu-se a homogeneização da vida sócio-cultural, para uma realidade
multicultural, incrementou-se a criação das aldeias comunais para se introduzir uma
vida coletiva e acelerar a socialização do campo.   Tal provocou graves atropelos e
conseqüente descontentamento dos atingidos, visto que muitas pessoas perderam
seus bens materiais nas áreas deixadas e se concentraram em Aldeias Comunais, um
ambiente topofóbico; portanto os lugares de chegada não tinham um sistema de
valores para estas. 
Contudo o argumento era de acelerar o desenvolvimento econômico e promover a
socialização do campo. Assim facilmente, infra-estruturas sociais e econômicas
podiam beneficiar a muitas centenas de camponeses concentrados num mesmo
espaço geográfico. Mas no contexto da guerra civil estas aldeias foram formas que
permitiram massacres de milhares de camponeses.
Naquilo que Abrahamsson designa de erros da Frelimo encontra se a justificativa
deste posicionamento se se atender que: 

Do ponto de vista da política interna, pode-se tomar em conta e criticar a modernização
forçada, a falta de compreensão sobre o papel da sociedade tradicional, a transformação da
Frelimo num partido marxista de vanguarda.  Do ponto de vista da política externa
poderemos pôr em questão a análise econômica que fez com que o país tivesse tantas
dívidas internacionais, as condições econômicas e militares que serviram de base à
formulação da política de segurança externa e interna do país e o facto de a Frelimo ter dado
tanto ênfase ao trabalho de cooperação internacional com os países de leste como a União
Soviética. (Abrahamsson, (1994, p.355).

No plano econômico houve uma centralização da economia e desenvolvimento de
planos centrais e prospectivo-indicativos. Nas palavras de Abrahamsson (1994), 
A estratégia da Frelimo foi formulada explicitamente na altura do terceiro Congresso da
Frelimo em 1977. Ela foi mais tarde concretizada através dum plano de dez anos (PPI), cujo
objectivo explícito era acabar com o subdesenvolvimento num período de dez anos. As
experiências da guerra de libertação e da luta ideológica iriam agora estender-se à esfera
econômica e com uma força de vontade gigantesca toda sociedade iria ser modificada. As
conseqüências econômicas e sociais da opressão colonial iam ser neutralizadas o mais
rapidamente possível. Para além de progressos materiais, os dirigentes da Frelimo falavam
muito sobre restituir à população a sua dignidade. (Abrahamsson, 1994, p.37).

Nas grandes cidades viveu-se um período de abastecimento em produtos
alimentícios da primeira linha: na loja uma família por mês tinha direito de 2 kg de
arroz, 2 de açúcar, 1 litro de óleo, 1 barra de sabão e 5kg de farinha de milho. 
-Vive - se, nas grandes cidades, de repolho e carapau; é o período de apertar cada vez
mais o cinto.
-Incremento de “dumba nengues” - gênese do mercado negro ou paralelo;
-Vendas domésticas de bebidas tradicionais para o reforço das economias familiares;
-Roubos nas empresas para se alimentar o mercado paralelo. 
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2.4. 1987-1992 - Período de reajustamento estrutural

Para as populações o anúncio pelos elementos governamentais do lançamento do
Programa de Reabilitação econômica não representava uma ameaça. Pois na altura,
aparentemente, estas tinham dinheiro que não tinha as correspondentes mercadorias.
Como tal não se julgava que aquele, no futuro, iria escassear das suas mãos. As
diferentes fases porque passou o PRE se encarregaram de cristalizar a sociedade sob
forma classista e consequentemente diferenciação abismal em termos do poder
aquisitivo e de modo e estilo de vida. Paradoxalmente, os objetivos deste programa
visavam o contrário, como o PARPA ilustra:
A partir de 1987, foi iniciado um programa de estabilização e ajustamento estrutural cujo objetivo
é o restabelecimento da produção e melhoria dos rendimentos individuais num processo de
reformas profundas no sentido de lançamento de uma economia propulsionada pela iniciativa
privada e pelas forças do mercado. (PARPA, 2001-2005, p.2). 
A última parte do excerto é que prevê o estilo da economia a adotar e implicitamente
quem deveria apossar-se desta iniciativa privada. O contexto interno que caracterizou
este período foi:
-Continuação da vigência do mono partidarismo; economia cada vez mais débil, o efeito
da guerra civil traduz-se na desarticulação dos tecidos político, econômico, cultural e
social;
-Introdução de PRE e PREs; (Programas de Reabilitação Econômica e Social.) como
forma de regulação alternativa à derrapagem econômica que o país assistia. Situação
prevista e justificada ainda por Abrahamsson (1994) nos seguintes termos:
 O contínuo distanciamento de Moçambique e da África Austral do mercado mundial está
relacionado com o trabalho teórico do Padrigu sobre economia política internacional. Os
crescentes problemas de legitimidade dos estados-nação, não só em África, juntamente com a
crescente globalização da produção e as tendências de uma regionalização reforçada em
diferentes pontos de globo, levam a questão sobre a relevância das estratégias de
desenvolvimento nacional para a solução dos problemas que os países do terceiro mundo irão
enfrentar durante o próximo século. (Abrahamson, 1994, p.23).
-Adesão do país às políticas do BM e do FMI: estas instituições “ocuparam” o vácuo
deixado pelo colonialismo; pois passaram a ditar todas as regras do jogo econômico e
até político, o que por si só reduz a vontade e a capacidade de combater a pobreza,
mas sim o seu agravamento na maioria da população. 
Corrobora com esta constatação (Dos Muchangos, 2005, p.3) nos seguintes termos: “os
modelos de desenvolvimento, impostos e influenciados, muitas vezes, de ‘fora’, nem
sempre se adaptam a um ambiente de pobreza”.
BOYA, (1998) em relação ao Japão, chamou atenção no seguinte: (...) a adoção pelo governo de
reformas em matéria de sistema financeiro, de  cobertura social e de desregulação social que
tendem a importar as instituições características dos capitalismos de mercado, na esperança,
seja de combater o desemprego em massa, seja de conseguir um crescimento mais forte. (BOYA,
1998, p. 204).
Portanto abraça-se o paradigma dominante depois da queda do muro de Berlim e do fim
da guerra fria, como que corolário lógico da vitória do capitalismo sobre o socialismo,
não se tinha alternativa de se ser homem se não se ser “Homo economicus”. É a fase do
cumprimento do determinismo sócio-político e econômico cultural americano.
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No contexto da consistência institucional, pareceu-me que foi o período em que o poder do Estado
conheceu uma acentuada erosão. Ilustra esta constatação o facto de ter sido na seqüência das
políticas destas instituições, (BANCO MUNDIAL e FMI), que a corrupção se generalizou, criando-se e
se capitalizando uma burguesia nacional. Cuja corrida à acumulação selvagem de capitais foi
titânica. O Estado passou a confundir-se com os seus trabalhadores seniores. O respeito pelos bens
públicos e a prestação de contas passaram para a História. O zênite desta corrupção foram os
rombos escandalosos, de biliões de dólares, ocorridos nos Bancos Comercial de Moçambique e
Austral, de cujas investigações produziram vítimas mortais, como por exemplo, o assassinato do
jornalista Carlos Cardoso e o jovem economista António Siba Siba Macuácua, respectivamente. 
Estes factos de longe serviram para combater a pobreza absoluta, mas sim agravá-la. Visto ter sido
o erário público que comportou os encargos aí criados para cobrir as lacunas feitas.  
Resultado da “globalização”, que é entendida,   como um mito. Um fenômeno ideológico nem sempre muito
sofisticado, que serve a propósitos variados. No plano editorial, por exemplo, ajuda a vender jornais, revistas
e livros superficiais. Nos planos econômico e político, contribui para apanhar países ingênuos e
despreparados na malha dos interesses internacionais dominantes. (BATISTA JR, 1998, P.125).

Qual é o sentimento que se tem na América latina perante o fenômeno de globalização?
A globalização exigiu a adoção de práticas de regionalização do processo produtivo sendo que,
para as empresas transnacionais, Brasil, México e Argentina são as localizações de destaque da
América Latina. (...) A região é um centro de existência para o desenvolvimento inovador mais
especializado. A estratégia tecnológica, por sua vez, também está centrada em actividades de
adaptações de produtos e processos, exigidos pelos fornecedores ou clientes nacionais ou
regionais. (VEIGA, 2000, p.165).
Outra visão da globalização no mesmo quadrante demonstra que:
Talvez seja útil retomar distinção conceitual proposta por Paul Hirst e Grahame Thompson em obra já citada
(Hirst & Thompson, 1996:7-13). 

Esses autores sugerem que se evite confundir dois “tipos de idéias”: a) a economia global; e b) a
economia internacional. Uma economia global seria caracterizada por alto grau de integração dos
mercados e pelo predomínio das atividades transnacionais. Seria uma economia em que a
influência de grandes empresas transnacionais, desvinculadas de bases domésticas, teria chegado
ao ponto de dissolver, ou pelo menos começar a dissolver as fronteiras, reduzindo drasticamente o
poder de intervenção dos Estados nacionais.
Já a economia internacional se caracteriza fundamentalmente por processos de intercâmbios entre
economias nacionais distintas. As trocas internacionais são significativas e crescentes, mas predominam as
atividades econômicas internas. A maioria das empresas não perde as suas vinculações nacionais. Os
governos, agindo isoladamente ou por meio de acordos e entidades intergovernamentais, continuam a
desempenhar funções econômicas essenciais. Nesse contexto, o desempenho macroeconômico dos países,
em áreas como crescimento, emprego e inflação, assim como a competitividade de firmas e setores,
decorrem substancialmente de processos que ocorrem em nível nacional. (BATISTA JR, 1998, p.136-7).

Nem um nem outro conceito reflete o caso moçambicano. Trata-se de uma situação de transição
para uma economia global, difusa e indefinida. Visto que, neste período em referência, o
desempregou acentuou-se, a inflação agudizou-se, as empresas nacionais faliram, o PIB baixou. Por
outro lado não há competitividade nenhuma, pois só se compete quando se está em pé de
igualdade com o adversário ou quando se é do mesmo escalão. Há apenas submissão aos
interesses das agências financiadoras.      No que concerne ao predomínio do mercado e empresas
no país, evidenciam-se o mercado e empresas sul africanos a dominar o espaço moçambicano com
maior agressividade. Pois, mesmo o simples tomate, de fácil produção local, provém daquele país
vizinho para o mercado nacional.
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Em termos de bloco regional, para o caso específico da África Austral, região a que faz
parte Moçambique, surgiu um bloco regional de países denominado SADCC (Conferência
para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral); na virada dos anos 70 para 80,
como uma união de Estados para fazer frente ao poderio econômico da África do Sul da era
do Apartheid. São países integrantes deste os seguintes: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Moçambique, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwé. Defendia-se a união de esforços
para se libertarem da dependência econômica e para mais fácil atracção de investimentos
para a região. A entrada da R.A.S. no período pôs apartheid cujo fim marca-se nos anos
1990 com a libertação de Nelson Mandela e a institucionalização de eleições multicolores e
multipartidárias, ganhas pelo ANC de Mandela em 1994, implicou difíceis equilíbrios e
constituiu um alargamento do bloco com regimes africanos na zona. 
Ela ocorre no momento em que o bloco se havia transformado em (Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral) SADC. Momento Em que se dá o seu alargamento cada
vez mais assinalado pela entrada de Namíbia, Seichelles, Maurícias e RDC, o que trouxe
disparidades acrescidas ao grupo.
O domínio econômico da R.A.S. – O centro económico da SADC; O papel das Seichelles e
das Maurícias – Entrada para ganharem mercado em disputa com a R.A.S.  O papel de
Moçambique – Porta natural da SADC para o Oceano Índico. O grande prestador de serviços
ferro-portuários como no passado. Sob o ponto de vista de economia internacional, para o
caso moçambicano, assiste-se, neste período a alguns investidores a apropriam – se, do
espaço físico e, os nacionais, sem posses, são simplesmente expropriados.   O motivo desta
unidireccionalidade de políticas é justificada por (BOYA,1998), ao constatar que:
“O desmoronamento do regime soviético vem reforçar esse movimento, uma vez que o
desaparecimento dessa ameaça potencial faz explodir as alianças políticas...” (BOYA,1998,
p. 197). -Abertura ao investimento estrangeiro com assinatura de acordos que poderão vir a
comprometer a soberania, no futuro. Caso de Moságrio em Niassa, como exemplo, de cujo
Projecto de exploração bôer é de 40 anos de vida. -Assiste-se à privatização de empresas
que no passado foram estatais. A estratégia que se seguiu foi propositadamente ou não
colocá-las numa situação de falência, para mais tarde se privatizarem. As elites é que
potencialmente concorreram para esta privatização. Emergindo assim como proprietárias
dessas empresas, facto que no período anterior era tabu, período pôs independência até à
introdução do Programa de reajustamento econômico.  Portanto, novo contexto sócio-
econômico mundial, novas posturas de regulação econômica e social. -Milhares de
trabalhadores ficaram numa situação de desempregados sem a devida indeminização; cujas
reivindicações não têm tido uma satisfação ao nível da moral social que seria de desejar.
-Ocorrem importações de diversa mercadoria cujo acesso não é para todos. A maioria,
vivendo a baixo de um dólar dia, só assiste a dinâmica econômica a processar-se; -Surge o
fenômeno de mercado paralelo; onde crianças em idade escolar, homens e mulheres vendem
nas esquinas das avenidas um pouco de tudo e defronte dos estabelecimentos escolares. Um
acto indutor para as crianças aprenderem a subtrair algumas moedas. É a luta pela
sobrevivência imposta pela economia aberta apadrinhada pela globalização!
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-Cristaliza-se, portanto, um capitalismo selvagem em que as elites têm de tudo e a
maioria é excluída e sacrificada. É a era de que só “toca guitarra quem tem unhas.”
 A solidariedade havida nos primeiros anos da independência, paulatinamente é
substituída pelo individualismo e egoísmo. Pois em concorrência não há solidariedade.
As empresas estatais que eram factor da enércia colectiva vão falindo.
Os pressupostos deste procedimento estão subjacentes aos objetivos da política de Comércio
Internacional e de Promoção de Exportações, cujos “Objetivos principais: Criar condições para
que o sector externo seja um dos instrumentos de sustentação do crescimento rápido e amplo
da economia. Para tal a taxa de câmbio deve ser mantida competitiva, as barreiras à
exportação e importação devem ser eliminadas e devem – se criar serviços de promoção
efetiva de exportações tradicionais e não tradicionais.”(PARPA, 2001-2005:77).
Este é o cenário da concorrência moçambicana. Uma concorrência que produz
inevitavelmente e, de uma maneira espontânea, o “mercado paralelo”, como
mecanismo de contornar as pesadas taxas impostas pela nova dinâmica econômica.
Comerciantes grossistas empregam jovens para vendedores ambulantes de
mercadorias. Aí saem - se bem se conseguirem escapar das caçadas da polícia
‘Municipal’. É um mecanismo de concorrência pelos custos e pelos preços. Porque no
informal, os preços e os custos são bem acessíveis em comparação com o mercado
formal. Pois, aqui há que incluir nas mercadorias as porcentagens respeitantes aos
vários impostos taxados sobre os produtos, desde a compra até à importação. 
Em tudo isto, o Estado é a força reguladora, adaptando-se às situações em função das
circunstâncias. Sob pena de ficar à margem dos “ventos” da globalização, esse mito
que só apanha os estados distraídos. Conceito que segundo Benko, (1986), aponta que:
A globalização não significa então, homogeneização do espaço mundial, mas ao contrário
diferenciação e especialização. Grandes pólos se constituem, formando uma economia em
“oásis”, ou em “arquipélagos”, ou seja, uma rede de regiões mais dinâmicas que deixam atrás
delas o resto do mundo”.(Benko, 1986, p.40). Que acrescenta que as regiões, ou melhor, os
territórios, tornaram-se assim as fontes de vantagens concorrências. É o que aconteceu, (a
tríade), isto é a América do Norte, a União Européia e o Japão,(op. cit, p.36) ,
Passou a dispor de mais um espaço mercantil dos seus modos de vida, mercadorias e
culturas, como conclui ainda Benko: 
 A globalização diz respeito também a sociedade: é a convergência dos modos de vida. No
plano cultural isso se traduz pela difusão de uma cultura universal planetária (através de
marcas emblemáticas: Coca-Cola, Disney; Jogos Olímpicos) em paralelo a processos de
‘hibridização’, de mestiçagem e mesmo de ‘creolisation’ dos modos de expressão cultural de
dimensão universal que possam nas culturas locais serem apropriados por elas. (Benko, et al,
1986, p.34). 
Mas a essência desta globalização é descrita por Boaventura de Sousa Santos (2005), nos
seguintes termos: Não se trata de um paradigma sócio-cultural global ou universal, mas sim de
um paradigma local que se globalizou com êxito, um localismo globalizado (...) A Constituição
do cânone foi, em parte, um processo de marginalização, supressão e subversão de
epistemologias, tradições culturais e opções sociais e políticas alternativas em relação às que
nele foram incluídas. Santos, (2005, p.18)

R
E

V
IS

T
A

 C
O

S
M

O
S

 3
8



Para o caso africano e moçambicano em particular, esta globalização produz “consumidores”
de contra valores em nome da modernidade, fica-se numa situação de indefinição cultural.
Nem se é tipicamente africano e, muito menos ocidental. Os valores culturais típicos dos
ancestrais ficam totalmente diluídos - numa dinâmica cultural própria dos tempos de
globalização. Factor e motivo da destruturação do futuro sócio - cultural africano. 

2.5. 1992-2005 - Período em que ao liberalismo econômico associa-se o liberalismo

político.

São características peculiares deste período as seguintes:
- Fim da guerra civil e introdução do pluralismo político; Prosseguimento dos compromissos
com as políticas monetárias Internacionais em nome da parceria. 
Oliveira é peremptório quanto a este aspecto, ao constatar que:
Na circulação sanguínea: a alta proporção da dívida externa sobre o PIB demonstra que sem o
dinheiro externo a economia não se move. É um adiantamento formidável: em 2001 o total da dívida
externa sobre o PIB, alcançou alarmantes 41% e o mero serviço dela, juros sobre o PIB, 9,1%. Há poucas
economias capitalistas assim; talvez os Estados Unidos da América acusem uma proporção
igualmente grande, com uma diferença radical: o sangue, o dólar, que circula internacionalmente
volta aos EUAé seu próprio sangue, já que é o país emissor.” (OLIVEIRA, 1998, p.134).
Mas um debate acirrado, em torno desta questão de globalização, leva a que se conclua que: 
(...) mundialização não significa homogeneização dos espaços (...) Observa-se a constituição de uma
‘economia de arquipélago’(Pierre Veltz, 1996), ou a emergência na escala do planeta de um
“arquipélago megalopolitano mundial” organizado em torno das metrópoles norte americana e do
sudeste asiático. Estamos diante de um processo de regionalização através da constituição de vastas
zonas de livre comércio, na realidade de “transição”, ou dito de outra maneira, a organização da
economia mundial em torno de três grandes pólos de desenvolvimento maior: a América do Norte, a
União Européia e o Japão ( a tríade). (BENKO, et. al 1986, p.36). 
Para a injeção deste sangue no país no período pôs - guerra, observa-se a proliferação de
ONGs pelo país que fazem circular o dólar como moeda forte. A ele se associa o euro da ala
européia a circular sob várias formas de ajuda, quer intervindo em pleitos eleitorais, como
apoiando o Orçamento geral de Estado. A cooperação com Japão é tão forte que a Toyota
se faz presente em todo o país através das suas prediletas viaturas. De recordar que para a
planificação do Orçamento anual do Estado, tem que se ir ao “clube de Paris”, donde
anualmente se consegue acima de 40% do bolo total. Igualmente estas ONG’s comparticipam
na reabilitação e reconstrução dos tecidos sócio-econômicos: escolas, centros de saúde,
furos de água, repovoamento pecuário, etc. através de Projetos diversos.  Uma nota
particular, são as sinecuras e apadrinhamento que rodeiam o processo de recrutamento de
pessoal para o acesso aos postos destas ONG’s; é muito difuso e menos transparente.
Constitui outra forma de reprodução das elites moçambicanas, pois há clientelismo,
nepotismo na seleção do staff. A competência não é dos indicadores básicos a considerar. O
que reflete em si uma situação anormal. Portanto é mais um mecanismo de regulação da
força de trabalho de elite com salários de luxo para uma minoria. Criam-se assim duas
realidades diferentes: Um palco de “Estados Unidos de América” por um lado, para a minoria
e, um de Moçambique real para a maioria trabalhando no sector público, nas empresas com
“salários de fome.”
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-Instalação de Mega Projetos como a Mozal, fábrica de fundição do alumínio cujo impacto
na saúde pública é nefasto. Pois ela se situa nos arredores da Cidade de Maputo, a
capital do país; bem como das transnacionais como a Coca Cola, a Cervejaira de
Moçambique (CDM), das exploradoras de telefonia móvel: Mcel e Vodacom. Por circuitos
próprios, compensados em outras instâncias, estas transnacionais patrocinam atividades
governamentais como a área dos Desportos Federado como escolar, assumindo os
encargos da realização dos campeonatos respectivos.
-No terreno, o fosso entre os ricos e pobres é cada vez maior;
-A desvalorização da moeda é galopante; não obstante se considerar que: 
Foram alcançados sucessos assinaláveis. Nos últimos cinco anos, Moçambique atingiu um
crescimento econômico de cerca de 8 por cento ao ano, em termos reais, num ambiente de
estabilização econômica e política (...) a estabilidade e as diferentes reformas prosseguidas
permitiram que o PIB per capita tenha alcançado os 230 USD, em 2000, melhorando
substancialmente os rendimentos quando comparados com os de há 5 anos.”(PARPA, 2001-2005,
p.2)
-Os salários dos trabalhadores do Estado como das empresas são diminutos, o que
condiciona manifestações de protestos em cada dia um de Maio. 
Nos princípios da década de 90 foram comuns as greves de trabalhadores sempre
reprimidas com violência. A mais célebre foi dos professores da cidade de Maputo.
-Toma lugar um fenômeno novo: a concertação social que é mais um órgão para passar
tempo. Anualmente, no decurso do primeiro trimestre, uma comissão tripartida que é
composta por: sindicatos (corrompidos), empregadores e Governo reúnem - se em sessões
que só têm a data do início e não tem prazo do fim. Arrasta-se tempo sem produção de
proposta de melhorias salariais e, a ultima da hora o governo toma posição. Este aumento
aparece numa altura em que a erosão salarial se duplicou. Portanto, paga-se salário de
fome. O Governo, maior empregador nunca defende interesses dos trabalhadores; mas sim
desenvolve uma estratégia de contorno a resolução real das questões atinentes aos
salários justos que possam criar um bem estar familiar do trabalhador.

III. O desempenho macroeconômico do país
O desempenho econômico do país é dos mais sinuosos, pois é difícil descreve-lo com
precisão devido a um conjunto de factores que interferem na sua determinação. Uns
autores consideram apenas o PIB outros conjugam - no com o impacto que ele teve na
vida das populações carentes e as massas trabalhadoras. Tomando em conta este último
aspecto ele foi negativo, pois não deu oportunidades de qualidade de vida à maioria da
população. As desigualdades sociais acentuaram – se e novas dificuldades nas classes
mais baixas capitallizaram-se no período em análise.
Mas o outro lado da moeda e, Segundo o PARPA (op.cit.), fazendo análise a um trecho de
três anos, aponta que:
 De 1996 a 1999, Moçambique registou um desempenho macroeconômico marcadamente positivo.
A inflação desceu para níveis mais baixos a um dígito, situação nunca alcançada no período
anterior, grifos do autor, o crescimento médio anual real do Produto Interno Bruto (PIB) foi superior
a 10%, e o investimento alcançou uma média de cerca de 27% do PIB. Este crescimento assentou
numa base abrangente, incluindo 9% de crescimento no sector da agricultura e pecuária (liderado
pelas unidades do sector familiar), e 18% na indústria transformadora (excluindo os mega-
projectos). Verificou-se um crescimento médio anual do consumo privado de cerca de 7%.Estas
tendências favoráveis são o resultado de duas transformações fundamentais: a transição desde
1992 para uma era de paz e estabilidade; as reformas econômicas iniciadas em 1987 que
substituiram o planejamento central por uma economia conduzida pelas forças do mercado e
iniciativa privada. Com estas reformas foram prosseguidas políticas para a correção dos principais
desequilíbrios internos e externos. (PARPA,2001-2005, p.27). 
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 O mesmo documento prossegue referindo que,
o desempenho macroeconômico sofreu retrocesso em 2000 em conseqüência de cheias
trágicas que atingiram fundamentalmente as zonas centro e sul do país, no princípio do ano.
Apesar dos esforços para a reconstrução, estimativas preliminares indicam que o crescimento
econômico decresceu para 2,1% no ano 2000, enquanto a inflação se eleva para 11% (também
devido ao agravamento dos preços dos derivados do petróleo e do rápido crescimento da
oferta monetária). Outra conseqüência das cheias verifica-se no fato de os anos 2000 e 2001
se tornarem excepcionais, em termos de disponibilidade de recursos orçamentais. Tal fato é
explicado pelo nível extraordinário do apoio dos doadores aos programas de emergência e
reconstrução pós-cheias. (p.27).
Sob o ponto de vista geográfico, Moçambique reúne condições geo estratégicas para dar
bons passos em direção ao desenvolvimento: é um país costeiro, porta de entrada e saída de
mercadorias dos países do hinterland, possui variadíssimos recursos naturais, quer minerais
como bióticos. É assim que a regulação econômica do país, “passa necessariamente pela
implementação faseada de mega - projectos que estão num estágio avançado de
planejamento e com probabilidade elevada de implementação, envolvendo investimento novo,
num valor aproximado de 6 biliões de dólares americanos. Tratam-se dos projectos de: Mozal I
e Mozal II(de fundição de alumínio, já em funcionamento com uma receita anual de 1milhão de
dólares), expansão de Cahora Bassa- a maoir barragem hidroeléctrica do país, e o projecto de
Mepande Uncua; o projecto de gás natural de Temane e Panda, já em funcionamento,
incluindo o pipeline para África do Sul, o projecto de ferro e aço de Maputo e o projecto de
areias pesadas de Gaza,em prospecção. Estes projectos espera-se que venham a adicionar 2
pontos percentuais do PIB à receita orçamental."(PARPA, 2001-2005, p.28). 

3.1. Receita mensal per capita atual em Moçambique

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano, para Moçambique 2001, 

este indicador tem que ser visto com muito cuidado, pois ele esconde diferenças
extremamente importantes entre as pessoas com rendimentos muito elevados, menos elevados
e extremamente baixos. Contudo pode dar algumas indicações do nível de precariedade das
receitas por pessoa. O salário mínimo oficial em Moçambique, nas áreas urbanas situa-se entre
900 mil meticais e um milhão de meticais (entre 45 e 50 USD); nas áreas rurais (agricultura) é
de cerca metade. Apenas o rendimento médio mensal per capita da cidade de Maputo se
aproxima de um salário mínimo No entanto existem muitas pessoas que têm um rendimento
mensal igual a 100 salários mínimos. Um funcionário público com a categoria de técnico médio,
aufere entre 8 a 10 salários mínimos. Mas um professor primário tem 5 salários mínimos. Isto
revela até que ponto os grupos menos favorecidos da população têm que sobreviver com
receitas mensais irrisórias, de forma a obterem – se as médias apresentadas pela informação
estatística. (PNUD, 2001).

A análise do excerto acima impele a concluir que há descrepâncias graves nos
rendimentos dos moçambicanos, quando, por exemplo, considerar que há quem detêm
uma receita mensal de cerca de 1.000.000,00MT. Com este montante, actualmente só
se consegue comprar 100 kg de arroz. Em contrapartida, existem tantos, que fazem a
minoria, com 100 salários mínimos/mês. Logo, não é preciso fazer esforço para concluir
que o problema da pobreza em Moçambique reside na desigual distribuição da riqueza
nacional. Portanto, as políticas e programas estratégicos que se vem elaborando são,
no fundo, um mecanismo de regulação e gestão potencial. Servem apenas para criar
uma expectativa psicológica permanente, sobretudo na maioria da população que é
analfabeta, sem, por isso, o mínimo de análise crítica da situação. Tal conclusão é
consubstanciada pelo mesmo relatório ao apontar aquilo que chama de privação de
conhecimento e avança os seguintes dados:
-Mais de metade da população é analfabeta;
-Nas 3 províncias nortenhas mais a Zambézia, o analfabetismo ainda atinge mais de 60% da
população com15 anos e mais;
 -De 1997 para 2000, a situação agravou-se na Zambézia e em Cabo Delgado;
-É notório o aumento do analfabetismo de sul para norte do país;
-Este período coincide com um forte desinvestimento no ensino e com o aparecimento do
sector privado na educação, que se concentrou nas cidades e no sul do país. (PNUD, 2001). 
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Este leque de condicionalismos implicou, segundo o relatório do índice de
desenvolvimento humano do (PNUD) 2005, que Moçambique passasse do 171º para
ocupar 168º do ranking daquele Programa das Nações Unidas. É uma subida, em três
degraus, bastante insignificante, visto que está no oitavo lugar acima do último
classificado, o Níger no 177º, outro país africano da região do Sahel.

V. Algumas considerações finais:

A regulação econômica em Moçambique seguiu a trajectória político-histórica descrita
ao longo do tempo. Desde o tempo colonial onde serviu os interesses do colonizador,
passando pelo período da Independência cuja via socialista apregoava a satisfação
dos interesses da maioria; este sonho não passou disso porque com a queda do
socialismo agigantou-se o capitalismo americano tendo abocanhado muitos estados,
sobretudo os em vias de desenvolvimento, que é o caso de Moçambique. 
Portanto, desde 1987, até ao presente, a regulação em Moçambique obedece
esquemas do capitalismo americano imbuído na globalização, esse mito que apenas
representa o imperialismo iniciado no século XIX em outros moldes.
Neste processo, fala – se da parceria inteligente, entre vários intervenientes, quando na
realidade os organismos financiadores é que ditam as regras de jogo, pois para
investirem eles determinam as contra partes e as modalidades de funcionamento;
processo no qual, aqueles sempre determinam a necessidade de reformas e
redimensionamento da força de trabalho para ter mais apoio. Aí não se repara nas
conseqüências sociais que tal acarreta. É assim que cada vez mais se engrossa o
exército de desempregados constituindo um freio a qualquer esforço de combate à
pobreza no país.
O Estado assume o papel de árbitro e não de actor principal. Fala-se dos agentes
econômicos ou empregadores, sindicatos e o governo que constituem o grupo da
concertação social para moderar e ajustar os salários e, consequentemente a vida
sócio- econômica do trabalhador em geral.
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