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A presente Revista Cosmos busca elencar um conjunto de textos com os quais

possam contribuir para o entendimento da História do Tempo Presente e ao

mesmo tempo conscientizar do papel revolucionário dos países e dos povos do

continente africano. O homenageado na Revista é o revolucionário e intelectual

Samora Machel responsável pela organização da Revolução Moçambicana e por

elencar questões anticoloniais para todo o mundo.

Samora Machel nasceu em em 29 de Setembro de 1933 em Xilambene, em 1963

iniciou suas atividades revolucionárias e em 1964 passou a ingressar diretamente

a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) com mais responsabilidades e

em 1967 alcançou o posto de secretário da defesa e em 1969 chegou à liderança.

A luta foi extremamente árdua tanto no campo da guerrilha como na construção

teórica para a revolução permanente. Seus feitos são inumeráveis e suas

contribuições para a humanidade são fundamentais para acreditarmos num

mundo melhor. Machel foi o  primeiro presidente de Moçambique após a sua

independência de 1975 a 1986, ano em que morreu por sofrer um atentado muito

provavel do grupo antirrevolucionário Resistência Nacional de Moçambique

(Renamo) financiado pela África do Sul.

A morte não o matou e jamais o matará.

Exemplo de amor pela humanidade e de perseverança em um mundo melhor

Saudações Anticoloniais

Tulio Barbosa

Editora-Chefe

Leitoras e leitores
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No processo do desenvolvimento histórico das sociedade, entre os homens foram 
forjadas diversas relações sociais. Na aurora da Humanidade quando se opera a transição dos 
símios em homens, os seres pré-humanos viviam em bandós errantes dominados pela 
preocupação de sobreviver. A totalidade do esforço era consumida imediatamente e 
frequentemente ela não conseguia satisfazer as necessidades básicas. Os seres pré-humanos 
alimentavam-se de raízes, frutos selvagens e cadáveres de animais. 

 
1
 Publicado originalmente em 1978. 

O NOSSO PODER É 0 PODER DO POVO1 
 

SAMORA MACHEL 

TEXTO 1 
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Assim viveram durante centenas de milhares de anos os antepassados da 
Humanidade. A partir de um certo momento esses antepassados começaram a utilizar ossos 
ou paus para escavarem as raízes, para caçar animais. Começam a utilizar instrumentos para 

produzirem a sua alimentação, a produção ainda que extremamente primitiva inicia-se, o 
símio dá lugar ao homem. 

A produção demarca o homem do animal e liberta o seu cérebro abrindo-lhe o 
caminho para o progresso. Com o aparecimento da produção, numa primeira fase a colheita e 
caça, numa segunda fase a agricultura e a criação de gado, a Humanidade começa a 
desenvolver-se. Surge a divisão do trabalho, o melhoramento dos instrumentos de produção 
e das técnicas de produção. Com isso o esforço produtivo do homem já consegue produzir 
mais do que aquilo que ele próprio necessita para subsistir. 

A produção cria um excedente. 0 aparecimento de excedentes na produção fornece a 
base material, as condições objectivas para que surjam no seio da sociedade forças que 
procuram apropriar-se desses excedentes em detrimento dos que produziram. 

A sociedade divide-se em classes opostas, com interesses diferentes: uns querem 
apropriar-se do fruto do trabalho dos outros, enquanto estes últimos recusam. 

As relações humanas que até aquele momento eram de cooperação tornam-se 
relações de luta entre exploradores e explorados. É claro que todo este processo levou 
centenas de milhares de anos, não foi do dia para a noite que surgiram interesses opostos, 
classes antagônicas. Mas o fundamental é o processo. Desde que na sociedade apareceram 
interesses diferentes e antagônicos, a questão do "Poder", o problema de saber quem deve 
decidir, que critérios usar para decidir e em favor de quem, tornou-se uma questão 
fundamental no seio da sociedade. 

Um grupo determinado só poderá impor os seus interesses e fazer triunfar os seus 
objetivos, se possuir o controle da sociedade, por outras palavras se dirigir a essa sociedade. 

Dirigir a sociedade significa organizar a sociedade para servir os interesses do grupo 
dirigente, impor a vontade deste grupo a todos os outros grupos, que estejam de acordo ou 
não. Com o passar do tempo o grupo dirigente leva os outros grupos a considerarem a sua 
dominação como a melhor, a mais justa e a mais sábia, a que corresponde aos interesses de 
todos. Isto é assim até ao momento em que as novas forças no seio da sociedade tomam 
consciência dos seus interesses prejudicados pelo grupo dirigente, unem-se, lutam, derrubam 
o poder anterior e instalam o seu novo poder, reorganizando a sociedade para satisfazer os 
seus apetites. 



Até a uma época recente da História da Humanidade, foram as diversas classes exploradoras -
senhores de escravos, feudais, burgueses - quem sucessivamente dominou a sociedade e a
organizou política, econômica, ideológica, cultural, administrativa e  juridicamente em seu favor. 
 Assim, foi porque as largas massas exploradas nem tinham a suficiente consciência  de classe que
as unisse, nem possuíam a ideologia capaz de lhes dar a visão do conjunto dos seus interesses e
capaz de lhes fornecer a estratégia e táctica de luta adequadas para a conquista e exercício do
poder. 
Historicamente, a primeira vez que as largas massas exploradas, após várias tentativas
fracassadas, conquistaram e exerceram o Poder, foi em 1870 em Paris. A Comuna de Paris foi
esmagada ao fim de alguns meses pela coalizão entre os reacionários franceses e os reacionários
alemães, e 30.000 trabalhadores foram massacrados. 
Em 1917 finalmente sob a direção de Lenine, as massas exploradas conquistaram o  Poder na Rússia
Tsarista e construíram a União Soviética, o primeiro Estado no mundo com o  Povo no Poder. A
partir das forças democráticas na guerra antifascista, o Poder Popular estendeu-se a novos países
como a China, a República Democrática da Coréia, e a República Democrática do Vietnam na Ásia.
Na Europa o Poder Popular foi erigido em numerosos países tais como a República Socialista da
Roménia, a República Democrática Alemã, a República Socialista da Bulgária, etc.... Na América
Latina, com a vitória das forças populares em Cuba em 1959 instalou-se o primeiro Estado Popular
no continente americano. 

 
A instalação do Poder Popular tornou-se uma realidade para cerca de um quarto da Humanidade. As
zonas em que as massas trabalhadoras conquistaram o Poder, são conhecidas  como "campo
socialista" constituído hoje por 14 países. 
No nosso país, senhores de escravos, feudais, reis, imperadores, dominaram a sociedade até à
conquista colonial. A burguesia colonialista instalou-se então no poder e  impôs a sua
vontade a todas as camadas do país até ao momento em que a nossa luta  começou a
derrubá-lo. 

 
A dominação sucessiva das diversas minorias exploradoras - a ditadura sobre as  massas - é
exercida sempre de uma maneira mais ou menos camuflada a fim de que as massas não
compreendam a sua verdadeira situação e não se apercebem que estão sujeitas à opressão.  No
nosso país antes da conquista colonial, os régulos e chefes tribais que exerciam o poder afirmavam
que o seu poder representava a vontade dos antepassados. 



No nosso país os missionários ensinavam-nos que desobedecer ao governo e ao 
colono era pecado, que devíamos estar muito gratos ao colonialismo português porque nos 
trazia a verdadeira fé. No século passado, a Igreja justificava o comércio criminoso de escravos
firmando que este era bom, pois permitia que os escravos fossem batizados. 0 atual arcebispo
de Lourenço Marques, Custódio Alvim Pereira muitas vezes repetiu publicamente que o Povo
moçambicano não devia reivindicar a independência, porque esta só podia servir o comunismo
e o Islão, por outras palavras, a independência era um pecado contra Deus. 

 
No discurso feito em junho de 1961 aos seminaristas da arquidiocese de Lourenço 

Marques, no tempo em que era ainda bispo-coadjutor, ele exprimiu os seguintes princípios: 

Por exemplo, em certos reinos, o Povo não podia ver a cara do rei, noutros casos era proibido
falar ao rei, só se podia ouvir a sua voz. Ainda nos nossos dias em algumas regiões em que o
poder dos régulos permaneceu relativamente intacto, é habitual encontrarmos situações
deste género que camuflam, com os mitos e a superstição, a realidade cruel da opressão dos
senhores feudais. 

 
Os colonialistas, para melhor camuflarem a sua dominação e impedirem as massas 

de compreenderem e se revoltarem contra a sua situação miserável, estimularam a 
superstição. Assim difundiram numerosas religiões no nosso seio que, dividindo as massas, 
enfraquecem-nas. Ao mesmo tempo, as religiões todas elas pregavam ao povo a resignação. 

1. A independência é uma coisa indiferente para o bem dos homens. Pode ser 
boa quando se verificam condições geográficas e culturais, mas estas últimas 
ainda não existem em Moçambique. 2. Enquanto não existem estas 

A colonialidade das religiões e do fascismo 



condições, fundar ou tomar parte no movimento pela independência, é agir 
contra a natureza. 3. Mesmo quando existem condições, a mãe-Pátria tem o 
direito de se opor à independência desde que sejam respeitados as liberdades
e os direitos e se procure o bem-estar e progresso civil e religioso para todos.
4. Todos os movimentos que utilizam a violência são contra o Direito Natural,
porque se a independência é u m bem deve ser obtida por meio pacíficos. 5. 
Quando o movimento é terrorista, o clero em consciência, não só é obrigado 
a abster-se como também a opor-se. Isto é uma consequência lógica da 
natureza da sua missão. 6. Mesmo se o movimento é pacífico convém que o 
clero se abstenha para poder ser o guia espiritual de todos. 0 Superior pode 
impor esta abstenção, como o faz em Lourenço Marques. 7. Os povos nativos
da África têm a obrigação de agradecer os benefícios que lhes foram dados 
pelos colonizadores. 8. As pessoas instruídas têm a obrigação de combater 
abertamente as ilusões dos menos instruídos sobre a independência. 9. A 
independência africana atual nasce quase sempre da Revolução e do 
comunismo. A doutrina da Santa Sé é bem clara na sua oposição ao 
comunismo ateu e revolucionário: a grande revolução é do Evangelho. 10. A 
palavra de ordem "a África para os africanos" é uma monstruosidade 
filosófica, um desafio à civilização cristã porque os acontecimentos atuais 
mostram-nos que o Comunismo e o Islamismo desejam impor a sua 
civilização aos africanos. 

Nessa mesma intervenção o atual chefe da Igreja em Moçambique concluía: 

"Amai a vossa terra que é Moçambique integrado em Portugal, da mesma maneira 
que um habitante do Algarve se interessa pela sua província sem esquecer a Pátria comum... 
os atuais movimentos de libertação africanos são contra a Igreja”. 

Em resumo, segundo este prelado, devemos agradecer a exploração colonial, o 
trabalho forçado e a venda de homens para as minas, a pilhagem das nossas terras e as culturas 
forçadas. Devemos agradecer a opressão da palmatória, do chicote, das deportações para São 
Tomé. 

Devemos agradecer a humilhação do racismo e das mulheres violadas, os filhos do 
mato e o sermos transformados num Povo de moleques. Devemos agradecer o obscurantismo, 
a falta de escolas e a superstição, a falta de hospitais e assistência social. Devemos agradecer 
pois. Revoltarmo-nos contra isso é pecado, pegarmos em armas quando nos vêm massacrar 
como em Mueda, Xinavane, Lourenço Marques, Wiriyamu é pecado, é ser contra a Igreja. 

Conhecemos muitas homilias dos bispos e padres católicos, muitas pregações de 
xeiques muçulmanos, muitos sermões de todas as igrejas protestantes, e até a uma época 
muito recente, todos nos diziam que nós devemos resignar, que devíamos aceitar e agradecer. 



Devemos notar, no entanto, que, perante os crimes crescentes cometidos pelo inimigo, nos últimos três
anos erguem-se vozes cada vez mais numerosas nos meios religiosos condenando a guerra colonial e os
seus massacres. Mas estas vozes ainda aparecem como isoladas e assim não as podemos classificar
como tomadas de posição oficiais, públicas e claras das Igrejas em Moçambique contra o colonialismo. 
Mas além da superstição, a sociedade burguesa colonialista util iza outros  argumentos
para camuflar e justificar o seu poder ditatorial .  Eles dizem que nós somos uma raça
inferior e atrasada, com costumes primitivos, um povo ignorante que deve ser educado
pela raça superior e avançada, cheia de bons costumes e de sabedoria. A Constituição
portuguesa diz expressamente que a essência da Nação portuguesa é "civil izar" os
"bárbaros" que nós somos. 

 
Eles repetem continuamente este argumento, muito embora toda a gente veja que em
Portugal há mais de 40% dos analfabetos, que a miséria dos camponeses e do Povo 
português é enorme, o seu obscurantismo não é inferior ao nosso e têm tantas ou mais 
superstições do que nós, embora diferentes. Dizem isso quando nos querem convencer.
Mas na prática, e quando formulam a sua linha política, dizem e fazem coisas muito
diferentes. 
O falecido cardeal-arcebispo de Lourenço Marques, Teodósio Clemente de Gouveia,
numa pastoral de 1960 em que fixava a linha política das escolas escrevia: 

"As escolas são necessárias, sim; mas as escolas em que ensinamos aos
nativos o 

caminho da dignidade humana e a grandeza da nação que os protege". 
 

Vir-nos "educar" significa claramente tornar-nos submissos, escravos mentais do
colonialismo. O General Kaúlza de Arriaga, derrotado vergonhosamente em
Moçambique, nas lições que dava ao Curso de Altos Comandos do exército colonial
fascista, no ano letivo de 1966-1967 dizia:
"Se em Angola ou Moçambique houvesse 20 ou 30 milhões de negros, o problema 
para nós seria extremamente grave, ainda bem que essas populações são tão reduzidas.
Eu não sei se isto resultou da exportação que se fez para o Brasil ;  se foi isso, ainda
bem que se fez essa exportação." 



Depois de aprovar o comércio infame de escravos, a forma mais degradante da 
exploração e humilhação humana, o "civilizador" Kaúlza de Arriaga que publicamente 

discursava sobre a conquista do "coração dos africanos" e o "multirracialismo", preconizava 
ao mesmo tempo a liquidação do nosso Povo. Assim ele diz que: 

"Outro problema muito importante é o problema da demografia: primeiro, 
crescimento branco; depois, limitação do crescimento negro." 

A "igualdade racial" e a missão "promoção das populações africanas", são bem 
esclarecidas quando o general escreve: 

 

Em resumo, "civilização", "educação", "promoção", são apenas para 
camuflagem da realidade concreta de exploração e pilhagem, opressão, brutalização e 
humilhação. Palavras bonitas para nos enganarem e nos adormecerem. 

Por isso, através de cada palavra de ordem do regime de opressão devemos ver a 
realidade que ela encobre. A burguesia afirma ainda que deve ser a minoria inteligente e capaz, 
os ricos e os doutores, quem deve governar a maioria que eles consideram brutos e incapazes. 
Oliveira Salazar, o grande orientador do colonial-fascismo português, exprime claramente 
esta concepção dizendo (F.C.C. Egerton: Salazar, Portugal and her Leader): 

Esta hierarquia entre o trabalho de invenção, organização e direção e a 
execução propriamente dita, não se exprime uma necessidade inerente da 
produção material, como também reflete a desigualdade imposta pela 
natureza à capacidade dos indivíduos, uma coisa a que a sociedade não pode, 
nem deve tentar opor-se 

A multirracialidade tem de ser autêntica e mantém-se autêntica mesmo 

quando a sombra dela porventura precisamos de travar ligeiramente a 

promoção dos povos negros. Depois temos de convencer esta gente que 

estamos a promovê-los num ritmo adequado... Claro que existe um outro 

problema. é que também não vamos ser demasiado eficientes na promoção 

dos negros, pois devemos promovê-los sim, mas nada de exageros.

 
General Kaúlza de Arriaga - fascista, colonialista e racista 



 
Um dos maiores escritores portugueses, Eça de Queirós, numa obra magistral em que 

denuncia e desmascara a burguesia - 0 Conde de Abranhos - explica-nos a mentalidade da 
burguesia exploradora e opressora através do sistema de educação universitária: 

Os opressores, em particular a burguesia colonial, com o objetivo de camuflarem a 
sua ação e manterem nos ignorantes, passam a vida a nos gritar as orelhas que exercem o 
poder para benefício de todos, ou da maioria, que o fazem para difundirem o progresso, a 
civilização, a religião cristã. 

Eles afirmam-nos sempre que é um grande sacrifício o exercício do poder, que são 
pesadíssimas as responsabilidades, que de boa vontade e coração alegre as abandonaram, se 
a isso os não obrigasse o dever. 

Os discursos que ouvimos, os artigos nos jornais, a propaganda na rádio, toda a 
máquina de intoxicação colonialista, diariamente nos tenta convencer que o poder dos 
opressores é o melhor do mundo, que nós devemos sentir felizes pela dominação e só os 
ingratos, loucos e comunistas podem pensar o contrário. 

No entanto, é muito diferente da realidade que podemos descobrir por detrás das 
palavras maravilhosas. Do Governador-Geral ao chefe de posto, todo o aparato administrativo 
só tem um objetivo: fazer tudo para que as companhias, os ricos, os capitalistas, explorem o 
povo. As leis são feitas, os impostos que são cobrados, as ordens que são dadas, nunca servem
o Povo, sempre são para benefício dos patrões. Se algumas vezes, aparentemente, uma lei 
parece beneficiar o Povo, é porque a revolta do povo era muito forte e então fez-se qualquer 
coisa para tentar acalmar a cólera do Povo com o objetivo de desmobilizar as massas e assim 
poder continuar a dominação colonial. Um exemplo disto foi a greve da estiva em Lourenço 
Marques em 1963. Antes da greve eles pagavam de 1q$ a 15$ por dia aos estivadores, mas 

Assim o estudante fica para sempre penetrado nesta grande ideia social: o 
que há duas classes - uma que sabe, outra que produz. A primeira 
naturalmente, sendo o cérebro, governa; a segunda sendo a mão, opera e 
veste, calça, nutre e paga a primeira... Os Bacharéis são os políticos, os 
oradores, os poetas e por adopção táctica, os capitalistas, os banqueiros, os
altos negociadores. Futricas são os carpinteiros, os trolhas, os cigarreiros, os
alfaiates... Esta ideia de divisão em duas classes é salutar, porque assim 
educados nela, os que saem da universidade não correm o perigo de serem 
contaminados pela ideia contrária - ideia absurda, ateia -, destruidora da 
harmonia universal - de que o futrica pode saber tanto como sabe o Bacharel.
Não, não pode: logo, as inteligências são desiguais e assim fica destruído esse
princípio pernicioso da igualdade das inteligências, base funesta dum 
socialismo perverso. 



depois da greve e apesar da repressão, temendo uma revolta mais séria dos estivadores, eles
subiram os salários para 28$. 

Agora, por causa da guerra, em toda a parte se sobem os salários com o objetivo de 
corromper as pessoas, fazer-lhes esquecer que vivem colonizadas, exploradas, oprimidas, 

humilhadas. Da mesma maneira, nas zonas em que eles temem que o povo comece a apoiar a
luta, que a luta se estenda para essa zona, os colonialistas diminuem logo a sua arrogância, 

difundem grandes fotografias de pretos e brancos juntos e aparentemente alegres. No 
entanto, trata-se apenas de uma máscara, pois a PIDE - Polícia Internacional de Defesa do 

Estado criada por Salazar - continua a prender, torturar e assassinar pessoas enquanto que 
para efeitos de propaganda se distribuem rebuçados às crianças. Mas a natureza da opressão

continua a mesma. As leis do governo continuam a mandar-nos prender e a vender-nos 
para as minas da África do Sul. 

Quem ganha são os donos das minas de ouro, quem perde a vida, quem regressa 
tuberculoso, sem um braço ou uma perna, somos nós. São as leis do governo que nos obriga a
cultivar o algodão e a vendê-los às companhias. Quem ganha são as companhias, mas somos 
nós quem nunca tem roupa para se vestir apesar de ter produzido o algodão. 

As leis do governo entregam-nos como máquina de trabalho às companhias de 
açúcar, às companhias de chá. As companhias ganham muitos e muitos milhares de contos, 
mas nas nossas casas, de manhã nós e as nossas famílias, não temos chá nem açúcar. É a 
administração que nos prende se recusamos cumprir a vontade da companhia, é ela que nos 
força a irmos trabalhar nas machambas, nas minas e nas fábricas. São os nossos impostos 
quem paga o vencimento dessa administração que nos oprime, são os nossos impostos quem 
paga a polícia que nos prende quando desobedecemos à companhia, são os nossos impostos 
quem paga o exército que nos massacra se nos revoltamos contra a opressão. Somos nós e o 
nosso trabalho quem paga tudo, mas quem é servido e obedecido são os que exploram. Os 
burgueses e os colonialistas dizem que os tribunais são imparciais e fazem justiça. A 
propaganda diz que a justiça é cega para não distinguir entre o rico ou o pobre, o grande 
senhor ou o pequeno trabalhador e assim dizer a verdade, dar o prémio ao justo, castigar o 
culpado. Dizem que isso é certo. Mas nunca ninguém ouviu dizer que os tribunais da burguesia 
e do colonialismo mandaram devolver a terra aos camponeses que foram espoliados. Hoje, 
como acontece para a barragem de Cabora Bassa em que 5000 pessoas foram espoliadas das 
suas terras e expulsas, nenhum tribunal nos dá razão. Ninguém ouviu dizer que o tribunal 
condenou a PIDE por assassinar e torturar pessoas ou por ter pessoas meses e anos na cadeia 
sem serem julgadas. Os tribunais condenam os que lutam pelo povo e aprovam, apoiam e 
elogiam os que massacram o povo. Estes exemplos muito concretos que toda a gente conhece, 
que cada um de nós verificou diariamente na sua vida, mostram muito claramente para que 



serve o poder dos colonialistas e capitalistas, quem é que dele beneficia. Quando o poder está
na mão dos exploradores, ele serve os exploradores e impõe a ditadura dos exploradores. 

Na sociedade dos exploradores, para se exercer o poder é necessário pertencer ao 
grupo explorador, dedicar-se de corpo e espírito ao serviço dos exploradores. Na sociedade 
tradicional não é qualquer pessoa que pode ser e régulo. Para ser régulo deve-se pertencer à
camada feudal, ser da família do chefe, isto é, ser seu filho ou seu sobrinho. Quem designa o
novo régulo ou é o régulo anterior ou um órgão composto por feudais. Da mesma maneira se
passa na sociedade burguesa, onde o poder pertence às companhias, aos grandes capitalistas
e é exercido pelos servidores fiéis do capital. 

 
Toda a gente sabe que um governador-geral ou ministro, além de se enriquecer 

durante o seu mandato, quando é substituído, encontra imediatamente uma alta posição nos 
bancos e companhias. Deputados, governadores, ministros, saem das companhias e dos 
bancos para o governo, do governo para as companhias e para os bancos. 

Por exemplo, Pimentel dos Santos que agora é Governador de Moçambique, até à sua 
nomeação em outubro de 1971, entre os seus diversos cargos tinha o de Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia Mineira do Lobito. É claro que apesar de 
Governador ele continua ligado à sua companhia e servindo-a. Assim em setembro a sua 
companhia, em associação com a Bethlehem Steel dos Estados Unidos e a Companhia de 
Urânio de Moçambique, recebeu em concessão para a prospecção e exploração de minérios 

Sociedade dos exploradores 



uma área de dezenas de milhares de quilômetros quadrados, compreendidas entre Chioco e 
Changara na Província de Tete. 

 
Podemos repetir o mesmo exemplo com cada um dos ministros, governadores, 

deputados, etc. No quadro de uma sociedade colonial como aquela que existe em Moçambique 
controlada pelo colonialismo, além das "qualidades" exigidas pela sociedade burguesa normal, 
requer se que o indivíduo pertença à raça colonizadora ou ao menos se encontre totalmente 
submetido ao colonizador, transformando se então em verdadeiro fantoche. 

A opressão que existe não é porque o chefe de posto, administrador ou governador 
são maus, têm mau coração ou se enchem de satisfação ao explorar-nos. De uma maneira 
geral, individualmente, humanamente, eles não são nem melhores nem piores que qualquer 
outra pessoa, de qualquer outra raça. Eles são aquilo que são em virtude da posição que 
ocupam. 

Se por acaso surge um administrador ou chefe de posto que sinta a sua consciência 
torturada pelos crimes que é forçado a praticar, se ele ousa opor-se àquilo que é a sua tarefa, 
ele é imediatamente afastado, substituído, punido. É por isso que afirmamos sempre lutar 
contra um sistema e não contra pessoas individualmente. A prática do colonialismo português 
e da guerra de agressão em nada foram alteradas pelas melhores ou piores qualidades humanas 
de Marcelo Caetano, quando este substituiu Salazar, da mesma maneira que a prática 
criminosa e assassina da PIDE persiste sob o novo nome de DGS. A existência de classes 
exploradoras, brancas ou de qualquer outra cor, produz um Poder e um Estado exploradores. 

Por isso nós dizemos sempre que lutamos contra a exploração do Homem pelo 
Homem, de que o colonialismo português é hoje a principal expressão no nosso País. Por 
outras palavras, isto significa que o nosso objetivo é derrubar o Poder das classes exploradoras 
em Moçambique representadas principalmente pelas burguesias coloniais e imperialistas, 
destruir o Estado Colonial, forma essencial da dominação colonialista e imperialista na nossa 
Pátria. 

É necessário conhecer claramente estes pontos. Há nacionalistas, uns ingenuamente 
por não possuírem uma consciência de classe desenvolvida, outros porque estão 
comprometidos com a exploração, que pensam que o objetivo da nossa luta de veria ser a de 
instalar um Poder negro, em vez dum poder branco, nomear ou eleger africanos para os 
diferentes postos políticos, administrativos, econômicos e outros, que são hoje ocupados por 
brancos. 

Os primeiros, quando engajados na prática, compreendem e aceitam a necessidade 
da destruição do Estado explorador, enquanto que os últimos, identificando-se ao sistema, 
recusam a destruição do Estado explorador. 



Em resumo, para estes nacionalistas, a quem o Poder colonial, porque estrangeiro, 
não dá inteira satisfação, o objetivo final da luta seria na realidade o de "africanizar" a 
exploração. É por isso que eles recusam a nossa ideologia revolucionária - como recusam 
sobretudo as transformações da mentalidade e comportamento que exigimos, que pretendem
não ter importância para o combate contra o colonialismo. Esta posição é uma posição 
reacionária que põe em causa a natureza e o objetivo da luta. 

 
A nossa luta, para eles, deveria ser uma luta entre o poder negro e o Poder branco, 

quando para nós a luta é entre o Poder dos exploradores e o Poder Popular. Vimos já que num 
Estado explorador toda a máquina do Poder, as suas leis, a sua administração, tribunais, 
polícia, exército, têm o objetivo único de manter a exploração, servir os exploradores. 0 
Estado, o Poder, as leis, não são técnicas ou instrumentos neutros que podem igualmente ser 
utilizados pelo inimigo e por nós. Por isso, a questão decisiva não é a de substituir o pessoal 
europeu pelo pessoal africano. Da mesma maneira que os colonialistas têm o seu modo de 
combater e nós temos o nosso, eles têm o deles. Há um antagonismo entre nós e eles sobre a 
origem, natureza, métodos e objetivos do Poder. Não podemos fundar um Estado Popular, com 
as suas leis e sua máquina administrativa, a partir dum Estado cujas leis, cuja máquina 
administrativa foi inteiramente concebida pelos exploradores para os servir. Não é 
governando com um Estado concebido para oprimir as massas que se pode servir as massas. 
"Africanizar" o poder colonial e capitalista retira o sentido à nossa luta. Para que serviria a 
luta se continuássemos submetidos ao trabalho forçado, às companhias, às minas, mesmo se 
tudo estiver cheio de gerentes e capatazes africanos? 

Para que o sacrifício se continuarmos a ser obrigados a vender o gado e o algodão, em 
feiras que só beneficiam os comerciantes, mesmo se estes forem africanos? 

Qual a razão de ser de tanto sangue, se no fim continuássemos submetidos a um 
Estado que, mesmo sendo governado por moçambicanos, só serve os ricos e os poderosos? 
Como manter uma polícia que prende e tortura os trabalhadores, guardar um exército que 
dispara contra o Povo, mesmo se todos os generais forem pretos? 

Um Estado de ricos e poderosos em que uma minoria decide e impõe a sua vontade, 
quer a aceitemos ou não, quer compreendamos ou não, é a continuação sob novas formas da 
situação contra a qual lutamos. 

A questão do poder popular é a questão essencial da nossa Revolução. É neste quadro 
que se torna absurdo falar de autonomia, ou conceber uma independência que nos seja 
oferecida por Caetano ou sucessores. 

As massas populares compreenderam, o seu instinto de classe fez-lhes compreender 
esta questão: a Independência, a autonomia, concebidas pelo imperialismo, pelo 



colonialismo, são táticas destinadas a manter tudo como antes, a manterem a exploração. Foi 
por isso, porque assumiram a defesa do seu poder, que as massas aceitam os sacrifícios mais 
heroicos para estender a luta e consolidar as zonas libertadas. Todas as ofensivas do inimigo, 
por mais furiosas e violentas, têm-se quebrado diante desta intransigência firme das massas 
em defenderem o seu poder. 

 
Quando no nosso seio entre 1967 e 1969 o grupo de novos exploradores tinha 

conseguido em grande medida paralisar a direção e começar a desviar o sentido da nossa luta 
para implantar de novo uma ditadura de exploradores, foi o povo, o instinto de classe das 
nossas massas laboriosas que assumindo o perigo que corríamos, deu às forças revolucionárias 
no seio da direção o apoio decisivo que nos conduziu à vitória. 0 nosso Poder representa os 
interesses do nosso povo trabalhador, exprime a nossa vontade de expulsar o colonialismo e 
o imperialismo e criar uma sociedade nova sem exploração. 

0 nosso poder é a expressão revolucionária da aliança que, defendendo os interesses 
da nossa classe camponesa e operária, une todas as camadas e grupos sociais, animados de 
espírito patriótico e democrático: operários, camponeses, trabalhadores das plantações e das 
serrações, das concessões, trabalhadores das minas e caminhos de ferro, dos portos e 
indústrias, motoristas e mecânicos, intelectuais, técnicos e funcionários, estudantes e 
empregados, pequenos e médios comerciantes, etc. 

- Poder que está a nascer traduz esta nova relação de forças que surge no nosso País, 
favorável à aliança popular. A antiga ditadura da minoria exploradora sobre o povo substitui 
o poder do povo, que se impõe a todas as forças colonialistas e classes reacionárias, o Poder 
da maioria esmagadora que submete a íntima minoria e destrói a exploração. 

- Nosso Poder é diferente na forma e no conteúdo de tudo o que existiu no passado 
no nosso País. 

- Poder pertence ao povo, é exercido pelos seus autênticos representantes, para servir 
os interesses do povo. 

Na reunião de maio de 1970, o Comité Central da FRELIMO num documento em que 
se define as qualidades de um membro do Comité Central afirma: 

é entre os militantes que realizam de uma maneira mais saliente estas 
qualidades de militante, que se deve escolher os membros que devem dirigir 
a organização e em particular os membros do Comité Central. 0 membro do 
Comité Central deve vir das fileiras da luta. 0 membro do Comité Central deve 
distinguir-se pela sua devoção à luta de libertação nacional, pelo abandono 

de si próprio para entregar-se à luta e para servir os interesses do Povo. 



Assim, o mesmo documento, ao expor as qualidades exigidas do militante da 
FRELIMO, sublinha: 

"É um servidor das massas e sacrifica-se pela maioria" Quer isto dizer que, 
enquanto na outra zona, na zona dos exploradores, se exige do dirigente ser um servidor dos 
exploradores, saído das suas fileiras, na nossa zona o dirigente sai das massas, das fileiras da 
luta, e é um servidor das massas que está pronto a sacrificar tudo, incluindo a própria vida, em 
benefício da maioria, na defesa da maioria. A maioria somos nós, nós camponeses, nós 
operários, nós trabalhadores nascidos do povo explorado, dominado, e que temos o objetivo 
de nos libertarmos, de construir a nova sociedade, a sociedade que corresponde aos nossos 
interesses. 

A nossa luta já instalou o nosso poder em vastas regiões da nossa Pátria. Nessas 
regiões são os nossos interesses que comandam. A linha política da FRELIMO que exprime 
esses interesses aplica-se diariamente em todos os sectores de trabalho para beneficiar a 
maioria. 

A linha política da FRELIMO que orienta o nosso poder transforma diariamente as 
relações sociais, as relações entre os homens, ela transforma a sociedade. A nossa linha 
transforma a natureza, põe os recursos da nossa terra à disposição da maioria, mobiliza as leis 
anatureza para beneficiar as largas massas. 

 

A partir do momento em que o nosso poder se exerceu na educação, definimos que a 
tarefa desta era de educar o homem para vencer a guerra, construir uma sociedade nova e 
desenvolver a Pátria. O nosso ensino destina-se a pôr a ciência ao serviço do povo e da 
revolução, a fazer dos alunos, estudantes e intelectuais, trabalhadores ao serviço dos outros 
trabalhadores. 

Quando tomamos o poder na frente da saúde, dissemos que no trabalho hospitalar 
devemos materializar o princípio que a revolução liberta o povo. Não queremos hospitais para 
ricos onde trabalham grandes técnicos que são ricos e servem os ricos. Pouco nos importa o 
luxo dos hospitais burgueses e colonialistas, o que nos interessa é fazer do nosso hospital uma 
base, u m destacamento operacional de luta contra a doença física e também a doença que 
mina o espírito, a superstição, a ignorância, o tribalismo, o espírito burguês. Em Cabo Delgado, 
e Niassa, em Tete, Manica e Sofala, as companhias, os ricos proprietários abandonam a 
nossas zonas e fogem. 



 

Produzimos para aprender e aprendemos para produzir e lutar melhor, produzimos 
para satisfazer as nossas necessidades, para alimentar as nossas crianças e famílias, vivermos 
melhor. 

0 nosso Poder cria a produção coletiva ao serviço do Povo e da Revolução, destrói a 
produção exploradora, transforma os produtores individualistas em produtores integrados na 
coletividade. A produção, em vez de dividir os homens em explorados e exploradores 
une-os agora todos, faz de todos servidores do Povo, desenvolvendo o bem-estar do 
Povo. 

 
Machel discursando no Congresso da FRELIMO. 

 

Assim, o nosso poder instala-se na produção. Já não são as companhias e os ricos que 
definem os objetivos da produção e do trabalho e beneficiam do nosso esforço. Hoje, porque 
temos o Poder, a produção liberta o homem, dá-lhe a sua identidade de transformador da 
natureza e da sociedade. 



Nas zonas livres o Estado colonial e burguês foi destruído, as estruturas feudais 
desapareceram. Surge um novo Poder que é democrático, que é nosso. Os elementos que
ercem o Poder gozam realmente da confiança das massas pois cresceram politicamente no
eio da luta das massas. Eles discutem continuamente com as massas. As novas orientações,
as novas directrizes, vêm da discussão e da experiência prática das massas, são assumidas
pelas massas para serem aplicadas. Do Círculo à Localidade, do Distrito à Província e à Nação,
pela primeira vez na nossa História, o Povo tem um poder que é seu, que não sente como coisa 
estranha que o submete. 

Poder que pertence à maioria explorada e que impõe a vontade desta a toda a Nação, 
assim é o nosso Poder. 



Pensamos que nesta fase do nosso programa comum — a Reconstrução Nacional — é 

importante analisarmos juntos, os problemas que afetam a Produção. É importante falarmos 

diretamente com os trabalhadores e, neste caso particular, com os representantes a nível 

político da classe operária. Definimos o nosso Poder como Poder da aliança operário- 

camponesa. Poder da aliança operário-camponesa quer dizer que no nosso País, na República

Popular de Moçambique, o Poder pertence hoje àqueles que no tempo colonial eram os mais 

explorados, tanto na cidade como no campo. 

Na cidade o capitalismo ganhava dinheiro, construía prédios, hotéis, comprava casas 

e carros, à custa do trabalho do operário. O operário nada tinha, não podia falar e era 

espancado pelos policiais e mordido pelos cães, se se encontrasse na rua depois das nove horas 

da noite. 

Ele era metido numa fábrica e obrigado a produzir peças que não sabia o que eram, 

para que serviam, quanto custavam. O operário era brutalizado, tratado como um bicho. No 

campo, o latifundiário fazia as suas plantações de cana-de-açúcar, de sisal, de algodão, à custa 

do trabalho dos camponeses. O camponês era levado pelo chibalo para as plantações e, aí, 

obrigado a trabalhar por um salário de fome. 

Se estava doente era chicoteado, se levantava a sua voz era levado para a 

administração para apanhar palmatoadas. E mesmo aquele camponês que escapava ao chibalo 

era obrigado a vender o que produzia na sua machamba ao cantineiro, que lhe pagava com 

vinho e capulanas. Não se podia dizer que o camponês vivia. Ele apenas sobrevivia. E vocês 

2

TEXTO 2 

Samora Machel 

 Publicado em 13 de outubro de 1976. Originalmente do site: marxists.org 

Produzir é um Ato de Militância 
2 



diriam também que ele vegetava. Os operários e camponeses não tinham acesso às escolas,

não tinham hospitais, não tinham qualquer tipo de assistência. 
 

Mas os operários e os camponeses ganharam consciência política. Foram esses 

operários e camponeses que constituíram a FRELIMO e a definiram como sua organização. 

Foram operários e camponeses que sob a direcção da FRELIMO pegaram em armas para 

expulsar o colonialismo português. Eram operários e camponeses os que se sacrificaram na 

luta de libertação nacional. A nossa independência foi conquistada pelo sangue dos operários 

e camponeses. As Forças Populares de Libertação de Moçambique são um exército de 

operários e camponeses. 

Devemos perguntar: como é que em tanto que classe dirigente, como é que em tanto 

que classe que transforma a sociedade e é responsável por ela, como é que a classe operária

assume os seus deveres históricos perante a sociedade. 
 

Nós estamos na fase da luta pela independência econômica. Mas a luta pela 

independência económica implica, antes de mais, o aumento da produção. Aumentando a 

Produção no nosso País, aumentamos a nossa capacidade de combate contra o imperialismo. 

A classe operária é a classe dirigente do nosso País, ela é a classe dirigente da 

História, a única capaz de assumir toda a sociedade, conceber o processo de transformação de

toda a sociedade, desencadear e dirigir o processo. Por isso, hoje no nosso Estado, na 

República Popular de Moçambique, o poder é assumido e exercido pela aliança operário- 

camponesa. Esse Poder deve ser exercido contra a classe burguesa cuja intenção é a 

exploração dos operários e dos camponeses. 
 

Recaem, por isso, grandes responsabilidades sobre a classe operária, a classe que 

todos nós representamos. Compete a todos nós a responsabilidade histórica de vanguarda 

revolucionária, na transformação da sociedade. Compete a todos nós a responsabilidade 

imediata de fazermos com que a indústria seja efetivamente o factor dinamizador da nossa 

economia, tal como define a nossa Constituição. 

Responsabilidades Históricas da Classe Operária 

Luta pela Independência Econômica Implica Aumento de Produção 



Mas a produção tem um aspecto muito particular, muito sensível — a produtividade. 

Esse aspecto é que para nós serve de termômetro da consciência política, de reflexo da 

consciência de classe. Produzir é utilizar os meios materiais, técnicos e humanos para fazer 

uma coisa socialmente útil. 

A empresa, a oficina, é para nós a cápsula incubadora onde se forja a consciência de 

classe. Aquilo que nós fabricamos, a maneira como trabalhamos, como discutimos e 

planificamos a produção, é o espelho da nossa consciência de classe. Na nossa República em 

que o Poder pertence à aliança operário-camponesa, produzir é um ato de militância. Agora 

que já não temos o chicote, o chibalo, à palmatória, produzir é um ato de militância. 

Aumentando a produção do nosso País, modificamos a natureza das relações que herdamos 

do colonialismo. 
 

Sem a produção não é possível falar na transformação das relações de produção, nem 

falar na transformação da base económica da nossa sociedade. Por isso nós dizemos que a 

tarefa essencial na fase atual é a luta pelo aumento da produção, é a OFENSIVA POLÍTICA E 

ORGANIZACIONAL GENERALIZADA NA FRENTE DE PRODUÇÃO. 

São muitos os aspectos a considerar na Produção. As máquinas, as matérias-primas, 

os transportes, etc. Mas nós dizemos que o ponto essencial é o homem. Aqui também é o 

homem e não a máquina o fator decisivo. 

Perguntamos agora, como é que nós, trabalhadores das empresas industriais, 

realizamos as nossas tarefas? E a classe operária, as classes trabalhadoras das empresas 

industriais devem assumir a responsabilidade de responder para nós ficarmos a saber, para 

que o País saiba como é que os trabalhadores realizam as suas tarefas, como é que assumimos 

as responsabilidades da classe operária. Achamos que estamos a assumir corretamente as 

nossas tarefas? Temos feito visitas regulares às empresas. Parece que já visitamos empresas 

de todos os sectores de produção industrial aqui na província de Maputo. 

Produtividade: Um Termômetro da Consciência Política 

Sob o Poder Operário-Camponês Produzir é um Ato de Militância 



Nós fomos às vossas fábricas, nós vimos a maneira como trabalham, vimos aquilo 

que vocês produzem. Agora perguntamos de novo: o que é que nós encontrámos nas vossas

fábricas? Estou certo que aqueles que foram visitados têm consciência; sabem o que é que nós

constatámos lá e sabem o que é que nós dizemos disso. E perguntamos agora à classe operária,

depois de termos constatado o que existe nas vossas fábricas o que é que vamos comunicar ao

País como resultado da visita às vossas fábricas; o que é que temos a dizer ao Povo sobre os 

operários das empresas industriais do nosso País, ao povo que se veste, calça, come e vive com

o produto do vosso trabalho? 
 

Nós vimos que vocês produzem pouco. Então perguntámos a diversos técnicos, e 

trabalhadores, a aprendizes como é que podemos aumentar a produtividade. A resposta tem 

sido sempre esta: não é possível aumentar a produtividade porque na maior parte das 

empresas há atrasos, faltas ao serviço, liberalismo, falta de respeito pelas estruturas, 

Um operário que pega num serrote, numa tábua, plaina, pregos, martelo e faz uma 

cadeira, produziu uma cadeira. Esse operário está a produzir, mesmo que leve um dia inteiro 

a produzir a cadeira. Outro operário, utilizando o mesmo material, faz durante o mesmo 

tempo 4 cadeiras do mesmo tipo. Esse operário também produziu, também trabalhou. Mas há

uma diferença básica entre o trabalho destes dois operários. Essa diferença chama-se 

produtividade. 
 

O primeiro operário é um agente de desmobilização, é um sabotador da economia 

nacional, não tem consciência de classe, é um peso morto na oficina, em resumo é um 

Xiconhoca. É assim que aparecem muitos xiconhocas nas fábricas. Não são senão pesos 

mortos nas fábricas. Deve ser transportado para um lugar apropriado, porque é um corvo que 

está à espera de tirar os nossos olhos logo que os fechemos. 

O segundo operário assumiu a sua responsabilidade de trabalhador, sabe para que é 

que trabalha e sabe que com a sua produção está a trabalhar para a reconstrução nacional. 

Este operário que se preocupa com a produtividade, mostra que tem consciência política, que 

tem consciência de classe. A produtividade é aquilo que vai melhorar as nossas condições, 

aquilo que nos vai permitir realizar o progresso, o desenvolvimento económico. 

Indisciplina Generalizada e Corrupção nas Empresas Industriais 



confusão, ambição, boatos, roubo e racismo. Em resumo: indisciplina generalizada e 

orrupção. 
 

Temos, portanto, baixa de produtividade! Com as mesmas máquinas que vocês 

tinham no tempo colonial, as mesmas instalações, o mesmo número de operários e, em 

muitos casos, os mesmos técnicos, baixaram a produtividade! 

É isto que os operários destas empresas apresentam para responder aos sacrifícios 

daqueles que lutaram pela conquista da independência? É esta a resposta que devemos dar 

àqueles que ofereceram as suas preciosas vidas pela independência nacional? É esta a resposta 

que devemos dar ao nosso Povo e aos nossos filhos? É esta a tradição que devemos transmitir 

aos nossos filhos? As populações que dia e noite sofreram massacres, mas que não vacilaram 

no combate ao colonialismo é isto que devem saber? É isso que devem saber aqueles que 

morreram transportando armas, transportando medicamentos, munições, géneros 

alimentícios, para impulsionar o desenvolvimento da luta, para esmagar, expulsar e destruir 

o colonialismo no nosso País? É esta a resposta que devemos dar àqueles que foram presos e 

assassinados nas cadeias do Ibo, aqui no Jamanguane? 

Todos eles devem saber que esses operários valorizam desta maneira a 

independência e, portanto, o sangue derramado na conquista da nossa liberdade? Estou certo, 

no entanto, que aqui estão alguns que estiveram no Jamanguane e assistiram à brutalidade da 

PIDE e do colonialismo; à violência do capitalismo e ao ódio que o capitalismo tem pelos 

operários. 

Estamos a ver que temos uma situação muito complicada nas vossas empresas. Por 

isso perguntamos: como é que vamos resolver? Como é que vamos avançar com pesos mortos, 

com pessoas inconscientes, como é que vamos avançar com pessoas que nas suas empresas e 

oficinas instalam uma base do inimigo, como é que vamos avançar com elementos que nas 

suas fábricas gritam para que o capitalismo, o colonialismo e a exploração regressem para o 

nosso País? 

Parece-nos que o método correto é compreender quais as causas da situação atual, 

como é que chegamos à situação atual. 



No tempo colonial as empresas estavam organizadas e funcionavam com um único 

objetivo: servir os interesses do capitalismo. Toda a nossa força, dedicação, energia e suor 

serviam somente os interesses do capitalismo. Mas hoje dizemos que o poder os pertence. 
 

O Governo colonial, com as suas leis repressivas, os seus administradores, os seus 

sipaios, era um instrumento que o capitalismo utilizava para melhor explorar os trabalhadores 

moçambicanos. 

A estrutura e os métodos de trabalho que a empresa tinha no tempo colonial eram 

também repressivos. Serviam os interesses de uma minoria exploradora e não os interesses 

dos trabalhadores moçambicanos. 

O trabalhador moçambicano era na empresa diretamente submetido à segregação 

racial e social, à opressão e à exploração. O seu único direito era o de trabalhar de sol a sol. 

Não lhe era permitido conhecer mais do que aquilo que diretamente fazia. Ninguém lhe 

explicava os problemas da empresa, os programas da produção, nem sequer a importância 

social do seu próprio trabalho. Ele era considerado uma máquina sem valor, irresponsável e 

inconsciente. 

O trabalhador moçambicano entrava como aprendiz e morria como aprendiz. 

Quando muito, podia ser operário de terceira ao fim de vinte anos. 

A luta heroica do Povo moçambicano dirigido pela FRELIMO, e as lutas dos povos 

irmãos de Angola e da Guiné-Bissau, dirigidos pelo MPLA e pelo PAIGC, provocaram o colapso 

do regime colonial-fascista português. O 25 de Abril foi assim o produto das lutas heroicas 

dos nossos povos — libertamos a metrópole. Sem a luta nas colônias o fascismo não cairia. 

Não foi um ato de caridade, foi um sacrifício dos nossos povos. O colonialismo português em 

Moçambique desmoronava-se frente às vitórias decisivas da FRELIMO. 

O capitalismo, procurando sobreviver, tenta criar novas formas para continuar a 

explorar o nosso Povo. As suas primeiras medidas são para criar o caos económico. Isso 

aumentaria a dependência do nosso País em relação ao capitalismo e ao imperialismo. E, 

segundo os seus cálculos, seria então possível utilizar fantoches como Kavandame, Simango, 

Guengere e Joana Simeão, para dividir o povo e estabelecer um Governo neocolonial. 

Causas da Situação Atual: Manobras Neocoloniais 



Mas a clareza ideológica da nossa linha
rechaçou a manobra colonialista. Esse 

Governo teria a missão de desvirtuar o
conteúdo da independência e manter a
exploração do nosso Povo. Aproveitando
o entusiasmo e a emoção popular, o
capitalismo utilizou a fraca consciência
política dos trabalhadores para fazer a
agitação das massas em seu benefício. 



É aqui que começam as grandes manobras contra a nossa independência. 

Fomentando a anarquia generalizada, as greves, os saneamentos indiscriminados, as 

reivindicações salariais, os capitalistas que sempre exploraram e humilharam o nosso Povo, 

procuram então aparecer como seus defensores. Alguma vez viram o colonialismo a defender 

os interesses do Povo? O mesmo capitalista que antes chamava a polícia fascista e denunciava

à PIDE qualquer trabalhador que manifestasse insatisfação, procurou rapidamente vestir a 

pele de anticolonialista, antifascista e antirracista, aparecendo como bom patrão, defensor 

dos interesses do trabalhador. Acreditam? Mas há quem diga que é preferível ser comido pelo 

Não há Luta Política sem Consciência
Política 



A. Queriam confundir as massas, dificultando a definição correta do 

inimigo; 

B. Queriam dividir os trabalhadores; 

C. Queriam desorganizar a economia moçambicana; 

D. Queriam agravar a crise, aquela crise de que o inimigo hoje fala; 

E. Queriam impedir que o Povo, ao tomar o poder político, tomasse 

também o poder económico. 

leopardo do que pelo leão. E assim queriam abrir a porta da frente e de trás para, por de trás

entrar o leopardo enquanto o leão saía pela da frente. 
 

O que é que eles queriam na realidade? Isso é que os nossos trabalhadores não 

conseguiram detectar porque não analisaram suficientemente as intenções. 

Em suma, queriam levantar uma série de obstáculos à transformação da nossa 

economia numa economia verdadeiramente ao serviço do Povo. Quem não analisar 

corretamente estas questões pode pensar que as greves, os saneamentos indiscriminados, as

reivindicações salariais que na maior parte dos casos eram instigados pelo próprio patrão 

capitalista ou pelos seus agentes, constituíam formas corretas de luta nacionalista e 

anticapitalista. 

Na realidade, o capitalista nunca e jamais sacrificará o mínimo dos seus interesses 

por amor ao trabalhador. Não tenhamos ilusões. 

Muitos participavam nas greves e pensavam que isso era uma atitude nacionalista. 

Mas não há luta política, sem consciência política. 

Um estivador podia dizer: eu não descarrego estas caixas porque o dinheiro que me 

pagam é pouco. As caixas eram de armas, munições e bombas que o exército colonial utilizava 

para combater a FRELIMO. Mas passaram a pagar mais ao estivador e ele descarregava. Quem 

é que ficava a ganhar? O Povo moçambicano por causa do aumento do salário do estivador ou 

os nossos inimigos que ficavam com mais bombas para massacrarem o Povo moçambicano? 

Para provocar maior divisionismo no seio da classe trabalhadora, o capitalismo 

inventou no tempo do governo provisório do «senhor doutor» Soares de Melo, agente do 

capitalismo e fantoche, as chamadas comissões e conselhos de trabalhadores cuja ação 



Parece que chegámos a uma conclusão importante: 

Já descobrimos onde nascem os problemas que estamos hoje a tentar resolver. É na 

estratégia do capitalismo, após o desmoronamento do colonialismo português, que vamos 

encontrar as raízes da situação de liberalismo, de indisciplina e de corrupção, que 

desmobilizam a classe trabalhadora e têm como consequência a baixa produtividade. 

O capitalismo utilizou trabalhadores para dividir e desorganizar a classe 

trabalhadora. Utilizou trabalhadores para combater a independência de Moçambique e o 

poder da aliança operário-camponesa. O capitalismo aproveitou-se do baixo nível de 

consciência de classe dos trabalhadores. 

coordenada apenas servia para instaurar a anarquia. Com a ação desses conselhos e missões acentuou-se

a dissolução da autoridade na empresa, a paralisação da nossa economia. É aí que surgem as primeiras

ondas de boatos. Generaliza-se a indisciplina, a corrupção e o roubo. O capitalismo tinha conseguido o

primeiro objetivo do seu plano: baixar a produtividade de forma dramática. 

É neste ambiente que a vitória do Povo moçambicano se materializa com a assinatura 

dos Acordos de Lusaca e o estabelecimento do Governo de Transição, sob a direção da 

FRELIMO. 
 

A nossa vitória levou o capitalismo ao desespero. Ele teve que rever os seus planos. 

Intensificou a sua ação de sabotagem da nossa economia. Organizou a fuga maciça de 

técnicos, a transferência ilegal de divisas, o roubo e a destruição de maquinaria e 

equipamento. Desmontaram fábricas inteiras e atravessaram a fronteira com a maquinaria! O 

capitalismo continuou a fazer falsas promessas aos trabalhadores para os revoltar contra a 

FRELIMO. Dizia-lhes: nós queremos aumentar-vos o ordenado, mas a FRELIMO não deixa! 

Quem é que conquistou a independência, quem libertou o Povo, quem lutou, quem aceitou 

sacrifícios? Queriam «ajudar» o Povo para lutar contra as suas próprias conquistas. A 

FRELIMO é o Povo unido do Ruvuma ao Maputo. Agora qual é essa FRELIMO que não deixa 

aumentar os ordenados? 

Conclusões da Análise Sobre a Ação Neocolonial 

Atuação do Capitalismo depois dos Acordos de Lusaca 



Muitas empresas foram abandonadas, outras paralisadas. Cumprindo a palavra de 

ordem de estender as estruturas da FRELIMO a todo o País, formaram-se então Grupos

Dinamizadores. Os Grupos Dinamizadores foram e são a nossa arma fundamental na luta 

tra todas as formas de sabotagem económica praticadas pelo capitalismo. 

Contudo este combate, tomou de tal forma as nossas energias que não foi possível 

dedicar a atenção devida à organização da classe trabalhadora. E esta é uma insuficiência 

muito grave. Agora passamos o tempo atrás do inimigo para descobrir e neutralizar as ações

de sabotagem que ele realiza contra a nossa economia, porque não organizamos a classe 

trabalhadora. Não dedicamos a atenção suficiente à organização da força principal. 
 

Temos estado a ir atrás dos acontecimentos. Não tomámos ainda a iniciativa. 

Trabalhamos como bombeiros. Isso reflete falta de estruturas, falta de organização. Dizemos, 

portanto, que isso é mau. Um dos maiores segredos é ganhar a iniciativa. A iniciativa deve 

pertencer-nos sempre e nunca ao inimigo. 

Nós só conseguiremos tomar a iniciativa, passar à ofensiva, quando nos 

organizarmos, quando organizarmos a classe trabalhadora, quando dentro de uma empresa 

definirmos corretamente as estruturas porque as estruturas são os nossos instrumentos e cada 

um conhecer o seu lugar dentro das estruturas. Assim teremos distribuído tarefas a cada 

empregado, a cada trabalhador desde a pequena oficina à grande indústria. 

Mas porque ainda não estamos bem organizados a nível das empresas, não somos 

capazes de fazer a análise das causas da baixa de produtividade, descobrir as contradições 

fundamentais, analisar as relações de produção. 

Já vimos que as dificuldades que agora vivemos não são de hoje. A baixa 

produtividade não é, como o inimigo diz, o resultado da incapacidade dos trabalhadores para 

exercerem o Poder, para governarem o seu próprio País. 

A maior baixa de produtividade teve lugar como vimos, durante o período do 

fantoche Governo Provisório quando ainda eram os colonialistas que mandavam no nosso 

país. 

Grave Insuficiência na Organização da Classe Trabalhadora 



Mas temos que aprofundar a nossa análise. Temos de ver claramente os sintomas 

para conhecermos a doença e tomarmos o remédio que a pode curar. Vamos ver qual é a 

ituação atual. Resumindo: o que verificámos nas empresas? 

Nas nossas empresas há muitos elementos que faltam ao trabalho. As faltas 

justificadas como doença muitas vezes são por causa da bebedeira, diremos por causa da 

babalaze. Quando vai à fábrica faz da máquina almofada. 

Há casos em que num mês faltam vinte dias. Quase que só vai ao serviço para receber 

o ordenado. Dizem que estão independentes, que a FRELIMO trouxe a independência e que 

estiveram na prisão, agora querem beber. Muitos há que só vão ao serviço para furar o cartão, 

mas não para trabalhar. Aparece o encarregado e quando o manda trabalhar ele responde: 

«você é fascista». Se lhe dizem que está a prejudicar a fábrica e a economia o indisciplinado 

responde: «vou fazer autocrítica». Com autocrítica já produziu? 

Há muitos atrasos. Atrasos de trinta minutos, de uma hora, de duas horas. Abusam 

da tolerância e quando lhes chamam a atenção dizem: «o colonialismo já acabou, abaixo a 

exploração». Afinal quem são os exploradores: não são eles, os que faltam, os que chegam 

tarde e no fim querem receber o salário inteiro? Já definimos quem são alguns dos 

exploradores que agora existem. Não é só o que tem a fábrica. 

Muitos abandonam o posto de trabalho durante as horas de serviço. Vão esconder-se 

nos armazéns para jogar batota, ntxuba! Um indivíduo destes é operário, pertence à nossa 

classe? É difusor da ideologia proletária dentro da fábrica? Outros saem mesmo da fábrica 

para irem tratar dos seus assuntos particulares e usam dois cartões para o controle não saber 

saíram. 
 

Há elementos que se apresentam ao serviço embriagados. Dormem no banco do 

trabalho, insultam os colegas, provocam cenas de pancadaria, estragam matéria- -prima, 

causam avarias, fazem paralisar a linha de produção. 

Indisciplina 

Situação Atual 



Outra forma de indisciplina é o esbanjamento. Este não é provocado apenas pelo 

stado de embriaguez com que alguns se apresentam ao serviço. É também provocado pelo 

desleixo. Há pessoas que estragam material, utilizam mal o equipamento, produzem 

montanhas de desperdício. O desleixo revela-se até na maneira como se apresentam: vão ao

serviço sujos, alguns nem lavam a cara, as suas caras são lugares onde poisam as moscas, 

orque têm remelas nos olhos e assim em vez de trabalharem passam o tempo a sacudir as 

moscas, o cabelo desgrenhado e cheio de fios de manta, como é que um trabalhador destes 

pode cuidar da máquina se nem sequer de si cuida? Nas fábricas onde existe fato de trabalho 

e outros meios de proteção e segurança, há trabalhadores que não os usam por desleixo. 

Verifica-se também, em muitas empresas falta de higiene. Locais de trabalho sujos, 

desarrumados, cheios de pó e teias de aranha! Por causa da falta de higiene, em algumas 

empresas que visitamos quase nem podíamos respirar. E quem trabalha lá durante oito horas 

por dia são pessoas! Isto é particularmente repugnante quando se trata de empresas de 

géneros alimentícios, como vimos na «Bonsuino» e noutras. 

Mas estes aspectos todos de indisciplina não dizem respeito só aos trabalhadores. 

Vimos também a indisciplina na direção das empresas. Diríamos mesmo que em certos casos 

a indisciplina dos trabalhadores nasce e é fomentada pela indisciplina da direção. Entre os 

dirigentes da empresa também há faltas ao trabalho, há abandono do posto de trabalho, há 

falta de observação das condições de higiene e segurança que devem existir numa empresa 

bem dirigida. Visitamos algumas empresas e o que é que vimos nos escritórios dos 

responsáveis da empresa: papéis desarrumados por todo o lado, chapéu em cima da mesa, 

casaco mal pendurado, etc. 

Na direção há muitas vezes corrupção material e sexual. Há responsáveis de empresas 

que não respeitam a dignidade das operárias. Devemos eliminar o desrespeito pela dignidade 

da mulher na República Popular de Moçambique. Já o dissemos na tomada de posse do 

Governo de Transição e repeti-lo na Machava no aniversário da independência. O mau 

exemplo a nível da direção reflete-se sempre na base, no seio da massa operária. 

Reivindicações 



Há trabalhadores que ainda tentam resolver os seus problemas da maneira como 

aprenderam no tempo do Governo Provisório, no tempo das chamadas comissões de 

trabalhadores. 

Esses trabalhadores fazem greves silenciosas. Provocam conscientemente a baixa de 

produção. Constatámos um caso, numa fábrica de confecções em que de setecentas camisas 

por dia passaram a produzir 150. O que pretendiam era aumento de salários. E diziam à 

direção da empresa: só aumentamos a produção quando nos pagar melhor! De onde vem então 

o dinheiro? Isso é um método errado. 

Na realidade o que fizeram é uma sabotagem à fábrica, é um atentado à nossa 

economia. Noutras empresas, já com Comissão Administrativa, os trabalhadores exigem que 

os lucros sejam divididos entre eles. Não compreendem que a conquista do poder económico 

é uma conquista de todo o Povo, que as empresas devem servir o Povo e não um grupo de 

trabalhadores, que o aumento da produção dessa fábrica é o resultado do esforço do país 

inteiro. 

Há casos, também, em que depois da fuga de um técnico os trabalhadores vão dizer 

à direcção: «agora vocês deviam dividir o ordenado dele por nós. Nós é que ficamos a fazer o 

trabalho». Isto é confusão. Diríamos mesmo: diarreia ideológica. O seu cérebro não está no 

lugar e é líquido. 

Esta confusão que reina nas empresas justifica que façamos uma análise aos 

problemas das reivindicações. No tempo colonial, o Poder pertencia aos colonialistas. O 

exército, os polícias e o governo eram deles. Ao trabalhador não era permitida qualquer forma 

de organização. Assim, os trabalhadores eram obrigados, para procurarem solução para os 

seus problemas, a organizarem formas de luta próprias. 

Foi assim que organizaram manifestações, greves e outras formas de reivindicações. 

No entanto, o colonialista sabia qual era a sua força. Se a manifestação era organizada para 

reclamar a independência, como em 1960 em Mueda, chamava o exército e massacrava. 

Se a greve tinha conteúdo de massa, como sucedeu em Maputo, então Lourenço 

Marques, na greve dos estivadores dos anos 60, a polícia de choque prendia, agredia e matava. 



Se a reivindicação era apenas de dinheiro, chamava a PIDE, prendia os dirigentes e mais tarde 

ava pequenos aumentos. 
 

As pequenas vitórias conseguidas pelos nossos trabalhadores surgiram, depois de 

1964, depois do início da luta armada. E porquê? Porque o Povo moçambicano começava a 

exprimir organização e a manifestar as primeiras formas de Poder. Hoje, o Poder pertence ao 

Povo. 

A polícia pertence à classe trabalhadora, o exército pertence à classe trabalhadora, o 

governo pertence à classe trabalhadora. A nossa polícia luta contra os reaccionários e os 

inimigos da independência. Ela reprime os exploradores. Antigamente era dos exploradores e 

reprimia os explorados. O nosso exército defende as nossas fronteiras contra os fascistas, 

os racistas e os agentes do imperialismo. Ele combate o capitalismo. 

O nosso Governo recupera a terra, nacionaliza a medicina, o ensino, a justiça, as casas 

de arrendamento, retirando esses sectores das mãos dos capitalistas para os pôr ao serviço do 

Povo. O nosso governo destrói as bases do sistema de exploração. 

No tempo colonial, o operário só podia lutar pelo seu benefício pessoal. Procurava 

resolver a sua vida através do salário. Mas o salário não dava acesso à propriedade da terra, 

aos consultórios privados, não permitia mandar os filhos à Universidade, viver nas casas de 

cimento. Hoje, o operário, com o seu Poder, pode decidir o futuro do seu País. Deve, portanto, 

estudar com os seus colegas e com as estruturas políticas e administrativas, encontrar a forma 

melhor de resolver os seus problemas. 

No tempo colonial, porque o poder pertencia ao colonialista, o produto do nosso 

trabalho servia para enriquecer o capitalista. As nossas riquezas escoavam-se para o 

estrangeiro. Hoje, com o nosso poder, criámos as condições para usar o produto do nosso 

trabalho em nosso próprio benefício. É por isso que dizemos que devemos produzir mais e 

melhor, porque, produzindo mais, aumentaremos a riqueza do nosso País, construiremos 

mais escolas, hospitais, melhoramos as condições de vida de todo o Povo. 

No tempo colonial produzimos sem saber porquê e para quê. Hoje, estamos em 

condições de produzir, de determinar o sentido da nossa produção, isto é, sabemos para quê 

que produzimos e com que finalidade. Estamos hoje em condições de controlar a nossa 



economia e pôr a produção ao serviço do Povo. Vemos assim que a situação atual é 

profundamente diferente da que era no passado. Por isso as formas de luta devem também ser 

iferentes. 
 

Utilizar hoje as mesmas reivindicações que fazíamos no tempo colonial, significa não 

em ainda compreendido bem a natureza da nossa luta; não termos compreendido bem 

quem é o nosso inimigo; não termos compreendido bem que o poder nos pertence. 

Nesta fase da nossa luta, o combate contra a exploração passa pelo combate contra a 

miséria, a fome, o analfabetismo, o combate pela melhoria das condições de vida do nosso

Povo. 

É necessário que assumamos bem quem beneficia agora da produção em primeiro 

lugar. É por isso que dizemos que na fase presente, a reivindicação a fazer é: aumentar a 

produção, aumentar a produtividade. 

Esta deve ser a nossa luta, mas nunca se organizaram para fazer manifestações pelo 

aumento da produtividade. 

A trincheira do operário é a fábrica, é na fábrica, na oficina, onde, sob a direcção da 

sua vanguarda revolucionária, elevará a sua consciência de classe, desenvolver-se-á como 

classe. Armado da ideologia científica do proletariado, saberá utilizar em cada fase da luta a 

arma adequada para combater o inimigo. O trabalhador organizado, enquadrado nas suas 

estruturas, saberá utilizar canais corretos para solucionar os seus problemas, saberá 

subordinar os interesses individuais aos interesses da maioria. 

Para alguns é complexo esse problema de RACISMO. Nas empresas continuamos a 

encontrar manifestações de racismo. Ao lado do racismo antinegro, característico da 

sociedade colonial capitalista acentua-se agora o racismo anti-branco. Por exemplo: 

Há elementos que não aceitam a autoridade dos chefes só porque eles são brancos. 

Isso é confusão ideológica. Desorganização mental, incorreta definição do inimigo, 

conhecimento imperfeito dos nossos princípios. Costumam perguntar: “Afinal o colonialismo 

Racismo 



não acabou? Os brancos ainda continuam a mandar em nós?”. Outros dentro da empresa, trata

pessoas de modo desigual. Os pretos são camaradas e os brancos são senhores. Pode ser um 

reacionário, mas trata-se de camarada só porque é preto. Esquecem a luta de classes. 

ma forma camuflada de racismo é a daqueles que se recusam a aprender com os 

écnicos, só porque estes são estrangeiros brancos. Se for um preto aceitam. 

Dizem que isso de aprender com estrangeiros não é para quem está independente. 

Para eles, o conhecimento técnico, profissional e científico dos estrangeiros não serve. A 

ciência agora tem cor? Por isso cometem erros que só prejudicam a nossa economia, atrasam 

o processo da reconstrução nacional e obrigam-nos a uma maior dependência tecnológica. 

Sejamos claros a este respeito. Nós somos abertamente contra o RACISMO. 

Racismo de qualquer tipo. O racismo é uma atitude reacionária que divide os 

trabalhadores, lançando trabalhadores brancos contra trabalhadores negros ou negros 

contra brancos e minando a sua consciência de classe. 

O racismo impede a correta definição do inimigo, permitindo a infiltração de agentes 

do inimigo no nosso seio, camuflados com uma cor. 

Por exemplo: — para um racista preto, os seus aliados são o Simango, o Gwengere, a 

Joana Simeão porque são pretos como ele. Para um racista branco os aliados são o Jorge 

Jardim, o Kaúlza e o Spínola que são brancos como ele. Onde está o sentido da nossa classe 

quando dizemos que a característica principal hoje da nossa luta é a agudização da luta de 

classe? 

Nós dizemos que o nosso inimigo não tem cor, não tem raça, não tem pátria. E o 

nosso amigo também. Não definimos o amigo e o inimigo em função da cor da pele. Há 

brancos e pretos que são nossos camaradas. Mesmo estrangeiros. E há brancos e pretos que 

são nossos inimigos. Mesmo estrangeiros. 

Não lutamos contra uma cor, mas sim contra um sistema — o sistema da exploração 

do homem pelo homem. O piolho, a carraça, o percevejo não têm apenas uma cor, mas 

nenhum deles bebe água ou leite — vivem de sangue. 



 O racismo é um cancro que ainda se manifesta na nossa sociedade. Um cancro que 

divide os trabalhadores e os priva da unidade e da consciência de classe. O racismo é um

cancro que se alimenta da divisão e destrói a trincheira comum anti-imperialista. 

Temos, pois, de o eliminar, de o arrancar, até à última raiz. 

A ambição revela-se com a luta pelo Poder dentro da empresa. A forma de atuação 

o ambicioso é o oportunismo e a sua característica principal é a corrupção. É como um 

camaleão numa parede branca fica branco, na parede vermelha fica vermelho. E são os que 

mais agitam a bandeira da FRELIMO. 

A corrupção conduz ao vício, e este ao crime. O ambicioso é um elemento com 

vocação para agredir a nossa linha, trair a causa da classe trabalhadora. Um ambicioso é um 

criminoso. 

Como os ambiciosos pensavam que os Grupos Dinamizadores assumiram a gerência 

das empresas, eles procuram infiltrar-se nos Grupos Dinamizadores. 

Essa foi a nossa experiência no Governo de Transição. Uma autêntica corrida para os 

Grupos Dinamizadores! Houve casos de empresas que se formavam três, quatro Grupos 

Dinamizadores, que faziam verdadeiras campanhas eleitorais junto das massas trabalhadoras. 

É preciso analisarmos os nossos erros. 

Cada um deles fazia promessas falsas aos trabalhadores e acusava os rivais dos piores 

crimes. Cada um deles procurava mostrar maior agressividade contra a gerência, e dizia-se 

que esses é que eram nacionalistas, é que ataca frontalmente a gerência, defende-nos. No 

entanto, não passava de um oportunista. As pessoas chegavam a meter cunhas, a invocar 

relações de amizade ou laços de parentesco com A, com B, com C. «Porque eu sou primo do 

ministro, sou cunhado do diretor nacional». Em Moçambique não pode haver cunhas. 

Essas ações só servem para confundir e dividir a classe operária e desviar os objetivos 

da nossa luta de classes. Depois viram que os Grupos Dinamizadores não eram uma estrutura 

dministrativa. Mesmo no caso das empresas abandonadas nomeavam-se Comissões 

Administrativas, e os elementos dos Grupos Dinamizadores não podiam fazer parte dessas 

Comissões. Então começaram as demissões dos elementos dos Grupos Dinamizadores. 

Ambição 



Porque é que se demitiram? Alguns, porque viram frustradas as suas ambições 

essoais, já não viam razões para continuar a dizer: VIVA A FRELIMO.

 

Outros porque resolveram realizar as suas ambições pessoais de outra maneira: 

saíam da empresa onde, por pertencerem ao Grupo Dinamizador, não podiam assumir cargos 

de chefia administrativa, e iam para outras empresas, onde o seu passado de militante contava 

para a promoção a chefe. 

Outros saíam do Grupo Dinamizador para entrarem na Comissão Administrativa da 

própria empresa. Sabemos do caso de um elemento do Grupo Dinamizador que para poder 

entrar na Comissão Administrativa da sua empresa, como não tinha qualquer outro pretexto 

para sair do Grupo Dinamizador, renunciou à nacionalidade. Mas perdeu a nacionalidade e 

seu lugar na Comissão Administrativa. 

Até que ponto chega o ambicioso!!! Houve o caso da Padaria Hazis, aqui na cidade de 

Maputo, em que quatro elementos do Grupo Dinamizador fizeram sociedade com o patrão. 

Onde está então a nossa classe trabalhadora, a classe operária? 



Isto prova, como dissemos, a vocação do ambicioso para trair, dividir e 

desmobilizar a classe trabalhadora. Há que redobrar a vigilância para detectar, denunciar 

neutralizar administrativamente os ambiciosos! 

A razão profunda de todos estes males é o facto de ainda não termos assumido 

verdadeiramente a consciência da nossa classe. Sem consciência, não há organização. E sem 

organização não há consciência. 

Nas empresas a ação inimiga assume diversas formas. A mais importante é a 

abotagem económica. Outros exemplos desta ação são: O boato, a intriga, a infiltração de 

antigos PIDES, OPV’s, GE’s, FLECHAS, ANP’s, tentativa de suborno dos elementos dos Grupos

Dinamizadores. Ontem diziam, viva Marcelo Caetano, hoje dizem viva a FRELIMO. Estes são 

os agentes da confusão. 

s promessas falsas aos trabalhadores e a destruição de quadros. Trata-se de uma 

forma de atuação muito refinada. No interesse de fazer baixar a produtividade ou paralisar a 

própria produção, o inimigo alicia um técnico a abandonar a empresa para ir para outra 

mpresa, nem que para tal tenha de pagar três ou quatro vezes mais. 
 

Em alguns casos o técnico vai desempenhar tarefas diferentes da sua especialidade. 

Aí dizemos que há destruição de quadros. Esta ofensiva tem-se dirigido sobretudo contra 

empresas sob controle do Governo. 

Ainda outras formas de ação do inimigo: oferece sociedade a moçambicanos, com 

quotas não realizadas ou fictícias. Isto é: transfere a contradição que existe entre o 

apitalismo internacional e as massas trabalhadoras moçambicanas para o seio dos próprios 

moçambicanos, com o consequente fortalecimento da burguesia interna. 

Ação Inimiga 

Falta de Consciência de Classe 



É aqui que reside o segredo da vitória. Sem organização não há vitória, onde há 

desorganização há improvisação, há rotina, triunfalismo e espírito de vitória. 

A falta de consciência de classe manifesta-se, também, na falta de interesse em 

umentar o nível técnico. Há cursos de formação que se organizam e depois ficam quase 

ertos. Os candidatos que se inscrevem abandonam os cursos antes de os acabar, alegando 

as mais diversas razões, mas a razão fundamental é a questão do dinheiro. 

Sem estar organizado, o trabalhador não pode ter a noção de estrutura, não pode ser 

um bom operário, não pode ter consciência de classe e, muito menos, ser um militante. 

Por isso não pode assumir a sua tarefa e participar eficazmente na Reconstrução 

Nacional. Vimos, portanto, que nas nossas empresas há indisciplina generalizada, 

reivindicações salariais, racismo, ambição e baixo nível de consciência de classe. 

Vimos também alguns aspectos da ação inimiga e concluímos que, na maior parte 

das empresas, a produção e a produtividade são baixas. 

Já vimos que a nossa tarefa central é AUMENTAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A  PRODUTIVIDADE. 
 

Já vimos também que a causa real da baixa produtividade é a divisão e a  desorganização das massas trabalhadoras. 
 

Por isso para aumentarmos rapidamente a produtividade do nosso trabalho, diremos  que é necessário: 

O que queremos! Como solucionar os problemas? Quais as tarefas
concretas? 

PRIMEIRO: Unir e Organizar os Trabalhadores em Moldes
Coletivos em cada Sector de Trabalho da Fábrica 



A organização implica a planificação, a programação das tarefas, a definição de metas 

a atingir e o estabelecimento de prazos a cumprir na realização das tarefas. 

Em cada empresa temos de definir o objetivo semanal, o objetivo mensal, semestral. 

Todos os trabalhadores deverão executar as suas tarefas de acordo com os objetivos definidos 

para a secção ou sector a que pertencerem. Coletivamente, o sector ou secção responderá pela 

ecução das tarefas que lhe couberem. 
 

Assim o trabalhador será mais responsável e responderá pela execução correta das 

tarefas que lhe forem distribuídas. 

Atualmente o trabalhador está bloqueado pelas estruturas capitalistas que ainda  existem no

seio da empresa. 
 

A forma de organização interna da empresa, a sua estrutura, corresponde aos  interesses do
patrão. O trabalhador é considerado como simples instrumento de trabalho. Está  ausente
dos centros de decisão. Ao trabalhador não lhe é dada a oportunidade de participar  nas
decisões; não lhe é dada a possibilidade de discutir e procurar coletivamente as soluções 

os problemas que se põem no seu local de trabalho, na fábrica. 
 

Na verdade, o que bloqueia a iniciativa do trabalhador são as formas de gestão e 

administração, que não são populares. 
 

É necessário rapidamente criar estruturas organizativas dos trabalhadores através 

quais eles possam participar de forma ativa, coletiva e consciente, na discussão e na 

resolução dos problemas, em especial no que diz respeito à produção e produtividade. No 

imediato, enquanto essas estruturas não são criadas, em todas as empresas devem realizar-

se  reuniões gerais de todos os trabalhadores, onde se discutam coletivamente todos os 

problemas da vida da empresa e da organização do trabalho. 
 

Designadamente: origem da matéria-prima; todo o processo de produção e
 comercialização; o valor económico e social da produção da empresa no contexto nacional; 

métodos de trabalho a aplicar para aumentar a produção e a produtividade, a segurança e a 

higiene dentro da empresa. 

SEGUNDO: Programar e Planificar a Produção 



É a desorganização nas nossas empresas que permite a existência entre nós de 

elementos nocivos que objetivamente sabotam a nossa economia. 

Estes sabotadores são: os bêbados, os preguiçosos, os ladrões, os que faltam ao 

serviço, os que chegam sistematicamente atrasados, os esbanjadores, os desleixados, os 

boateiros, os racistas, os indisciplinados, os corruptos. Estes elementos são inimigos da 

Revolução. Contra os que cometem essas faltas, nós usamos primeiro a crítica e a autocrítica. 

É esta a nossa tradição. Através deste processo conseguimos normalmente a 

correcção dos elementos desviados. Chamamos a atenção para os seus erros, para o que eles 

representam para a sociedade. Apelamos para o seu sentido de responsabilidade, a 

responsabilidade de homem livre, a responsabilidade de um homem, de um país que quer ser 

revolucionário, a responsabilidade de um homem que luta pelo progresso. Batemos a sua 

consciência, a consciência do trabalhador, do cidadão moçambicano. 

Mas sabemos que há os renitentes, os recalcitrantes, os que recusam a 

transformação. A estes elementos maus, representantes fiéis do inimigo no nosso seio, temos 

de aplicar medidas administrativas. Não podemos passar o tempo a criticar e ouvir 

autocríticas de elementos que depois, sistematicamente, vão violar a nossa disciplina, sabotar 

a nossa economia e a nossa independência duramente conquistada. Eles não respeitam o Povo 

trabalhador, comportam-se como inimigo do nosso Povo. 

Para esses elementos há as medidas administrativas, diremos: violentas e coercivas. 

Primeiro há as multas, há as suspensões, há toda uma série de medidas administrativas. Nós 

usamos a crítica e autocrítica com camaradas, não com reacionários. Não com aqueles que são 

renitentes e recalcitrantes, aqueles que em cada domingo confessam e na segunda-feira 

recomeçam com os mesmos pecados que disse ao padre. Contra estes vamos puni-los, castigá-

los e expulsá-los das nossas fábricas, vamos instalá-los em centros de reeducação. 

Os operários devem adquirir uma disciplina consciente, resultante do conhecimento 

das estruturas, das suas tarefas e da necessidade de cumprir essas tarefas e respeitar essas 

estruturas. 

TERCEIRO: Definir e Aplicar com Rigor Novas Normas de Disciplina 



Devem possuir uma capacidade de análise crítica, uma sensibilidade aguda em 

relação à organização, às estruturas. Sensibilidade aguda em relação às estruturas e à 

organização. 
 

m aspecto particular da disciplina é a pontualidade. A pontualidade é um acto 

olítico. A sirene não marca a hora de chegar à fábrica. Marca a hora do começo do trabalho. 
 

Se às sete horas toca a sirene, vocês a essa hora é que estão a chegar à fábrica, quando 

muito estão a entrar. Deve ser assim? Não deve, mas agora é assim. O operário consciente de 

todo o mundo chega vinte minutos antes e prepara-se. Fica cinco minutos a limpar a sua 

máquina. Quando toca a sirene às sete horas, ele começa então o trabalho. Não está a entrar, 

porque quando entra às sete horas significa que começa a trabalhar às 7.15, ou às 7.20 ou 7.30. 

Nós ouvimos de alguns trabalhadores, por exemplo, que a fábrica «Sena Sugar» em uma hora 

produz duzentas toneladas de açúcar. Agora um trabalhador que se atrasa sistematicamente 

meia hora por dia quantas toneladas perdeu a fábrica? Cem toneladas, por causa de um 

perário inconsciente. Demos este exemplo mas há muitos outros. Diríamos o mesmo de uma 

fábrica de cigarros, pano, farinha e outras fábricas. Por isso, a partir de agora uma 

característica de todo o nosso operário é a disciplina. Pontualidade como aspecto particular 

da disciplina. É um ato político, um ato de militância. 

O operário consciente está no seu lugar de trabalho pelo menos cinco minutos antes 

da hora. Prepara a ferramenta, recebe instruções sobre as tarefas que deve executar e, quando 

a sirene toca, está pronto para iniciar o trabalho. Já sabe o que vai fazer e como vai fazer. 

Quando a sirene volta a tocar não é para sair da fábrica. É para parar o trabalho, para 

arrumar a ferramenta, limpar as máquinas e o local de trabalho. Depois o operário consciente, 

analisa e discute os resultados do trabalho diário com os seus camaradas. Só depois é que ele 

sai. As características essenciais da classe operária são a UNIDADE, a ORGANIZAÇÃO e a 

DISCIPLINA. 



Não existe neste momento uma definição clara do tipo de relações que devem existir 

e o Grupo Dinamizador e a estrutura administrativa das empresas. Esta situação conduz

muitas vezes a choques entre as estruturas e, consequentemente, ao estabelecimento de um

lima de tensão e conflitos. Esta situação permite também a ação divisionista dos ambiciosos   

intriguistas. 
 

É necessário, portanto, que a nível nacional sejam claramente definidas as normas 

que devem orientar as relações entre as várias estruturas da empresa. 
 

Sobre esta questão há vários aspectos a considerar: 
 

Em primeiro lugar, é verdade que todos os problemas são, antes de mais, problemas 

políticos. No entanto, os problemas têm dois tipos de solução: soluções fundamentalmente 

políticas e soluções essencialmente administrativas. 
 

Por isso dizemos que compete ao Grupo Dinamizador ocupar-se dos problemas que 

exijam uma solução política. Compete à estrutura administrativa ocupar-se dos problemas 

que exijam solução administrativa. Neste caso, o Grupo Dinamizador deve ser também 

consultado para estudar o problema e para expressar o seu parecer, para traduzir o
sentimento 

dos trabalhadores. 
 

Em segundo lugar, o Grupo Dinamizador e a estrutura administrativa da empresa 

deverão fixar um dia certo em cada mês para uma reunião conjunta obrigatória, que se 

realizará fora das horas normais de trabalho. 
 

Nestas reuniões a estrutura administrativa deverá explicar ao Grupo Dinamizador o 

andamento da empresa. Em conjunto as duas estruturas deverão estudar também: 
 

• Medidas concretas para aumentar a produção e a 
produtividade e melhorar a qualidade dos produtos da 
empresa; 
• Iniciativas para a elevação de consciência profissional dos 
trabalhadores e para o desenvolvimento dos seus 
conhecimentos científicos e técnicos, como são os casos dos 
cursos de formação e reciclagem; 
• Processos destinados a melhorar a higiene e segurança na 
empresa e as condições de vida e de trabalho; 
• Métodos para reforçar a disciplina no trabalho e para uma justa 
aplicação de medidas disciplinares; 

Definir Claramente as Atribuições e Competência da Direcção Política e
da Direcção Administrativa 



• Critérios políticos e técnicos para as admissões, readmissões, 
despedimentos e promoções ou outras normas de 

regulamentação interna. 
 

Em terceiro lugar, para além das reuniões semanais dos Grupos Dinamizadores com 

os trabalhadores, para estudo e difusão da linha política da FRELIMO, deverá ter lugar uma 

reunião mensal como já atrás referimos. 

Nesta reunião o Grupo Dinamizador deverá, junto dos trabalhadores, fazer uma 

ampla e profunda divulgação das questões discutidas nas reuniões conjuntas com a estrutura 

administrativa. As decisões fundamentais deverão ser também divulgadas através do Jornal 

do Povo da empresa. 

Em quarto lugar, numa empresa os poderes executivos pertencem à estrutura 

administrativa da mesma, seja ela gerência ou comissão administrativa. No entanto a 

estrutura administrativa, como atrás determinamos, deve estudar em conjunto com o Grupo 

Dinamizador todos os problemas que direta ou indiretamente afetam a produção, a 

produtividade e a vida das massas trabalhadoras. Nestes termos, o Grupo Dinamizador deve 

ser sempre consultado pela estrutura administrativa sobre todas as questões ligadas à vida do 

trabalhador, nomeadamente em: admissões, readmissões, despedimentos, promoções, 

escolhas de elementos para cursos de formação ou reciclagem, problemas disciplinares, 

ordens de serviço e outras formas de regulamentação internas. 

Em quinto e último lugar, os operários devem exigir que o Grupo Dinamizador se 

ocupa prioritariamente do estudo e difusão da linha política da FRELIMO no seio das massas, 

bem como do permanente esclarecimento das massas sobre o processo revolucionário em 

curso no nosso País, em África e no Mundo. 

A situação é difícil, mas as perspectivas são francamente favoráveis. Conquistamos 

o poder político, temos largas potencialidades em recursos naturais, contamos com a 

solidariedade militante dos países socialistas, nossos aliados naturais, dos países africanos, 

dos Governos e organizações democráticas do mundo inteiro, mas acima de tudo contamos 

com a força, com a unidade e determinação do Povo. Ele é hoje como o foi durante a luta 

armada de libertação nacional o fator decisivo da vitória. 



classe operária tem a responsabilidade de assegurar o desenvolvimento do País. A 

indústria é o fator dinamizador da nossa economia. Isso significa que é a indústria que vai 

permitir o avanço de todos os outros sectores da nossa sociedade. Por isso dizemos que a 

asse operária tem uma grande responsabilidade histórica. Hoje estamos engajados numa 

nova luta, a luta pela independência económica, estamos engajados numa nova batalha, a 

batalha pela produção. 

Para essa luta necessitamos de um exército. Esse exército são os trabalhadores. Se 

algum de nós deve assumir na prática o papel de combatente na luta pela independência 

económica, a classe operária assumirá a vanguarda desse exército poderoso quando estiver 

unida, organizada, disciplinada e armada com a sua ideologia científica. 

Pensamos que vocês vão saber aplicar tudo isto de maneira criadora e respeitar as 

condições específicas de cada sector de trabalho; pensamos que hoje desencadeamos o 

combate pela libertação da iniciativa criadora que durante muito tempo esteve atrofiada e 

destruída pelo colonialismo, pela opressão, pela exploração e pela ocupação do nosso 

rritório por estrangeiros. 
 

Desejamos que tenham sucessos para que em 25 de junho de 1977 todos possam dar 

relatórios positivos e em poucos meses para que vocês possam mudar as condições dos 

estabelecimentos comerciais, para que eles representem de maneira viva a vossa face, a vossa 

consciência. O que significa abastecê-los. 

Finalmente queremos que a classe operária, a classe dos trabalhadores se empenhe 

num papel decisivo no III Congresso da FRELIMO. É lá que antes do 25 de junho vocês darão 

relatórios de cada fábrica sobre os métodos encontrados, sobretudo métodos revolucionários. 

Queremos que vocês desempenhem um papel decisivo na realização do III Congresso da 

FRELIMO que deve ser uma vitória para o Povo moçambicano, uma vitória para a fundação 

dos Sindicatos no nosso País. 

Foram os operários e camponeses que constituíram a FRELIMO e a definiram como 

sua organização. A nossa independência foi conquistada pelo sangue dos operários e 

amponeses. As Forças Populares de Libertação de Moçambique são um exército de operários 

e camponeses. A classe operária é a classe dirigente do nosso país, ela é a classe dirigente da 



História, a única capaz de asumir toda a sociedade, conceber o processo de transformação de 

toda a sociedade, desencadear e dirigir o processo. 
 

produção tem um aspecto muito particular, muito sensível — a produtividade. Esse 

aspecto é que para nós serve de termômetro da consciência política, de reflexo da consciência 

de classe. A produtividade é aquilo que vai melhorar as nossas condições, aquilo que nos vai 

ermitir realizar o progresso, o desenvolvimento económico. 
 

ós somos abertamente contra o RACISMO. Racismo de qualquer tipo. O racismo é 

uma atitude reacionária que divide os trabalhadores, lançando trabalhadores brancos contra 

trabalhadores negros ou negros contra brancos e minando a sua consciência de classe. O 

acismo impede a correta definição do inimigo, permitindo a infiltração de agentes do inimigo 

nosso seio, camuflados com uma cor. 
 

É necessário rapidamente criar estruturas organizativas dos trabalhadores, através 

as quais eles possam participar de forma ativa, coletiva e consciente, na discussão e na 

solução dos problemas, em especial no que diz respeito à produção e produtividade. 
 

Em cada empresa temos de definir o objetivo semanal, o objetivo mensal, semestral. 

Todos os trabalhadores deverão executar as suas tarefas de acordo com os objetivos definidos 

para a seção ou sector a que pertencerem. 

Os bêbados, os preguiçosos, os ladrões, os que faltam ao serviço, os que chegam 

sistematicamente atrasados, os esbanjadores, os desleixados, os boateiros, os racistas, os 

indisciplinados, os corruptos, são inimigos da Revolução. Eles não respeitam o povo 

trabalhador, se comportam como inimigos do nosso povo. Para esses elementos há medidas 

administrativas. Há as multas, há as suspensões, há toda uma série de medidas 

administrativas. Nós usamos a crítica e autocrítica com camaradas, não com reacionários. 




