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Resumo 

 

No âmbito da formação do estado-nação, logo após a independência (1975), Moçambique 

enfrenta dois grandes desafios de ordem cultural. Neste caso, o tribalismo e o problema em 

relação aos valores culturais herdados do sistema colonial. É neste âmbito que o presente 

artigo tem como objetivo analisar os discursos e o projeto nacional da primeira república na 

reinvenção do estado-nação, para a criação de sentimento de pertença e de comunhão entre os 

moçambicanos, no contexto pós-independência. O desdobramento desta temática tem como 

referência, por um lado, os estudos desenvolvidos por Benedict Anderson (2012), 

comunidades imaginadas e, por outro, a partir do estudo de Stuart Hall (2009) Da diáspora: 

identidade e mediações culturais. Estes são os autores que ao longo do texto sustentarão a 

discussão do presente tema. 
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Introdução 

 
 

No âmbito da formação do estado-nação, logo após a independência (1975), Moçambique 

enfrenta dois grandes desafios de ordem cultural. Neste caso, o tribalismo e o problema em 

relação aos valores culturais herdados do sistema colonial. Tanto o tribalismo quanto os 

valores herdados do sistema colonial eram vistos como fatores desagregadores da unidade 

nacional, dado que Moçambique é caracterizado por ser um país com uma enorme diversidade 

multicultural, multiétnica e multilíngue, convivendo com problemas tais como: racismo 

tribalismo, divisionismo como um dos produtos mais visíveis do colonialismo. Face este 



2 

 
 

 

cenário, o projeto nacional da primeira república consistia na criação de uma nação 

homogeneizada a partir de novos valores culturais, para a criação de sentimento de pertença e 

de comunhão entre os moçambicanos, no período pós-independência. 

 

É neste contexto que o presente artigo busca analisar os discursos e o projeto nacional da 

primeira república na reinvenção do Estado-nação, para a criação de sentimento de pertença e 

de comunhão entre os moçambicanos, no contexto pós-independência. Ao invés de usarmos o 

termo pós-colonial, cingimos a pena no uso do termo pós-independência. Neste contexto são 

analisados os discursos e projetos culturais que constituem um fator decisivo na fundação do 

próprio Estado-nação, num período caracterizado por um poder centralizado, que não oferecia 

uma base para o funcionamento das instituições sociais e os valores da tradição. Entretanto, 

foram estes pressupostos que constituem matéria para elaboração deste artigo, cujo enfoque 

centra-se em torno dos discursos oficiais e projetos culturais nacionais implantadas no 

processo de invenção do Estado-nação. 

 

De forma específica, esse estudo descreve a relação existente entre a cultura e a ideologia, no 

Moçambique pós-independente, tomando como referência a política do Homem Novo. Neste 

sentido, o estudo abarca as políticas adotadas face ao contexto da diversidade etnolinguística, 

bem como perante os fatores culturais endógenos (os valores culturais da tradição) e exógenos 

(heranças culturais do sistema colonial). Assim, no nosso campo de análise procura-se 

demonstrar como é que esta política de Homem novo reinventa o sujeito da história cultural, e  

como reinterpreta o seu objeto para fazer ressurgir uma nova identidade nacional, que se 

distancia do poder colonial. 

Os estudos de Stuart Hall oferecem caminhos para melhor repensar e rediscutir a questão da 

fundação dos Estados-nação em África, no contexto pós-Independência. Pois, as suas 

abordagens abrem espaços para uma melhor compreensão sob como as comunidades africanas 

se relacionaram com os discursos políticos? Como a tal politica de formação do Estado-nação 

afeta as estruturas sociais? Qual é a relação das suas políticas de construção do Estado-nação 

com a condição real de existência? A colocação destes questionamentos resulta pelo fato de 

estarmos cientes de que “A identidade tal como a diferença, é uma relação social. Isso 

significa que sua definição está sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são 

simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, 
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em um campo sem hierarquia, elas são disputadas” (TOMAZ SILVA, 2000, p.81). 

Logo, para a análise e discussão destes aspetos, trabalhamos em torno do conceito de 

identidade, que no âmbito da representação social, segundo Sandra Pesavento (2007, p.89-90) 

“é uma construção simbólica de sentido, que organiza um sistema compreensivo a partir da 

ideia de pertencimento”. Com base nas ideias da autora, a identidade é, neste caso, “uma 

construção imaginária que produz a coesão social permitindo a identificação da parte como o 

todo, do indivíduo com frente a uma coletividade, e estabelece a diferença”. A partir do 

conceito de identidade, conforme Hall (2009) nos apresenta, a ideia não é apegar-se a modelos 

fechados, unitários e hegemônicos de pertencimento cultural, mas os processos mais amplos, 

isto é, o jogo da semelhança e da diferença, uma vez que a identidade é relacional, pois ela se 

constitui a partir da identificação de uma alteridade. Sendo assim, a identificação se dá a  

partir do defrontamento com o outro. E nesse defrontamento a identificação de 

reconhecimento podem ou não guardar relações de proximidade com o real. É a partir desta 

percepção teórica na qual é analisado a formação do Estado-nação em Moçambique. 

 

Moçambique como Estado-nação 

 

Em 25 de Junho de 1975, Moçambique tornou-se independente de Portugal. Trata-se de uma 

independência que resultou de uma guerra liderada pela Frelimo 1  que durou dez anos. 

Alcançada a independência, o país torna-se um Estado-nação, que no entender de José Lopes 

(2004, p.74) “é um tipo de organização que tem como objetivo primordial obter a adesão de 

todos os habitantes de um dado território”. Para Hobsbawm (1990, p.28) a nação é “a 

comunidade de cidadãos de um Estado, vivendo sob o mesmo regime ou Governo e tendo uma 

comunhão de interesse; a coletividade de habitantes de um território com tradições, aspirações 

e interesses comuns, subordinados a um poder central que se encarrega de manter a unidade do 

grupo”. 

Esta união do grupo enquadra-se dentro daquilo que Benedict Anderson veio a chamar de 

Comunidades Imaginadas, em que as sociedades não devem ser vistas por aquilo que elas são, 

mas sim pela forma como elas são imaginadas. Ainda que as pessoas não se conheçam, não se 

                                                      
1 Frente de Libertação de Moçambique. 
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encontram e muito menos se falem, mesmo assim, a ideia principal era fazer com que os 

membros dessa mesma nação cultivem o sentimento de pertença e de união (2012, p.25). 

Olhando para o contexto de Moçambique, na altura, a construção da nação era concebida 

como um projeto de união que se distingue pela aceitação do outro como membro integrante 

da mesma nação. Daí que houve a necessidade de se estimular uma cultura nacional capaz de 

representar a identidade moçambicana. Geralmente, esta questão de reinvenção da nação tem 

sido visto como algo que se realiza na base de práticas culturais. Diferentemente dessa leitura, 

Hall (2006) é da opinião que a invenção da nação bem como a cultura nacional não somente é 

feita de práticas culturais, mas também se constrói através dos discursos, porque elas são de 

capital importância na organização das nossas ações, tanto como ajudam a construir sentidos. 

De acordo com Pesavento (2005, p.43), “essa construção de sentido é ampla, uma vez que se 

expressa por palavras /discursos /sons, por imagens, coisas, materialidade e por prática, ritos 

performances”. Em Moçambique, para a construção tanto de sentido quanto de consenso e a 

união entre os diferentes grupos sociais existentes, Samora Machel (1975-1986), enquanto 

presidente da 1a República, procurou, dentre várias formas, implementar o trabalho de 

reconstrução cuja prática discursiva assentava na ideia da existência de um só povo e uma só 

nação, para criar uma cultura nacional. As performances discursivas sobre unificação estavam 

presentes em quase todos os discursos oficiais, bem como preenchiam as capas dos jornais, 

revistas e programas radiofónicos da época. A repetição desses discursos constituíam uma 

prática usadas para trabalhar no processo de produção da identidade. 

Para dar lugar a criação de uma identidade nacional, segundo José Lopes (2003, p.9), “não se 

podia fazer referência a bitonga, macuas, xangana, mas sim a moçambicanos”. O ato 

discursivo repousava no pressuposto de que era necessário matar a tribo para fazer nascer a 

nação. Com esse discurso pretendia-se romper com as diversas barreiras etnocêntricas que 

eram vistas como uma componente desagregadora da unidade nacional. Aliás, esta política 

indenitária, segundo José Cabaço (2004), ambicionava evitar qualquer tipo de competição, 

rivalidade e divisão entre os diferentes grupos étnicos existentes no País. E face a diversidade 

etnolinguística do país, verificou-se que as línguas locais não poderiam constituir o meio de 

promover um diálogo nacional entre as diferentes estruturas do Estado. Neste contexto a 

exclusão das línguas autóctones na construção do Estado-nação, não se basearam em alguma 

negociação com as estruturais sociais, mas sim, estabelecidas com base na relação de poder 
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político. Assim, o Governo viu-se obrigado a escolher o português como língua de unidade 

nacional. Esta opção, segundo Walter Mignolo (2003, p.303), era para evitar que “a 

compreensão da diversidade” pudesse ser interpretada como equivalente “a diversidade da 

compreensão”. Ou seja, evitar com que a agenda da Governação fosse ambígua, ao ponto de 

criar contradições internas. 

É por esta razão que João Colaço (2001, p.103) advoga que a escolha de uma língua de 

unidade nacional objetivava propiciar uma possibilidade de comunicação entre diferentes 

etnias, regiões e populações de Moçambique, bem como garantir um lugar no mundo para a 

recente nação. Muito mais do que uma simples comunicação, Mathusse (1988, p.40) assinala 

que o recurso a língua portuguesa como um veículo de unidade nacional, deve-se ao fato de a 

língua poder facultar aos membros de uma comunidade o sentido intuitivo de estruturalidade 

como também oferecer comodidade administrativa para governar. Deve-se porém destacar que 

a escolha do português como língua de unidade nacional acabou sendo uma herança  

involuntária do colonialismo, até porque a língua portuguesa como fazia parte do pacote 

cultural colonial que não devia constituir referência para construção da nação moçambicana. 

Porém, o preço da diversidade foi herdar esse valor que, ao invés de nos desligar, matizava, 

mais ainda, uma ligação ao colono que na verdade era inevitável. Pois, a implementação da 

língua de unidade nacional constituía uma aposta mais acertada para a criação de uma 

comunidade de sentido partilhado. Mas o fato da língua do colonizador ter sido a solução para 

o projeto da construção da unidade nacional, mesmo assim, isso não impediu com que o 

Governo de Moçambique desistisse da ideia de se livrar de qualquer vestígio colonial. 

 

Acontece, porém, que a imaginação de Moçambique enquanto nação foi antecedida por uma 

política cultural que não soube respeitar as diferenças culturais. As particularidades étnicas, 

regionais, culturais e as línguas locais foram amplamente ignoradas. Apenas houve uma 

especial atenção aos valores unificadores, tais como língua comum, lembranças comuns, 

ideologias e entre outros que supostamente eram vistas como capazes de fomentar a comunhão 

e a solidariedade entre os moçambicanos. Como era de esperar, o Governo da 1a República 

procurava justamente perpassar a ideia de que a nação não podia ser definida pela 

singularidade étnica, e muito menos pela questão racial, mas sim pela aglutinação da 

pluralidade etnolinguística bantu, com a de outros povos de origem europeia e asiática que por 

razões históricas, são parte integrante da nação moçambicana. Sendo assim, Hall  (2006) 
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aposta na ideia de que “em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, dever-se-ia 

pensá-las em termos de cultura nacional, a diferença como uma representação da identidade 

nacional”. Ou mesmo, encarar o universo cultural moçambicano a partir da sua indefinição 

como marca da sua própria identidade (MATHUSSE, 1998, p.17). 

 
É importante lembrar que a criação de uma cultura nacional, pelos países que haviam 

conquistado a independência nos finais da década 50 e 60, passou por um processo de 

reconstrução histórica. Trata-se de uma reconstrução que se apoia na ideia de promoção ao 

direito de iniciativa histórica que, por conseguinte, abre espaço para a invenção de uma 

personalidade criada por eles mesmos e não pelo outro não africano (AIMÉ CESAIRE, 1978, 

p.9). A narrativa da invenção da tal personalidade devia estar subordinada a sua própria forma 

de pensar, para evitar que a interpretação dos valores socioculturais tivessem um olhar 

distanciado das raízes históricas e culturais, ou mesmo, para evitar que a invenção da nação 

não fosse alvo da neo-colonização. Para que isso não acontecesse, o ato de reconstrução da 

nova personalidade africana passou por um processo de descontextualização da imagem 

negativa imposta pelo sistema colonial, que alegava que o povo africano não tem história nem 

cultura. Tratou-se de uma designação que no fundo não foi fundamentada por argumentos 

científicos, mas sim, por uma base ideológica que, segundo Matumona (2011, p.38-9), se 

baseava numa lógica de superioridade racial assumida por via de uma atitude etnocêntrica na 

relação com o continente africano. Nesse processo, não se tomou em conta que este continente 

constitui o berço da humanidade; e que durante muitos séculos contou com os seus intelectuais 

que participaram na realização do progresso nacional. Para fazer face a este mal entendido, 

houve a necessidade de estudiosos, pesquisadores e fazedores das artes desconstruírem a visão 

estereotipada que a África envergava quando confrontada com a ideologia do sistema colonial. 

Nessa investida houve rejeição de toda a tentativa imposta de alienação cultural que ainda 

persistia, na primeira década do período pós-independência. 

Essa luta pela descolonização cultural derivou do fato de a colonização, como já é sabido, ter 

sido dominada pela constante recusa de reconhecer as diferenças no outro. Por si só, a tal 

recusa revela que o colonialismo português sempre esteve geograficamente próximo das suas 

colônias, mas socialmente e culturalmente distante. Daí que não foi capaz de enxergar 

devidamente os valores simbólicos dos povos com quem eles mantiveram contatos 

permanentes. Mas para contrariar este cenário, em Moçambique, o Governo pós- 
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independência alistou uma série de medidas. Os artistas intelectuais, produtores culturais e a 

sociedade no geral foram orientados a participar na criação de obras cujo conteúdo retratasse a 

história da nação a partir das suas próprias convicções, mas desta vez na qualidade de sujeito e 

objeto. Com esse modelo de comparticipação, previa-se desde então “romper com a crise 

epistemológica fundada na relação estrutural entre o sujeito que conhece e o objeto a ser 

conhecido” (MIGNOLO, 2003) 

No caso de Moçambique, a participação de moçambicanos na qualidade de sujeitos que 

conhecem o universo cultural do país previa, sobremaneira, eliminar toda a possibilidade de se 

produzir uma história que se desajustasse da realidade sociocultural. Em função disso, as artes  

tornaram-se numa autêntica fonte de redefinição e de reestruturação da verdade histórica 

sociocultural, ao ponto de se traduzirem numa fonte particular de uma nova epistemologia. Ela 

por sua vez veio abrir espaço para a reinvenção de um novo imaginário. Na criação desse novo 

imaginário cultural, em muitos casos, as práticas culturais se transfiguraram numa base de 

apoio das questões políticas, testemunhando situações do período que vai desde as primeiras 

guerras de resistência à ocupação colonial até a luta de libertação. Nesta viagem pelo tempo e 

pela história, os conteúdos sob o ponto de vista cultural, deviam veicular lembranças históricas 

comuns, os valores da revolução que, de uma forma ou de outra, se traduziram como mito de 

união. Enfim, a carga conotativa dessas lembranças visavam no fundo suscitar sentimento de 

alcance nacional. Essa foi uma das estratégias implantadas para promover o sentimento de 

união e de pertença a nação moçambicana, mesmo num contexto de diversidade 

etnolinguística onde as pessoas mal se conhecem. 

 
Identidade Nacional e Relações de Poder na Criação do Estado-nação 

 

Em Moçambique, a fundação do Estado-nação foi um projeto cultural que contou com a 

politização da cultura, alicerçada na teoria de Homem Novo. Segundo António Cipriano 

(2007, p.605),2 a teoria de Homem Novo defendida por Samora Machel3 consistia em formar 

uma nova mentalidade que permitisse germinar novas ideias para fazer face às ideias velhas, 

                                                      
2 António Cipriano, A concepção de Politécnica em Moçambique: Contradições de um Discurso Socialista (1983-

1992). Universidade de Minas Gerais in Educação e Pesquisa, São Paulo, v33, n3 p,6001-6019, Set/ Dez. 2007 
3  Samora Machel foi o segundo presidente da Frelimo, após a morte de Eduardo Mondlane (1969). Após a 

independência, tornou-se no primeiro presidente de Moçambique. Morreu em acidente de aviação em 19 de Outubro 

de 1986.” 
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para se impor aos hábitos velhos. “Os moçambicanos foram obrigados ou induzidos a aceitar a 

única ideologia do Estado como ponto de partida para a sua identificação como 

moçambicanos”.4 Face a este propósito, Zimba e Khan (1993) deixam claro que este processo 

foi acompanhado de silenciamento e violências e marcado pela subjugação de valores, 

antecedida por uma exclusão de algumas práticas consideradas pelo sistema como nocivas à 

criação e desenvolvimento de uma nova consciência. 

O funcionamento dessa nova mentalidade ganha espaço porque se encontrava alicerçada, de 

acordo com Dava, Macia e Dove (2003, p.10), numa nova estrutura política administrativa sob 

uma filosofia de inspiração socialista. As linhas de ação da teoria de Homem Novo 

alimentavam a ideia segundo a qual se devia escangalhar o aparelho do Estado colonial e as 

‘sequelas do colonialismo’. Segundo Lourenço de Rosário (1996, p.18-28) essa filosofia 

baseava-se, por um lado, na negação dos valores essenciais supostamente herdados da 

sociedade colonial e que com ela devia ser escorraçados, por outro, a negação dos aspectos 

também essenciais dos valores da sociedade rural tradicional. Em relação à negação dos 

valores herdados do sistema colonial, pode-se dizer que esta negação não resulta do fato dos 

seus valores serem culturalmente insignificantes, mas sim, do fato de algumas instituições 

sociais, lideranças e práticas culturais terem, sobretudo, cooperado com as estruturas da 

administração colonial, no que tange a exploração e repressão. Por conta disso, ainda que  

essas lideranças não concordassem com as tais estruturas coloniais, muitas delas viram as suas 

instituições sociais e as suas práticas culturais a serem conotados como uma espécie de 

produto neo-colonial e, consequentemente, colocados de fora do novo cenário geopolítico. 

 
As políticas culturais foram bastante rígidas para com as religiões tradicionais que, no 

contexto africano, era vista como a principal fonte de resolução de problemas da sociedade. 

Face a tais intransigências, os líderes dessas instituições tradicionais se viram impedidos de 

praticar as suas crenças. Os fatores que estavam por detrás dessa rigidez relacionavam-se com 

o fato de que a maioria da sociedade recorria aos curandeiros ou adivinhos, para desvendar as 

origens de determinadas doenças e mortes, ou até mesmo para a realização de rituais para 

desvendar o ladrão envolvido num determinado roubo ou assassinato. Geralmente, essas 

consultas resultavam em acusações entre membros da família ou entre vizinhos. E como era de 

                                                      
4 Zimba e khan (1993, p.26), Conferencia Nacional Sobre Cultura, Ministério da Cultura, 12 a 16 de Julho. 
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esperar, as pessoas preferiam fazer justiça com as próprias mãos. Isto de certa forma criava 

instabilidade social entre os membros das comunidades. Para evitar esse tipo de 

desestabilização social, o governo sentiu-se obrigado a banir estas práticas, colocando as 

instituições do Estado como a única que poderiam resolver esses problemas. Neste caso, o 

Governo da 1a República presumia evitar que o poder das tais lideranças pusessem e causa a 

ideia do Homem Novo, ou até mesmo o poder do próprio Estado. 

Decerto modo, isto condicionou para que as práticas tais como o lovolo (casamento 

tradicional) fossem amplamente desencorajadas e renegadas, ao ponto de serem consideradas 

como “uma manifestação ‘obscura’ enquadrada nos ninhos de mentalidades e práticas 

impuras”, o que lhe conferia o estatuto de um ritual inadequado para a formação do “homem 

novo” (Borges, 2001, p. 232 apud Taibo (2012, p.14). Aliás, certas manifestações 

socioculturais, como as cerimônias de pedido de chuva e rituais de combate às pragas, foram 

consideradas pragas obscurantistas e, consequentemente, impedidas de serem exercidas. A 

partir de então, as comunidades rurais começaram a ter dificuldades na interpretação de 

fenômenos cósmicos, como seca, cheias e ciclones (DAVA, MACIA E DOVE, 2003, p.10). 

O outro aspecto é que a politização da cultura abriu espaço para se reinventar novas tradições 

a partir das culturas antigas, pois, acreditava-se que a partir das tais culturas antigas, os 

diferentes grupos sociais se identificariam com maior facilidade. Neste contexto, algumas 

manifestações mantiveram a forma e sofreram alterações a nível de conteúdo. Trata-se de um 

fenómeno que ocorreu nas artes plásticas, na literatura, na dança, nos cantos e entre outras 

artes. Para que isso acontecesse, foram criadas formas de aliciar os fazedores de arte a 

reinventar as suas práticas culturais dentro dos parâmetros ideológicos. Isto leva a crer que o 

processo de estigmatização dos valores da tradição não tomou em consideração que se estava a 

tentar construir uma nação artificial, esvaziada de si mesma e culturalmente instável, uma 

nação que se desconhece a si mesma. Por exemplo, na fase de qualificação para o 1o Festival 

Nacional da Dança Popular, que teve lugar entre os dias 2 e 3 de Julho de 1978, na cidade de 

Maputo, verificou-se que os grupos cujos conteúdos apenas abordavam questões da vida social 

encontravam-se em desvantagem relativamente aos que enalteciam a história da revolução e 

da Independência Nacional. 

 
É por essa razão que o processo de seleção dos grupos, neste caso para o festival, não se 
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preocupava muito com a questão performativa da dança ou mesmo pela competitividade, mas 

sim com a mensagem que cada grupo retratava. E, os grupos que evocavam conteúdos 

inerentes à ideologia do Estado tinha a probabilidade de ter maior êxito na fase de apuramento 

para a fase nacional do festival, relativamente aos grupos que não vergavam por esta linha. Os 

critérios de seleção ao invés de ser feito por técnicos de danças, foram realizados por  

indivíduos que apenas davam mais importância as mensagens das performances culturais, 

deixando de fora aspetos tais como: o valor cultural, o valor artístico, o acompanhamento 

musical, a sincronização dos movimentos dos dançarinos, indumentária e entre outros aspetos. 

Em função disso, alguns grupos culturais viram-se injustiçados ao ponto de não se apurarem 

para a fase nacional pelo fato de não terem abraçado às diretrizes políticas da época. 

 
Ainda importa enfatizar que o Estado ignorou as dimensões macroestruturais da sociedade. As 

estruturas tradicionais constituídas por régulos foram substituídas pelos grupos dinamizadores 

e chefes dos quarteirões. Mesmo assim, essas estruturas embora não reconhecidas oficialmente 

pelo Estado, continuaram a exercer uma maior influência e carisma no seio da comunidade, 

comparativamente aos grupos dinamizadores criados pelo Governo (WATERMAN, 1993).5 

Prova disso, Honwana (2012, p.172) alega que as instituições tradicionais e práticas 

consideradas “obscuras” não desapareceram, antes pelo contrário, permaneceram e 

continuaram a operar clandestinamente, tanto nas zonas rurais assim como nas zonas urbanas. 

Pois, “essas identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos 

pelos quais elas são representados” (WOODWARD 2000, p.8). Por isso, as pessoas 

continuaram a utilizar estas instituições mas, ao invés de o fazer à luz do dia, faziam-no à  

noite e em segredo. A respeito disso, Honwana (2012, p.172) ainda revela que mesmo aqueles 

cuja responsabilidade era de fazer cumprir os valores idealizados pelo Estado, à noite iam às 

comunidades e realizavam rituais aos ancestrais, para resolver os seus problemas que 

acreditavam situarem-se para além da percepção e entendimento humano. 

Por acreditar que os valores da tradição são imprescindíveis, verificava-se que uma boa parte 

da sociedade se viu obrigado a assumir múltiplas identidades para diferentes contextos. 

Identidades essas cujos papéis entravam em choque com o que o Estado preconizava. Trata-se 

                                                      
5 Cristopher Waterman (1993) 
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aqui de um choque entre os valores da tradição e os valores ideológicos da época. Mesmo com 

a falta de abertura, os grupos sociais conscientes do risco a que estavam sujeitos, não 

conseguiram viver desvinculados da sua tradição. Pois é nesses valores da tradição que estão 

contidas as linguagens e consensos que garantem a existência e a continuidade dos grupos 

sociais. É também por via da tradição que se tem a consciência da existência como indivíduo e 

como grupo. É por causa dessa consciência que muitos grupos étnicos, em diferentes 

situações, se mantiveram fies as suas crenças e aos seus modus vivendus. 

Segundo Cristopher Waterman (1993, p.3-4), essa lealdade só vem demonstrar que as práticas 

sociais “em vez de ser do domínio político, ainda são do domínio da tradição, onde o poder 

político não tem legitimidade absoluta de impor as suas alterações, às estruturas da própria 

existência social”. Esse pressuposto também abre espaço para Ngoenha (2011, p.16) reforçar 

que não são os modelos culturais que se devem adaptar às políticas culturais, mas sim, são as 

políticas culturais que se devem adaptar em função dos modelos culturais existentes, que 

respondem ao gênio próprio de certos povos, num determinado momento da sua história. Na 

perspectiva do autor, este postulado remete-nos ainda para a necessidade de inventar um 

modelo de sociedade que corresponda às nossas culturas, às nossas sensibilidades, um modelo 

que seja capaz de mobilizar o conjunto de moçambicanos a participarem na vida integral da 

sociedade moçambicana. 

 
João Colaço (2001, p.99), chega a considerar que as tentativas de desapropriação dos 

moçambicanos da sua cultura associa-se ao fato de o processo da formação da nação ter sido 

realizado por intelectuais revolucionários que conduziram a luta de libertação nacional mas 

que mal conheciam as realidades concretas e históricas dos grupos sociais que compunham, 

nos primeiros anos da independência, os treze milhões de moçambicanos, dos quais 80% eram 

camponeses ou viviam na zona rural. 

 
O posicionamento de Colaço parece não reunir consenso, primeiro, porque logo no mês de 

Julho de 1977, o Governo da 1a República realizou a primeira reunião nacional da cultura, com 

o objetivo de cultivar o espírito de investigação em diferentes domínios das artes, já que o país 

ainda não dispunha de um mapeamento sobre as práticas culturais existentes. Em seguida 

porque a atuação do Governo da 1a República neste campo foi bastante penetrante ao ponto de 
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ter promovido, em 1978, o primeiro Festival Nacional da Dança Popular, que teve lugar na 

cidade de Maputo. O objetivo do Festival era atualizar o povo, que mal conhecia a sua 

diversidade cultural, já que não tinha se calhar a noção e o sentido – seja imaginada ou não da 

dimensão da nação e por via de um festival de cultura podia muito bem perpetuar-se a 

fabricação/invenção desse imaginário coletivo sobre Moçambique como nação. 

Isto leva-nos a crer que, toda a postura de estigmatização contra o sistema cultural cometido 

por parte do Governo da 1a República, não foi justamente por falta de domínio no campo 

antropológico, antes pelo contrário, foi mais para evitar choques de cosmovisões. Por isso é 

que, durante o festival, os grupos que veiculavam mensagens da nova nação fundada nos 

ideias revolucionários de índole socialista é que lograram a atenção política cuja missão era 

dar uma tonalidade de unidade à diversidade cultural. Essa missão resulta sim de um profundo 

e consciente domínio do campo antropológico. Daí que a visão unificadora perpetuada na 

época segundo Ngoenha (1998:24) revela não ter tomado em conta que o “sucesso de um 

projeto político depende da sua capacidade de integrar as ideias e as realidades objetivas numa 

interação constante” 

 

 

Conclusão 

 
A invenção de Moçambique enquanto Estado-nação foi suportada por um projeto de unidade 

nacional, que procurou unificar os moçambicanos para além da diversidade étnica, procurando 

impor os valores ideológicos sobre os valores da tradição. Nesse sentido, alguns valores da 

tradição foram aparentemente banidos e outros reinventados para servir os novos propósitos 

do Estado. Daí que os primeiros anos pós-independência, a 1a República, mas do que resolver 

questões de natureza cultural, estava eminentemente preocupada em fazer da cultura como um 

vector para resolver questões de ordem política. Mas, mesmo assim, constatou-se que os 

valores da tradição continuaram vivos, o que significa que foram vivenciados pelos atores 

sociais que perpetuaram o seu significado. Isto demonstra que o Estado-nação não se constrói 

apenas por valores ideológicos, mas sobretudo com os mitos de origem, as crenças, símbolos 

tradicionais e tradições que condicionam os grupos sociais tanto a terem consciência da sua 

existência, assim como a não se vergarem necessariamente às propostas e projetos políticos. 
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A 1ª República ao desencadear um processo de estigmatização dos valores da tradição para 

construir uma cultura unificada não tomou em consideração que se estava a tentar construir 

uma nação artificial, defasada, culturalmente instável e distanciada dos seus valores 

socioculturais. Tudo indica que na verdade o que se pretendia não era criar uma cultura 

nacional unificada a partir da renegação das diferenças, mas sim promover uma cultura 

nacional em que as diferenças são entendidas como representação da identidade nacional, ou 

mesmo, encarar a indefinição da identidade moçambicana como o símbolo da identidade 

nacional. 

A construção do Estado-nação esteve subordinada a uma política que, até certo ponto, se 

tornou ineficaz por falta de uma negociação efetiva com os diversos atores sociais que 

compõem a sociedade moçambicana. Com efeito, o projeto não contou com a participação de 

um plano de ação assumido por todos, onde as entidades políticas, as instituições religiosas, as 

instituições tradicionais pudessem dar o seu parecer. Tudo isto acontece porque não se tomou 

em conta que a reconstrução e a invenção da nação, enquanto projeto político, devia pautar por 

uma linha de ação segunda a qual os valores, ideias práticas sociais e instituições pudessem 

conviver e articularem-se de forma sistemática. Por isso, para se evitar situações dessa 

natureza, são hoje chamados os cientistas sociais e as entidades que antigamente haviam sido 

excluídas para darem o seu contributo, participando nos debates com os atores políticos no 

reordenamento das políticas culturais nacionais. 

 
Também, é preciso enfatizar que a reintegração desses atores não foi somente condicionada 

pela consciência de que o projeto socialista falhou, foi igualmente motivada pelos desafios de 

desenvolvimento impostos pela economia de mercado, os doadores decretaram a 

reestruturação econômica inclusiva onde os líderes comunitários e autoridades tradicionais 

deviam fazer parte. Mas também a Renamo durante os 16 anos adotou uma política 

tradicionalista, que preenchia esse vazio que o governo deixou, e em vista das primeiras 

eleições, houve uma necessidade estratégica de efetuar uma espécie de retorno às tradições. 

 
Perante os dilemas de identidade no qual tem afligido à Moçambique tanto como muitos 

países da África, resta assim dizer, que um dos maiores desafios políticos e sociais em 

Moçambique do século XXI serão, com certeza, repensar a redefinição da ideia do Estado- 
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Nação, bem como criar procedimentos que preconizam aos cidadãos e aos povos, tanto o  

direito à igualdade quanto o direito à diferença. Ou seja, a invenção de Estado-nação deve ser 

construída a partir da partilha de diversas heranças culturais, tanto endógenas assim como 

exógenas, por serem parte integrante do universo simbólico e da cultura moçambicana. 
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