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A ALDEIA. COMUNAL DE XIMBONGWENI 

Entrevista 4.9.81 

Nota do Autor: Em 4 de Setembro de 1981, urna delegaqdo de investigadores, 
constituida por cientistas sociais do Centro de Estudos Africanos da UEM, da 
Universidade Nacional do Lesoto e da antiga Rephblica Democra'tica Alemd visitou 
a Aldeia Comunal de Ximbongweni, em Guija'. 0 resumo do Secretdrio do Conselho 
Executivo sobre a histo'ria da aldeia foi seguido de urna sessiio aberta de Perguntas 
e Re~postas.~ 

Secretdrio: Em 1977, o Terceiro Congress0 do Partido FRELIMO 
explicou a necessidade de se criarem aldeias comunais. Aqui, no 
Guij6, este andncio coincidiu com as cheias que afectaram muito as 
comunidades que estavam fixadas nas margens do Rio Limpopo, 
onde cultivavam o solo muito rico, da nhaca. As cheias deram assim 
urn impeto ao govern0 para a mobilizaqzo das populaq6es com vista 
ao seu reassentamento nas aldeias comunais. A nossa aldeia comunal 
foi fundada em 18 de Abril de 1977. 
Esta aldeia est6 dividida em Bairros: os Bairros l e 4 foram os 
primeiros a ser construidos, seguidos pelo Bairro 5 e pela 
Cooperativa de Consumo, em 1978. A construqiio da Cooperativa 
Agricola s6 foi iniciada no ano passado. Embora as coisas niio 
tenharn funcionado muito bem na nossa aldeia, esperamos que haja 
uma mudanqa para melhor; por exemplo, a cooperativa adquiriu 
agora uma bomba de hgua, o que nos permitiu produzir batatas, 
milho e feijiio na nossa primeira colheita. 
Existem tres escolas na aldeia: duas v50 at6 a Quarta Classe, e a 
terceira at6 a Terceira Classe. Uma casa, agora em construqiio,_ser6 
o local de reunides para os 36 deputados da aldeia. Uma casa 
recentemente construida, que se pretende que seja uma creche, sera 
entretanto usada como centro de sadde, visto que nzo temos o 
equipamento necess6rio para fornecer ?i creche. Embora, 

0 s  membros da equipa de investiga@o foram: Alpheus Manghezi, Dan O'Meara, 
Michael Sefali, Klaus Ernst , Klaus Hutschenreuter e Luciano Jossefa (motorista). 
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presentemente, niio tenhamos fornecimentos midicos, esperamos 
que estes estejam disponiveis em breve. De facto, a casa estB neste 
moment0 a ser usada como armazCm para as colheitas da cooperativa 
agricola. A casa a seguir, tambCm concluida, sera para a estaqiio de 
transmissiio da radio para a aldeia. A casa agora em construqiio a 
seguir B estaqiio de radio sera a Estaqiio de Correios da aldeia. Existe 
ainda uma outra casa concluida, que servira de cooperativa de 
alfaiates para produzir roupa para homens, mulheres e crianqas. 
Presentemente existem apenas dois alfaiates com maquinas de 
costura. 
0 mercado da aldeia C 18, atr6s daquela &ore! 0 mercado est6 fechado 
hoje porque OS vendedores foram para o Limpopo comprar vegetais no 
CAIL (Complexo Agro Industrial do Limpopo), em Chbkw6. 0 
mercado s6 abre no dia seguinte porque OS vendedores tCm de passar 
um dia a viajar at6 Ch6kw6 para comprar OS gCneros alimenticios que 
vendem. A padaria situa-se perto do mercado. N6s s6 recebemos p20 
tr2s vezes por semana, quando mandam cerca de 2.000 piies. 0 
matadouro pdblico, para onde OS proprietArios de gad0 levam a suas 
manadas para matar para fornecer carne h aldeia, esth localizado 
justamente depois da padaria. HA duas pessoas na aldeia que receberam 
formaqiio como carniceiros. OS que querem abater um boi tem de 
notificar as autoridades da aldeia, que por seu turno, avisam as 
comunidades de que haver6 came B venda num certo dia. Embora 
qualquer decis50 de abater um boi dependa dos pr6prios donos, a came 
esta disponivel, em geral, pelo menos uma ou duas vezes por semana. 
Aquela casa, atras de n6s, que est6 ainda em construqiio, C a Casa de 
Cultura, na qual se realizariio todas as actividades culturais da aldeia. 
A sua conclusiio est6 demorada devido h carCncia de materiais de 
construqb como, por exemplo, tijolos. Temos que usar bois para 
transportar qualquer material desde o Guiji, sempre que estiver 
disponivel. TambCm construimos uma casa de h6spedes para 
acomodar OS visitantes que tenham que pernoitar na aldeia. 
No fim dos comentArios introdut6rios do Secretirio, a equipa de 
investigaqiio apresentou questGes, a maior parte das quais foram 
respondidas pelo Secretiuio do Conselho Executivo (Agostinho 
Sitoe) pessoalmente: 



P: Quantas pessoas vivem nesta aldeia comunal? 
R: Existem 7.606 residentes. 
P: Quantos C que siio membros do Partido? 
R: H6 34 membros. 
P: Quantas familias existem na aldeia? 
R: Existem 1.158 familias. 
P: Quantas pessoas pertencem B cooperativa como membros? 
R: (Presidente:) A cooperativa niio tem associados; espera-se que 
toda a gente contribua com trabalho para a cooperativa. 0 plano 
futuro C que a cooperativa seja organizada de acordo com OS 

membros que se associarem. Presentemente enfrentamos o problema 
das pessoas niio frequentarem nem irem trabalhar quando se espera 
que o fagam, por causa da forma como as coisas estiio. A solugiio 
para este problema C as pessoas associarem-se como membros 
permanentes. Para efeitos de contribuiggo em termos de trabalho 
para a cooperativa (o arranjo actual), OS bairros sgo divididos em 
grupos de 400 pessoas, que fazem turnos para trabalharem na 
cooperativa. 
P: Existe alguma estrutura que dirige a cooperativa? 
R: Existe uma estrutura de lideranga que dirige e controla a 
cooperativa - com o presidente no topo; esta C a direcgiio da 
cooperativa. 
P: 0 director da cooperativa C a mesma pessoa que C o chefe da 
aldeia comunal? 
R: Sou o presidente da cooperativa, e sou tambCm o Presidente do 
Conselho Executivo da Aldeia Comunal. A direcg8o que dirige a 
aldeia comunal C tambCm responshvel pelo funcionamento da 
cooperativa. Posso indicar para votes um dos problemas que temos 
na cooperativa? Bem, embora tenhamos um bomba de Agua, o tub0 
que vai para dentro da Agua C muito curto. Isto significa que, para 
ter a Agua, somos forgados a colocar a bomba no declive, correndo 
assim o risco de ela [bomba] submergir ou ser mesmo arrastada 
quando OS niveis de Bgua sobem durante as grandes chuvas. Niio 
sabemos o que fazer para resolver este problema. 
P: VocCs C que compraram a bomba de Agua, ou foi dada pelo 
g overno ? 



R: Recebemos esta bomba depois da visita do Ministro Guebuza, 
quando ele se apercebeu de que muitas culturas estavam a perder-se 
nas cooperativas por falta de bombas de 6gua. Depois dessa visita, 
vf ias  cooperativas, incluindo a nossa, receberam bombas de 6gua, 
muitas das quais eram idCnticas. 
P: Onde C que votes viviam antes de se fixarem nesta aldeia, e a que 
distincia ficavam daqui? Ainda tCm que voltar para tr6s para cultivarem 
as vossas machambas? A que distincia fica a cooperativa da aldeia? 
R: Viviamos 16 em baixo no nyaka [solos ricos ao longo das margens 
dos rios] - todas as famfiias viviam 16 em diferentes propriedades. 
As casas estavam construidas a uma disthcia segura do rio e niio 
podiam ser afectadas pelas cheias normais mesmo que o rio 
transbordasse. OS campos estavam pr6ximas das propriedades, 
embora uma familia pudesse.ter uma machamba prdxima da casa 
de uma outra. As cheias de 1977 afectaram muita gente porque niio 
foram cheias normais. Por isso, como resultado, fomos todos 
mobilizados para construir e viver nas aldeias comunais. A dist2ncia 
daqui para as nossas machambas C de 6 Km. N6s viajamos todos OS 

dias, com OS nossos bois, para ir trabalhar nas nossas machambas, 
voltando para a aldeia depois do trabalho. (Ver a cangiio em baixo, 
"Tsutsumani Ngopfu: corram, R6pido", que esclarece esta resposta.) 
P: Votes lembram-se de alguma outra cheia no passado que tenham 
sido tiio destrutivas como as de 1977? 
R: A cheia de Murimi ("0 cultivador") de 1915 C a dnica que se 
acredita que tenha afectado a populagiio da mesma maneira que a 
de 19773. Houve uma outra cheia entre estas duas que, todavia, niio 
forgou as pessoas a abandonarem as suas casas para terras mais 
seguras. Mesmo as cheias de 1955, que foram severas, nHo foram, 
contudo suficientemente sCrias para forgar as pessoas a deixarem as 
suas casas para terras majs altas. 
P: Parece, pelo que foi dito, que a comunidade C auto-suficiente em 
carne, mas quanto ao piio - h6 p50 suficiente para a comunidade? 
R: Cada aldeia comunal recebe cerca de 2.500 piies em dia sim dia 
nHo, mas isso niio C suficiente para a comunidade. 

As cheias de 2000 haviam de atingir e talvez mesmo ultrapassar o nivel de murimi 
que contou com vitimas humanas em Chibuto. 
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P: Qual C a alimentaqb bBsica das pessoas aqui? 
R: Milho 
P: Como C que o plo C pago? 
R: 0 Conselho Executivo encomenda o p50 e paga - e as pessoas 
compram-no na padaria. 0 plo custa 2 meticais cada, e 5 vendido a 
2,5 meticais cada. 
P: Quem fica com o lucro? 
R: 0 lucro vai para o Concelho Executivo, e C usado para comprar 
diesel para a bomba de Bgua da cooperativa e para despesas com a 
alimentaqiio dos visitantes da comunidade. 
P: Onde B que aldeia obtCm Bgua para beber - existe algum pogo de 
Bgua aqui? 
R: Existem vBrios poqos de Bgua na aldeia, mas uma parte da Bgua 6 
salobra e n50 C boa para beber. Um outro problema relacionado 
com o fornecimento de Bgua C que, como nlo hB cimento, OS poqos 
ficam destruidos sempre que chove. Cada bairro tem o seu pr6prio 
poqo, tendo o Bairro 3 , 3  poqos. Contudo, um dos 3 poqos que, a 
prop6sit0, foi cimentado, caiu num dia chuvoso. 
P: Qual C a principal cultura de cada fmlia ,  houve alguma mudanqa 
no padrb de culturas desde que as pessoas se reafixaram nesta aldeia? 
R: A cultura bBsica C o milho (depois o feijlo, abbbora, amendoim, 
mandioca, etc.) e nlo houve nenhuma mudanqa desde que a aldeia 
foi fundada. Mas, voltando h questb da falta de cimento, gostariamos 
de referir que h6 muitas pessoas na aldeia que gostariarn de construir 
casa de cimento. Eles t2m dinheiro suficiente para isso, mas niio C 
possivel faz6lo sem cimento. 
P: Que tip0 de culturas slo produzidas na cooperativa - por ordem 
de importlncia? 
R: Milho, tomate, cebola, alho, feijlo, cenoura, alface, etc. As 
culturas mais importantes slo o milho e o tomate. N6s comeqiunos 
tambCm a plantar algodlo na cooperativa mas a colheita serB fraca, 
porque o gad0 desgarrado destruiu algum. Uma vez que estamos 
ainda ocupados com as colheitas, nZo sabemos qual serB a quantidade 
de colheitas. Planeamos mudar a machamba no futuro e plantar 
algodlo no vale onde OS solos s50 mais apropriados, e as culturas 
estarlo mais protegidas do gad0 descuidado. 



P: Que produtos siio produzidos para venda, e onde C que OS vendem? 
R: 0 que produzimos na cooperativa C para a venda. As familias 
nlo produzem nenhuma cultura especificamente para venda, except0 
quando hA excedentes. Nesse caso, eles vendem OS excedentes para 
comprarem outros produtos de que necessitam e que nlo tenham. 
No passado vendiamos OS nossos excedentes aos comerciantes. 
Contudo este comCrcio j5 nlo C possivel uma vez que (OS comer- 
ciantes coloniais) deixaram o pais depois da independencia, e aos 
comerciantes locais nlo C permitido comprar produtos das pessoas. 
0 govern0 ainda estA em process0 de reorganizar OS canais e meios 
de comercializa$io, e entretanto, as pessoas vendem as suas colheitas 
excedentes a outras dentro da comunidade. Nlo existe uniformidade 
no estabelecimento de preCos dos produtos que siio vendidos e 
comprados 5 aldeia. Embora existissem canais de comercializa$lo 
no tempo colonial, as pessoas nlo estavam, contudo, interessadas 
em vender as suas mercadorias porque OS comerciantes coloniais 
enganavam-nos. As pessoas vendiarn apenas pequenas quantidades 
dos seus excedentes mesmo quando houvesse uma colheita abundante, 
e faziam-no para obter dinheiro para comprar roupa, ap?car, sabiio, sal 
e outros gCneros. A p rodu~b  de a l g d o  nesta kea, no period0 colonial, 
finalmente caiu porque OS produtores sentiram que estavam a ser 
oprirnidos e explorados pelo regime colonial. 
P: A quem C que vocCs vendem a produqlo da cooperativa? 
R: A produ~iio C vendida na aldeia - siio OS mesmos produtores que 
compram na cooperativa. 
P: Quem ir5 comprar o algodlo da cooperativa? 
R: 0 MinistCrio da Agricultura forneceu-nos as sementes, e por 
conseguinte, espera-se que seja o MinistCrio a comprar o algodlo. 
P: Voces sabem quanto C que o MinistCrio irA pagar por um Kg de 
algodlo? 
R: 0 MinistCrio pagarA 12 meticais por Kg. 
P: Votes tem hoje mais ou menos homens da aldeia que vlo para a 
Africa do Sul? 
R: HA menos pessoas a irem para a Africa do Sul hoje em dia. Esta 
C a raziio porque se vem todos estes homens nesta encontro; C porque 
eles niio vlo mais 5 Africa do Sul. Se lhes fossem dados bonus 



certiJicates4 neste momento, todos eles partiriam para a Africa do 
Sul imediatamente! No passado, um homem que estivesse de fkrias 
das minas, podia passar uns dias extra (sem a permiss50 do 
empregador) por forma a reparar ou a construir uma nova casa, e 
podia, depois regressar B mina sem nenhuma dificuldade. Mas hoje, 
se um trabalhador se atrasasse um dia a voltar para a mina, ela seria 
despedido! OS mineiros necessitam muitas vezes de passar mais 
tempo em casa para fazer determinados servigos domCsticos que 
requerem a sua ateng5o particular (depois de uma aussncia de 24 
meses). Esta contradigiio aparente C muito pior hoje porque OS 

trabalhadores s6 t&m direito a 90 dias de fCrias. 
P: Existem pessoas na aldeia que trabalham no CAIL? 
R: Sim, existem pessoas que trabalham no CAIL, e a algumas delas 
foi concedido alojamento no Chbkwk para que n5o tivessem de viajar 
todos OS dias de um lad0 para outro. OS trabalhadores que tiveram 
alojamento no Ch6kwi: t2m as suas farnflias divididas em duas partes 
- uma parte no Ch6kw& e o resto continua a residir aqui. H6 trabalha- 
dores na aldeia que viajam diariamente para o CAIL. 
P: E acerca dos que viajam para o trabalho todos OS dias, significa 
isso que s5o trabalhadores ocasionais de que o CAIL precisa apenas 
no pico da estagiio? 
R: Alguns slo trabalhadores permanentes, enquanto que outros siio 
empregados apenas no pico da esta@o, por exemplo, durante as 
colheitas (OS entrevistados niio puderam dizer quantos trabalhadores 
da aldeia est5o empregados no CAIL). 
P: OS trabalhadores que e s t b  alojados no CAIL tambCm t&m 18 
espagos de terra para cultivar para eles prdprios? 
R: N6s n5o temos certeza se eles t2m ou niio terra para cultivar, mas 
C duvidoso que o facam. Pensamos que eles s6 v b  ao CAIL trabalhar 
porque continuam a cultivar as suas machambas na aldeia - pelo 
menos o resto das suas familias que pemanecem aqui continua a 
trabalhar nas macharnbas familiares. 
P: Todas as famflias na aldeia possuem gado? 
R: A maior parte das pessoas na aldeia niio tem gado. 

Um document0 dad0 a um trabalhador migrante que dB o direito de voltar ao seu 
trabalho na Africa do Sul. 
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P: Qual C a percentagem daqueles que tCm gado, e os que tern gado 
tCrn tarnbCm charruas? 
R: Se alguCm tem uma junta de bois, leva 5 dias a lavrar um hectare. 
P: Qual C a extens50 de terra que cada farnilia possui, e quantos 
hectares C que pode cultivar uma pessoa com uma charrua? 
R: Cada famlia tem 1 ha; independentemente de ter ou n5o bois. Se 
um homem tem duas, trks ou mesmo dez mulheres, entiio receber5 
1 ha por cada mulher. A terra niio era racionada antes da indepen- 
dCncia, o tarnanho de terra que cada um pode cultivar depende da 
sua forga. Contudo, a nova lei que foi aprovada depois da indepen- 
dCncia restringe cada famlia (homem ou mulher) a 1 ha. 
P: Cada familia possui, na realidade, terra de acordo com a nova 
lei ? 
R: Sim. 0 govern0 enviou para aqui pessoas treinadas que vieram 
parcelar os lotes de acordo com a nova lei. A razb porque isso teve de 
ser feito 6 que no tempo colonial havia pessoas que tinham mais term 
do nyaka do que necessitavam, enquanto que outras familias tinham 
muito pouca ou nenhuma terra no vale. 0 novo sistema de posse da 
terra permite que cada familia na h a  ter acesso a terra fCrtiL5 
P: Todos os chefes da aldeia possuem gado? 
R: Secretiirio: A maior parte dos chefes da aldeia n50 possuem gado, 
mas temos que pedir B O.M.M. (Organiza~iio da Mulher Mogarn- 
bicana) para responder a esta pergunta porque se h& algo sobre isso, 
a O.M.M. tem que saber a verdadeira resposta. 
Mulher: Alguns respons5veis tCm gado, mas a maior parte dos chefes 
n b  tern. 
P: A cooperativa possui gado? 
R: N5o. 
P: Como C feito o cultivo na cooperativa - com enxadas ou corn 
tractor? 
R: N6s usamos bois corn que cada membro da cooperativa contribui. 
Estes membros n b  recebem nada pela utilizaqiio dos seus bois. 

0 autor encontrou um nlimero de kulaks (camponeses ricos do tip descobertd para 
a literatura depois da revolu@o mssa) perto de Guijh, que possuiam charruas e bombas 
de Bgua, que nZo forarn reassentados nas aldeias comunais, mas continuaram a fazer 
agricultura em grandes extensks de terras f6rteis nos solos do nyaka. 
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TambCm alugamos um tractor B Mecanagro, B taxa normal de 
pagamento: o pagamento do tractor C efectuado depois da colheita e 
da venda dos produtos, mas usam-se mais os bois do que o tractor. 
0 govern0 esth agora a desencorajar as cooperativas de recorrerem 
sempre aos serviqos da Mecanagro porque tendem a acumular 
dividas que no fim niio conseguem pagar. A ideia agora C encorajar 
as cooperativas a confiar mais nas suas pr6prias forqas, e s6 alugar 
tractores quando for absolutamente necess6rio. 
P: Quais sHo os problemas que tCm de ser resolvidos para garantir 
uma maior produtividade na cooperativa? 
R: 0 primeiro, e o mais importante, C que a maior parte das pessoas 
aqui ainda nHo compreendeu ou aceitou a ideia geral subjacente ao 
movimento cooperativo, e por isso h6 falta de entusiasmo. Em 
segundo lugar, os individuos que emprestam os seus bois e as suas 
charruas B cooperativa, na realidade n20 cumprem as suas promessas, 
e mesmo quando trazem as charruas para cultivar, niio fazem o 
trabalho com o mesmo entusiasmo que mostram nas suas pr6prias 
machambas. Eles d2o muitas vezes desculpas por nHo completarem 
o trabalho que deviam fazer nesse dia, como por exemplo "...eu n b  
pude concluir o trabalho esta manhii porque um dos meus bois niio 
parecia estar muito bem, e podia ter caido morto se eu continuasse 
com o trabalho". 0 que isto significa C que muitos de n6s na aldeia 
ainda nHo aceitamos a ideia da agricultura colectiva como um metodo 
vihvel de produq2o agricola. A maior parte das pessoas da aldeia 
niio aparece para trabalhar na cooperativa quando C a sua vez de o 
fazer, e muitas delas s6 aparecem agora porque estamos neste 
moment0 a colher batatas. A aldeia deve ter o seu pr6prio tractor 
como condiqiio para uma maior produtividade. Mas a raiz do pro- 
blema tern a ver com o facto de as pessoas na aldeia niio estarem 
convencidas de que se pode obter beneficios significativos com a 
agricultura cooperativa. 
P: De que tamanho C a vossa cooperativa? 
R: E de 140 ha. 
P: Quantas pessoas participam na cooperativa? 
R: Solicitamos a cada Bairro 40 pessoas de cada vez para trabalhar 
na cooperativa, mas nunca podemos contar com mais de 25 



individuos. 0 grupo que comeqa de manhi? termina ao meio-dia, e o 
grupo seguinte trabalha B tarde. Em geral, uma pessoa trabalha na 
cooperativa uma vez por semana. 
P: Como C que a produqiio C distribuida pelos participantes? 
R: Niio h6 distribuiqgo da produqb. Acolheita C vendida para aqueles 
que contribuiram com o trabalho. N6s tentamos descobrir, por 
exemplo, o preqo do milho no mercado, e cobramos aos nossos 
membros um pouco menos do que teriam que pagar fora da aldeia. 
P: E a pessoa que tiver emprestado a sua junta de bois e charrua B 
cooperativa - recebe urn pouco mais que OS outros? 
R: Depende do dinheiro disponivel - de quanto C que a cooperativa 
pode dar. 
P: Por outras palavras, isso pode significar que uma pessoa que 
tenha contribuido com muitas horas de trabalho na cooperativa pode 
acabar sem nenhum beneficio por falta de dinheiro? 
R: Isso pode acontecer, e esta C a raziio por que decidimos reconstituir 
a cooperativa, de forma que a organizaqiio sera baseada na filiaqiio 
dos membros, em vez do actual sistema, em que todos na aldeia siio 
solicitados a contribuir com trabalho para a cooperativa. Em todo o 
caso, a terra que pertence B cooperativa C tHo pequena que C irrealista 
pensar em fazer qualquer distribuiqgo da produqiio por toda a aldeia. 
P: Quem C que contribui mais no trabalho da cooperativa, entre 
homens e mulheres, at6 agora? 
R: As mulheres contribuem mais que OS homens. 
P: Porque? 
R: I:xistem certos homens que ficam em casa e mandam as suas 
mulheres trabalhar na cooperativaporque acham que t2m caisas mais 
importantes a fazer. A segunda raziio 6 que, em muitas familias, o 
homem esti na Africa do Sul, e noutras OS homens trabalham no CAIL. 
P: Como C que a cooperativa funciona? 
R: Funciona bem, embora tenha OS mesmos problemas que as 
cooperativas, de uma maneira geral, enfrentam em todo o pais: 
escassez de fornecimento de alimentos - tudo o que conseguimos 
nunca C suficiente para toda a aldeia, o que provoca muitas vezes 
confusiio, cuja culpa se atribui 2 direcqiio da aldeia, a quem se acusa, 
por exemplo, de roubar a comida em seu pr6prio proveito. 



P: Qual C a base para a f i l i a ~ b  na cooperativa? 
R: Cada famflia paga um valor fixo em dinheiro ao entrar na 
cooperativa. A taxa foi inicialmente fixada em 50 meticais, mas este 
valor foi posteriormente elevado para 500 meticais. H8 membros. 
na aldeia que n2o conseguiram pagar este quantia. 
P: Quem fornece OS gCneros alimenticios 21 cooperativa? 
R: A pessoa que dirige a cooperativa C responsdvel por procurar 
fornecimentos em diferentes lugares, sendo alguns deles adquiridos 
em armazCns autorizados; existe um armazenista deste gCnero em 
Guij8. 0 vestu8rio compra-se na Empresa Estatal em Xai Xai. A 
cooperativa perde muito dinheiro em transporte para trazer todos os 
abastecimentos para a aldeia. 
P: Como C que as familias que n8o pagaram a sua quota de filiaq8o 
se abastecem? 
R: A norma na cooperativa C que n2o se pode recusar a ninguCm na 
aldeia a oportunidade de comprar comida, uma vez que tal ac@o s6 
podia desencorajar as pessoas de se integrarem na cooperativa. Por 
isso, o que se faz 6 permitir que OS membros que tenham saldado as 
suas quotas tenham prioridade no abastecimento de qualquer produto 
disponivel, tendo OS n8o membros de se satisfazer em comprar o 
que restar. Contudo, o problema real C que muitas vezes niio h8 
comida suficiente mesmo para os membros que pagaram integral- 
mente as suas quotas! 
P: Quais s8o as funqbes do Conselho Executivo - os seus membros 
recebem? 
R: Em primeiro lugar, a CClula do Partido realiza uma reunib para 
decidir quais as tarefas especificas que necessitam de ser realizadas 
na aldeia. As decisBes s8o ent80 passadas para o Conselho Executivo 
para implementa$io. 0 Conselho C o Governo, e para realizar as 
suas tarefas, tem de criar vfirias comissBes, por exemplo, a comissiio l I 
para orientar a construqiio de casas, escolas, etc. 0 s  Membros do 
Conselho n b  recebem nenhum pagamento - isso nunca aconteceu l 

ainda. 
P: E quanto h Assembleia Popular - existe alguma na aldeia? 
R: Sim, existe uma Assembleia do Povo na aldeia. 
[Infelizmente, por engano, o resto da conversa sobre este assunto 



n?io foi gravado. Contudo, um dos pontos interessantes que se 
destacou foi que a maioria dos respons6veis tende a acumular 
funqijes, por exemplo, o presidente do Conselho Executivo C tambCm 
o presidente da cooperativa de produg50 agricola. As tarefas do 
Partido, do Conselho Executivo e da Assembleia do Povo nZo 
pareciam estar claramente definidas - parecia haver uma grande 
sobreposic;Zo nos pap& das estruturas]. 
P: A prestag20 de se rv i~os  de educa~5o  melhorou desde a 
independsncia, ou a situa~tio continua na mesma? 
R: A situag50 C muito melhor agora do que antes da independcncia; 
nesse tempo havia menos escolas do que agora, e ficavam a muitos 
quil6metros. Hoje, nesta aldeia as crian~as n5o necessitam de 
percorrer longas distsncias visto que todas as escolas estso aqui. 0 
cinico problema C que todas as nossas escolas aqui n5o v50 para 
alCm da quarta classe. 
P: Todas as crian~as v50 B escola? 
R: Sim. 
P: Todos OS professores s5o da aldeia ou vem de fora da aldeia? 
R: Alguns dos professores stio de fora da aldeia, mas esta assume a 
responsabilidade pelo seu alojamento. 
P: Quantos professores existem? 
R: Temos 15 professores; l l de fora e 4 da comunidade; este Gltimos 
estgo todos casados com mulheres da aldeia. 
P: Quem paga OS salArios dos professores? 
R: E o governo. 
P: A aldeia contribui com alguma coisa para o funcionamento das 
escolas? 
R: A aldeia constr6i as casas para o alojamento dos professores que 
vem de fora e, de vez em quando, disponibiliza dinheiro para 
providenciar meios especificos para as escolas. 
P: Quais s5o as fungdes da O.M.M. na aldeia? 
R: Ester Mashavane (Secret5ria da O.M.M.): N6s temos a responsa- 
bilidade de manter a aldeia limpa e organizada. 
Seleccionamos pequenos grupos de pessoas em cada Bairro para 

verificar as condi~6es sanitArias dos respectivos bairros. Estes grupos 
aconselham as familias acerca da higiene individual e tambCm 



servem de intermedikio na resoluqHo de disputas. N6s mobilizamos 
as mulheres na luta contra a poligamia, lobolo, casamentos prema- 
twos e vArios tabus e rituais que as mulheres eram forqadas a observar 
o passado. Sabemos que o lobolo ainda continua, mas isso C feito 
em segredo e as pessoas n b  falam sobre isso. 
P: H i  homens na aldeia que t$m urna segunda mulher numa outra? 
R: Sim, h6 homens que tCm outra mulher fora da aldeia. Esses 
homens sHo OS que possuem gad0 que fica num lugar chamado 
mananga, que C urna regiHo do interior geralmente seca, mas que 
tem poqas de igua suficientes para o gado. A Area C escassamente 
povoada, e as familias que l i  vivem s5o parte das familias que se 
encontram em algumas aldeias comunais. Isto significa que um 
homem que tenha duas mulheres constr6i urna casa para urna delas 
naquela Area, e ela, em conjunto com alguns dos filhos, toma conta 
do gado. 0 govern0 construiu escolas em algumas dessas Areas para 
pennitir que as criangas estudem. Mas n5o h i  nenhum homem nesta 
aldeia que tenha outra mulher numa outra aldeia. 
P: Como C que as pessoas dividem o seu tempo entre o trabalho nas 
machambas, tendo em conta as longas distilncias envolvidas, e o 
trabalho de casa? 
R: 0 trabalho na machamba C dividido em dois periodos: as pessoas 
saem de casa de manhii muito cedo e trabalham no campo at6 cerca 
do meio aia. Elas entHo regressam a casa para preparar as refeiqbes, 
e podem voltar de novo para a machamba B tarde. 0 trabalho na 
machamba torna-se mais exigente na altura da sacha. Na Cpoca 
agricola, as familias preparam a comida de manhH e levam-na para 
o campo, mas deixam urna parte em casa para as crianqas que estHo 
na escola. As pessoas normalmente trabalham at6 ao meio dia, altura 
em que fazem urna interrupqgo para o almoqo e descansam quando 
o sol esti muito quente. Depois retomam o trabalho durante o resto 
da tarde, regressando B casa no fim da tarde. 



CanqHo: Tsutsurnani Ngopfu (Corram, Riipid~!)~ 

Obsema~Go: E necessBrio incluir urna nota explicativa para revelar 
a hist6ria subjacente que inspirou a composiq50 desta "canq5o 
aparentemente inocente". De facto, C urna canq5o de protesto, usada 
como veiculo de critica social contra a autoridade. Enquanto que as 
canqbes de protesto contra a autoridade colonial, relacionadas com 
as ofensas e injustiqa social de que eram vitimas, eram pronunciadas 
de urna maneira aberta e mais directa, as canqbes de protesto p6s- 
coloniais contra a FRELIMO e as suas estruturas s5o muitas vezes 
transmitidas de urna forma indirecta e subtil. Esta cans50 C um 
exemplo do ciltimo estilo de protesto. 
0 autor foi informado, a titulo confidencial h margem das gravaqbes, 
de que quando as comunidades foram transferidas das Areas de cheias 
ao longo do Limpopo (1977) e reassentadas em aldeias comunais longe 
das suas macharnbas, elas tiveram alguns problemas para realizar as 
suas actividades agricolas. Quando as pessoas de Xombongweni, por 
exemplo, colocaram este problema 2s suas estmturas politicas, foi-lhes 
prometido que seria organizado um serviqo de autocarros para OS 

transportar diariamente para a machamba. Contudo, quando, de facto, 
OS autocarros apareceram, os motoristas n5o permitiam que OS 

agricultores entrassem com as suas enxadas. Uma vez que n b  era seguro 
deixar as enxadas e catanas nas machambas depois do trabalho, alCm 
do facto de que o serviqo de autocarros n5o seria sustenthvel naquelas 
circunsGncias, a ideia n5o vingou. 
Nesta canq50, as mulheres queixam-se do facto de terem de percorrer 
longas distlncias entre as suas aldeias (mencionadas urna por uma 
na canqb) e as machambas (6 Km, no caso de Ximbongweni), tendo 
em considera~50 que elas ti5m de procurar lenha e carregar Bgua 
para preparar o jantar (ver acima). 0 comentBrio feito no fim da 
canqzo por urna das cantoras C interessante porque exalta a 
independencia do pais e a liberdade de express50 - "hoje a nossa 
voz C ouvida ..." As cantoras protestam contra o reassentamento, 
mas mesmo assim "116s devemos dedicar-nos a trabalhar duramente, 
e com grande entusiasmo, para o nosso pais, Moqambique". 

Gravada na Aldeia Comunal de Ximbongweni, GuijB, Provincia de Gaza por 
Alpheus Manghezi, 15.05.80 
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Can$ 

Tsutsumani Ngopfu 
Musumi: Tsutsumani 
Vapangalatani: Tsutsumani 
ngopfu, dyambu se riperile 
Mu: Hina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 

Mu: Hi fika Nyampungwane-I 
Vap: Tsutsumani ngopfu, 
dyambu se riperile 
Mu: Hina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 

Mu: Hi fika Ximbongweni-I 
Vap: Tsutsumani ngopfu, 
dyambu se riperile 
Mu: Hina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 
Mu: Hiya fika 7 de Abril-I 
Vap: Tsutsumani ngopfu, 
dyambu se riperile 
Mu: Hina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 

Mu: Hi fika Mubangwini 
Vap: Tsutsumani ngopfu, 
dyambu se riperile 
Mu: Hina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 

50 

Corram, RBpido! 

Regente: Corram 
Coro: Corram, rhpido, o sol jh 
se p6s 
Regente: N6s ... 
Coro: E muito longe o sitio 
para onde 
vamos 

Regente: N6s vamos at6 
Nyampungwani 
Coro: Corram, rBpido, o sol jB 
se p6s 
Regente: N6s ... 
Coro: E muito longe o sitio 
para onde 
vamos 
Regente: N6s vamos at6 
Ximbongweni 
Coro: Corram, rhpido, o sol jB 
se piis 
Regente: N6s ... 
Coro: fi muito longe o sitio 
para onde vamos 

Regente: N6s vamos at6 7 de 
Abril 
Coro: Corram, rhpido, o sol jB 
se p6s 
Regente: N6s ... 
Coro: & muito longe o sitio 
para onde vamos 
Regente: N6s vamos at6 
Mubangwini 
Coro: Conam, rhpido, o sol jB 
se pas 
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Mu: Hi fika Ntomanini-I 
Vap: Tsutsumani ngopfu, 
dyambu se riperile 
Mu: Hina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 

Mu: Hi fika Xinyakanini-I 
Vap: Tsutsumani ngopfu, 
dyambu se riperile 
Mu: Eina-a 
Vap: Kuve kule lomu hi yaka 
kona 

Regente: N6s ... 
Coro: E muito longe o sitio para 
onde vamos 

Regente: N6s vamos at6 
Ntomanini 
Coro: Corram, riipido, o sol jii se 
p6s 
Regente: N6s ... 
Coro: 6 muito longe o sitio para 
onde vamos 

Regente: N6s vamos at6 
Xinyakanini 
Coro: Corram, rhpido, o sol jii se 
p6s 
Regente: N6s ... 
Coro: E muito longe o sitio para 
onde vamos 



[Uma das participantes faz o seguinte comenthrio durante a interpre- 
ta@o da can@o]: Hiwo nkarhi wa hina wa ku tsaku: a Musambiki 
wa hina a vuyeke, hi nga ntshuxeka. A to10 ka mukolonyi a nga hi 
pfumeti a kuva ku twala rito ra hina a ndzeni ka xitsungu. Namuntlha 
hi huma ka magaravhadore hi huma mutlulube , na hi kombisa ku 
tiko i la hina; li vuyile, hi fanela kuli tirhela, hi hiteka hi ntamo 
lowu kulu hikusa i la hina tiko: li vuyile, i Musambiki wa hina! 

[Traduqgo: Este C tempo da nossa alegria porque o nosso pais, 
Mo~ambique, voltou para as nossas mbos. Ontem OS colonos n5o 
deixavarn que a nossa voz fosse ouvida no pais, entre o nosso povo. 
Hoje n6s [as nossas vozes] saimos nos gravadores e nos clubes 
(Rhdio Clube)' quando celebramos a volta do nosso pais, e promete- 
mos dedicar-nos ao trabalho com muita f o r ~ a  e entusiasmo para ele, 
porque 6 nosso. Voltou para as nossas mzos, e C o nosso pais, 
Mo~ambique] . 

Nome da RAdio Mo~ambique antes da independ6ncia (Rhdio Clube de Louren~o 
Marques). 
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