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EDITORIAL

O Centro de Estudos em Economia e Sociedade (CIES) do Instituto Superior 
Monitor (ISM), lança a 2ª edição da Revista Estudos Organizacionais, uma publicação 
semestral. O CIES é um espaço aberto para debate académico e disseminação de 
conhecimento científico, entrelaçando as abordagens normativa e positiva. Na 
abordagem positiva, procura-se mostrar como o mundo é, e não como ele deveria 
ser ou como o pesquisador o concebe. Segundo Pohlman e ludícibus (2006), 
as proposições positivas têm carácter afirmativo e são embasadas em evidências 
empíricas, colectadas segundo metodologia e técnicas de pesquisa reconhecidamente 
válidas. O pesquisador positivo, procura levantar os factos, conhecer e descrever a 
realidade e se possível encontrar relações entre as varíaveis e a partir daí, estabelecer 
modelos de previsão do fenómeno ou do comportamento. A abordagem normativa 
depende de juízos de valor do pesquisador, de suas crenças e da sua ideologia.

A Revista Estudos Organizacionais online tem como objectivo alimentar o 
ensino à Distância, publicando conteúdos programáticos de cursos de graduação e 
pós-graduação, ministrados no ISM, dotando, desde modo, quadros nacionais ou 
não, de competências com relavância técnico-científica para enfrentar os desafios 
de natureza económica, social, política e cultural. Assim, a Revista é direccionada 
para os investigadores, docentes e discentes de níveis de graduação e pós-graduação, 
para divulgar seus artigos científicos e estudos. O crescimento e a consolidação da 
Revista dependem da colaboração da comunidade académica do ISM e de todos 
pesquisadores no geral.

O CIES conta com uma equipa de revisores de pares de docentes e investigadores 
nacionais e internacionais, com titulação de Doutor guiados pelos princípios de 
independência, da ética e da deontologia profissional, fundados nos critérios da 
verdade e rigor científicos.
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INTRODUÇÃO

“Dinâmicas Sócio-culturais em Contexto de Tranformações Globais: Uma 
Abordagem Interdisciplinar” é o título da 2ª edição da Revista Estudos Organi-
zacionais, uma publicação semestral do Centro de Investigação em Economia 
e Sociedade (CIES) do Instituto Superior Monitor (ISM). A abordagem in-
terdisciplinar enquanto processo de integração recíproca entre várias discipli-
nas e campos de conhecimento procura alcançar uma visão unitária e comum, 
através da parceria entre os saberes. Deste modo, a interdisciplinaridade apa-
rece como nova forma de institucionalizar a produção do conhecimento nos 
espaços da pesquisa, na articulação de novos paradigmas e na comunicação de 
várias disciplinas.

Na mesma perspectiva, Siqueiro e Pereira, (2004) consideram a interdis-
ciplinaridade como método que determina o domínio da investigação, das lin-
guagens partilhadas, da pluralidade dos saberes, da possibilidade de troca de 
experiências e como mecanismo viável de firmação de parcerias académicas.                
È um método que impõe exigência a cada especialista, de modo que transcen-
da a sua própria especialidade, tomando consciência dos seus próprios limites 
para colher as contribuições das outras disciplinas.

È com base no reconhecimento, deste método, que o Centro de Investiga-
ção em Economia e Sociedade fundamenta as suas publicações multidisciplina-
res, trazendo diferentes campos de conhecimento, baseado em pesquisa teóri-
co-empírica, numa única colectânea, a Revista de Estudos Organizacionais. A 
Revista promove temáticas que se alinham com as directrizes da orientação da 
pesquisa do CIES. Tratam-se de linhas de pesquisa que articulam saberes sobre 
o Direito, Ambiente e Cidadania; Educação, Formação e Emprego; Empresas, 
Mercados e Desenvolvimento, com objectivo de contribuir na formação e dis-
seminação do conhecimento técnico-científico.

A 2ª edição dos Estudos Organizacionais propõe-se a analisar as dinâmicas 
sócio-culturais provocadas pelas transformações globais, impulsionadas pelas 
forças da globalização – um fenómeno catalizado pela revolução da tecnologia 
de informação, de comunicação e de transporte. Uma verdadeira Era digital, 
simbolizada pela proliferação de computadores, da internet, da televisão por 
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satélite, dos smartphones e das conexões multinacionais e transnacionais. Estas 
transformações não só exacerbam a narrativa ideológica do capitalismo global, 
mas também exercem forte influência nas dinâmicas sócio-culturais da socieda-
de global, modificando os seus modus videndus.

È no quadro destas transformações, que os autores analisam até que ponto 
as forças de mercado podem transformar o lobolo como nova “mercadoria” do 
capitalismo global; um fenómeno responsável pela destruição de costumes e 
hábitos seculares da sociedade em troca de promessas inacabadas da prosperi-
dade individual e colectiva. Nesta perspectiva, a constante procura do merca-
do se apresenta como a premissa que justifica a mercantilização do lobolo em 
Chalucuane, no distrito de Chókwé, província de Gaza. Aliás, segundo CEPAL 
(2002) a expansão do capitalismo é o único processo histórico que teve alcance 
verdadeiramente global mas, ainda assim, incompleto. Realmente, é visível a 
transformação exacerbada de espaços e povos indigenas em nichos de merca-
dos capitalistas. Mas não só, os autores procuram, igualmente, analisar os de-
safios do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos pro-
cessos de governação, bem como nas Instituições do Ensino Superior (IES). 
Neste sentido, o mercado e as TICs são assumidos como factores responsáveis 
pela transformação sócio-cultural da sociedade global, incluindo Moçambique.

A presente colectânea é constituida por quatro artigos embasados em pes-
quisa teórico-empírica1. O primeiro avalia as implicações sócio-culturais da 
“mercantilização do lobolo” no sul de Moçambique. O artigo constata que o 
lobolo é uma prática secular e relevante nas sociedades patriacais, pois legitima 
a relação do casal, garantindo a descendência e a estabilidade na vida conjugal. 
Contudo, nos últimos tempos, o lobolo tornou-se numa “mercadoria de “com-
pra e venda” nos modos capitalistas, cujos preços variam de família em família 
em função da capacidade de mobilização de recursos, que essas apresentam. O 
artigo revela que os emigrantes mineiros sul-africanos são os que mais recur-
sos financeiros mobilizam e por conseguinte os que mais pagam pelo dote. Em 
consequência, deste novo fenómeno, verifica-se naquele povoado o recrudes-
cimento da violência física e estrutural contra mulher.

1 A pesquisa teórico-empírica é aquela produção que busca conhecer a realidade, incluindo neste acto um 
trabalho teórico e um trabalho empírico (DEMO,1985)�
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O segundo artigo avalia as percepções dos comerciantes do mercado gros-
sista do zimpeto em matérias de gestão de resíduos sólidos urbanos. Com base 
no questionário fechado aplicado aos comerciantes do mercado grossista do 
zimpeto, constata-se a má gestão de resíduos sólidos, resultante da falta de 
conhecimento de boas práticas de gestão. Segundo o autor do artigo, as boas 
práticas de gestão de resíduos sólidos, para além de gerar renda protegem o 
meio ambiente e as doenças que perigam a saúde pública. Assim, recomenda-se 
maior consciencialização aos comerciantes do mercado grossista em matérias 
de gestão de resíduos sólidos, através da massificação da educação cívica e o 
aprimoramento das técnicas e métodos eficazes para gestão de resíduos sóli-
dos urbanos. Recomenda-se, igualmente, às autoridades municipais para que 
implementem políticas e planos interventivos de gestão de resíduos sólidos.

O terceiro analisa as dinâmicas sociopolíticas emergentes na sociedade 
em rede. Através do embasamento bibliográfico, o artigo busca sistematizar 
as dinâmicas sócio-políticas emergentes na sociedade de conhecimento como 
resultado da massificação do uso das tecnologias digitais. O autor constrói os 
seus argumentos com base em tese marxista, que responsabiliza a tecnologia di-
gital como factor dialético, que amplia as dinâmicas sociopolíticas, assumindo 
que o controle exclusivo das tecnologias digitais por corporações transnacio-
nais contribui para a deluição da cidadania política e por conseguinte a crise do 
paradigma democrático. As dinâmicas sociopolíticas decorrentes das transfor-
mações globais em particular as TICs se apresentam tanto como desafio aos 
ciclos de governação vis-a-vis como mecanismo de controle aos cidadãos.

Com base na revisão de literatura, o quarto e último artigo analisa os desa-
fios do uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino superior 
em Moçambique, identificando os problemas que dificultam o uso das TICs 
no ensino superior. O autor do artigo argumenta que a pandemia de COVD-
19 veio despoletar uma realdade oculta nas instituições do ensino superior em 
Moçambique. Durante décadas, as IES pouco investiram na componente das 
TICs. Com a emergência da COVD-19, docentes e discentes despreparados 
para manusear aparelhos tecnólogicos e plataformas digitais, com disparidade 
no acesso à internet, hoje, são chamados a assumirem uma realidade na outrora 
negligenciada. Face às circunstâncias, o artigo recomenda a inclusão das TICs 
nos currículas escolares em pé de igualdade com outras disciplinas. Recomen-
da-se ainda maior investimento em TICs nas IES.
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A relavância destes temas justifca a sua adopção, na Revista Estudos Or-
ganizacionais como instrumento de referência na análise e compreensão das 
dinâmicas sócio-culturais em constante transformação, cujo capitalismo global 
e revolução tecnológica, se assumem factores catalizadores dessas transforma-
ções. Finaliza-se o projecto, acreditando, que além da mera publicação, com-
priu-se com um compromisso académico de disseminar pesquisas e estudos de 
diferentes investigadores que almejam partilhar seus saberes com o público. È 
nossa expectativa, que esta colectânea inspire novas e promissoras experiências 
na abordagem interdisciplinar.

Vasco Banze, PhD.
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IMPLICAÇÕES SOCIOCULTURAIS DA MERCANTILIZAÇÃO 
DO LOBOLO NA COMUNIDADE DE CHALUCUANE, 2005-2017

Rafael Madime

Carlos Mussa

Resumo

O presente artigo, intitulado “Implicações Socioculturais da Mercantiliza-
ção do Lobolo na Comunidade de Chalucuane, 2005-2017”, pretende avaliar as 
implicações socioculturais resultantes da estipulação de valores monetários e 
bens para o Lobolo em Chalucuane. O trabalho foi operacionalizado com base 
nos métodos indutivo e histórico, coadjuvados pelas técnicas bibliográfica e 
documental. Para a recolha de dados aplicou-se entrevista semiestruturada aos 
anciãos locais. Usou também o inquérito por questionário. A amostra incluiu 
45 indivíduos, dos quais 10 homens que lobolaram, 15 mulheres loboladas, 10 
mulheres não loboladas e 10 chefes de família, que tiveram a responsabilidade 
de elaborar listas de pedidos para lobolos já realizados. Para a análise de dados 
usou-se a categorização das respostas dos entrevistados e aplicou-se a técnica 
de análise de conteúdos. Os resultados da pesquisa mostram que, para além 
do lobolo ser uma prática relevante na contracção do matrimónio ao legitimar 
a relação do casal e garantir a protecção, descendência e estabilidade na vida 
conjugal e harmonia social, a aplicação de altos valores monetários em Chalu-
cuane, tem como consequências: o recrudescimento da violência que culmina 
por vezes com a morte da mulher lobolada. Portanto, a apreciação do preço 
do lobolo cria relações tensas entre as famílias dos novos cônjuges levando ao 
rompimento de compromissos matrimoniais.

Palavras-chave: Comunidade, Cultura, Família, Lobolo, Implicações so-
cioculturais

Introdução

Com tema “Implicações Socioculturais da “Mercantilização do Lobolo”, o 
artigo busca avaliar as implicações socioculturais decorrentes da estipulação de 
valores monetários e bens para o lobolo em Chalucuane. Assim, o estudo traz a 
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visão geral dos aspectos que caracterizam a Comunidade de Chalucuane, o seu 
surgimento e sua localização geográfica, bem como sua população. Caracteriza 
também o espaço de pesquisa, olhando sobretudo os aspectos socioculturais. A 
realização do estudo partiu da constatação que mostra, que em algumas famí-
lias de Chalucuane, tem havido divergências familiares devido ao entendimen-
to segundo o qual a partir do momento em que a mulher é lobolada passa a ser 
uma “propriedade” do marido.

O lobolo legitima, neste caso, direitos do marido sobre da mulher; ou seja o 
lobolo é usado como instrumento de dominação da mulher, como de compra e 
venda se tratasse. Este preconceito desencadea o recrudescimento da violência 
doméstica que culmina, por vezes, com a morte da mulher lobolada. Igualmen-
te, cria relações tensas entre as famílias do casal e rompimento de compromis-
sos. O lobolo mal gerido pode causar a violência doméstica, divórcios litigiosos 
e até mau relacionamento entre as famílias dos nubentes. Daqui surge a seguin-
te questão: Quais são as implicações do lobolo na comunidade de Chalucuane?

O estudo é de cunho qualitativo. A abordagem qualitativa serviu para anali-
sar as percepções e os valores culturais e comportamentais que caracterizam as 
comunidades de Chalucuane em relação ao lobolo. Para a realização deste estu-
do foi aplicado um inquérito e entrevistas, cujos informantes são os membros 
da comunidade de Chalucuane. Recorreu-se também à consulta bibliográfica 
e documental e os resultados foram obtidos com base na técnica de análise de 
conteúdos.

O trabalho revela-se importante na medida em que desperta a atenção à 
comunidade de Chalucuane, de modo a encarar o lobolo como uma cerimó-
nia tradicional, que visa unir famílias e consolidar os laços matrimoniais locais 
e não, necessariamente, algo de transação económica. Assim sendo, feito este 
estudo a comunidade poderá compreender que quando se realiza o lobolo não 
implica nem significa “compra” da mulher pelo esposo. Uma vez percebida a 
importância sociocultural do lobolo, as pessoas poderão tomar novas atitudes 
com vista a evitar má interpretação do processo de lobolo. Para a academia o 
estudo é uma modesta contribuição para conhecimento da comunidade de 
Chalucuane. Já para a sociedade a nossa pesquisa contribui para diminuir ca-
sos de violência doméstica decorrente de mau relacionamento entre esposa e 
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esposo por causa da má compreensão do significado e importância do lobolo 
na família africana. De realçar que, o estudo foi elaborado dentro dos padrões 
da ética no que diz respeito ao tratamento da informação recolhida junto dos 
informantes. Neste sentido, todos os inqueridos e entrevistados concordaram 
para serem tratados pelos respectivos nomes.

Comunidade de Chalucuane: População, Surgimento e Localização 
Geográfica

A Comunidade que hoje tem o nome de Chalucuane resulta do povoa-
mento iniciado a partir do século XX. O fundador e primeiro líder desta comu-
nidade foi Sinamela Cossa. Este teve descendentes que foram sendo sucedidos, 
nomeadamente, por: Mugoiane, Chalucuane, Mussoni, Mbangule, Zibi, Khae-
ne, Djothamo, Fuene e Guandjane. Com o tempo, esta comunidade ficou co-
nhecida pelo nome de Mugoiane, filho de Sinamela Cossa. Mugoiane sucedeu 
seu pai, Sinamela. Com a morte de Mugoiane, a liderança passou para Chalu-
cuane. A partir dessa ocasião a comunidade passou a ser chamada pelo mesmo 
nome. Hoje, o nome abrange toda a comunidade da aldeia Chalucuane. “Com 
a morte de Chalucuane subiu ao trono Guandjane, último descendente de Si-
namela sendo este o actual líder comunitário da comunidade de Chalucuane” 
(Mucavele & Baloi, 2010, p.22).

Conforme indicam os dados oficiais da Localidade de Chiduachine 
(2018:1), “a Comunidade de Chalucuane é parte da Localidade de Chidua-
chine que corresponde a seis aldeias, nomeadamente: Chalucuane, Sangene, 
Chiduachine, Nhangale, Zuza e Chinangue…” representadas por nove líderes 
comunitários, integrando também os representantes dos sectores de activida-
des tais como: Agricultura, Saúde, Educação e Ordem e Segurança Públicas.

A Comunidade de Chalucuane localiza-se ao sudoeste do Distrito de 
Chókwe, na província de Gaza. O território Chalucuane é limitado à norte pelo 
Distrito de Chibuto, à oeste pela Localidade de Chilembene, a este e à sul pelo 
Rio Munhuana. A aldeia dista a cerca de 15 km do Posto Administrativo de 
Chilembene e à 60km da sede Distrital2. De acordo com o INE (2007) a Co-
munidade de Chalucuane é constituída por 7. 612 Habitantes sendo 3. 219

2 SERVIÇOS DISTRITAIS DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL, DELEGAÇÃO DE CHÓKWE, 2018�
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 Homens e 4. 393 Mulheres. A maioria desta população dedica-se à agricultura 
de subsistência e criação de gado bovino, caprino e ovino.

O Lobolo na Comunidade de CHALUCUANE: Relevância e Implicações

De forma sequenciada, aqui se apresenta a relevância e implicações do 
lobolo na Comunidade de Chalucuane, onde se destaca em primeiro plano a 
importância do lobolo, em segundo, as causas da estipulação de altos valores 
monetários e bens para o lobolo e, por fim, explicam-se as implicações sociocul-
turais decorrentes da aplicação de altos valores monetários e bens na Comuni-
dade em estudo.

Importância do Lobolo

Em Moçambique, o lobolo constitui uma prática importante nas variadas 
comunidades, integrando o indivíduo numa rede de relações sociais de paren-
tesco e de aliança, tanto na relação com os vivos assim como na “ligação com os 
antepassados”. “O lobolo faz parte da identidade individual e colectiva, ligan-
do “seres humanos vivos com os seus defuntos”, numa rede de interpretações 
do mundo e num conjunto de tradições em contínuo processo de transfor-
mação…” (Bagnol, 2008, p.251). Esta posição é fundamentada pelo CHAÚ-
QUE3. Segundo ele “o lobolo é uma prática indispensável na união conjugal, 
faz parte da identidade cultural; ajuda a manter uma comunicação entre os vi-
vos e os defuntos, permite tranquilizar os antepassados da família da mulher e 
garante protecção, procriação e boa convivência no lar”.

Debruçando-se sobre mesmo assunto, o CHAMBAL4 sustentou o seguin-
te:

O lobolo é uma tradição muito importante em Chalucuane. É parte da 
nossa cultura que deve ser preservada. Não é nenhuma compra, mas sim, 
um agradecimento que é dado aos pais da noiva. Através do lobolo a pes-
soa sente-se valorizada, crescida e é respeitada socialmente. O lobolo serve

3Floriano Captine Chaúque, chefe da Localidade de Chiduachine: entrevista, 13�04�2018
4Maria Chambal, anciã da Comunidade de Chalucuane: entrevista, 17�04�2018
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 para comunicar aos antepassados e a sua família que a mulher contraiu 
matrimónio numa certa família, por forma a reconhecer-se a união e ga-
rantir um casamento saudável. Não só, ajuda também a resolver proble-
mas na vida do casal e legaliza o apelido dos filhos e da sua pertença ao 
pai.

Confrontando o pensamento de Bagnol (2008) com os depoimentos aci-
ma apresentados compreende-se que o lobolo é uma prática sociocultural, e tal-
vez com algum fundamento religioso, sendo muito importante porque permite 
a comunicação entre as famílias envolvidas e os seus antepassados. Essa co-
municação é fundamental para a legalização da ligação entre o noivo e a noiva 
garantido a estabilidade no lar. Todo aquele que deseja constituir uma família 
e um casamento protegido e seguro deve realizar o lobolo, obrigatoriamente. 
Por isso, o lobolo é visto como algo que garante a coesão na família. Segundo 
Granjo (2004, p.47), o lobolo desempenha um papel multidimensional na re-
gião sul de Moçambique: na primeira dimensão é uma cerimónia destinada à 
evocação dos espíritos dos antepassados de uma certa linhagem. Numa dimen-
são espiritual, o ritual permite superar os transtornos e conflitos que o casal 
pode enfrentar ou enfrenta na sua relação conjugal, sinais interpretados como 
consequência directa da falta do lobolo.

Para além dessas dimensões, do lobolo, há que considerar a sua dimensão 
social, pois os nubentes assumem novo estatuto social. O casal adquire, no seu 
meio social, a legitimação da sua vida conjugal perante o colectivo passando a 
ter o controlo sobre a sua descendência e as forças invisíveis. Acredita-se que 
com o lobolo há possibilidade de superar as intempéries da vida conjugal no 
presente e no futuro. Na região sul a descendência é determinada pela linhagem 
do marido. Contudo, o homem é legítimo chefe da família e dono da criança a 
partir do momento em que realiza o lobolo, na falta desta cerimónia o homem 
não tem qualquer autoridade sobre a criança, que geralmente pertence a família 
da mãe. Portanto, só depois do lobolo o homem está autorizado a exigir da mu-
lher a pertença da criança. Esta visão foi sustentada pelo Halare5 que explica:

O lobolo é uma compensação simbólica que se dá à família da noiva, que 
serve para comunicar aos antepassados que” tal fulano” está a sair para

5Carolina Halare, membro da Comunidade de Chalucuane: entrevista, 18�04�2018
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 outra família em casamento. Isso ajuda a evitar na vida do casal, a violên-
cia, as doenças e os problemas de vária ordem, como por exemplo, lobolar 
uma pessoa morta. Se o homem não o faz, fica endividado na família da 
mulher e se tiver filhos, estes pertencem à mãe; só depois do lobolo passam 
a pertencer ao pai. Com o lobolo o casal passa a ser respeitado e torna-se 
um exemplo a seguir na família e na comunidade.

Ainda sobre o papel do lobolo, Fulane explica nos seguintes termos6:

Lobolar é importante porque se assim não o fizer, quando a mulher morre, 
a sua família reclama o lobolo antes do funeral. Caso o marido morra primeiro 
sem lobolar, a mulher é levada de volta para casa dos pais e os filhos pertencem 
a ela. Então, o lobolo vem para evitar esses problemas e legalizar a estabilidade 
do casamento. O mesmo resolve outros problemas conjugais tais como a infer-
tilidade, conflitos conjugais frequentes e má sorte do marido e dos descenden-
tes. Legaliza o apelido dos filhos do casal dando o direito de paternidade e a 
guarda dos filhos ao marido, isto é, se o marido lobola os filhos devem ter o ape-
lido dele e passam a pertencer a ele. Caso contrário, os filhos pertencem à mãe.

Analisando as ideias anteriormente apresentadas nota-se que as narrativas 
dos autóctones indicam que o lobolo é uma aliança entre duas famílias, a da 
noiva e do noivo. Na verdade, o lobolo é um acto que infunde o respeito entre as 
partes envolvidas, ao mesmo tempo que constitui factor da legitimação da tra-
dição nas comunidades africanas. A importância do lobolo reside no facto deste 
legitimar a relação do casal dando o reconhecimento a nível da sua comunida-
de. De facto, logo após o lobolo, o casal passa a ter novo tratamento nas relções 
comunitárias bem como na família. O homem passa a ser o marido legítimo e 
os nubentes assumem a categoria de progenitores legítimos; o casal estabelece 
uma família estável; garante a descendência e sua guarda da criança em favor 
da família do marido. O lobolo traz a harmonia entre as famílias envolvidas, e o 
respeito continua mesmo após a morte de uma das partes, não havendo espaço 
para surgirem litígios acerca da legitimidade do cônjuge sobrevivente.

6Alcinda Fulane, membro da Comunidade de Chalucuane: entrevista, 14� 04� 2018
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É interessante ressaltar que a prática do lobolo, mesmo sendo voluntária, 
ela é na verdade profundamente obrigatória. A não realização do lobolo ou se 
este não cumpre os requisitos exigidos pode acarretar diversos problemas e de-
savenças sociais. O não pagamento do lobolo implica um casamento incomple-
to: assim sendo, a falta do lobolo leva os antepassados a sentirem-se ofendidos 
podendo causar maus momentos para o casal e para a família em geral. Essa 
realidade é confirmada por Cossa7 que diz:

Quanto à importância do lobolo, tenho a dizer que ele permite agradecer 
os pais da noiva e saldar a dívida com os seus antepassados, pois o des-
contentamento destes pode causar infortúnios. É através do lobolo que o 
homem se torna legítimo dono dos filhos e ajuda a evitar assim como re-
solver problemas na vida do casal e dos filhos. Eu fui ao lar em 1976 e não 
fui lobolada logo, mas meu marido prometeu à minha família que faria o 
lobolo. Só que ele acabou perdendo a vida antes de o fazer, na altura eu ti-
nha três filhos. Quando eles cresceram emigraram para África do Sul, mas 
lá encararam muitas dificuldades para conseguir e assegurar um emprego, 
eram despedidos quase sempre e muitas vezes sem salário. Quando procu-
ramos os motivos dessas dificuldades e má sorte, tomamos conhecimento 
de que devia-se ao facto de o meu lobolo não ter sido pago. Para superar 
esses transtornos, uniram esforços e me lobolaram em Janeiro de 2016 e 
até hoje todos estão a trabalhar bem e até contraíram matrimónio.

Como se observa, o lobolo é uma prática secular na comunidade de Chalu-
cuane, a sua prática pode variar de família para família e em função da religião 
que as famílias implicadas professam. Todavia, o lobolo é de carácter obrigató-
rio e revela a união entre duas famílias.

Estipulação de Valores Monetários e Bens no Acto do lobolo

De acordo com a maioria dos entrevistados, em Chalucuane, constata-se 
uma mudança em relação à prática do lobolo, sobretudo, no que tange aos valo-
res monetários e os bens que são exigidos para a sua realização, comparativamente

7Rute Cossa, enfermeira do Centro de Saúde de Chalucuane: entrevista, 18�04�2018
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 àquilo que acontecia no passado. Esta mudança começou a ser notória desde 
os anos anos 2000. Desde lá, o oportunismo e a especulação agravaram-se, hoje 
o valor do lobolo chega a atingir 30.000,00 MT para além de outros bens: cabe-
ça de gado, vestuário para os pais, capulanas e lenços, cerveja, refrescos, rapé e 
vinho. Cossa8 explica:

Antigamente, o valor do lobolo não era tão alto quanto agora, podia lobo-
lar à 100,00 MT, camisa para o pai, capulana e lenço para a mãe, rapé, vi-
nho ou aguardente. A própria cerimónia não era dispendiosa, a família da 
noiva podia ter volta de 6 a 8 galinhas ou mesmo um cabrito para alimen-
tar todos os convidados, preparavam-se bebidas caseiras para esta ocasião 
e as mulheres eram loboladas virgens. Mas, após as cheias de 2000, os 
pais passaram a exigir muita coisa no lobolo, hoje em dia, o dinheiro va-
ria entre 20.000 e 30 000.00, MT e cobram o valor dos filhos. A própria 
cerimónia é bem luxuosa, por isso, os gastos têm sido bem avultados. En-
quanto antigamente vestia-se os pais da noiva, hoje é preciso ter mucume, 
capulanas e lenços para quase toda a família e tem que haver padrinhos.

À semelhança de Cossa, Ncuna9 afirmou o seguinte:

O lobolo, hoje em dia, é um bicho-de-sete-cabeças. A lista das exigências 
tem sido recheada de quantias muito elevadas e grande quantidade de bens. Só 
o valor atinge 30. 000,00. MT Agora até exige-se o valor dos filhos. Assim, se 
tiver filhos antes do lobolo são 3.000,00 MT para o rapaz e 3. 500,00 MT para 
a rapariga.

Por seu turno, Mussane10, também afirmou que:

Quando demonstrei a pretensão de lobolar minha esposa, com a qual 
tenho três filhas, sua família estipulou 39.000,00MT, uma cabeça de gado 
e todos os requisitos que completam a lista das exigências. Eis a razão 
por que eu digo que, os lobolos actuais são bem diferentes das do passado. 
Presentemente os pais pensam que uma filha é fonte da riqueza. O valor

8Toto Cossa, líder comunitário de Chalucuane: entrevista, 16�04�2018
9Maria Paulina Ncuna, membro da comunidade de Chalucuane: entrevista, 16�04�2018
10Rogério Mussane, membro da comunidade de Chalucuane: entrevista, 14�04�2018
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 que se pede no lobolo é muito elevado e a quantidade dos bens tende a 
aumentar cada vez mais. As mulheres não são loboladas virgens e sim 
após gerarem filhos, por isso, no lobolo cobra-se também o valor dos filhos.

Pelos depoimentos apresentados acima, percebe-se que, o lobolo é uma 
prática dinâmica que, com o tempo, vai rejeitando e incorporando outros pa-
drões e valores no seu modus operandi. Várias são as causas da estipulação de 
altos valores monetários e bens para o lobolo em Chalucuane. De acordo com 
os 35 entrevistados (correspondentes a 70 % da amostra) e 12 inquiridos (cor-
respondentes a 24% da amostra) as causas comuns que geram mudanças na 
maneira de realizar o lobolo são as seguintes:

Adinâmica social e a subida contínua dos preços dos produtos, ou seja, 
subida do custo de vida; (ii) a pobreza da família da noiva e a falta de 
cooperação das duas famílias nas despesas da cerimónia; (iii) as possibi-
lidades económicas e classe social do noivo; (iv) a necessidade de retorno/
lucro pelo investimento feito no sustento e na escolaridade da rapariga, o 
elevado custo na formação e educação da rapariga, principalmente se ela 
tem um diploma do curso superior; (v) a união do casal e a geração de 
filhos antes do lobolo, que representa uma “ofensa” a ser reparada.

No mesmo diapasão, o depoimento de Macamo11 explica que:

As multas pelo rapto da noiva da sua família para a do marido, bem como 
os filhos antes do lobolo da noiva fazem subir o valor do lobolo; a falta 
de condições da família da noiva e a subida do custo de vida faz com que 
esta família se endivide para suster a cerimónia e quando o valor do lobolo 
chega, sai para pagar as dívidas. As vezes a pura avidez de lucro e os gastos 
pela escolaridade da noiva, também, influem na estipulação de altos valo-
res no lobolo, porque há casos em que o genro rapta a noiva e interrompe 
a formação, quando é assim, a frustração do pai faz com que aumente 
a quantia do lobolo porque lá no lar não continua a escola, é como se o 
investimento dele tivesse sido em vão.

Macamo12, também explica as causas da estipulação de valores monetários 
elevados nos seguintes termos:

11Àlvaro Pedro Macamo, agricultor da Comunidade de Chalucuane: entrevista, 17�04�2018
12José Macamo, membro da Comunidade de Chalucuane: entrevista, 19�04�2018
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Por causa da mudança dos tempos e subida do custo de vida e dos preços 
dos produtos, uma cerimónia de lobolo é dispendiosa por isso o valor também 
tende a elevar-se. Quando um pai tiver formado a filha, quer um retorno por 
aquele investimento, pois após trabalhar, o vencimento beneficia sobretudo à 
família do marido. Não só, mas também, as vezes quando o pai avalia positiva-
mente a condição económica do genro, aumenta o valor do lobolo. A questão 
da pobreza também influencia muito na especulação do valor do lobolo, uma 
vez que, se um pai não trabalha e não tem dinheiro pede muito dinheiro, por-
que ele contrai dívidas, na expectativa de pagar com o valor do lobolo e muitas 
vezes o pai recebe um valor que só cabe para saldar a dívida e ele fica sem nada

Assim, sendo o lobolo um fenómeno social que varia de uma família para a 
outra, as razões da sua especulação também variam consoante as sensibilidades 
e situações de cada família e de acordo com o tempo. Tomando como exemplo 
o lobolo de Orcieta Cossa, que foi realizado a 31 de Março de 2017, viu-se que 
foi exigida: a quantia de 22. 000,00 MT, sendo 5. 000,00 MT valor da multa 
pelos filhos que esta teve antes do lobolo; uma cabeça de vaca; dois fatos para 
os pais; sete mucumes; 18 capulanas e seis lenços; caixas de refresco (duas) e 
duas caixas de cerveja; dois garrafões de vinho; duas garrafas de vinho (1 litro 
cada) e rapé.

Questionado sobre as razões das exigências desse género, Cossa13, na ca-
tegoria de pai de Orcieta e chefe da lista do lobolo, respondeu nos seguintes 
termos:

A evolução dos tempos e a subida do custo de vida é uma das razões pois, 
para reunir todos requisitos para o copo de água do lobolo da minha filha tive 
que gastar demasiadamente, o que piorava a situação é que eu já não trabalho e 
era incapaz de realizar a cerimónia, dada a falta de dinheiro. Outra coisa é que 
meu genro raptou minha filha e vivem juntos a nove anos e tiveram dois filhos 
por isso tive que multa-lo pelo rapto e pelos filhos antes do lobolo. Outra razão 
da preferência do valor supracitado foi porque meu genro trabalha bem, visto 
que, é mineiro na África do Sul, então a sua condição económica, assegurava-
-me que ele haveria de conseguir o valor estipulado.

13Armindo Cossa, membro da Comunidade de Chalucuane: entrevista, 16�04�2018
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Na sua explicação Cossa ainda acrescenta o seguinte:

Quando o lobolo tiver sido incompleto ou se o mesmo não for obesrvado, 
têm ocorrido casos de lobolos feitos após a morte da mulher, existindo famílias 
que não aceitam realizar o funeral da familiar sem que primeiro se faça o lobolo 
da defunta mulher. No meu entender, para atenuar as consequências nefastas 
do lobolo seria bom que o governo local e a liderança comunitária sensibilizas-
sem a população, por meio de reuniões e palestras, de forma a compreender 
que a especulação no lobolo traz desvantagens e deturpa o seu significado so-
ciocultural, real.

Implicações Socioculturais da Mercatinlização do lobolo em Chalu-
cuane

Antes de mais, importa referir que, no âmbito das implicações da estipula-
ção de altas quantias monetárias para o lobolo em Chalucuane, apenas foram 
notórias as implicações negativas.

A fixação de valores monetários elevados para o lobolo leva ao envenena-
mento da vida conjugal e à exploração das mulheres pelos seus maridos, 
porque, uma vez loboladas, estão à mercê do domínio masculino sobre sua 
capacidade de trabalho e reprodução, além de maus tratos. Não só, para 
além da violência conjugal, os sogros querem que ela faça tudo e todo o 
tipo de trabalho, como forma de restituir o valor gasto no lobolo. E quando 
é assim, o lar aos poucos vai se destruir porque eles tratam-na como se não 
a quisessem e no final rompe e volta para casa dos pais, e o relacionamento 
entre as duas famílias torna-se tenso. Vista a nível do bairro, essa situação 
leva a comunidade a pensar que o lobolo não é bom, pois é um meio de ex-
plorar e alienar mulher, e, no entanto, aos poucos aquele valor que sempre 
foi reservado a esse ritual desaparece 14.

A posição anterior foi reafirmada por Cossa15, ao sustentar o seguinte:

As mulheres loboladas com altos valores monetários sofrem maus tratos no 
lar, visto que, todos os problemas do casal são, geralmente, resolvidos com 
violência devido ao dinheiro despendido no lobolo. Os sogros, também, 
fazem de tudo para que ela trabalhe demasiado e qualquer erro, dizem: 
“faz  tudo  de  qualquer maneira enquanto despendemos muito dinheiro e

14Aurélio Gundane, director da EP 1 e 2 de Chalucuane, entrevista: 13�04�2018
15Orcieta Cossa, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 16-04-2018
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na sua casa ainda nem acabaram nosso dinheiro”. As vezes o lar pode 
acabar porque a mulher vai suportar o sofrimento até chegar a vez que 
decide ir embora. Essa situação afecta ainda, por um lado, o relaciona-
mento entre os compadres, daí que, surgem as contendas que culminam 
no rompimento de saudações e visitas e por outro lado, concorre para a 
desvalorização do lobolo a nível da comunidade.

Os depoimentos acima mostram que, de facto, os actuais moldes de rea-
lização do lobolo em Chalucuane, não ajudam na consolidação do laço matri-
monial. Muitas vezes os lobolos são concluídos na base de altas somas de di-
nheiro e bens. Havendo intrigas no casal os valores e bens envolvidos no lobolo 
são evocados para justificar a violência doméstica, muitas vezes em desfavor da 
mulher. Os maridos justificam que eles têm todo direito sobre a mulher, uma 
vez que se pagou aos sogros um valor elevado pelo lobolo, servindo de pretex-
to para violentar, explorar e marginalizar as mulheres e isto concorre para a 
quebra do contrato matrimonial. Consequentemente geram-se relações tensas 
entre ambas as famílias, visto que, duma ou doutra forma, o sofrimento da mu-
lher aflige a família de sua proveniência. É notório ainda, que a especulação do 
valor do lobolo cria desconforto e perda do valor simbólico social que o lobolo 
representa ao nível da comunidade.

A amostra, em cerca de 90% (correspondente a 45 indivíduos), evidencia 
que as implicações socioculturais da fixação de elevados valores monetários 
e da exigência de vários bens no acto do lobolo, em Chalucuane têm como 
resultado a violência doméstica frequente que por vezes resulta na morte da 
mulher lobolada. Além disso, os divórcios são frequentes, havendo relações 
tensas entre ambas as famílias envolvidas no pacto matrimonial. Cerca de 10% 
de informantes defende que, dependendo das famílias, há ocasiões em que a 
questão do valor do lobolo não interfere na vida conjugal e social da mulher, 
pois existem mulheres que tendo sido loboladas com muito dinheiro, elas são 
felizes e convivem bem com os sogros (vide o gráfico 1).                                                                                                      
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Gráfico 1: Implicações Socioculturais da estipulação de altos valores monetários e bens no lobolo em 

Chalucuane 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de inquéritos aplicados aos informantes, 2018. 
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lar, visto que, a família quer ver retribuído o valor gasto no lobolo através de muito trabalho e 
obediência a tudo e todos na família. Conseguindo ou não satisfazer as expectativas dos sogros, 
estes falam muito e a nora vive constrangida. É por isso que geralmente entre as duas famílias 
da proveniência do casal não há entendimento, as relações são tensas. 

Outro depoimento, de Mavuie17, indica que a violência conjugal, como um problema, é algo 

grave enfrentado pelas mulheres loboladas: 

A fixação de uma alta compensação matrimonial causa problemas de relacionamento entre a 
mulher e o marido assim como com os sogros no lar. Ela sofre muito no lar, primeiro, porque o 
marido diz que a comprou por isso deve a ele total obediência, isso acaba interferindo na vida 
conjugal pois, o amor é posto de lado, por essa razão, a ameaça de conflitos que terminem no 
divórcio está sempre presente na vida do casal. Os sogros também não a deixam em paz, fazem 
dela um instrumento de trabalho, castigam como forma de compensar o valor do lobolo, e 
quando essa situação chega aos ouvidos da família da noiva, as relações entre as duas famílias 
ficam desagradáveis e aqui na comunidade, alguns acabam tendo uma conotação negativa do 
lobolo assumindo-o como um jogo de interesse que induz à desgraça da mulher.  

 
16Alcinda Machel, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 17-04-2018 
17Mavuie, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 16-04-2018 
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Diante desta realidade e do exposto, importa observar o depoimento de 
Machel16, que faz saber o seguinte:

Uma mulher lobolada com altas somas de dinheiro e bens é vítima de vio-
lência física e psicológica no lar. Muito além de tornar-se parte da família, 
ela é tida como mão-de-obra no lar, visto que, a família quer ver retribuído 
o valor gasto no lobolo através de muito trabalho e obediência a tudo e to-
dos na família. Conseguindo ou não satisfazer as expectativas dos sogros, 
estes falam muito e a nora vive constrangida. É por isso que geralmente 
entre as duas famílias da proveniência do casal não há entendimento, as 
relações são tensas.

Outro depoimento, de Mavuie17, indica que a violência conjugal, como um 
problema, é algo grave enfrentado pelas mulheres loboladas:

A fixação de uma alta compensação matrimonial causa problemas de re-
lacionamento entre a mulher e o marido assim como com os sogros no lar. 
Ela sofre muito no lar, primeiro, porque o marido diz que a comprou por 
isso deve a ele total obediência, isso acaba interferindo na vida conjugal 
pois, o amor é posto de lado, por essa razão, a ameaça de conflitos que

16Alcinda Machel, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 17-04-2018
17Mavuie, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 16-04-2018

 Gráfico 1: Implicações Socioculturais da estipulação de altos valores monetários e bens 
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 terminem no divórcio está sempre presente na vida do casal. Os sogros 
também não a deixam em paz, fazem dela um instrumento de trabalho, 
castigam como forma de compensar o valor do lobolo, e quando essa si-
tuação chega aos ouvidos da família da noiva, as relações entre as duas 
famílias ficam desagradáveis e aqui na comunidade, alguns acabam tendo 
uma conotação negativa do lobolo assumindo-o como um jogo de interesse 
que induz à desgraça da mulher.

Por seu turno, Mbombi18, indica que as implicações de lobolos feitos com 
quantias elevadas são:

Os lobolos actuais são equiparados com compra de um tractor. A mulher é 
considerada um tractor pelo facto de ter sido lobolada com valores mone-
tários e bens inestimáveis. Portanto, ela deve fazer tudo e, sobretudo, ir a 
machamba na íntegra, ela é explorada. Muitas vezes a vida conjugal não 
é boa porque qualquer pedido que ela for a fazer ao marido, ele invoca a 
questão do dinheiro do lobolo. A mulher vai suportar os maus tratos, mas 
chega uma fase em que ela explode e a relação acaba. Com isso, entre as 
duas famílias surge barrulho e desavenças. Na comunidade não há mais 
respeito pelo lobolo, este ritual, antes visto como um agradecimento, passa 
a ser considerado um negócio e um meio de explorar mulheres.

As narrativas anteriores mostram que há especulação na exigência de quan-
tias do lobolo que implica a violência doméstica, a nora sofre no lar e há con-
tendas entre ela e os sogros, assim como entre os compadres. Os desacordos 
transmitem, igualmente, a ideia de haver desavenças que podem culminar no 
divórcio, factos que são eminentes na vida do casal. Mas o casal em desavença 
não é o único a sofrer. É possível que uma das famílias, que antes talvez fosse 
feliz, fique destruída, em consequência destes atritos ou mesmo do divórcio. A 
falta de paz e harmonia no casal leva ao divórcio e gera ódios entre familiares. 
Outro entendimento que se pode ter dos depoimentos acima apresentados é 
a ideia de que a especulação do valor de “compensação matrimonial” causa a 
deturpação do significado do lobolo, na medida em que este ritual passa a ser 
considerado uma instituição meramente comercial, eis pois a razão porque al-
guns lobolos são vistos como uma transacção comercial.

18Rufina Mbombi, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 16-04-2018
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Segundo Junod (1996:270-271), a primeira consequência lamentável do 
lobolo é que a mulher é evidentemente reduzida a uma situação inferior pelo 
facto de ter sido “paga”. Em segundo lugar, ela deve trabalhar para o marido, 
que lhe dá muito pouco em troca. É verdade que não é uma escrava, mas é uma 
propriedade. Novo rol de consequências resultantes deste costume são as rela-
ções tensas existentes entre os dois grupos que participam no contrato.

Em situações mais extremas a aplicação de altas quantias monetárias no lo-
bolo pode levar à morte da mulher lobolada, conforme testemunhou Tivane19:

Após polémica pela quantia de compensação matrimonial, Nélia Tivane 
foi lobolada em 2005, com 17.000,00 e todos requisitos que compõe a 
lista do lobolo. No lar, o relacionamento com as outras noras e os sogros 
era muito difícil, lhe chamavam nomes e ela não tinha paz, pois as outras 
noras tinham muita inveja, uma vez que, não tiveram um lobolo igual e 
os sogros não gostavam dela porque gastou-lhes muito dinheiro, e a aposta 
era ver o que ela tinha a ponto de merecer um lobolo desse género. Dado 
o mau relacionamento associado à inveja, minha filha foi enfeitiçada e 
morreu. Caí no arrependimento pela quantia exigida e aprendi que dar 
sua filha em lobolo baseado em valores monetários e bens exorbitantes é 
condená-la ao sofrimento e a morte. Depois desse caso, seguiram mais três 
casos de morte devido ao lobolo e as mulheres começaram a temer o lobolo.

De acordo com os entrevistados e inqueridos, os resultados da aplicação de 
altos valores monetários e bens no lobolo têm implicado, em segundo plano, o 
rompimento de compromissos (6%), falta do lobolo durante a união conjugal 
(50%); lobolo incompleto (6%), lobolo obrigatório após a morte da esposa 
(8%); e a deturpação do lobolo (30%) visto que, consideram-na um negócio, 
mecanismo de adquirir bens, dinheiro e um meio de exploração e alienação da 
mulher (Vide o gráfico 2):

19Joaquim Tivane, pastor da Igreja do Nazareno no 3º bairro de Chalucuane: entrevista, 14�04�2018
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Gráfico 2: Resultados da aplicação de altos valores monetários e bens no lobolo em Chalucuane 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de inquéritos aplicados aos informantes, 2018. 
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Como evidência do exposto anteriormente, cabe trazer a opinião de Ma-
cambaco20 que diz:

Ultimamente são muito poucas pessoas que optam pelo lobolo, maiori-
tariamente se raptam ou se apresentam e começam a fazer a vida juntos pois 
temem o valor que lhes é pedido para o lobolo, pelos pais da noiva, alguns lo-
bolam tardiamente. Esses valores, as vezes levam o casal a se separar pelo facto 
de o marido/namorado não reunir condições para o lobolo. Na verdade, a falta 
do lobolo durante o pacto matrimonial faz com que este, venha ser exigido e 
pago no velório da esposa. É certo que com essa nova forma de lobolar, o lobolo 
como nossa herança e identidade cultural não vai desaparecer, mas isso é moti-
vo principal da sua deturpação e fraca aderência ao mesmo.

Uma outra narrativa que explica as implicações de estipulação de altos va-
lores monetários no lobolo é de Cossa21, quando refere que,

Uma vez que a quantia do lobolo é muito alta, outros fazem apenas apre-
sentação e começam uma família e se não lobolar mais, com o tempo, caí 
em perigo de lobolo após a morte da esposa, uma vez que, nessa comuni-
dade, caso a mulher morra antes do lobolo há uma obrigatoriedade de o 
genro pagar o dote. Antes desse pagamento não há enterro. A especulação 
do valor do lobolo gera, ainda, rompimento de compromisso pois, muitas 
vezes, quando os jovens vão as casas das noivas e expõem a intenção de

20Salatiel Macambaco, professor da EPC do 3º Bairro de Chalucuane, entrevista: 18-04-2018
21Alson Cossa, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Chalucuane: entrevista, 17�04�2018
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 contrair o matrimónio com as mesmas, são dadas listas de exigências ab-
surdas e assustadoras, e sentindo-se incapaz de conseguir o lobolo, rompe o 
relacionamento e desiste assim da rapariga. Bem que alguns lobolam mas 
não completam todos requisitos e ficam endividados na família da esposa. 
Daí que muitos jovens não são a favor do lobolo, não dão importância, 
consideram-no apenas como uma espécie de lucro para o pai e instrumento 
pelo qual adquirem-se bens materiais e dinheiro.

Declaração idêntica foi manifestada por Muzuane22, ao frisar que:

A exigência de valores altos e assustadores para o lobolo causa a falta do 
lobolo, isto é, assim que os valores do lobolo sobem constantemente e o 
índice de desemprego torna-se cada vez mais acentuado, não é fácil, por 
exemplo, um biscateiro conseguir o valor que se exige actualmente. Daí 
que, muitos preferem contrair matrimónio mediante o rapto da rapari-
ga/a apresentação do noivo. E alguns desses casais que assim se formam, 
sofrem problemas de relacionamento e divórcio, muitas vezes incitados 
pela fúria dos antepassados pela falta do cumprimento do lobolo. A fal-
ta do lobolo durante a união conjugal gera, ainda, conflitos mais tarde, 
isto é, quando a mulher morre obrigam o seu marido lobolar durante a 
cerimónia fúnebre. E isso tudo corrompe bastante o significado e o valor 
sociocultural do lobolo.

Diante do exposto, percebe-se que o lobolo tem sido deturpado pela comu-
nidade. Enquanto antigamente significava gratificação, pacto e um elemento 
edificador de lar; garantia a estabilidade do matrimónio, harmonia social e for-
tificava a solidariedade entre dois grupos, hoje, devido à especulação, é visto 
como um ritual que dificulta a união conjugal e instabiliza o laço matrimonial 
na medida em que origina a violência e desgraça da mulher; relações tensas 
entre ambas famílias; rompimento de compromissos; falta do lobolo durante a 
união conjugal; lobolo incompleto; lobolo obrigatório após a morte da esposa.

Quanto ao rompimento de compromissos, importa realçar que, ele resulta 
da incapacidade do noivo em reunir o valor e todos requisitos do lobolo, como 
disse Macamo23:

22Renito Muzuane, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 16-04-2018
23Admira Macamo, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 19-04-2018
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Meu namorado quando mostrou a pretensão de contrair matrimónio foi 
espantado com uma lista exigindo 20. 000,00, três cabeças de gado e todos 
requisitos que fazem a lista de lobolo. Daí que, uma vez que não reunia 
todas as condições para o lobolo, aos poucos, foi rompendo o compromisso 
e ficou com uma outra rapariga que tanto ele, assim como os pais diziam 
não ser cara. Há que perceber nisso, que a estipulação de altos valores mo-
netários e vários bens no lobolo não é benéfica porque compromete a conti-
nuidade do lobolo como tradição da comunidade de Chalucuane visto que 
muitos não conseguem lobolar.

No que concerne ao lobolo após a morte da esposa, cabe esclarecer que, ge-
ralmente o lobolo não é pago na totalidade, muitas vezes entrega-se o dinheiro 
ou mesmo a cabeça de gado, dispensando assim os tecidos, o vinho, o refresco, 
cerveja, entre outros, assim explicou Amélia Ndlalane.

Em relação à falta do lobolo durante o pacto matrimonial, Chambal24 sus-
tentou que:

Em Chalucuane a falta do lobolo tornou-se uma verdade muito bem assu-
mida. A maioria dos casais não realizaram o lobolo, apenas se raptaram 
ou fizeram apresentação, visto que, a princípio ignoraram o lobolo ou não 
reuniam condições para tal. Por exemplo, a minha união com Ana Jércia, 
processou-se via apresentação. A união foi em 2013, quando mostrei a 
pretensão de lobolar, a família da minha esposa, exigiu 20. 000,00, uma 
cabeça e todos requisitos patentes na lista de lobolo. Uma vez que o valor 
era muito não consegui lobolar, terminei apenas na apresentação e hoje 
temos dois filhos.

Há que realçar, também, que o matrimónio feito sob regime de apresenta-
ção ou rapto, é, às vezes, ameaçado por problemas de vária ordem (enfermida-
de, infertilidade, infortúnios, etc) interpretados como a fúria dos antepassados 
devido à falta do lobolo. Caso digno de destaque é de Manhique25, cujo ma-
trimónio foi mediante a apresentação, descrito logo a seguir:

24Jorge Chambal, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 14-04-2018
25Piqueta Manhique, membro da comunidade de Chalucuane, entrevista: 14-04-2018
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Contra a vontade da minha família, que alegava que eu ainda era criança 
na época, realizou-se, em 2014, o meu matrimónio com José Mundlovo. 
A princípio, a relação era saudável, mas após a decisão de ter um filho, 
problemas vieram, eu engravidava, mas, embora sem nenhum problema 
de saúde, ocorria sempre um aborto espontâneo. Após essas tentativas fra-
cassadas, em 2017, meu marido decidiu começar a organizar o lobolo, 
porque ao nosso ver, esses problemas são causados pela insatisfação dos 
antepassados uma vez que o lobolo não foi pago.

Neste depoimento percebe-se que a questão da ancestralidade é muito 
profunda no lobolo, e que o casamento só se realiza em solidariedade e coo-
peração com o mundo invisível. Isto torna o lobolo indispensável no processo 
matrimonial pois, através dele os antepassados dos dois grupos tomam conhe-
cimento da união conjugal, convergem, simpatizam, e por sua vez, abençoam 
e protegem o casamento. Portanto, o lobolo aparece como um dos mais im-
portantes processos sociais do africano, permitindo evitar assim como resolver 
problemas conjugais incitados, muitas vezes pelos antepassados.

Considerações Finais

O lobolo é uma prática sociocultural africana. Ele visa compensar a saída da 
mulher da sua família para o casamento, sabe-se que na família africana a mu-
lher além de procriar ela também produz (na agricultura familiar), ora quando 
ela é subtraída da sua família original há um déficit. Tal déficit é compensado 
pelo lobolo, hipoteticamente. O lobolo é importante porque legitima o ma-
trimónio tradicional e garante a coesão, protecção, estabilidade na vida conju-
gal. O lobolo cria harmonia social e garante, ainda, a descendência e a guarda da 
mulher na família do noivo.

A fixação de valores monetários e bens exorbitantes para o lobolo constitui 
o actual figurino na prática do lobolo em Chalucuane. As razões que explicam 
esse novo modelo são a dinâmica social e a carestia do custo de vida; a condição 
económica e classe social do noivo ou da sua família.

Nota-se que algumas famílias cobram valores elevados no custo no lobolo 
porque elas julgam que desta forma têm compensação pelos custos havidos e 
que tiveram para formar, fazer crescer e educar a mulher lobolada. Daí se exige 
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o retorno do que se investiu na menina ou mulher lobolada, compensando o 
esforço e o valor despendido no sustento da lobolada, na educação e na forma-
ção profissional da rapariga. Mas nota-se também que a pobreza da família da 
noiva pode em alguns casos justificar a cobrança de valores elevados no acto do 
lobolo. Quando não há diálogo e cooperação entre as duas famílias no lobolo as 
despesas da cerimónia recaem sobretudo no homem (nubente). A multa apli-
cada ao homem que fez filhos antes de lobolar visa repor a honra e dignidade 
da família da mulher pois fazer filhos antes da união do casal é uma desonra, 
segundo a percepção da comunidade. A geração de filhos só devia ocorrer de-
pois de realizar o lobolo.

E, como consequência da prática de especulação no acto do lobolo consta-
tou-se evidências de violência doméstica que, algumas vezes, resulta na morte 
da mulher lobolada. Quando assim acontece surgem relações tensas entre fa-
mílias envolvidas no laço matrimonial podendo até provocar o rompimento de 
compromissos. Do mesmo modo, quando o homem julgar que a mulher não 
está cumprindo seu dever como esposa o homem tem a prerrogativa de exigir 
a devolução da esposa aos seus pais ou familiares. Isto também acontece nos 
casos em que o lobolo for mal cumprido durante a união conjugal. O lobolo in-
completo implica a obrigatoriedade de se lobolar mesmo após a morte da espo-
sa. Conclui-se, que o lobolo é uma prática sociocultural importante nas famílias 
africanas uma vez que através dele se selam os laços de união e familiaridade 
entre duas famílias distintas.
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Qudro: Lista de Entrevistados 

Ordem Nome completo Local da entrevista Data da entrevista 
01 Admira Macamo Chalucuane 19.04.2018 
02 Alberto Cossa Chalucuane 17.04.2018 
03 Alcinda Fulane Chalucuane 14.04.2018 
04 Alcinda Machel Chalucuane 18.04.2018 
05 Alice Cossa Chalucuane 19.04.2018 
06 Alson Cossa Chalucuane 17.04.2018 
07 Álvaro Macamo Chalucuane 17.04.2018 
08 Amélia Ndlalane Chalucuane 16.04.2018 
09 Anabela Mavuie Chalucuane 16.04.2018 
10 António Ndlala Chalucuane 19.04.2018 
11 Argentina Nwalane Chalucuane 14.04.2018 
12 Armindo Cossa Chalucuane 16.04.2018 
13 Augusto Mavuie Chalucuane 16.04.2018 
14 Aurélio Gundane Chalucuane 13.04.2018 
15 Carlos Macamo Chalucuane 18.04.2018 
16 Carolina Halare Chalucuane 18.04.2018 
17 Celeste Ndlalane Chalucuane 04.05.2018 
18 Damião Ngonhamo Chalucuane 04.05.2018 
19 Délcia Ndlala Chalucuane 19.04.2018 
20 Domingos Cossa Chalucuane 19.04.2018 
21 Floriano Chaúque Chalucuane 13.04.2018 
22 Janeta Mussane Chalucuane 13.04.2018 
23 João Bila Chalucuane 03.05.2018 
24 João Cossa Chalucuane 20.04.2018 
25 Joaquim Tivane Chalucuane 14.04.2018 
26 José Bila Chalucuane 14.04.2018 
27 José Macamo Chalucuane 19.04.2018 
28 José Mundlovo Chalucuane 19.04.2018 
29 Jossias Nuvunga Chalucuane 18.04.2018 
30  Jorge Chambal Chalucuane 14.04.2018 
31 Lurdes  Ncuna Chalucuane 18.04.2018 
32 Maria Mundlovo Chalucuane 18.04.2018 
33 Maria Paulina Ncuna Chalucuane 16.04.2018 
34 Maria Chambal Chalucuane 17.04.2018 
35 Maria Mula Chalucuane 18.04.2018 
36 Marta Chambal Chalucuane 17.04.2018 
37 Milagrosa Ndlalane Chalucuane 03.05.2018 
38 Orcieta Cossa Chalucuane 16.04.2018 
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39 Paulina Muzuane Chalucuane 14.04.2018 
40 Piqueta Manhique Chalucuane 20.04.2018 
41 Rafael Domingos Chalucuane 17.04.2018 
42 Renito Muzuane Chalucuane 16.04.2018 
43 Rogério Mussane Chalucuane 20.04.2018 
44 Rosa Mbombi Chalucuane 20.04.2018 
45 Rosita Mbombi Chalucuane 18.04.2018 
Fonte: Elaboração própria dos autores 
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AVALIAÇÃO DAS PERCEPÇÕES DOS COMERCIANTES DO 
MERCADO GROSSISTA DO ZIMPETO EM MATÉRIAS DE GES-

TÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Fiel Orlando Matsinhe

Resumo

Através do Município da cidade de Maputo e organizações não-governa-
mentais, o governo de Moçambique tem desencadeado esforços para conscien-
cializar a população comerciante e a sociedade no geral sobre a importância de 
preservação e conservação do meio ambiente e dos resíduos sólidos. O presente 
artigo tem como obejectivo avaliar o comportamento e o nível de conhecimen-
to de comerciantes e os esforços do município da cidade de Maputo em relação 
à gestão de resíduos sólidos. Para o efeito, foi administrado um questionário 
junto dos comerciantes do Mercado Grossista do Zimpeto, onde se constatou 
a má gestão de resíduos sólidos em virtude da falta de conhecimento e métodos 
mais eficazes que possam contribuir na melhoria da gestão. As boas práticas 
da gestão de resíduos sólidos geram rendimentos, bem como proporcionam 
melhores práticas de preservação e conservação do meio ambiente. Assim, re-
comenda-se a intensificação da educação cívica às comunidades comerciantes 
sobre a importância económica, social e ambiental de resíduos sólidos.

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos, Mercado Grossista, Comerciantes.

Introdução

O constante crescimento económico e demográfico dos centros urbanos 
tem como consequências maior produção de resíduos sólidos. Moçambique 
conta com 130 Municípios com crescimento económico e urbano e sofre 
profundas transformações ambientais do ponto de vista de gestão de resíduos 
sólidos urbanos. A problemática de gestão de resíduos sólidos urbanos em 
Moçambique é um fenómeno recente, entretanto constitui um desafio na 
maioria das cidades e vilas municipais. A causa principal de proliferação 
de resíduos sólidos nas metrópoles é atribuída à insuficiência de recursos 
materiais, humanos e a fraca participação pública na gestão e desconhecimento 
do valor económico dos resíduos sólidos (MICOA26, 2012).

26 Antigo Ministério para Coordenação de Acção Ambiental, actual MITA – Ministério da Terra e Ambiente
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Em Moçambique, a população urbana da capital do país apresenta um 
crescimento económico e urbano esponencial, porém é notável a falta de capa-
cidade do município em gerir os resíduos sólidos na urbe. Os resíduos sólidos 
são fruto de actividades humanas, que resultam da má conservação ou mesmo 
subaproveitamento. Geralmente, os resíduos são depositados nas lixeiras, às 
vezes, sem observância dos cuidados ambientais. É dentro deste contexto, que 
o artigo pretende avaliar as percepções sociais em matérias de gestão de resí-
duos sólidos urbanos no mercado grossista do zimpeto, situado na cidade de 
Maputo. A avaliação incide sobre os constrangimentos que derivam do desco-
nhecimento da gestão desses resíduos bem como da dificuldade das entidades 
municipais e dos outros actores sociais, que participam directa ou indirecta-
mente na gestão dos resíduos sólidos urbanos.

Do ponto de vista geográfico, zimpeto é uma zona per-urbana da cidade de 
Maputo, com cerca de 27.689 habitantes27. Situa-se no distrito Municipal Ka-
mubukuane a norte da cidade de Maputo. É neste perimétro onde se localiza o 
mercado grossista de Zimpeto inaugurado em 2007. Este mercado foi erguido 
como forma de diminuir a pressão e fluxo dos vendedores e compradores que 
se fazia sentir no anterior mercado informal grossista de Malanga, na Cidade 
de Maputo.

Os vendedores do mercado residem maioritariamente em bairros circo-vi-
zinhos do mercado grossista do zimpeto, tais como Kumbeza, Intaka, CMC, 
Marracuene, Zona Verde, Zimpeto, Khongolote, Ndlavela, Benfica, Malhazi-
ne, Albazine. Neste mercado, verifica-se diariamente a concentração de diver-
sas actividades comerciais em ambiente de negócio formal e informal, o que 
contribui para produção de diversos resíduos sólidos entre orgânicos e inor-
gânicos. Entretanto, o aumento da produção de resíduos sólidos não é acom-
panhado de acções de boas práticas de gestão. A falta dessas prática resulta em 
problemas relacionados, com a saúde pública, qualidade do ambiente e causam 
algumas doenças (malária, cólera, entre outras, resultantes da fraca sanidade e 
gestão de resíduos sólidos).

27 Administração Municipal Kamubukuana�
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A elaboração deste artigo consiste na abordagem qualitativa, com base na 
descrição do comportamento dos comerciantes do mercado grossista do zim-
peto em relação à gestão de resíduos sólidos. Foram consideradas técnicas de 
pesquisa, a observação participativa, questionário e revisão bibliográfica. Estas 
técnicas, de forma combinada, facilitaram a recolha de dados no mercado gros-
sista do zimpeto. O artigo está estruturado em quatro (4) partes: introdução, 
breve revisão da literatura, apresentação e análise dos resultados e considera-
ções finais.

Breve Revisão de Literatura

A literatura sobre a gestão de resíduos sólidos ainda é escassa. Contudo, 
dentro dessa escassez destacam-se autores como SEIBERT (2014); SILVA e 
ALMEIDA (2010). Seibert (2014/Sd) define “resíduo como sendo tudo aqui-
lo que sobra de uma determinada actividade, ou seja, é o que popularmente é 
chamado de lixo. Como resíduos, possuem valores sociais, económicos e am-
bientais que podem ser preservados, a partir do descarte, colecta selectiva e 
consequente reciclagem”.

O Decreto Lei nº 94/2014, 11 de Dezembro de 2014 do Regulamento so-
bre a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, define resíduos sólidos urbanos 
como sendo aqueles que resultam de todas as actividades domésticas e comer-
ciais de aglomerados populacionais.

Silva e Almeida (2010/Sd), entendem resíduos sólidos como sendo todo o 
material gerado a partir de actividades que podem ter a sua origem na indústria, 
nos resíduos domésticos, nos hospitais, nos centros comerciais, provenientes 
da agricultura, entre outro tipo de actividades, que podem consequentemente 
ser utilizados como matéria-prima. Após a separação ou colecta selectiva dos 
resíduos pode-se encontrar materiais que podem servir para uma outra utilida-
de, a esses é que se dá o nome de resíduo sólido.

Esta definição remete ao conhecimento de tipos de métodos relacionados 
com a conservação e preservação do meio ambiente e tratamento adequado de 
resíduos sólidos. Segundo Freitas (2014, p.15) a consciencialização do indi-
víduo, pode ser o método mais eficaz, pois permite educar a população sobre 
a importância da natureza e sua conservação. Como consequência directa da 
falta dessa educação cívica, verifica-se um aumento na produção de resíduos 
sólidos, tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nos gran-
des centros urbanos.
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Assim, a avaliação das percepções dos comerciantes do mercado grossista 
do zimpeto em matérias de gestão de resíduos sólidos urbanos enquadra-se à 
luz dos conceitos definidos por Seibert (2014) e Silva e Almeida (2010), por 
considerar que os resíduos sólidos são todo o tipo de material que após o seu 
descarte podem ser reutilizados, pois estes apresentam um valor social, econó-
mico e ambiental para a sociedade.
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Percepções dos Comerciantes do Mercado Grossista do Zimpeto em Matérias de Gestão 

de Resíduos Sólidos Urbanos 

O gráfico a seguir apresenta a informação referente à disposição de contentores no 

Mercado Grossista do Zimpeto. 

Gráfico 1: Disposição de contentores no Mercado Grossista do Zimpeto   

 

 Fonte: Elaboração própria do autor, 2021.  

Numa amostra de 67 comerciantes (100%), a maior parte (55 comerciantes), 

correspondente a 82%, afirmou que os contentores existentes no mercado não são suficientes 

para o volume de resíduos sólidos, que lá são produzido, factor que contribui para a má 

conservação dos resíduos sólidos naquele local. Apenas 18% dos comerciantes (12 

comerciantes) concordou que os contentores que lá existem são suficientes para a deposição 

dos mesmos, sendo que a má conservação de resíduos sólidos reflecte a falta da educação 

cívica dos comerciantes e não necessariamente a falta de condições.   

 

Gráfico 1: Desempenho da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos  

 

Fonte: Elaboração própria do autor, 2021 

O gráfico acima mostra o desempenho do Município da cidade de Maputo na gestão 

dos resíduos sólidos no mercado. Do universo da amostra, 52% dos comerciantes afirmou 
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Percepções dos Comerciantes do Mercado Grossista do Zimpeto em 
Matérias de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

O gráfico a seguir apresenta a informação referente à disposição de conten-
tores no Mercado Grossista do Zimpeto.

Numa amostra de 67 comerciantes (100%), a maior parte (55 comercian-
tes), correspondente a 82%, afirmou que os contentores existentes no mercado 
não são suficientes para o volume de resíduos sólidos, que lá são produzido, 
factor que contribui para a má conservação dos resíduos sólidos naquele local. 
Apenas 18% dos comerciantes (12 comerciantes) concordou que os conten-
tores que lá existem são suficientes para a deposição dos mesmos, sendo que 
a má conservação de resíduos sólidos reflecte a falta da educação cívica dos 
comerciantes e não necessariamente a falta de condições.
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O gráfico acima mostra o desempenho do Município da cidade de Maputo 
na gestão dos resíduos sólidos no mercado. Do universo da amostra, 52% dos 
comerciantes afirmou que o Município apresenta um Plano de Gestão de Resí-
duos Sólidos (PGRS) interventivo e os restantes 48% não concorda. O PGRS 
é descrito por Berticelli, Pandolfo e Korf (2014), como sendo um dos desafios 
enfrentados pelos órgãos dos conselhos municipais. Os autores entendem o 
PGRS como um conjunto de acções que visam trazer soluções para a gestão 
dos resíduos sólidos urbanos, considerando as estruturas ou órgãos políticos, 
ambiental, económico, social e cultural, de modo a garantir o desenvolvimento 
sustentável. A outra abordagem que os autores consideram, é o facto de que, 
dependendo do tipo de cidade, existem diferentes políticas, tecnologias e com-
portamentos para controlar os impactos negativos dos resíduos sólidos urba-
nos e a consequente reutilização dos mesmos.

Acondicionamento

Segundo Chimoio (2016), o acondicionamento é a primeira etapa do pro-
cesso do PGRS. É aqui onde é feita a preparação dos resíduos para uma colecta 
adequeda, tendo em conta os aspectos como tipo de resíduo e quantidade pro-
duzida. Os resíduos sólidos urbanos são acondicionados em recipientes pró-
prios, tais como lixeiras, contentores, sacos plásticos, até ao momento em que 
são transportados à lixeira, aterro sanitário ou outra forma de destinação final. 
Esta etapa pode ser considerada temporária, mas crucial para o PGRS, pois fa-
cilita a colecta dos resíduos sólidos.
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Esta etapa complementa a primeira e é fundamental, pois contribui para que não haja 
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Colecta

Esta etapa complementa a primeira e é fundamental, pois contribui para 
que não haja a ocorrência de odores, atracção de vectores e propicia a alterna-
tiva de se poder fazer a reutilização dos resíduos sólidos. Cabe ainda destacar, 
que a colecta geralmente é realizada por caminhões, que transportam o resíduo 
até o destino final. A colecta deve ser realizada de forma periódica e regular 
para resíduos especiais como pilhas, baterias e lâmpadas florescentes. Dessa 
forma, a colecta selectiva dos resíduos contribui de forma directa para a susten-
tabilidade ambiental, pois minimiza a possibilidade de poluição dos recursos 
hídricos e solo.

A gestão de resíduos sólidos compreende os aspectos tecnológicos e ope-
racionais, envolvendo factores administrativos, económicos e ambientais. È 
um conjunto de elementos que forma um modelo, o modelo básico de gestão 
de resíduos sólidos. Este modelo contempla directrizes, arranjos institucionais, 
instrumentos legais, mecanismos de financiamento, entre outras operações in-
dispensáveis na composição de um modelo de gestão de sólidos. O modelo 
básico de gestão de resíduos sólidos apresenta os seguintes pressupostos:

(i) Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando 
os papéis por eles desempenhados e promovendo a sua articulação;

(ii) Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabili-
zem a implementação das leis;

(iii) Mecanismo de financiamento para a auto-sustentabilidade das es-
truturas de gestão;

(iv) Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quan-
to pelos sectores produtivos envolvidos, para que haja um controle social;
(v) Sistema de planeamento integrado, orientando a implementação das 
políticas públicas para o sector.

Transporte

A recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos é feita através da con-
jugação dos seguintes factores: distribuição de contentores para deposição de 
resíduos e a existências de veículos que façam a recolha e deposição final des-
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ses resíduos (Chimoio, 2016). Segundo, Chonguene, (2020) o mercado conta 
com 2 contentores metálicos com uma capacidade de 12 pés prontos para a 
deposição dos resíduos sólidos. A recolha neste mercado é feita através de ca-
miões de compactação no período das 21 às 23 horas e é transportado para a 
lixeira de Hulene.

Destino Final e Tratamento

A seguir apresentam-se as principais tecnologias existentes para o reapro-
veitamento e tratamento dos resíduos sólidos em conformidade com a Estraté-
gia Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos:

A. Lixeiras a céu aberto

São locais onde os resíduos sólidos urbanos são dispostos de forma incor-
recta e não se prevé qualquer tipo de cuidado para evitar os problemas relacio-
nados à saúde pública e impacto no meio ambiente (SEBRAE, 2012).

B. Aterro controlado

De acordo com o Decreto Lei nº 94/2014, 11 de Dezembro de 2014 o 
Regulamento sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (2014), define o 
aterro controlado como sendo uma infraestrutura cuja finalidade visa a depo-
sição de resíduos sólidos urbanos em solo, segundo plano de gestão e que não 
possui sistemas de controlo, de lixiviamento, impermeabilização e gestão de 
gases. Entretanto, Gouveia (2012), apresenta em seu estudo que a forma de 
disposição dos resíduos sólidos no aterro controlado apresenta-se melhor em 
relação ao da lixeira, embora, esta não seja ainda considerada uma melhor for-
ma de gestão de resíduos, pois ela apenas reduz os impactos ambientais que 
dela provém, mas não previne a poluição do ambiente.

C. Aterro Sanitário e Incineração

De acordo com o Decreto Lei nº 94/2014, 11 de Dezembro de 2014 o 
Regulamento sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (2014), o aterro 
sanitário pode ser definido como sendo uma infraestrutura cuja finalidade visa 
a deposição segura dos resíduos sólidos urbanos em solo que utiliza princípios 
de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e redu-
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zi-los ao menor volume permissível, eliminando o seu impacto para o meio 
ambiente. Todavia, o aterro sanitário apresenta vantagens e desvantagens. As 
figuras a seguir descrevem as vantagens e desvantagens do aterro sanitário e o 
método de incineração. A incineração é um processo de redução de peso de 
volume dos resíduos sólidos urbanos através da queima controlada, em fornos 
especiais projectados, para transformar totalmente os resíduos em material 
inerte. Muitos países adoptam este método por ser considerado adequado para 
reduzir risco ao meio ambiente.

36 
 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens da utilização do aterro sanitário  

Vantagens Desvantagens 

Baixo custo de operação em comparação com 

outras soluções de incineração 

Geração de odores característicos 

 

Disponibilidade de conhecimento da 

tecnologia 
Necessita grandes áreas para a sua exploração 

Possibilidade de utilização do biogás 

produzido pelo aterro sanitário 

Exige a captação e tratamento dos gases produzidos 

no aterro sanitário 

 

Devolução do espaço utilizado, durante a fase 

de exploração Após esgotar a capacidade de utilização do local, 

exige cuidados e manutenção por anos 

 

Viabilidade comercial para venda do 

composto gerado 

 

       Fonte: Elaboração própria do autor, 2021 

 

Figura 1 – Estrutura de um aterro sanitário  

 

Fonte: Adaptado do Berticelli, Pandolfo, & Korf, 2014 
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Percepções sobre o Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos

As tecnologias de tratamento de resíduos sólidos urbanos têm como ob-
jectivo reduzir a quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, 
impedindo o descarte inadequado no meio ambiente, transformando-os em 
material inerte ou biologicamente estável. Para os resíduos orgânicos, uma al-
ternativa sustentável é a compostagem e para os inorgânicos a reciclagem ou a 
transformação em um novo material (GOUVEIA, 2012).Uma das característi-
cas que envolve a gestão de resíduos sólidos é a mudança de hábitos por parte 
da sociedade, o que tem sido visto como um desafio. Entretanto, foi criado o 
conceito dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), como alternativa para a pro-
blemática da gestão dos resíduos sólidos urbanos (SEBRAE, 2012). A figura a 
seguir apresenta o desenvolvimento sustentável dos 3R´s.
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Quadro 2: Vantagens e desvantagens da incineraҫão  

Vantagens Desvantagens 

Redução do volume de resíduos Altos custos de investimento, operação e manutenção 

Produção de energia  Mão-de-obra qualificada 

Pequena área de instalação 
Problemas operacionais 

 

Sem ruídos e sem odores 
Inviabilidade com resíduos de menor poder calorífico, 

dificultam a combustão 

Recepção contínua de resíduos 

 
Concentração de metais tóxicos nas cinzas 

       Fonte: Elaboração própria do autor, 2021 
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Figura 3: Desenvolvimento Sustentável dos 3R´s. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 

 

Gráfico Error! No text of specified style in document. : Informação sobre a Separação dos Resíduos Sólidos 

Urbanos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 

 

O gráfico 4 mostra que 67 comerciantes, isto è, 100% da amostra revela a 

inexistência de separação dos resíduos sólidos, no mercado grossista de zimpeto, factor 

proliferador de várias doenças no mercado. A dificuldade a da gestão de resíduos sólidos é 
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O gráfico 4 mostra que 67 comerciantes, isto è, 100% da amostra revela a 
inexistência de separação dos resíduos sólidos, no mercado grossista de zimpe-
to, factor proliferador de várias doenças no mercado. A dificuldade a da gestão 
de resíduos sólidos é um desperdício para geração de renda.
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Gráfico 5: Informação sobre o conhecimento de métodos de tratamento de resíduos sólidos urbanos  
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métodos, com excepção da reciclagem e 32 comerciantes afirmaram conhecer a reciclagem 

como um bom método para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Entretanto, há falta de 

iniciativa por parte destes comerciantes para pôr em prática estes métodos de gestão, outros 

porque não têm conhecimento de como usar estes métodos acabam negligenciando os 

mesmos, o que contribui para a fraca gestão dos resíduos sólidos urbanos.  
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Gráfico7: Recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
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A maior parte que corresponde 75% (50 comerciantes), afirmou que a re-
colha que o Município tem feito não é eficiente e os restantes 25% (17 comer-
ciantes), afirmaram que o Município tem feito a gestão de forma eficiente. A 
recolha do lixo é feita no período das 21 às 23 horas, entretanto durante o dia 
não se faz a retirada do lixo, o que faz com que os contentores fiquem lota-
dos e os comerciantes depositam os resíduos em locais impróprios (CHON-
GUENE, 2020). Os resíduos orgânicos, com destaque para o tomate, cebola, 
batata, coco, variedades de frutas e todo tipo de verduras e legumes, são os re-
síduos mais predominantes, sendo o tomate podre o resíduo mais encontrado 
no mercado. Verifica-se também resíduos de natureza inorgânica, tais como, 
plástico, vidros, sacos. Neste grupo pode-se encontrar resíduos que resultam 
das actividades comerciais desenvolvidas no mercado, dos quais se destacam 
metais, pneus e ferros provenientes de carrinhas de mão (tchova) e viaturas 
danificadas.

Considerações Finais

Feita a avaliação das percepções sociais em matérias de gestão de resíduos 
sólidos urbanos, conclui-se que o mercado grossista de Zimpeto é um dos 
maiores mercados municipais do país que fornece diversos produtos alimen-
tares a partir dos legumes, verduras, frutas entre outros. O mesmo é visitado 
por vários cidadãos de diferentes classes socias. O mercado produz diferentes 
tipos de resíduos sólidos, desde orgânicos aos inorgânicos. A maior parte dos 
comerciantes não usa os métodos adequados para a gestão dos resíduos sólidos 
urbanos (82% dos comerciantes), (7% dos comerciantes) adoptam o método 
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de colecta selectiva e (6% dos comerciantes), usam o único método de incine-
ração por ser prático e eficiente.

• Meios e métodos usados pelo município na gestão de resíduos sólidos 
após a sua produção.

Os meios e métodos usados pelo munícipio na gestão de residuos sólidos 
após a sua produção são: o acondicionamento que é feita através de 2 conten-
tores metálicos com uma capacidade de 12 pés prontos para a deposição dos 
resíduos sólidos urbanos e a recolha é feita através de camiões de compactação 
no período das 21 às 23 horas e a deposição final é feita na lixeira de Hulene.

• Principais tipos de resíduos sólidos urbanos presentes no mercado gros-
sista do zimpeto

Os resíduos solidos produzidos no mercado grossista do zimpeto são tan-
to orgânicos quanto inorgânicos. Os resíduos orgânicos são, o tomate, cebola, 
batata, coco, variedades de frutas e todo tipo de verduras e legumes e os inorgâ-
nicos são plástico, vidros, sacos.

• Medidas de melhoria na gestão de resíduos sólidos urbanos no mercado 
grossista do zimpeto.

(i) A separação e a colecta selectiva dos resíduos sólidos urbanos.

Apesar do mercado implementar estratégias de gestão de resíduos sólidos, 
tais como limpeza no mercado antes e depois das actividades, acondiciona-
mento e armazenamento dos resíduos sólidos nos contentores, ainda assim, 
o mercado apresenta dificuldades enormes, relacionadas com a insuficiência 
de contentores para o depósito de resíduos sólidos, devido o aumento de ven-
dedores grossistas e retalhistas; falta de separação dos resíduos sólidos, sendo 
que todos são depositados no mesmo local. Para o lixo doméstico há várias 
possibilidades de reaproveitamento. Para o lixo orgânico, o ideal seria seu re-
torno ao solo em forma de adubo. Outra solução para o lixo orgânico seria a 
produção de gás metano, resultante da fermentação, que pode ser usado como 
combustível.

(ii) Implementação de Planos de Gestão do Resíduos Sólidos Urbanos a 
nível do mercado grossista de zimpeto.
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Os planos de gestão contribuem para o controlo tanto da produção, assim 
como da capacidade de armazenamento existente no mercado grossista de zi-
mpeto. Nestes planos, inclui-se programas de conscicialização dos comercian-
tes do mercado grossista do zimpeto, reutilização e reciclagem dos resíduos 
sólidos.
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APÊNDICES 

ANEXO I – Contentores para o acondicionamento de resíduos sólidos urbanos  

 

Fonte: Imagem tirada pelo autor, 2021.  
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ANEXO II– Descarte inadequado de tomate no mercado  

 

Fonte: Imagem tirada pelo autor, 2021 
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ANEXO III – Diferentes resíduos descartados inadequadamente  

 

Fonte: Imagem tirada pelo autor, 2021.  
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ANEXO V – Resíduos inorgânicos encontrados no mercado  

 

Fonte: Imagem tirada pelo autor, 2021.  
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TECNOLOGIA E DEMOCRACIA: DINÂMICAS SOCIOPOLÍTICAS 
EMERGENTES NA SOCIEDADE EM REDE

Reginaldo Nhachengo

Resumo

O estudo busca sistematizar as dinâmicas sociopolíticas emergentes na so-
ciedade de conhecimento como resultado do uso específico da tecnologia di-
gital. O objectivo é dual: refletir sobre os efeitos das tecnologias de informação 
e comunicação na cidadania política, bem como analisar as formas alternativas 
de resistência capazes de assegurar o uso dessa tecnologia em prol da prosperi-
dade e emancipação humanas. O fundamento metodológico é a revisão crítica 
de literatura contemporânea sobre o assunto. A hipótese levantada é a de que o 
controle exclusivo das tecnologias digitais por corporações transnacionais con-
tribui para a diluição da cidadania política e consequente crise do paradigma 
democrático. Conclui-se que a tecnologia digital constitui um factor dialético 
que amplia as dinâmicas sociopolíticas de libertação e progresso da humani-
dade, de dominação neoliberal e acumulação mercantil e de tecnorresistência 
contra a hegemonia das corporações transnacionais de tecnologia.

Palavras-chave: cidadania política, democracia, soberania popular, tecno-
logias digitais, vigilância.

Introdução

A revolução das tecnologias de informação e comunicação, que caracteriza 
e deu origem à sociedade de conhecimento do final do século XX, trouxe novas 
dinâmicas sociopolíticas. Em a Sociedade em rede (1999) – primeiro volume 
da trilogia A era da informação: economia, sociedade e cultura; O poder da identi-
dade; e Fim de milênio – Manuel Castells oferece um quadro da dinâmica eco-
nómica e social da nova era da informação. Procura, inclusive, formular uma 
teoria que possa embasar a interpretação dos principais efeitos da “tecnologia 
da informação” na “sociedade informacional” contemporânea.

A literatura especializada reconhece que as tecnologias digitais são um fac-
tor de progresso da humanidade e de ampliação das dinâmicas económicas, 
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socioculturais e políticas. Aliás, desde a gênese da sua revolução, nos anos de 
1970, as tecnologias foram sinónimas de progresso no imaginário social. Ac-
tualmente, contudo também são um nicho “fora das regulamentações nacio-
nais” (CASTELLS, 1999); um factor de construção de “novas arquitecturas 
sociais” com viés de dominação (DOWBOR, 2020); de “colonização da sub-
jectividade” com a qual se perde a soberania (MERLIN, 2017); da “morte da 
política” com a introdução da regulação algorítmica (MOROZOV, 2018); de 
“capitalismo de vigilância” assente no controle, rastreio e apropriação de infor-
mações alheias (ZUBOFF, 2018); de “fragilização do Estado-nação na protec-
ção dos Direitos Humanos” (MENEZES NETO; MORAIS, 2018).

Enfim, as tecnologias aparecem na contemporaneidade com um véu de 
progresso e liberdade, mas contêm no seu âmago embriões de diluição da ci-
dadania política efetiva e autonomia dos Estados nacionais, impactando nos 
paradigmas democráticos representativo-deliberativo. Em consequência, os 
processos de gestão político-administrativa de políticas públicas são influencia-
dos, ou melhor, decididos pela nova classe de hegemonia política de dimensão 
supranacional, “os engenheiros do caos” – cientiístas do Big Data28 – identi-
ficados por Giuliano da Empoli (2019). Estes engenheiros estão filiados nas, 
ou constituídos em, corporações de tecnologia digital. Seria esta diluição da 
cidadania, o fim da política, das esperanças, das utopias e da história?

Alicerçado na revisão crítica da literatura contemporânea que debate sobre 
as implicações das tecnologias de informação e comunicação nos cidadãos, na 
democracia e nos Estados nacionais – como Castells (1999; 2006), Dowbor 
(2020), Merlin (2017), Morozov (2018) e Zuboff (2018) –, e no espírito de 
sistematizar as dinâmicas sociopolíticas emergentes na actual sociedade de co-
nhecimento, este estudo tem dois objetivos. Por um lado, «reflectir sobre os 
efeitos das tecnologias de informação e comunicação na cidadania política» e, 
por outro, «analisar as formas alternativas de resistência capazes de assegurar 
o uso da tecnologia digital em prol da prosperidade e emancipação humanas».

28Área do conhecimento que lida com dados extensos difíceis de analisar pelos sistemas tradicionais� Os 
especialistas utilizam o Big data para potencializar e monetizar dados de usuários das redes�
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A digressão sobre estes pontos é relevante não só por sistematizar as di-
nâmicas sociopolíticas emergentes, viabilizando a compreensão das possibi-
lidades, limites e riscos associados à revolução tecnológica, sobretudo para 
países tecnologicamente dependentes como Moçambique, mas também por-
que busca identificar, e propor, utopias capazes de elevar o uso da tecnologia 
digital para um patamar de emancipação social. O estudo fundamenta-se no 
pressuposto segundo o qual «o controle exclusivo das tecnologias digitais por 
corporações transnacionais contribui para a diluição da cidadania política e 
consequente crise do paradigma democrático».

Dinâmicas de libertação na sociedade em rede

No livro O capitalismo se desloca, na mesma linha que Castells (1999), 
Dowbor parte do conceito de mudança do modo de produção para caracte-
rizar as novas arquitecturas sociais que emergem na sociedade actual, o novo 
“animal” diferente do então capitalismo industrial. Não se trata de simples 
desagregação do capitalismo industrial, e sim de “um conjunto de mudanças 
do capitalismo” que caracterizam a evolução para “o modo de produção in-
formacional, constituindo uma revolução para uma outra era, a do conheci-
mento” (DOWBOR, 2020, p. 23). O autor procura visualizar uma outra lógica 
sistêmica imposta pela nova revolução tecnológica. A essas estruturas sociais 
emergentes Castells (1999, p. 565-566) designa-as “sociedade em rede”, que é 
uma nova morfologia social das sociedades contemporâneas alicerçada em nós 
interconectados.

Ladislau Dowbor (2020) vê a era da sociedade de conhecimento como 
de transformação social mais ampla. Historicamente, por exemplo, a era da 
sociedade agrária estruturou-se seja em termos políticos seja de relações de 
produção em torno do controle do factor-chave de produção, a terra. A era 
da sociedade industrial estruturou-se, por seu turno, em torno da propriedade 
privada dos novos meios de produção, as máquinas. Que estruturas políticas e 
que relações de produção estarão implícitas nas sociedades, cujo factor-chave 
de produção é o conhecimento? ou seja, que relações de poder emergem nas 
sociedades, cujo factor-chave de produção é o conhecimento tecnológico?

É consensual, e tornou-se senso comum, que essas relações de poder carre-
gam consigo “o potencial de libertação quanto sombrias possibilidades de um 
universo opressivo”. Entre as dinâmicas positivas, sem pretensão de ser exaus-
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tivo, o destaque iria para a abertura de “imensas perspectivas de uma sociedade 
mais informada, conectada e colaborativa” (DOWBOR, 2020, p. 26) ou fluxo e 
troca quase instantâneos de informação, capital e comunicação cultural (CAS-
TELLS, 1999; 2006). A possibilidade de conectividade planetária instantânea, 
sem custos assinaláveis, torna viável o acesso às informações relevantes e, de 
alguma forma, a participação em processos político-administrativos por qual-
quer cidadão interessado pela governação.

Neste sentido, e assumindo que a democracia sempre se alicerçou nos 
pressupostos da “deliberação” e “debate” públicos, Morozov (2018, p. 84, 139) 
refere, para a jubileza dos adeptos das plataformas do Vale do Silício29, que es-
ses avanços tecnológicos “poderiam apenas acelerar a marcha rumo a um tipo 
de política mais eficiente, em que os cidadãos […] seriam automaticamente 
informados sobre as questões políticas e cívicas de seu interesse”, bem como 
“receberiam lembretes frequentes sobre eventos e novidades relacionados às 
suas comunidades”. A “cultura da virtualidade” (CASTELLS, 1999) ou “in-
teligentificação” da vida cotidiana (MOROZOV, 2018) viabiliza também os 
processos político-democráticos, uma vez que abre possibilidades de exercício 
da cidadania política através de várias formas de participação virtual na gestão 
da coisa pública – a chamada telegestão, gestão à distância, gestão descentrada.

Ademais, os aparelhos inteligentes, por exemplo, tornam a vida cotidiana 
de cada um inelutavelmente mais eficiente. Os electrodomésticos que fornecem 
conselhos nutricionais, os celulares smart, as estradas com sistemas inteligentes 
para controlar o tráfego, a automação e/ou robotização dos processos produ-
tivos, são apenas escassíssimos exemplos dessa eficiência. Neste momento de 
isolamento social em virtude da crise da pandemia do Covid-19, as tecnologias 
digitais supriram virtualmente a maior parte das necessidades do homem. Por 
outro lado, como referem Menezes Neto e Morais (2018, p. 246), os “siste-
mas de coleta e análise de dados, inclusive de criação de perfis, são utilizados, 
cotidianamente, para melhorar a qualidade de serviços prestados tanto pela 
iniciativa pública quanto pela privada”, permitindo a optimização de recursos 
a aplicar em grupos vulneráveis que necessitem de intervenções tempestivas.

29 O Vale do Silício é a região da Califórnia (EUA), onde estão sediada empresas globais de alta tecnologia, 
baseadas no Big data, como Google, Apple, Facebook, Microsoft� Assim, a expressão “vale do silício” denota 
os polos neoliberais de inovação tecnológica a nível mundial�
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Contudo, as tecnologias digitais não são um puro mar de rosas. Contêm 
também consequências e dinâmicas sociais negativas ao menos do ponto de 
vista da coletividade. É por isso que Morozov (2018), em Big tech: a ascensão 
dos dados e a morte da política, denuncia que 

as plataformas tecnológicas globais deixaram de ser vistas como compa-
nheiras inofensivas e invisíveis, empenhadas em armazenar, ou mesmo 
eliminar, as arestas da existência cotidiana – sempre em nome de um com-
partilhamento descomplicado e de uma transparência universal. Agora, 
tais plataformas são cada vez mais percebidas como um bloco podero-
so, com interesses mercantis ocultos, lobistas e projectos de dominação do 
mundo (MOROZOV, 2018, p. 7, grifo nosso).

No contexto desta constatação, paradoxalmente, as tecnologias digitais ge-
ram também efeitos nocivos planeados e esperados, na medida em que alguns 
actores usam-nas intencionalmente para produzir exactamente os efeitos so-
cialmente adversos, mas política e economicamente viáveis para a manutenção 
e reprodução de certa hegemonia em seu favor. Eis a razão por que Parra (2018, 
p. 344) aponta o facto da “impossibilidade de se prever todos os usos possíveis 
de uma tecnologia, dando destaque para suas condições de apropriação e uso 
efectivo, assim como para a activação e subversão realizada pelos usuários”. A 
secção seguinte debate estas dimensões corrosivas das tecnologias de informa-
ção e comunicação, particularmente sobre a cidadania política30.

Tecnologia digital como protótipo da diluição de cidadania política

Em Big other: capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização 
de informação, Shoshana Zuboff examina a lógica e as implicações do capita-
lismo de vigilância. Para a autora, com o texto electrónico viabilizado com a 
mediação por computador, quase todos os aspectos do mundo são traduzidos 
em uma nova dimensão simbólica: eventos, objectos, processos e pessoas são 
compartilháveis de uma nova maneira (ZUBOFF, 2018, p. 24). O mundo, nes-
te caso, renasce como uma realidade dependente da imaterialidade, de dados 
extraídos a partir de diversos fluxos do small data, isto é, das acções de indiví-
duos no desenrolar da vida diária em conexão, para constituir o big data.

30 Cidadania é o substrato dos direitos, “um status concedido a todosos membros de uma comunidade, os 
quais são iguais em direitos e obrigações” (p� 76)� O conceito engloba a cidadania civil, política e social 
(MARSHALL, 1967, p� 63-64, grifo nosso)�
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O processo de extracção permanente e exaustivo de dados do cidadão, 
descrito por Zuboff (2018, p. 34-41), constitui um ciclo vicioso em que as 
informações são apropriadas por organizações corporativas com “indiferença 
formal” relativamente a um dado cidadão e sem consentimento deste, uma vez 
não havendo “reciprocidades estruturais” entre a empresa do capital tecnoló-
gico e suas populações de usuários. Para constituir o big data, “o que importa 
é a quantidade [dos bits, likes e curtidas] e não a qualidade”. Os dados, então 
agregados, são a base para a produção de perfis usados na modulação de com-
portamento dos cidadãos, orientando-os sobretudo a uma atitude consumista 
e, dessa forma, colonizando as respectivas subjectividades. A este processo Zu-
boff denomina “capitalismo de vigilância”, um tipo de capitalismo, cuja lógica 
de acumulação é viabilizada pela mediação por aparelhos inteligentes, usando 
o dado electrónico como activo.

A apropriação de dados alheios e seu uso sistemático para fins particulares, 
“interesses mercantis ocultos” e “projectos de dominação do mundo”, para-
fraseando Evgeny Morozov (2018, p. 7), evidencia que as tecnologias digitais 
não são exclusivamente aparatos de emancipação social. Muito pelo contrário, 
como atestam Menezes Neto e Morais (2018),

a apropriação técnica pela iniciativa privada e a protecção dos algoritmos 
de classificação como propriedade privada tendem a diminuir os traços 
democratizantes da tecnologia da informação. Considerando que as inte-
rações sociais ocorrem dentro de uma estrutura privada (como é o caso do 
Facebook /WhatsApp), cujo objectivo é a coleta e a monetização das in-
formações dos seus usuários, as capacidades democráticas da Internet de-
vem ser vistas com certo ceticismo (p. 246). […]. Até mesmo do ponto de 
vista da esfera pública, é retirada a possibilidade de controle democrático 
do uso das tecnologias da informação por parte [dos cidadãos e governos] 
(MENEZES NETO; MORAIS, 2018, p. 252).

Em face desta nova lógica de acumulação Zuboff questiona: quem parti-
cipa, e decide, no novo regime de vigilância? O ponto-chave que destaca, na 
arena do mercado, é que o texto electrônico está organizado pela lógica de 
acumulação sob égide de quem controla a tecnologia (ZUBOFF, 2018, p. 22; 
CASTELLS, 1999). De fato, corrobora Morozov (2018, p. 11), a tecnologia 
digital, em particular a supremacia da inteligência artificial, vem cristalizar a 
verdade de que “quem domina a tecnologia mais avançada também domina 
o mundo”. Neste cenário, o Estado e suas populações ficam numa posição de 
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inferioridade, de dependência, sem poder de controle democrático sobre os 
processos político-administrativos. Ou seja, a nova lógica de acumulação pro-
duz suas próprias relações sociais e com elas suas concepções e seus usos de 
autoridade e poder (ZUBOFF, 2018, p. 22). Na hipótese de Dowbor (2020, p. 
26), o novo modo produz “novas arquitecturas sociais”.

Isto permite notar que as novas tecnologias digitais, ao mesmo tempo que 
ampliam as dinâmicas de libertação, geram também realidades opressivas, di-
nâmicas negativas, caracterizadas pela diluição da cidadania política efectiva e 
presença maciça de “controle individualizado sobre as populações, por meio de 
algoritmos” ou de plataformas virtuais de intermediação (DOWBOR, 2020, p. 
26). Para Morozov, por exemplo, a “inteligentificação” da vida cotidiana apre-
senta uma opção política que tende a dispensar as leis jurídicas. Se o compor-
tamento cotidiano é capturado, analisado e manipulado, “por que confiar em 
leis, se [se pode] contar com sensores e mecanismos de retroalimentação”? A 
regulação algorítmica oferece resultados evidentes. O problema, contudo, resi-
de em que as plataformas embaralham as noções de «bem-estar social» e «se-
gurança», o que faz com que seja “cada vez mais forte a tentação do governo de 
[controlar os cidadãos] à distância”. Neste viés, a regulamentação algorítmica 
resultaria num regime político no qual as decisões seriam tomadas pelas em-
presas de tecnologia e pelos burocratas estatais cooptados pelas corporações a 
serviço de interesses próprios (MOROZOV, 2018, p. 97-101).

Os governos nacionais, tecnologicamente dependentes, nesta ordem de 
ideias, perdem a soberania, a autonomia, porquanto encontram-se numa situa-
ção de “desajuste sistêmico entre a dimensão mundial da economia e a frag-
mentação do poder regulatório das nações” (DOWBOR, 2020, p. 34). Essa 
dependência de fluxos informacional “dá um enorme poder [...] àqueles em po-
sição de controlá-los” (CASTELLS, 1999). É por isto que, com razão, Menezes 
Neto e Morais (2018, p. 232-236) levantaram no seu estudo a hipótese de que 
“o Estado-nação se tornou palco fragilizado para a protecção dos Direitos Hu-
manos violados pelas [corporações de] tecnologias de informação e comunica-
ção”. A justificativa que apresentam é que isso não se deve à ‘falha’ do modelo 
estatal actual, mas à sua limitação e impossibilidade de regular problemas de 
índole transnacionais, ou seja, lidar com “problemas que escapam à esfera da 
política e ao container territorial” sob jurisdição, admitindo que o Estado-nação 
foi concebido para “viabilizar a imposição de limites jurídicos apenas para os 
poderes políticos”.
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Assim, que as próprias corporações transnacionais é que passam, por 
exemplo, a impor a ordem e respeito pelos contratos que outrora era função 
do Estado. A divisão do trabalho se efectua, “não tanto segundo jurisdições ter-
ritoriais, mas sobretudo segundo um padrão complexo de redes interligadas” 
(CASTELLS, 1999, p. 37). Se antes a preocupação era controlar os meios de 
produção, respectivamente, terra e máquinas, na sociedade em rede, o mais 
importante é “controlar os fluxos financeiros e os meios de comunicação e de 
informação da população, apropriar-se do mecanismo de mudança das leis por 
meio do controle dos parlamentos e dos sistemas jurídicos, comprar universidades 
e instituições de pesquisa” para ajudarem na construção de contos de fadas, jus-
tificativas e narrativas de merecimento com tom de cientificidade (DOWBOR, 
2020, p. 98, grifo nosso).

Estas mudanças das bases estruturais ou infraestruturais resultam, natural-
mente, na mudança das “formas de poder e das ideologias de dominação, as 
chamadas superestruturas do sistema”. As formas de organização do poder, as 
estruturas formais de regulação e de dominação (superestruturas do sistema) 
mudam à medida que mudam as respectivas bases produtivas do planeta (as 
infraestruturas) (DOWBOR, 2020, p. 82; CASTELLS, 1999, p. 39). Nova-
mente, a questão inspirada em Dowbor: que relações de poder emergem nas 
sociedades de conhecimento? Trata-se essencialmente de relações de domi-
nação sobre os povos em suas pretensas nações independentes, de submissão 
inconsciente dos povos com justificativas de defesa dos Direitos Humanos e 
de liberdades individuais, de alienação da vontade popular para fins extrativos.

Esse novo poder na sociedade “gera espaços de governança planetária, 
que escapam aos sistemas formais [de controle] das nações” e dos estados na-
cionais. O poder político, neste caso, é capturado e passa a ser exercido pelas 
corporações, sustentando seu domínio no mito da narrativa de merecimento 
e da legitimidade das novas formas de poder. Para Castells “os sistemas polí-
ticos estão mergulhados em uma crise estrutural de legitimidade”, porquanto 
estão em dependência e, cada vez mais, “isolados dos cidadãos” (CASTELLS, 
p. 41). Para Dowbor (2020, p. 89-90), uma das evidências dessa captura do 
poder dos governos é a perda da cidadania, sobretudo política. Por meio do 
endividamento, do Estado, por exemplo, “gera-se um processo em que, cada 
vez mais, o governo tem de prestar contas ao ‘mercado’, virando as costas para 
a cidadania”. A sobrevivência de um governo deixa de depender do quanto ele 
responde aos interesses e anseios do povo que o elegeu, e sim “se o mercado 
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sente-se suficientemente satisfeito para declará-lo ‘confiável’”. E, como se torna 
uma obviedade, 

na ausência de governo global, no sentido político de governo legítimo e 
representativo, o que temos é o poder do único sistema que funciona de for-
ma organizada no espaço global, que são as corporações e, em particular, 
os gigantes31 financeiros acima das corporações produtivas. […] Não se 
trata mais de corporações de um país controlando a política desse mesmo 
país, mas de grupos mundiais exercendo seu controle, de maneira articula-
da, sobre um conjunto de países simultaneamente, com capacidade de mu-
dar as leis nacionais em função de interesses transnacionais, (DOWBOR, 
2020, p. 86-87).

Assim, o poder corporativo “não é [mais] um poder empresarial paralelo 
ao poder político, ele hoje é o poder político”, é uma nova classe de hegemonia 
ecoómica e política, que está no âmago dos processos decisórios domésticos. 
Nessa dinâmica de fragmentação e enfraquecimento de governos nacionais e 
de nebulização de seus respectivos processos político-administrativos, ocorre 
também a “apropriação da esfera pública pelo sistema corporativo”, tornando-a 
disfuncional (DOWBOR, 2020, p. 89-90). As organizações da sociedade civil 
são perseguidas e restringidas nas suas acções, sobretudo porque as suas rei-
vindicações pro-povo podem aumentar o tamanho da intervenção do Estado, 
pondo em causa a lógica corporativa de acumulação mercantil.

As plataformas de inteligência artificial do Vale do Silício, analisadas vis-à-
-vis a sistemas democráticos, têm um potencial de eficiência política pela pos-
sibilidade de publicização de questões políticas e cívicas a cidadãos em tempo 
real, embora a custo de monitorização permanente pela Internet das Coisas. 
Mas que impacto político tais tecnologias trazem na qualidade da cultura de-
mocrática? Para Morozov (2018, p. 139-142), a inteligência artificial oferece 
“respostas monocausais, pré-formatadas” e, portanto, “incapazes de reflectir 
as visões históricas e ideológicas”. Razão pela qual se argumenta que esvazia a 
cultura democrática, pois uma das premissas básicas da democracia “não é a de 
[obter] a resposta mais congruente com a realidade empírica”. Mas sim, “que 
[se vai] elaborar mecanismos e procedimentos institucionais que permitam 

31Alguns gigantes incluem: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft (GAFAM) ou Baidu, Alibaba, Ten-
cent, Xiaomi (BATX)�
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às pessoas com visões bastante diversas e opostas não apenas se enfrentarem 
abertamente, como aproveitarem essa oposição para reforçar a saúde do siste-
ma político”. A democracia é um arranjo institucional imperfeito, demandando 
aprendizagens e experiências constantes, que a inteligência artificial não pode 
proporcionar.

Uma outra dinâmica resultante da conectividade global, que propicia a 
captura do poder político, a diluição da cidadania e o esvaziamento da cultura 
democrática, é a redefinição do espaço e do território. O espaço é comprimido 
– “space is dead” ou “the world is flat” – e as noções de território, de perten-
cimento e de identidade são drasticamente mudados. Esse processo de “ho-
mogeneização” (CASTELLS, 1999, p. 36) pela quebra de fronteiras, culturas 
e nacionalidades abre possibilidade de estabelecimento de novos vínculos de 
sociabilidade segundo determinados interesses. Mas também propicia a emer-
gência de “um novo universo político, com os espaços nacionais vendo as suas 
funções redesenhadas, e muito fragilizadas”, o que só beneficia os actores eco-
nómicos e politicamente dominantes na arena internacional. Assim, em termos 
teóricos e do direito internacional tem-se Estados independentes e soberanos, 
mas “presos numa máquina mundializada de poder económico, financeiro e, 
cada vez mais, também político e cultural” (DOWBOR, 2020, p. 33).

A partir dos finais do século XX, mas com cada vez mais ênfase no século 
XXI, “as corporações, sujeitos políticos e económicos centrais da nova globali-
zação, organizam-se em rede no planeta”. Cada uma destas redes “cobre deze-
nas ou mais de uma centena de países, influenciando ou controlando a política, 
a justiça, os meios de comunicação, a cultura dos povos” (DOWBOR, 2020, 
p. 33). O controle dos meios de comunicação é, em particular, visto por Mer-
lin como estratégico para os intentos neoliberais. O livro Colonización de la 
subjetividad: los medios masivos en la época del biomercado demonstra que a 
colonização da subjetividade, e consequente perda da soberania, é o corolário 
da estratégia biopolítica32 implementada com recurso aos meios de comunica-
ção em massa, em particular a televisão com seu poder fascinante da imagem. 
Os mídia conformam e consolidam a cultura de massa no momento em que 
se definem como depositários da verdade, manipulam significados, produzem 
e impõem sentidos e saberes que funcionam como verdades inquestionáveis, 
com efeito identitário como se fosse uma opinião pública (MERLIN, 2017, p.

32A biopolítica constitui um dispositivo baseado na apropriação e disciplinamento social invisível – e nisso 
difere da biopolítica foucaultiana que dá ênfase à violência física visível –, tendo em vista a colonização da 
subjetividade, isto é, a apropriação da liberdade individual produzindo um homem obediente�
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Os mídia levam à emergência, em larga escala, de uma massa sob hipnose 
colectiva, modelada pelo imperativo de consumo. A massa de autômatas re-
sultante cumpre ordens de autoridade, pese embora lhes apareça como suges-
tão e que aparentemente têm liberdade de escolha. Os indivíduos atomizados 
desfrutam uma aparente liberdade, na medida em que são permanentemente 
vigiados nas suas rotinas cotidianas e mesmo em suas “agências íntimas”. O ci-
dadão só sente o impacto da apropriação da sua liberdade quando se relaciona 
com o mundo exterior, por exemplo, ao “buscar um emprego, ao contratar um 
seguro, ao abrir uma conta no banco, […], ao tentar se proteger de ataques 
online e bullying cibernético” (DOWBOR, 2020, p. 99). Os autores abaixo ex-
plicam esse processo de distração e de alienação da liberdade:

O novo sistema de comunicação fala cada vez mais uma língua universal 
digital [que] tanto está promovendo a integração global da produção e 
distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura como persona-
lizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos (CASTE-
LLS, 1999, p. 40). Essa superpersonalização (as informações, serviços e 
produtos que parecem se adequar ao nosso perfil) acaba por hipertrofiar 
a esfera privada. Um dos resultados dessa dinâmica é o surgimento do 
efeito “bolha”, causado pela customização dos filtros algorítmicos atra-
vés dos quais interagimos com a informação. Isso minimiza o encontro 
com o contraditório e o diferente e reforça a radicalização das disposições 
e opiniões iniciais, corroendo a possibilidade de uma experiência comum 
(ROUVROY; BERNS, 2013, apud PARRA, 2018, p. 349). E, o pior, de-
sejamos cada vez mais o resultado que nos é oferecido por essas máquinas. 
Aquilo que percebemos como nossa liberdade de expressão online acaba 
por produzir todo um ambiente em que, na realidade, nem percebemos 
como nossas escolhas estão sendo conduzidas (PARRA, 2018, p. 349).

No instante em que se concretiza a criação de sujeitos autômatos, aliena-
dos, ocorre uma “nova epidemia social: uma subjectividade submetida ao mer-
cado e hipnotizado pelos meios”. Nesse estado psíquico de hipnose colectiva 
adormecida, o sujeito autômato se transforma em objecto que obedece incons-
cientemente e ganha uma subjectividade passiva e servil (MERLIN, 2017, p. 
29-31). Assim, a imagem tem o poder quer de criar uma identidade homogê-
nea nos indivíduos e de, simultaneamente, fazer desaparecer a subjectividade 
de cada sujeito, ambos concorrendo para reforçar a colonização da subjectivi-
dade com todas as consequências resultantes, particularmente para os sistemas 
democráticos, para os direitos de cidadania e liberdades individuais.
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A possibilidade de a tecnologia digital alienar a liberdade decisória dos ci-
dadãos constitui um perigo para a democracia, em virtude de abrir espaço para 
a manipulação de processos políticos. Essa engenharia antidemocrática pode, 
inclusive, resultar em autoritarismos e propalação de ódio e afectos antipolíti-
cos. Pode igualmente, não raras vezes, criar condições de “estado de excepção 
permanente”, no qual as formas legítimas de participação da sociedade e os 
mecanismos básicos para o funcionamento da democracia sejam desvirtuados. 
Aliás, essa vulnerabilidade dos cidadãos esvazia o próprio «conceito de cida-
dão», visto que “algoritmos [identificam] os indivíduos e os grupos inconfor-
mados com muita antecipação”, de modo a que se leve a cabo narrativas de 
convencimento, contos de fadas, que procuram conduzi-los à mesma [passi-
vidade], submissão e subserviência (DOWBOR, 2020, p. 101). É por isso que 
Zuboff (2018, p. 10) refere, por exemplo, que as práticas de intermediação por 
computador “expressam uma nova configuração de poder” (o Big other), que 
“prediz e modula comportamentos, impondo desafios às normas democráti-
cas”.

A partir do marco histórico da Revolução francesa (1789), que depôs as 
monarquias absolutistas no velho continente, a democracia moderna consti-
tuiu alternativa a autoritarismos. Contudo, a corrosão do postulado de decisão 
da maioria – que Sartori (1994) considera condição sine qua non da democra-
cia –, isto é, a crescente perda de soberania popular para as corporações neoli-
berais, sobretudo a partir da década de 1980, conduziu à redução da essência da 
democracia no século XX (MERLIN, 2017, p. 15). Por outro lado, a monopo-
lização do espaço público para veicular sentidos “ideais” de interesse das cor-
porações e para discurso único, cuja mensagem não visa senão a manipulação e 
colonização da subjectividade, torna o espaço público vazio de poder real que 
caracteriza uma democracia efectiva (MERLIN, 2017, p. 61).

Com essa erosão da democracia, corrobora Dowbor (2020, p. 130), “a 
capacidade de representação do interesse geral se vê apropriada pelos pró-
prios grupos corporativos”. No cômputo geral ocorre, como corolário do uso 
específico das tecnologias digitais pelo “capitalismo selvagem”, a diluição da 
cidadania política, a perda efectiva da soberania e autonomia de governos e 
manipulação dos processos democráticos, ainda que esse processo vá conduzi-
do sutilmente para passar uma farsa de transparência, liberdade e segurança. A 
secção seguinte imerge o olhar nas possíveis utopias diante desta crise.
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Utopias de soberania popular no capitalismo digital

Discutiu-se, até ao momento, duas dinâmicas sociopolíticas catalisadas 
pela revolução tecnológica contemporânea. Uma das dinâmicas enfatizada, 
que constitui o leitmotiv deste estudo, é que o uso das tecnologias digitais tem 
vindo a corroer as liberdades individuais, a cidadania política efectiva e, por 
consequência, os sistemas democráticos. Uma gama de estudos evidencia que 
o uso específico e antiético de tais tecnologias resulta na arquitectura de rela-
ções de poder e dominação (DOWBOR, 2020), na colonização da subjecti-
vidade (MERLIN, 2017), no “solucionismo tecnológico” e morte da política 
(MOROZOV, 2018), na vigilância e/ou rastreio e apropriação de informações 
alheias para a modulação comportamental (ZUBOFF, 2018), na corrosão da 
democracia através do uso de algoritmos, fake news e teorias de conspiração 
para “disseminar ódio, medo e influenciar eleições” (EMPOLI, 2019), na fragi-
lização de estados soberanos (MENEZES NETO; MORAIS, 2018).

A tecnologia digital torna-se, assim, um factor de exploração, de domina-
ção e de diluição da cidadania política efectiva. A conscientização sobre esta 
crise, sobretudo quando analisada vis-à-vis a sistemas democráticos, gera um 
conjunto de questionamentos: como proteger os Direitos Humanos levan-
do-se em conta que a desterritorialidade e a fluidez do fenómeno tecnológi-
co desafiam os tradicionais mecanismos de controle jurídico do Estado-nação 
(MENEZES NETO; MORAIS, 2018); que governança democrática se pode 
ter quando os governos nacionais perdem espaço e os gigantes corporativos se 
estruturam como poder mundial (DOWBOR, 2020); quem participa e decide 
no novo regime de vigilância (ZUBOFF, 2018); que impacto político os avan-
ços tecnológicos trazem na qualidade da cultura democrática; será que resta 
ainda a esperança de retomar a soberania popular na tecnologia (MOROZOV, 
2018). Seria a diluição contemporânea da cidadania política o fim da políti-
ca, das utopias e da história? “Devemos levar a tecnologia a sério”, recomenda 
Castells (1999, p. 42), se se quer emancipação e bem-estar sociais. A amostra 
de questionamentos ilustra a dimensão do problema e dos desafios colocados à 
sociedade pelas “soluções (!)” tecnológicas.

A doutrina marxista ensina que “nenhuma sociedade se põe tarefas para 
cuja solução ainda não existam as condições necessárias e suficientes, ou que 
pelo menos não estejam em vias de aparecer e se desenvolver” (GRAMSCI, 
2007, p. 36). A história só começou e precisa de crenças, de utopias e de acções 
concretas que possam marcar outros factos, outras dinâmicas, sobre que resi-
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de o devir da história. O questionamento, neste caso, é a primeira atitude de 
repúdio às manobras do “capitalismo digital”. Pressupõe, a priori, a possibili-
dade de pensar criticamente nos efeitos decorrentes da utilização específica da 
tecnologia. E, por outro lado, a possibilidade de encontrar formas alternativas 
de reposição de justiça, de defesa da dignidade da pessoa humana, de exercício 
pleno de soberania, do gozo pleno das liberdades que tornem o mundo o paraí-
so de bem-estar colectivo e não “paraíso fiscal” de acumulação e de dominação.

As utopias equacionam primeiro os próprios processos tecnológicos. Seria 
ingênuo pensar em qualquer possibilidade e direcção futura da humanidade 
que exclua o uso das tecnologias enquanto factores de progresso. Nesta linha, 
Morozov nota, por um lado, que “não se pode enfrentar com êxito o desafio im-
posto pelas grandes empresas tecnológicas apenas com intervenções jurídicas, 
leis estáticas, por mais bem concebidas que sejam”, até porque, como referido 
anteriormente, há invasão e lobby nos sistemas jurídico-legais nacionais, para 
além da limitação na regulação de fenómenos transnacionais.

Aliás, conforme lembram Menezes Neto e Morais (2018, p. 250), “os pro-
blemas da crise da democracia e das violações de Direitos Humanos derivados 
das tecnologias de informação e comunicação […] são externos às estruturas 
estatais, sendo impossível solucioná-los [exclusivamente] a partir do interior 
das instituições públicas” e estatais. Por outro lado, os actores sociais mesmo 
os mais radicais “não podem se dar ao luxo de serem tecnofóbicos”. Procurar 
“rejeitar a inteligência artificial e outras soluções que fazem uso intensivo de 
dados somente porque [os gigantes corporativos] recorrem a elas para fins exe-
cráveis é [atar as] mãos num momento absolutamente crucial” (MOROZOV, 
2018, p. 10). As alternativas devem ser, pelo contrário, assentes em abordagens 
inclusivas e “em modalidades democráticas de elaboração de controles capazes 
de ‘domar’ os poderes selvagens associados à tecnologia da informação” (ME-
NEZES NETO; MORAIS, 2018, p. 250).

Henrique Zoqui Parra levanta, com efeito, o debate e a diversidade de pro-
postas que existem e que têm estado no centro das atenções. Em Experiências 
com tecnoativistas: resistências na política do dividual? realça o debate em tor-
no das alternativas que envolvem os coletivos tecnoativistas:

Para alguns grupos, toda tentativa de regulação institucional, na forma da 
lei, é uma batalha perdida. Por isso, buscam criar tecnologias que sejam 
promotoras da privacidade ou do anonimato por padrão, ou seja, pro-
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curam inscrever nas configurações e no modo de funcionamento da tec-
nologia certos requisitos que podem realizar os valores políticos que eles 
defendem. Para outros colectivos, nenhuma tecnologia ‘flutua’ no espaço 
e, como no caso das tecnologias de comunicação em redes cibernéticas as 
camadas envolvidas são muitas, não é possível considerar o funcionamen-
to de qualquer tecnologia fora da influência da regulação social (PARRA, 
2018, p. 343-344).

Considerando estas abordagens concorrentes, Henrique Parra (2018) ofe-
rece uma (outra) alternativa híbrida de tecnorresistências que procura conci-
liar a dupla articulação das dimensões pragmática e normativa. O autor segue a 
hipótese de que “é possível praticar outros arranjos e composições entre técni-
ca e política” (p. 341), isto é, conciliar o funcionamento do aparato tecnológico 
com os valores políticos que a sociedade defende, ao exemplo de anonimato, 
privacidade, autonomia, liberdade de expressão, consentimento.

Trata-se de reconhecer experiências de resistência que englobam “um ar-
ranjo tecnopolítico33” que permite “pensar com as máquinas”. Em outras pala-
vras, pensar em

esforços de criação de novas composições políticas em que tanto a tecni-
cidade específica dos artefatos como seus efeitos práticos dialogam com 
as dinâmicas de regulação social (económica, política, jurídica). Portanto, 
trata-se de um arranjo tecnopolítico que leva em conta tanto a dimensão 
pragmática do dispositivo (seu uso produz um mundo informado que 
pode incorporar certa racionalidade política) quanto uma dimensão nor-
mativa, relativa aos modos de acção e organização institucional, princí-
pios e valores sociais (PARRA, 2018, p. 344, grifo nosso).

Assim, a partir do acompanhamento de experiências dos colectivos tec-
noativistas, sobretudo a vertente do criptoativismo34 – um subgrupo dentro do 
activismo hacker, dedicado a problemas voltados a privacidade, anonimato e 
segurança da informação –, o autor defende a ideia central de que, diante dos 
efeitos da sociedade cibermediada, é possível resistir através das mesmas tec-
nologias que constituem a sociedade de controle. Na linha de valorização

33 Tecnopolítica alude quer a “novas formas de vigilância e controle”, quer a “experiências de resistências e 
subversões”� Forma a base de novas estratégias de disputa de vários atores para “criar, reforçar ou reverter 
formas de dominação ou exploração” (ZUBOFF, 2018, p� 7-8)�

34Estes ativistas constituem a “comunidade de práticas” que conhece as “especificidades sociotécnicas do 
funcionamento do aparato de comunicação digital”, por isso, podem tornar visíveis os problemas decorren-
tes da mediação cibernética (PARRA, 2018, p� 343)�
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 de expertise hacker também está Guiomar Sancho. Em Multidões conectadas e 
movimentos sociais: dos zapatistas e do hacktivismo à tomada das ruas e das redes, 
Sancho (2018) analisa uma série de eventos globais de insurreição e/ou acção 
política catalisadas pelas redes de activistas e agregações ad-hoc, tendo como 
base de seu intercâmbio comunicacional as plataformas digitais.

Sancho distingue dois momentos de inflexão nos usos que os movimentos 
sociais e a acção colectiva fazem das ferramentas de comunicação digital: o das 
«redes activistas» e o das «multidões conectadas». O primeiro momento, que 
data da última década do século XX (1994), caracterizou-se pela consolida-
ção das ligações ou redes de solidariedade e “os marcos transnacionais de lutas 
sociais contra o modelo capitalista e neoliberal”, sobretudo com o desenvolvi-
mento do hacktivismo como movimento global. Os grupos activistas conec-
tam-se entre si e formam “redes” contra-públicas mais amplas e deslocalizadas 
(p. 357). Nesse momento, a internet serviu como “um campo de informação 
e interacção, um instrumento complementar aos fóruns físicos” (SANCHO, 
2018, p. 367).

O segundo momento, o das «multidões conectadas», data da segunda dé-
cada do século XXI (2011) e caracteriza-se pelo “surgimento de plataformas 
de redes sociais digitais, a expansão dos telefones inteligentes e da conexão sem 
fio” (p. 358). A internet torna-se um recurso da rua que permite a participa-
ção de qualquer um e, portanto, multidões automobilizadas e auto-organizadas 
exigindo transformações democráticas a partir das redes digitais globais a que 
estão conectadas. Nesta fase qualquer um participa das decisões políticas, mes-
mo sem estar previamente politizado, a partir de seu microgrupo e espaço de 
comunicação cotidiano (SANCHO, 2018, p. 367). A internet nesta segunda 
fase torna-se, portanto, simultaneamente “um espaço social e um espaço para 
a acumulação de valor”.

Apesar deste paradoxo, Sancho (2018) enaltece que esse espaço ciberné-
tico pode ser aproveitado para a revolução: “lá onde as pessoas se reúnem, a 
revolução pode tomar forma”. Os espaços digitais são ocupados pelas massas 
populares convertendo-se em “armas de visibilidade em massa” in situ do seu 
cotidiano, o que quer dizer transforma-se em espaços de “democracia em ac-
ção ou cidadania de apropriação performativa, não concedida pela autoridade 
superior ou de qualquer Estado”; mas, contrariamente, “tomada como se toma 
a praça, como se toma a rua, situada e local, singular e intransferível, mas glo-
balmente conectada sem respeitar fronteiras nem limites estatais” (SANCHO, 
2018, p. 373-374).
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Em suma, a partir da reflexão sobre as transformações do activismo po-
lítico em função da emergência da conectividade em redes sociais digitais, a 
ideia central que o autor defende e que constitui uma contribuição prática para 
as tecnorresistências é que a comunicação colectiva em redes sociais, ao mes-
mo tempo que serve ao paradigma neoliberal de acumulação de valor, também 
pode ser “apropriada pelo hacktivismo35 a serviço da mobilização social e de 
lutas por emancipação”. Nesta senda, Sancho (2018) corrobora com Parra 
(2018), que sugere o recurso aos mesmos aparatos tecnológicos para resistir à 
sociedade de controle.

As abordagens de Parra (2018) e de Sancho (2018) partem do pressupos-
to da inevitabilidade do uso da inteligência artificial. Zuboff alinha nesse cre-
do. Para ela, por exemplo, “não existe escapatória em relação ao Big other”, a 
essa configuração do poder soberano alicerçado no controle, visto que o Big 
other invade “todos os aspectos de ‘vida privada’ de cada um” (p. 45-46). Para 
a autora, os governos não têm muitas alternativas a não ser cooperar com essas 
empresas de tecnologia, ou seja, ter uma “imbricação das autoridades públicas 
e privadas no projecto de vigilância” (ZUBOFF, 2018, p. 59). Apoia-se esta 
abordagem híbrida de cooperação público-privada incluindo sobretudo os ac-
tores da sociedade civil como tentativa contra-hegemônica do domínio políti-
co único das corporações pelo menos no espaço nacional, aonde se faz sentir 
com maior intensidade a usurpação do poder soberano do Estado ou a diluição 
da cidadania política.

Sem uma apartação explícita nem rejeição da possibilidade do uso dos apa-
relhos inteligentes ao serviço da emancipação humana colectiva, Nora Merlin 
(2017) aposta sobretudo em soluções alicerçadas no populismo, na ideia de 
“ir às ruas”. Em seu livro conclui que com o recurso à estratégia biopolítica do 
neoliberalismo, assente no uso dos meios de comunicação em massa, ocorre a 
colonização da subjectividade, alienação da soberania e liberdade individuais e 
a a-politização dos cidadãos. Em uma palavra, dir-se-ia que se dilui a cidadania 
política efectiva, pondo em risco os pilares da democracia (liberdade, igualda-
de, contrato social, participação, deliberação) com a consequente possibilida-
de de instauração de autoritarismos.

35A palavra hacker, na sua gênese, significava “alguém capaz” de desestabilizar o capitalismo global, o Estado 
e qualquer outra instituição “graças à tecnologias mais inteligentes” (MOROZOV, 2018, p� 18)�
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No capítulo El pueblo, un nuevo actor político, Merlin sustenta que “o popu-
lismo, baseado numa experiência de radicalização democrática, renova a aposta 
por uma construção [política] hegemônica e popular distinta da massa36” au-
tômata. Em virtude de o conceito de “populismo” ser usado com viés negativo, 
equiparando-o a movimentos dos regimes totalitários, a autora recorre a cate-
gorias psicanalíticas para distingui-lo do de “massa”. Com efeito, o populismo 
supõe “uma construção de identidade baseada na articulação de demandas que 
se fazem equivalentes”, isto é, demandas articuladas que “cobram significações 
na articulação mesma e que expressam algo que [...] ainda não tem resposta 
institucional” ou tem uma inadequada. O conceito de populismo, assim, tem 
relação com a cidadania, na medida em que constitui “um modo de construção 
de poder popular e reinvenção da política”, visando dinamizar as instituições 
na resposta a demandas colectivas (MERLIN, 2017, p. 135-138).

A partir desta construção do conceito de populismo e diante da problemá-
tica de colonização da subjectividade e alienação da soberania, a autora segue a 
lógica populista para defender que o povo deve lutar pela hegemonia (ou repre-
sentação política) para que “não haja privilégio estrutural a priori de um agen-
te”, como acontece na mobilização da massa pelas corporações neoliberais de 
tecnologia através dos seus “engenheiros do caos”. Trata-se de uma “iniciativa 
política que supõe a lógica da articulação de demandas como prática concreta” 
fundada na construção de uma vontade popular soberana, em ambas lógicas 
“equivalencial” e “diferencial” para propiciar o conflito político, um “[…] an-
tagonismo social de dimensão rupturista” (MERLIN, 2017, p. 146-150). A ra-
zão populista ou construção da hegemonia populista transcende os limites da 
democracia representativa puramente formal e leva à democracia deliberativa, 
condição sine qua non para o exercício da cidadania política efectiva.

No cômputo geral, para revitalizar a democracia e reverter o actual cenário 
de simulacros e perda de soberania, Merlin sugere uma democracia participa-
tiva, tendo o populismo como novo actor político hegemônico, porque só este 
actor-povo é capaz de lutar pela representação política, de pôr em acto o con-
flito político, a pluralidade discursiva com desacordos e antagonismos típicos 
da modalidade rupturista, podendo resultar em invenções singulares de novas 
experiências democráticas que tenha no seu âmago as demandas e interesses 
da vontade popular.

36 O conceito de massa é distinto do povo� É um laço social do capitalismo, individualista, uma massa de 
autómatas que cumpre ordens da autoridade. Caracteriza-se por idealização do e identificação com o líder.
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Na linha do pensamento de Nora Merlin (2017) e de Shoshana Zuboff 
(2018), este estudo defende, a valorização da articulação de actores sociopo-
líticos públicos e privados e sobretudo os da sociedade civil que compõem o 
braço popular, embora nem sempre a sociedade civil seja sinônimo de defesa 
de interesses da colectividade. Uma vez que os actores sociopolíticos difusos 
não representam nenhum poder efectivo de controle nem exercem poder signi-
ficativo, a articulação per se consubstanciaria uma estratégia capaz de viabilizar 
uma acção política mais organizada, em função das demandas sociais. A imbri-
cação é igualmente fundamental para permitir que as decisões sejam tomadas 
num mesmo nível horizontal, participativo-deliberativo e, portanto, asseguran-
do a inclusão e transparência na definição dos usos da tecnologia digital ponde-
rando os padrões ético-políticos da sociedade e, ao mesmo tempo, viabilizando 
a recuperação da soberania estatal e cidadania política.

A articulação das três entidades sociais (povo, governo e privados da Big 
tech) consubstanciaria um controle democrático do aparato tecnológico, uma 
espécie de legitimação social, em níveis múltiplos, dos usos da tecnologia para 
fins emancipatórios. A outra vantagem desta articulação horizontal, para além 
de recuperar a soberania popular, é – se se permitir o termo – a “des-secretiza-
ção” dos fins por detrás dos algoritmos. Neste momento, infelizmente, as cor-
porações de tecnologias digitais operam sob um manto de secretismo perfeito 
em nome de protecção dos direitos de propriedade privada. Por isso, como 
corroboram Menezes Neto e Morais (2018), as organizações que controlam as 
tecnologias digitais oferecem uma dupla e paradoxal transparência:

[numa faceta] as formas de coleta [de dados], os critérios de utilização 
e as regras utilizadas no processamento desses dados atuam de maneira 
‘transparente (!)’, ou seja, são pouco conhecidas ou completamente ocul-
tas. [Noutra], os indivíduos têm suas vidas, cada vez mais ‘transparentes’, 
uma vez que as informações sobre eles são, constantemente, produzidas e 
utilizadas – tanto pelos poderes públicos quanto pelos privados (MENE-
ZES NETO; MORAIS, 2018, p. 234).

O paradoxo aqui realçado implica, essencialmente, na ausência de reci-
procidades no requisito da transparência entre as corporações produtoras da 
tecnologia e os consumidores desses produtos. Há, portanto, “uma relação de 
invisibilidade extremamente desigual, de modo que se conhecem cada vez me-
nos as maneiras como os próprios dados são colectados e quais sentidos são 
atribuídos àqueles dados” (p. 234). Por isso, estes autores admitem haver desa-
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fios de se pensar “em modalidades democráticas de elaboração de controles ca-
pazes de ‘domar’ os poderes selvagens associados à tecnologia da informação” 
(MENEZES NETO; MORAIS, 2018, p. 250).

A valorização do poder popular está presente também em Morozov. O au-
tor considera que ao invés de se valorizar a “deliberação” e o “debate” públicos, 
que reforçariam a saúde do sistema político, os ideólogos da tecnologia digital 
do Vale do Silício oferecem um “solucionismo tecnológico” – a ideia de que os 
problemas devem ser ciclicamente resolvidos por meio de aplicativos, sensores 
e mais tecnologia (p. 88). O “solucionismo” esvazia a soberania popular e a cul-
tura democrática, porque a inteligência artificial, como referido anteriormen-
te, apenas oferece respostas monocausais e pré-formatadas que não dá conta 
das “visões históricas e ideológicas”. Eis por que insiste que o “solucionismo 
tecnológico” em si é insuficiente, mas também “a tecnofobia não é solução” 
(MOROZOV, 2018, p. 99-100).

A reconquista da soberania popular sobre a tecnologia passaria, primeiro, 
pela conquista da soberania sobre a economia e a política (p. 25). A internet 
não deve acoplar-se à lógica mercantilista. Por outro lado, precisa-se de tecno-
logias que “respeitem o espírito do Estado de bem-estar social e preservem o 
compromisso deste com vistas a oferecer as condições ideais para a prosperi-
dade humana” (MOROZOV, 2018, p. 99-100). Quer dizer, na mesma linha da 
razão populista, criar condições que propiciem o “surgimento de comunidades 
políticas em torno de causas e questões que lhes pareçam relevantes”. Isso ne-
cessita de infraestrutura de comunicação que não atenda às necessidades do 
Estado e das corporações neoliberais, mas às necessidades dos cidadãos, isto é, 
uma infraestrutura tecnológica que seja de livre acesso, de difícil rastreamento 
e aberta para usos novos, emancipatórios e subversivos.
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Considerações finais

Este estudo sistematizou três principais dinâmicas sociopolíticas emergen-
tes na sociedade em rede como corolário da utilização específica da tecnológica 
digital, sobretudo a partir do último quartel do século XX. O estudo conclui 
que a tecnologia digital constitui um factor dialético de ampliação das dinâ-
micas sociopolíticas de libertação e progresso da humanidade, de dominação 
neoliberal e acumulação mercantil e de tecnorresistência contra a hegemonia 
das corporações transnacionais de tecnologia.

A primeira dinâmica, que integra o credo na gênese da revolução digital, 
vê o aparato tecnológico como factor de libertação e de progresso da socieda-
de, seja pela eficiência da experiência humana no dia-a-dia, pelo sentimento 
de segurança permanente ou pela (aparente) ampliação da transparência nos 
processos político-administrativos, viabilizada pela conectividade e acesso ins-
tantâneo à informação necessária para a tomada de decisões (des) informadas.

A segunda, que encerra ao mesmo tempo uma antítese com a primeira, 
articula a tecnologia digital como factor que amplia a lógica neoliberal de acu-
mulação mercantil e engendra novas relações sociopolíticas de poder e domi-
nação, ambas necessárias para a obtenção de vantagens económicas e políti-
cas visando a manutenção e/ou reprodução da hegemonia das corporações 
neoliberais. Esta dinâmica caracteriza-se pela diluição da cidadania política e 
perda efectiva do poder soberano dos cidadãos e governos nacionais a favor 
das organizações que controlam as plataformas globais de intermediação tec-
nológica, bem como pela manipulação de instituições políticas soberanas (le-
gislativas, judiciais e executivas) e socioculturais (universidades, os mídia) que 
veiculam a cultura e ideologia. Uma das consequências lógicas desse processo 
é o esvaziamento da influência efectiva de actores sociopolíticos nos processos 
políticos-democráticos e na gestão de políticas públicas capazes de atender às 
demandas sociais. As plataformas digitais, neste viés, constituem também um 
trampolim de vigilância e controle aos cidadãos na actualidade.

A última dinâmica, corolário da segunda, equaciona um conjunto de uto-
pias e abordagens de tecnorresistência contra a hegemonia das corporações 
transnacionais de tecnologia, tentando neutralizar os efeitos malévolos asso-
ciados ao uso específico das tecnologias digitais e resgatar a soberania popular. 
Esta dinâmica refuta a questão inicial: a diluição contemporânea da cidadania 
política não é o fim da política e sim, quiçá, o início de um novo devir de acções 
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sociopolíticas subversivas. Com efeito, algumas das abordagens de tecnorresis-
tência analisadas embasam-se na própria tecnologia, como nos casos da apro-
priação das redes sociais digitais a serviço da mobilização social e de lutas por 
emancipação, bem como a adopção de arranjos tecnopolíticos que conciliam a 
dimensão pragmática do funcionamento de aparato tecnológico com a dimen-
são normativa de regulação social.

Outras abordagens sugerem a cooperação entre as autoridades públicas e 
privadas no projecto de vigilância. Outras ainda valorizam os processos da ac-
ção colectiva e popular, apostando numa democracia participativa, tendo o po-
pulismo como actor político hegemônico capaz de engendrar invenções singu-
lares de novas experiências democráticas. Na senda das contribuições práticas 
analisadas na última dinâmica, este estudo argumentou a favor da valorização 
de utopias de resistência contra-hegemônica baseadas na articulação horizon-
tal de diversos actores sociopolíticos presentes nas esferas pública (povo, so-
ciedade civil, governo) e privada (corporações transnacionais da Big Tech), 
para viabilizar a inclusão, participação e transparência na definição dos usos da 
tecnologia digital em função dos padrões ético-políticos da sociedade.
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DESAFIOS DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO                   
E COMUNICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM MOÇAMBIQUE

Resumo
Vasco Tembe 

Partindo da historicidade do ensino superior no país, o presente artigo 
analisa o “ Desafio do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no 
Ensino Superior em Moçambique”. Através da pesquisa bibliográfica, consta-
tou-se que o uso das tecnologias de informação e comunicação, nas institui-
ções de ensino superior, foi sempre negligenciado, aliás a história revela que os 
estudantes sempre foram desencorajados a manusear os aparelhos tecnólogi-
cos no recinto escolar e sobretudo nas salas de aulas. Contudo, os desafios da 
COVID-19, mostraram a importância e a imprenscidibilidade do uso das TICs 
como ferramenta pedagógica. Assim, recomenda-se às instituições do ensino, 
ao governo, aos docentes, aos discentes e à toda a comunidade académica a 
massificação do uso das TICs como disciplina obrigória.

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Instituições 
de Ensino Superior.

Introdução
O presente trabalho tem como objectivo identificar os problemas que difi-

cultam o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensi-
no superior e propor alternativas que possam melhorar o uso das mesmas nas 
escolas. Desde a revolução industrial ficou claro que a estrutura económica e 
social são dinâmicas, exigindo, desde modo, o ajustamento constatnte à nova 
realidade decorrente das inovações tecnólogicas. Assim, a maior parte das ins-
tituições de ensino superior operando na modalidade presencial, por impera-
tivos de COVID19 teve que recorrer às TICs para garantir a continuidade das 
actividades de leccionação. Porém, antes de COVID19, o uso de meios tecno-
lógicos em geral e dos telefones celulares em particular, gerava contrasensos, 
quiça, razão pela qual as instituições do ensino superior (IES) pouco investi-
ram em infra-estruturas tecnólogicas.

Em virtude do fraco investimento em infra-estruturas tecnólogicas, o aces-
so à internet ainda constitui um problema estrutural, abrangendo apenas cerca 
de 20,9%37  da população moçambicana. Diante desta realidade, a questão que 
se coloca é: que problemas dificultam o uso das TICs no ensino superior
37 https://www�internetworldstats�com/stats1�htm, Consultado no dia 19/08/2022�
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 e quais as soluções alternativas para os mesmos? Partindo do argumento se-
gundo o qual o uso das tecnologias de informação e comunicação nas institui-
ções de ensino superior é um processo irreversível, face à demanda dos eventos 
externos, as instituições de ensino (docente, discente e outros stakeholders), 
são chamados a reflectir sobre os problemas relacionados com o uso das TICs 
bem como sobre as soluções alternativas.

Uma das soluções, que o artigo aponta é o abandono do cepticismo do uso 
das TICs, maior mobilização de recursos financeiros e atracção de investimen-
tos para o sector. Do docente espera-se que este acompanhe a dinâmica das 
mudanças e adaptações pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem e 
do discente espera-se que ele seja o protagonista no uso das TICs. Da parte das 
instituições de ensino superior espera-se que elas sejam mais comunicativas e 
cooperativas, abandonando os apriorismos decorrentes da concorrência exa-
cerbada que lhes é característica. A finalidade deste trabalho é contribuir para 
o debate académico em torno do uso das tecnologias de informação e comuni-
cação na educação.

Breve Resenha Histórica do Ensino Superior em Moçambique

Os séculos IX e X foram marcados pelo surgimento do ensino superior no 
continente africano, exactamente em Marrocos e no Egipto, com as universi-
dade Karneein e Al-Azhar, respectivamente. Em Moçambique, o surgimento 
das universidades tem uma conotação reactiva aos movimentos nacionalistas 
pós-guerra fria, ou seja, a criação das universidades foi uma saída encontrada 
pelo regime colonial português, de modo a dar resposta às exigências desses 
movimentos.

Através do decreto-lei nº 44.530, de 21 de Agosto de 1962, Portugal criou 
instituição de ensino superior em Moçambique e em Angola, denominada Es-
tudos Gerais Universitários. Em 1968, através do decreto-lei nº 43799, foi cria-
da a Universidade de Lourenço Marques (actual Universidade Eduardo Mon-
dlane) (FERASSO e BRITO, 2015). Com a independência de Moçambique, 
em 1975, as instituições públicas e privadas, incluindo as IES passaram para a 
gestão centralizada do Partido-Estado, decorrente da operação das nacionali-
zações.
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Entretanto, em 1987, o Estado percebe a necessidade de criação do espa-
ço legal, que permita a intervenção do sector privado no Ensino Superior, por 
meio da Lei nº 1/93, de 24 de junho

Lei do Ensino Superior - que regula o Ensino Superior Público e Privado, 
iniciando-se, assim, o processo de criação das primeiras instituições privadas 
do Ensino Superior”. O país possui hoje, 31 instituições de ensino superior pri-
vadas e 49 públicas (Brito, Ferasso e Brito, 2015, p. 15). A entrada em vigor 
do sector privado no ensino superior veio revolucionar o uso das tecnologias 
de informação e comunicação, com a introdução do ensino à distância, o que 
suscita o acesso à internet e o uso de plataformas digitais.

Desafios no uso das TICs no Ensino Superior

È importante reiterar que o ensino à distância inaugurou o uso das TICs, 
mas mesmo assim, algumas instituições não deram avanço nesse sentido, man-
tiveram o uso dos meios convencionais, nomeadamente os programas radio-
fónicos e entrega de brochuras aos estudantes. Este cenário é contra-revolução 
tecnológica. Quando os estudantes marcham para frente, as insituições do en-
sino superior marcham para atrás.

Embora estudantes e a sociedade tenham despertado o interesse pelo uso 
das tecnologias de informação e comunicação no processo da sua formação, o 
ensino superior presencial sempre olhou de forma céptica o uso das TICs para 
fins pedagógicos. Salimo e Gouveia (2007, p. 46) defendem que em “Moçam-
bique, tal como em outras sociedades, adolescentes e jovens comunicam e par-
ticipam no mundo da web tornando-se uma necessidade pessoal, social e moral 
da existência presencial e virtual de jovem na sua comunidade, entretanto a 
educação não despertou para esse cenário e continuou a remar contra-maré.

Nesse contexto é extremamente difícil inserir-se no meio social e esco-
lar sem o uso das tecnologias de informação e comunicação, seja para entre-
tenimento quanto para transacções electrónicas que perpassam o Facebook, 
Watsapp, Instagram, etc, até os bancos móveis, nomeadamente Isis, M-pesa, 
M-kesh e E-mola, bem como para fins educativos.

Com a emergência da COVID-19, as instituições de ensino superior, pre-
sencias, em Moçambique foram fechadas. Como recurso de sobrevivência, as 
IES tiveram que recorrer ao uso das TICs que na outrora foram alvos de contra-
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sensos. As instituições do ensino superior chegaram ao ponto de emitir parece-
res de carácter intimidatório para os estudantes, que ousassem portar os meios 
tecnológicos no recinto universitário. Paradoxalmente, com a COVID-19, o 
docente que de forma veemente proibia o uso de celulares móveis na sala de 
aulas, passou a exigir o uso desses meios para fins pedagógicos, ou seja passou a 
não admitir estudante sem meio celular móvel na sala de aulas.

A pandemia da COVID-19 exigiu novas formas de ensino nas universida-
des, cujas TICs na outrora negligenciadas passaram assumir a centralidade no 
processo de ensino e aprendizagem. O docente foi obrigado a trocar o quadro, 
a sala de aulas pelas plataformas digitais e pela internet. Daqui começa a nova 
narrativa. O estudante, que ontem foi expressamente proibido e muito menos 
ensinado a manusear os dispositivos tecnológicos, hoje é solictado, sem conhe-
cimento, nem preparo para li dar com os mesmos dispositivos.

(...) coronavírus chega e obriga os universitários do Xipamanine como as 
de Tóquio, de Muavire como as de Paris, de Montepuez como as de Los 
Angeles, de Chibuto como as de Londres a utilizar os “brinquedos”, ou-
trora proibidos no nosso ambiente escolar como meios de aprendizagem, 
agora como verdadeiros utensílios pedagógicos39.

A pandemia veio demonstrar o ónus da problemática existente nas IES, na 
medida em que a mesma escola que proibia o uso do celular, hoje vê-o como 
instrumento indispensável no ambiente universitário. As universidades vi-
ram-se obrigadas a recomendar o uso das TICs e seus meios (celular, laptop, 
etc) para o ensino e a aprendizagem aos professores e alunos despreparados e 
desprovidos desses meios. A pandemia despoletou uma realidade que precisa 
de uma reflexão profunda por parte das IES em Moçambique. Será que não é 
tempo de contemplar as TICs como disciplina obrigatória em todas classes, tal 
como Português e Matemática?

A pandemia de COVID-19 trouxe também à tona as desigualdades sociais 
entre os estudantes de diferentes estratos sociais, factor que contribuiu para o 
fracasso no acesso às plataformas digitais. Belloni, (2001, p. 23), notou que os 
estudantes com condições financeiras favoráveis tinham acesso aos aparelhos 
electrónicos e à internet e por conseguinte acesso às plataformas, as quais pas-
saram a serem usadas como salas de aulas. E os estudantes vulneráveis tiveram 
dificuldades imensas de aceder às plataformas e acompanhar as aulas ao mes-
mo ritimo dos outros estudantes.
39 https://filosofiapop.com.br/texto/o-desafio-da-educacao-virtual-entre-os-tecnofilos-e-os-tecnofobos/. Con-
sultado no dia 13/08/2021�
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De acordo com dados disponibilizados pela internet WorldStats40 até Se-
tembro de 2021, apenas 20,9% da população moçambicana tinha acesso à in-
ternet, o que justifica a precária situação no acesso às plataformas digitais. È 
uma percentagem gritante, que deveria preocupar as instituições responsáveis 
em prover o acesso, tendo em conta que 70% da população moçambicana é 
jovem, consequentemente maior parte dos jovens não (tem) acesso à inter-
net, agravando ainda mais os problemas estruturais, que são enfrentados no 
que concerne ao uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino 
superior.

Imperativos do uso das TIC’s no Ensino Superior

Tal como se referiu, anteriormente, a pandemia da COVID-19 despole-
tou uma necessidade, que vem sendo negligenciada há anos, o uso das TICs 
nas IES. Assim, depreende-se que o uso das tecnologias de informação e co-
municação e a mudança para o digital é um imperativo irreversível. É também 
imperativo a capacitação de docentes na esfera das novas tecnologias de modo 
abandonar as práticas tradicionais, que o colocavam como o centro no ensino 
presencial. Neste novo contexto, segundo Ngoenha (2020)41, o papel do do-
cente é de ser sinaleiro, cuja função circunscreve-se no indicar o caminho a ser 
seguido e o estudante passa assumir a centralidade no processo pedagógico.

Em relação às instituições de ensino superior do Estado, é imperativo incre-
mentar o investimento na formação, assim como na aquisição dos meios tecno-
lógicos. O processo envolve equipamentos, novos procedimentos, formações e 
capacitações, recursos financeiros e humanos42. Portanto, é imperativo que as 
instituições de ensino que ainda não possuem programas de incentivo às novas 
tecnologias devam enveredar pelo este caminho irreversível.

Por fim, ficou evidente que a pandemia da COVID 19 trouxe à ribalta a 
imprescindibilidade do uso das tecnologias de comunicação e informação no 
processo de ensino e aprendizagem. No geral, as instituições de ensino su-
perior que oferecem cursos à distância, nomeadamente o Instituto Superior 
Monitor têm-se destacado pela forma diligente. Por conta disso, encoraja-se a 
cooperação entre instituições de ensino superior, com a finalidade de partilha 
de experiências.

40https://www�internetworldstats�com/stats1�htm, Consultado no dia 19/08/2022�
41 https://filosofiapop.com.br/texto/o-desafio-da-educacao-virtual-entre-os-tecnofilos-e-os-tecnofobos/. Con-
sultado no dia 20/08/2021�

42 https://gestao�quero�com/blog/tendencias-para-o-setor-educacional-no-periodo-pos-pandemia/� Consulta-
do no dia 13/08/2021�
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Considerações Finais

Neste trabalho analisou-se o uso das tecnologias de informação e comu-
nicação no ensino superior mostrando os desafios actuais. Num primeiro mo-
mento ficou claro, que o ensino superior em Moçambique foi problemático 
desde a sua entrada em funcionamento, isto porque foi criado com intuito de 
o governo português continuar o processo de dominação. Porém, com a inde-
pendência, a administração do ensino superior foi caracterizada pela expansão 
e extensão introduzindo novos valores. Hoje, nota-se a necessidade de criar 
uma simbiose entre a tecnologia e os métodos de ensino.

Constatou-se que uma parte das instituições de ensino superior ficou es-
tagnada quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, nesse aspecto identificou-se três grandes pro-
blemas que dificultam o uso das tecnologias de informação e comunicação no 
ensino superior, que são: 1) dificuldade no acesso à internet pela maior parte 
dos moçambicanos; 2) fosso entre os que têm poder aquisitivo e acesso às tec-
nologias e os que não possuem o mesmo, ou seja, as desigualdades sociais e; 3) 
o cepticismo quanto ao uso das novas tecnologias de informação e comunica-
ção e informação para fins de ensino e aprendizagem.

Perante estes problemas propõe-se 4 alternativas: 1) indispensabilidade 
das novas tecnologias no contexto universitário; 2) maior investimento em 
TICs por parte das instituições de ensino superior, capacitação dos docentes 
e discentes em matérias de TICs; 3) centralizar o processo de ensino e apren-
dizagem ao estudante através das TICs; 4) desmercantilizar e descapitalizar o 
ensino.

Assim, percebe-se o quão é dificil a migração digital, sendo nós dependen-
tes e receptores das plataformas, dispositivos e em grande parte dos recursos 
financeiros, mas também compreende-se que é um processo irreversível por-
que as TICs são uma realidade e oferecem inúmeras vantagens. Por outro lado, 
observa-se que o uso das tecnologias de informação e comunicação nas insti-
tuições de ensino superior e na sociedade no geral constituem um ponto de 
estrangulamento e factor excludente. Apenas um segmento social minoritário 
se dispõe de condições aquisitivas para o efeito. Nesse sentido, o envolvimento 
do Estado e do sector privado na criação de espaços físicos apetrechados por 
computadores, acesso à internet pública, seja um imperativo com urgência ne-
cessidade, pois tornar-se-ão as IES independentes e autónimas.



— 87 —

REFERÊNCIAS

BELLONI, M. L. (2001.). O que é Mídia-educação: da tecnologia à comuni-
cação educacional. Campinas: Autores Associados.

BRITO, C. E., FERASSO, M., & BRITO, S. M. (2015). A Gestão Universi-
tária em Moçambique. Coimbra. 5ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino 
Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa.

ROSÁRIO, L. J. (2013). Universidades moçambicanas e o futuro de Moçam-
bique. Revista Ensino Superior nº 10 (julho-setembro). Campinas: Editora 
UniCamp.

SANTOS, C. S. (2020). Educação Escolar no Contexto de Pandemia. Revista 
Gestão & Tecnologia, v. 1, n. 30, pp. 44-47. Goiás: Editora Platform.

SILVA, R. P. (2012). A Escola enquanto Espaço de Construção do Conheci-
mento. Revista Espaço Académico. São Paulo: Editora Universitária.


