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IV. RESUMO 

Este relatório exploratório visa um triplo objectivo. Em primeiro, partilhar uma reflexão 

sobre as teorias e metodologias, que devem nortear “o levantamento” e o registo das 

normas – “os hábitos, os costumes e as práticas locais” – vigentes nas comunidades e 

consequentemente “usadas” nas instâncias de resolução de conflitos aí existentes. Em 

segundo, apresentar uma breve caracterização da população dos Distritos das Províncias 

de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e, os resultados do projecto-piloto aí realizado, com 

as primeiras cartografias das normas e das instâncias locais de resolução de conflitos 

dessas províncias. Em terceiro lugar, apresentar, no final, uma proposta de 

desenvolvimento e alargamento do estudo etnográfico, a distritos – com prioridade 

aqueles que tem Tribunal Judicial - de todo o Território Nacional.  

Nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula o número de processos entrados nos 

Tribunais Judiciais é respectivamente, no ano de 2017, de 3,87, 3,73 e 2,51, processos, 

o que significa uma grande “distância social” das populações locais dos Tribunais, que 

necessita de ser analisada através de diversas variáveis como a cultura, as línguas 

faladas, a distância geográfica, a pobreza, a confiança nos Tribunais, etc. 

Consequentemente, no debate público e político tornou-se necessário elaborar um 

estudo etnográfico das normas das populações e das instâncias de resolução de conflitos 

locais, de modo a aprofundar o conhecimento sobre as realidades plurais da sociedade 

Moçambicana, elaborar monografias etnográficas para apoiar no processo de formação 

e capacitação dos magistrados e outros operadores judiciários, reduzindo deste modo o 

distanciamento social e cultural reflectido nas decisões judiciais com relação às 

comunidades locais. 

A partir da Constituição de 1990 assistimos “à separação” dos Tribunais Judiciais, o 

“limbo institucional” dos Tribunais comunitários e o “ressurgimento” das autoridades 

Tradicionais. Com a Constituição de 2004 e da legislação da organização Judiciária, que 

se lhe seguiu, tivemos uma consolidação do poder judicial e um “esquecimento 

institucional” das normas (usos e costumes) vigentes nas comunidades e das “instâncias 
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locais” de resolução de conflitos. Mas, ao longo do tempo, as normas jurídicas do direito 

estadual hibridizaram-se com as culturas, os valores, as normas e os meios de resolução 

de conflitos existentes nas comunidades locais, e estas resistiram, originando uma 

realidade actual, em cada comunidade, de “normas” e “instâncias de resolução de 

litígios” muito diversa, dinâmica, e desconhecida, nas suas actuais “geografias” e 

“configurações”.  

De modo a preparar o levantamento das “normas locais” que regulam comportamentos 

efectuámos uma revisão de estudos sobre alguns conflitos sociais. Em primeiro, os 

conflitos eleitorais, em Moçambique, no período 2003-2020, caracterizam-se pelo uso 

exclusivo do Direito Estadual e da Justiça Eleitoral Estadual, em que as decisões 

privilegiam as questões processuais. Em segundo, os conflitos, que tem como objecto o 

acesso, o uso, a posse e o controle da terra são essencialmente de quatro tipos: intra-

familiar; inter-famílias; inter-comunidades; e das comunidades locais com investidores. 

Ora, para a sua resolução, as populações, conforme os valores da sua cultura, a natureza 

do conflito, viverem em contexto mais rural ou mais urbano, mobilizam, na defesa dos 

seus interesses, as normas reconhecidas localmente de um dos “sistemas costumeiros” 

de regulação do acesso e uso da terra ou, ainda, o Direito estadual ou, ainda, 

normatividades híbridas, com recursos a instâncias locais de resolução de conflitos (nos 

litígios intra-família e inter-famílias) e, ainda, nas outras situações, às autoridades 

administrativas e muito raramente recorrem aos Tribunais Judiciais. Em terceiro, as 

realidades sociais são dinâmicas, e em mutação, e as normas das comunidades 

matrilineares aproximam-se das normas das comunidades patrilineares, em que a 

mulher, em caso de morte ou separação do marido, não tem acesso ao uso da terra e 

outros bens, como a casa e o gado. E, por vezes, existem várias mulheres e filhos, em 

concorrência por esses bens, pelo que as soluções, para estes conflitos, são encontradas 

caso a caso, com recurso a soluções híbridas com base nos usos, costumes e práticas 

sociais, no direito Estadual e no senso comum da comunidade. A concluir, analisámos, 

uma área de prática social que conflitua com o direito estadual das crianças e com o 

direito criminal, mas, em que raramente o Direito e a acção das instituições do Estado 



 

 

3 

são aceites pelas populações locais, devido à invocação das “normas locais”, que 

legitimam os ritos de iniciação, de construção de identidade sexual e do papel de género 

das meninas/mulheres, e às situações de pobreza, que disseminam uma grande 

tolerância social aos denominados “casamentos ou uniões prematuras” ou “forçados” 

entre homens e meninas, com idade inferior à idade legal para casar.  

As configurações e os mapas das instâncias locais de resolução de conflitos são muito 

diversos, na sua pluralidade, porosidade, articulação e concorrência, e de “geometria 

variável”, conforme os conflitos e as instâncias que as pessoas e as comunidades podem 

escolher, ao serviço da sua estratégia de resolução do conflito. Para além do Tribunal 

Judicial, da Procuradoria e dos Serviços do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 

(IPAJ), nos distritos encontram-se instâncias locais de resolução de conflitos que podem 

ser agrupados em instâncias criadas pelo Estado (centros de mediação e arbitragem, 

quando existam, os Tribunais Comunitários, as Secretarias de bairro, a Polícia, sejam as 

esquadras ou, os anteriormente denominados gabinetes de atendimento à mulher e à 

criança vítimas de violência, em instâncias criadas pela comunidade ou o mercado (as 

ONG’s, que trabalham no apoio jurídico e na resolução de conflitos, as lideranças ou os 

mais velhos da comunidade, ou os centros de arbitragem, mediação e conciliação de 

associações empresariais), e em instâncias que se classificam como tradicionais (a 

AMETRAMO – Associação de médicos tradicionais de Moçambique – e as Autoridades 

Tradicionais), e, por último, as instâncias de resolução de conflitos criadas no âmbito das 

comunidades religiosas. 

Procedeu-se a uma caracterização sócio-demográfica e económica-social das 

populações das províncias do Niassa, Cabo Delgado e Nampula, salientando-se a 

especial importância da língua Emakhuwa. E, ainda, uma taxa de analfabetismo superior 

a 50%, uma incidência de pobreza muito elevada, em que a maioria não tem acesso a 

água de um poço ou furo e quase a totalidade da população (mais de 85%) não tem 

acesso a electricidade. Efectua-se, ainda, uma breve reflexão e caracterização das 
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culturas das populações Macua e Yao. Analisam-se os sistemas familiares e de filiação, 

os ritos de iniciação, a sucessão e a herança com as suas categorias de sucessíveis e a 

situação das viúvas. Relativamente à população Yao, referencia-se a organização da 

justiça local e as sanções aplicadas. 

Os resultados do estudo exploratório realizado estão em linha com estudos anteriores, 

ao evidenciarem que as populações locais escolhem para resolver os conflitos 

decorrentes das suas relações familiares e sociais, as normas – usos, hábitos, costumes, 

práticas sociais - e as instâncias locais de resolução de conflitos, em detrimento do 

Direito estadual e dos Tribunais Judiciais. Nos distritos estudados e nas entrevistas 

efectuadas, resulta clara a discrepância entre o direito estadual e as “normas locais” na 

regulação dos conflitos de terra e de família (conjugalidade, parentalidade e acesso ao 

uso da terra e outros bens), do desenvolvimento das crianças, em função dos ritos de 

iniciação e da prática social das “uniões prematuras” e forçados entre adultos e meninas 

menores. A mesma discrepância se encontrou na regulação da violência doméstica e 

sexual sobre as mulheres, agressões entre adultos e, ainda, a título de exemplo, 

questões relativas à sucessão e herança das viúvas, de transmissão de DUAT ou nas 

questões que as populações categorizam como feitiçaria. No que se refere às 

instituições de resolução de conflitos locais constatou-se que assumem configurações 

diversas conforme as localidades, em que umas instâncias são de recurso das outras e 

que as populações as usam conforme a sua estratégia. Os Tribunais comunitários e as 

outras instâncias locais funcionam por existirem na comunidade e por inércia – sem um 

enquadramento institucional activo - e porque as próprias autoridades administrativas, 

policiais ou judiciárias, entendem que os “casos sociais” ou seja todos os que tenham a 

ver com conflitos de família ou relações de vizinhança são resolvidos de forma mais 

adequada nas instâncias oriundas da comunidade ou das autoridades tradicionais. 

Assumem, assim, um papel de relevo as autoridades administrativas e policiais, que 

decidem, em regra, o que deve ser (e não deve ser) judicializado.  



 

 

5 

Este estudo exploratório evidenciou, ainda, de forma mais acentuada, a necessidade de 

realização de um estudo sistemático, em Distritos de todo o território Nacional, de modo 

a fazer o levantamento das normas locais – usos, costumes, hábitos e práticas sociais – 

e a sua relação e hibridação com o Direito estadual, o uso das instâncias locais de 

resolução de conflitos e a relação entre elas, e, ainda, os percursos dos diversos litígios, 

por essas normas e instâncias, até os interessados os considerarem resolvidos.  

A participação activa de todos os actores sociais e instituições política, judiciais e dos 

nossos parceiros estratégicos de desenvolvimento foi essencial para o acervo de dados 

e testemunhos reflectidos nas páginas que se seguem, e por isso, expressamos os nossos 

profundos agradecimentos. Esperamos, ainda, que o presente resultado da fase piloto 

do estudo, que ora se apresenta, sirva e funcione como reforço e contributo ao processo 

contínuo de reforma legal do direito e da justiça tendente a transformação do sistema 

de justiça moçambicano que sirva a todos e a todas. 

 





 7 

V. INTRODUÇÃO GERAL 

O presente relatório exploratório do projecto piloto dos Distritos das Províncias de Cabo 

Delgado, Nampula e Niassa do “Estudo etnográfico das normas das populações locais 

para a resolução de conflitos e a sua relação com o acesso ao Direito e à Justiça” visa um 

triplo objectivo. Em primeiro lugar, a partir da revisão dos estudos realizados ao longo 

dos anos designadamente em Moçambique, partilhar uma reflexão sobre o 

enquadramento teórico e metodológico, que deve nortear o levantamento das normas 

– “os hábitos, os costumes e as práticas locais” – vigentes nas comunidades, como 

padrão aceite e reconhecido de regulação de comportamentos e,  consequentemente 

“usados” nas instâncias de resolução de conflitos existentes nas comunidades, bem 

como o modo como essas “normas” e essas “instâncias” se articulam (ou não) com as 

autoridades administrativas, policiais e os Tribunais Judiciais de Distrito. Em segundo 

lugar, apresentar uma breve caracterização da população, os resultados e as conclusões 

do projecto piloto do Estudo etnográfico, em curso, realizado nos Distritos das 

Províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, com uma cartografia de normas e 

instâncias locais de resolução de conflitos. Em terceiro lugar, a partir da referida reflexão 

e dos referidos resultados e conclusões, apresentar numa proposta de desenvolvimento 

e alargamento, a Distritos de todo o Território Nacional, do estudo etnográfico e 

levantamento das normas vigentes para as populações locais, das instâncias de 

resolução de conflitos de comunidades da sua relação com o Acesso ao Direito e à Justiça 

e com os Tribunais Judiciais em Moçambique. A cada um dos referidos objectivos 

corresponde uma parte do presente relatório. 

Na primeira parte do relatório procederemos a uma reflexão crítica sobre o pluralismo 

jurídico das normas (usos e costumes e práticas locais) e das instâncias de resolução de 

conflitos, com que as populações locais regulam os seus litígios. Assim, esta primeira 

parte do relatório divide-se em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, procederemos à contextualização e problematização de 

Investigação. Num país com 154 distritos é consensual e existência na sociedade 
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Moçambicana de numa pluralidade de sistemas de normas das populações locais e de 

instâncias de resolução de conflitos, com uma baixa procura dos Tribunais Judiciais, à 

excepção de Maputo Cidade. Nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula o 

número de processos entrados nos Tribunais Judiciais é respectivamente, no ano de 

2017, de 3,87, 3,73 e 2,51, processos (Fernando et al., 2019, p. 101 e 102). E se 

considerarmos só os processos de natureza cível a referidas províncias têm no mesmo 

ano, respectivamente, numa entrada de 1,21, 0,8 e 0,64 processos cíveis por 1000 

habitantes, o que significa que as Províncias de Cabo Delgado e Nampula não têm de 

entrada nos Tribunais Judiciais sequer 1 processo por 1000 habitantes, o que evidencia 

numa grande “distância social” das populações locais que necessita de ser analisada 

através de diversas variáveis como a cultura, as línguas nacionais, a distância geográfica, 

o desenvolvimento económico, a pobreza, a confiança nas instâncias oficiais e nos 

Tribunais Judiciais, etc. Este pluralismo confronta-nos com a necessidade de um 

conceito de Direito, que inclua as normas do Direito do Estado e as normas produzidas, 

reconhecidas e vigentes na comunidade. 

Neste contexto de pluralidades de normas e de instâncias de resolução de conflitos as 

reformas recentes do Direito e da Justiça, embora necessárias, foram centradas na 

expansão da rede e das competências dos Tribunais Judiciais Distritos, na eficiência, 

segurança e certeza do Direito e Justiça e na consolidação do Estado de Direito, mas não 

chegarem às populações, em estudo neste relatório, de Niassa, Cabo Delgado e 

Nampula. Consequentemente, no debato público e político, no discurso de S. º Ex.º o 

Presidente da República, na reflexão do Presidente do Supremo Tribunal e do Centro de 

Formação Jurídica e Judiciária tornou-se necessário um estudo etnográfico das normas 

das populações locais e da acção das instâncias de resolução de conflitos no Território o 

que se iniciou por este projecto piloto de que se apresentam os termos de referência, 

objectivos e metodologia, de modo a aprofundar o conhecimento sobre as realidades 

plurais da sociedade Moçambicana e permitir formar adequadamente os Magistrados, 

que venham a ser titulares dos Tribunais Judiciais Distritais, seja no conhecimento do 
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Direito Estadual, seja no conhecimento das normas – usos e costumes e práticas locais 

– e da acção das instâncias não judiciais de resolução de conflitos. 

No segundo capítulo, como contexto do estudo etnográfico em curso, de levantamento 

das normas das populações locais e das instâncias de resolução de conflitos, 

desenvolveu-se uma breve análise do pluralismo jurídico e o acesso ao(s) direito(s) e à(s) 

justiça(s), o que está necessariamente relacionado com a história de Moçambique. 

Percorremos os períodos pré-colonial, do Estado colonial, do Estado socialista e 

revolucionário até chegarmos ao período capitalista, democrático e de Estado de 

Direito. Após a análise do pluralismo multicêntrico Bantu, analisámos o período colonial 

inicial de “conhecer para melhor dominar” os usos e costumes (as normas), os conflitos 

e as sanções, sem que os estudos efectuados considerassem as variações de usos e 

costumes, nos diversos povos e territórios e conseguissem atingir o seu objectivo da 

codificação. Seguiu-se um período até aos quarenta do séc. XX em que se desenvolveu 

um sistema de direito(s) e justiça(s) dual, em que o Estado e a sociedade colonizadora é 

regulado pelo direito do Estado e os Tribunais coloniais e os povos nacionais pelos 

“direitos e instâncias costumeiros”. No período seguinte dominou o discurso colonial de 

assimilação e de integração. Após a independência, de 1975 a 1989, pretendeu-se 

eliminar as “estruturas de opressão coloniais e tradicionais” e construir a “Justiça 

popular”. A partir da constituição de 1990 assistimos “à separação” dos Tribunais 

Judiciais, o “limbo institucional” dos Tribunais comunitários e o “ressurgimento” e 

“reinvenção” das autoridades Tradicionais. A partir da Constituição de 2004 e da 

legislação da organização Judiciária, que se lhe seguiu, tivemos uma consolidação do 

poder judicial e um “esquecimento institucional” das normas (usos e costumes) vigentes 

nas comunidades e das “instâncias locais” de resolução de conflitos. Mas, o que é facto 

é que se sucederam, no séc. XX e XXI, três “culturas político-jurídicas eurocêntricas” 

(colonial, socialista/revolucionária, capitalista/democrática) que se hibridizaram com as 

culturas de valores, normas e de resolução de conflitos existentes nas comunidades 

locais, e estas resistiram ao longo do tempo, originando uma realidade actual de 
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“normas” e “instâncias de resolução de litígios”muito diversa, dinâmica, e desconhecida, 

nas suas actuais “configurações” e “geografias”. 

No terceiro capítulo, de modo a preparar o levantamento das normas que regulam 

comportamentos vigentes na sociedade efectuámos uma revisão bibliográfica de 

estudos sobre alguns conflitos e as normas de direito Estadual ou de usos, costumes e 

práticas, que os regulam, com reconhecimento das populações das comunidades locais1. 

Assim, em primeiro lugar, apresentámos um estudo de Guilherme Mbilana sobre os 

conflitos eleitorais e a justiça eleitoral em Moçambique no período 2003-2020. Estes 

conflitos, devido à sua natureza, têm como característica o recurso ao Direito Estadual 

(legislação estadual) e à Justiça Eleitoral também Estadual (inicialmente o Tribunal 

Supremo é posteriormente o Conselho Constitucional). Os pedidos de anulação das 

eleições suscitadas por denúncias de alegadas irregularidades ou ilegalidades, num e 

noutro caso, tem dominado os conflitos eleitorais. Em regra, o conflito substantivo não 

tem sido apreciado, pois as decisões desses conflitos têm privilegiado as decisões 

processuais, por o demandante não ter “observado os pressupostos legais prévios de 

atendimento de recursos. 

Em segundo lugar, apresentam-se, num texto de Sérgio Baleira, as narrativas e práticas 

que revelam as normatividades inseridas nas interacções sociais locais relativas ao 

acesso, ao uso, à posse – e mais recentemente à venda e à compra – de terra em 

Moçambique. Descrevem-se, de forma sintética, os cinco sistemas de regulação do 

acesso, uso, posse e transmissão de terra, que se encontram em diversas geografias, 

territórios e culturas de Moçambique. Mas, não estamos perante uma realidade 

estática, encontrando-se muitos indícios de mutação, de interlegalidade e hibridação 

dos referidos sistemas, entre si, e com o direito estadual. Consequentemente, as 

                                                      

1 Este levantamento foi efectuado a título exemplificativo. Com a continuação do estudo e, em próximos 
relatórios ou publicações do projecto será enunciada e feita a revisão de estudos relativos a outros 
conflitos sociais, designadamente, os conflitos relativos ao uso de terra, relacionados com feitiçaria, o 
ambiente, etc. 
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populações, conforme vivem em zonas mais rurais ou mais urbanas, e conforme a 

natureza do conflito sobre a terra – que pode ser intra-familiar; inter-famílias; inter-

comunidades; e das comunidades locais com investidores – mobilizam, na defesa dos 

seus interesses, as normas reconhecidas localmente ou o direito estadual ou uma 

normatividade híbrida, com recurso a instâncias locais comunitárias de resolução de 

conflitos, a autoridades administrativas, e muito raramente às Procuradorias e aos 

Tribunais Judiciais Distritais. 

De seguida, reflectiremos a questão do acesso e propriedade da terra (e outros bens) na 

perspectiva da situação das mulheres no acesso à propriedade e herança num contexto 

de família tradicional alargada. As realidades sociais são dinâmicas e em mutação e as 

normas das comunidades matrilineares aproximam-se das normas das comunidades 

patrilineares, em que a mulher, em caso de morte ou separação do marido, não tem 

direito à terra e outros bens, como casa e o gado. As mulheres ficam dependentes da 

protecção da família do marido ou da comunidade. Acresce que nas situações de relação 

familiar polígama em que os homens estão envolvidos em relações extra-conjugais, 

“temos” várias mulheres e filhos em concorrência pela propriedade, pelo que as 

soluções para estes conflitos são encontradas caso a caso, com recurso a soluções 

híbridas com base nos usos, costumes e práticas sociais, o direito Estadual e o senso 

comum da comunidade. 

Em terceiro lugar, analisámos, a título de exemplo, uma área de prática social que 

conflitua com o direito estadual das crianças e o direito criminal, mas, em que raramente 

as instituições do Estado e direito são atendidos pelas populações locais, devido aos ritos 

de iniciação de construção de identidade sexual e do papel de género das 

meninas/mulheres, e às situações de pobreza, que disseminam uma grande tolerância 

social aos denominados “casamentos (ou uniões) prematuros” ou “forçados” entre 

homens e meninas, com idade inferior à idade legal para contrair casamento. Assim, 

apresentámos conflitos em que as normas e as instâncias de resolução são estaduais 
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(conflitos eleitorais). No que se refere a conflitos de família e dos direitos das mulheres 

à sua reacção dos bens comuns do casal ou herança, em que há uma concorrência de 

normas e instâncias de resolução, com hibridação do direito estadual e o “direito local” 

(usos, costumes e práticas sociais). E, por último, as situações dos “casamentos 

prematuros”, em que às práticas sociais estão em conflito com as leis do Estado, com 

pouca intervenção deste devido a uma grande tolerância social. 

No capítulo quarto, abordámos a inter-relação entre as várias redes de instâncias de 

resolução de litígios do Estado e das comunidades locais, na sua pluralidade, porosidade, 

articulação e concorrência. A partir de estudos realizados já no séc. XXI constata-se que 

as configurações e os mapas das instâncias locais de resolução de conflitos são muito 

diversos e de “geometria variável”, conforme os conflitos e as instâncias que as pessoas 

e as comunidades podem escolher e mobilizar ao serviço da sua estratégia de resolução 

do conflito. Para além do Tribunal de Procuradoria e dos serviços do IPAJ, nos distritos 

encontram-se instâncias locais de resolução de conflitos que possam ser agrupados em 

instâncias criadas pelo Estado (Centro de mediação e arbitragem, as secretarias de 

bairro, a Polícia, sejam as esquadras ou os então denominados gabinetes de 

atendimento à mulher e criança vítimas de violência), em instâncias criadas pela 

comunidade ou o mercado (as ONG’s, que trabalham no apoio jurídico e na resolução 

de conflitos e centros de arbitragem, mediação e conciliação de Associações 

empresariais), e em instâncias que se classificam como tradicionais (a AMETRAMO – 

Associação de médicos tradicionais de Moçambique – e as Autoridades Tradicionais), e, 

por último, as instâncias de resolução de conflitos criadas no âmbito das comunidades 

religiosas. 

Na segunda parte do relatório, no capítulo quinto, num texto de Carmino Machavane, 

procede-se à caracterização sócio-demográfica das populações das províncias do Niassa, 

Cabo Delgado e Nampula, considerando o tamanho, estrutura e crescimento da 

população. A análise atenta à distribuição das populações por sexo, grupos de idade, 

estado civil, escolarização, línguas faladas pela população (sendo de ressaltar a 
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importância da língua Emakhuwa) e religião. Por último, são descritos e comparados 

indicadores sócio-económicos em que se salienta, ainda, para estas províncias uma taxa 

de analfabetismo superior a 50%, uma incidência de pobreza muito elevada, em que a 

maioria tem acesso a água de um poço ou furo e quase toda a totalidade da população 

(mais de 85%) não tem acesso a electricidade. 

No capítulo 6, escreve-se uma breve reflexão e caracterização das culturas das 

populações Macua e Yao, no que se relacionam e configuram, entre de modo diverso, 

as normas vigentes, em cada comunidade, e as instâncias de resolução de conflito 

existentes. Analisam-se os sistemas familiares e de filiação, os ritos de iniciação, a 

sucessão e a herança com as suas categorias de sucessíveis e a situação das viúvas. 

Relativamente à população Yao, referencia-se a organização da justiça local e as sanções 

aplicadas a comportamentos violadores das normas. 

De seguida, no capítulo 7, efectua-se, através da análise das estatísticas do INE, do 

relatório dos Tribunais Judiciais – 2018, e da informação sobre os Tribunais 

Comunitários, uma caracterização dos indicadores de crime e justiça, ou seja, dos crimes 

registados, do movimento processual (criminal, cível, menores, laboral e comercial), no 

ano de 2018, e, ainda, da distribuição dos Tribunais comunitários nas províncias de 

Niassa, Cabo Delgado e Nampula. 

No oitavo capítulo, apresenta-se os resultados do estudo exploratório realizado em linha 

com estudos anteriores, ao evidenciarem que as populações locais escolhem para 

resolver os conflitos decorrentes das suas relações familiares e sociais, o recurso às 

normas – usos, hábitos, costumes, práticas sociais - e às instâncias locais de resolução 

de conflitos, em detrimento do direito estadual e dos Tribunais Judiciais. Nos distritos 

estudados e nas entrevistas efectuadas, resulta claro a discrepância entre o direito 

estadual e as “normas locais” na regulação das relações e dos conflitos de família 

(conjugalidade, parentalidade e acesso ao uso de propriedade), do desenvolvimento das 

crianças, em função dos ritos de iniciação e da prática social dos “casamentos 
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prematuros” e forçados entre adultos e meninas menores. A mesma discrepância se 

encontrou na regulação da violência doméstica e sexual sobre as mulheres, agressões 

entre adultos e, ainda, a título de exemplo, questões relativas à sucessão e herança das 

viúvas, de transmissão de DUAT ou nas questões que as populações categorizam como 

feitiçaria. No que se refere às instituições de resolução de conflitos locais constatou-se 

que assumem configurações diversas conforme as localidades, em que umas instâncias 

são de recurso das outras e que as populações as usam conforme a sua estratégia. Estas 

instâncias funcionam por inércia e porque as próprias autoridades administrativas, 

policiais ou judiciárias, entendem que os “casos sociais” e todos os que tenham a ver 

com família ou relações de vizinhança serão resolvidos de forma mais adequada nas 

instâncias oriundas da comunidade ou das autoridades tradicionais. Assume um papel 

de relevo as autoridades administrativas e policiais, que decidem o que deve ser (e não 

deve ser) judicializado. Neste capítulo, a terminar, apresenta-se uma reflexão sobre os 

resultados apresentados e a necessidade de aprofundamento deste estudo, no norte, e 

a sua extensão ao centro e sul do país. 

Na terceira parte deste relatório, apresentamos, assim, uma proposta de 

desenvolvimento do estudo etnográfico e levantamento das normas e instâncias de 

resolução de conflitos locais e da sua relação com o acesso ao direito e à justiça em 

Moçambique. 

 

  



 

 

15 

I ª PARTE 

As configurações das normas e das instâncias de resolução de conflitos nos Distritos 

das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa 

– reflexão crítica sobre a revisão de literatura (estudos publicados) 

1. Contextualização e problematização da investigação 

A contextualização e a problematização de investigação parte do pressuposto que é 

consensual a existência na sociedade Moçambicana de uma pluralidade de sistemas 

normativos e de instâncias de resolução de conflitos. E, ainda, que ao longo dos anos os 

processos recentes de reforma do direito e da justiça esqueceram e deixaram no “limbo 

institucional” os Tribunais comunitários e as outras instâncias “locais” de resolução de 

conflitos. Ora, estes dois consensos geraram a necessidade de fazer um estudo 

etnográfico dos usos, costumes e práticas (normas) e das instâncias locais de resolução 

de conflitos, de modo a que o seu conhecimento permita um melhor acesso ao direito 

e à justiça e uma melhor formação dos profissionais dos Tribunais Judiciais. 

5.1. A pluralidade de sistemas normativos e de instâncias de resolução de conflitos 

Moçambique é um país, como se referiu, administrativamente dividido em 11 províncias 

que compreendem 154 distritos. As paisagens sociais e administrativas albergam um 

conjunto extremamente heterogéneo de culturas, hábitos, crenças, normas e práticas 

jurídicas, que se organizam numa geografia que não respeita os limites administrativos. 

Apesar da Constituição da República de Moçambique reconhecer o pluralismo jurídico, 

no seu artigo 4º, ao consagrar que “O Estado reconhece os vários sistemas normativos 

e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade moçambicana, no respeito e 

garantia dos direitos e liberdades fundamentais (...)” dando relevância a vários sistemas 

normativos e instâncias comunitárias de resolução de conflitos, os operadores do direito 

– magistrados, advogados, funcionários do Estado – devido à sua formação (e acção)tem 
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muito enraizada a cultura jurídico-dogmática legalista, que não lhes permite 

compreender as normas vigentes nas comunidades, bem como os conflitos sociais e 

individuais aí resolvidos sem recurso às instâncias formais. 

A análise e a política pública sobre o acesso ao direito e à justiça das populações locais 

deve ser, assim, constituída a partir da teoria do pluralismo jurídico, que 

desenvolvemos, mais à frente, e nos mostra como, de um ponto vista sociológico, que 

as sociedades contemporâneas são jurídica e judicialmente plurais. Coexistem nelas 

vários sistemas jurídicos e judiciais. E os cidadãos e as pessoas colectivas podem, 

consoante os contextos, canalizar a procura de resolução de conflitos para os Tribunais 

ou para outras instâncias de resolução de conflitos dentro ou fora do sistema judicial. 

Significa, assim, que no campo do direito e da resolução de conflitos, os tribunais, nuns 

Estados e Sociedades mais do que outros, confrontam-se sempre com a produção social 

de uma pluralidade de direito(s) e de instâncias, sejam produzidas no plano interno por 

instituições do Estado, sejam pelas comunidades ou outros espaços de Sociedade, sejam 

por organizações da sociedade, nacionais ou internacionais(Santos, 2001, 2003). 

Esta pluralidade confronta-nos com a necessidade de clarificar os conceitos de “direito” 

e de “acesso ao direito e à justiça”, pois para realizarmos este projecto os conceitos de 

Direito e de Acesso à Justiça, como sendo o direito do Estado e o Acesso aos Tribunais 

não nos serve. Ora, este problema conceitual é facilmente resolvido com o recurso ao 

conceito de direito de Santos (2000a, p. 269), o qual consiste num “corpo de 

procedimentos regularizados e de padrões normativos, considerados justiçáveis num 

dado grupo social, que contribui para a criação e prevenção de litígios, e para a sua 

resolução através de um discurso argumentativo, articulado com a ameaça de força”. 

Este conceito tem a enorme potencialidade de incluir, em si, todas as realidades do 

direito e da justiça, ou seja, de acesso às normas jurídicas, aos procedimentos e à 

resolução de conflitos, em sentido amplo, pelo que bastaria recorrer ao conceito de 

“acesso ao direito” para abranger as realidades jurídicas, sociojurídicas e sociais objecto 

do nosso estudo. No entanto, embora com esse mesmo sentido, escolhemos usar 
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também o conceito “acesso ao direito e à justiça”, dado que nos parece ser, por razões 

de comunicação e compreensão em língua portuguesa, aquele que mais facilmente 

permite abranger todo o significado do objecto de estudo para as pré-compreensões de 

todos os cidadãos. Em princípio, todos compreenderão que se pretende abarcar, com 

este conceito, desde o conhecimento e consciência do(s) direito(s), à facilitação do seu 

uso, à representação jurídica e judiciária por profissionais, designadamente advogados, 

bem como a resolução judicial e não judicial de conflitos, ou seja, o acesso à pluralidade 

de ordenamentos jurídicos e de meios de resolução de litígios existentes na sociedade 

(Pedroso, 2011, p. 5). 

A grande maioria dos conflitos é resolvida fora dos Tribunais Judiciais, como 

analisaremos. Os estudos mostram que é intensa a interlegalidade entre os tribunais e 

outras instâncias de resolução de conflitos, com destaque para os tribunais 

comunitários(José et al., 2014; Kyed et al., 2012; Patrício, 2016; Santos & Trindade, 

2003a). Já Santos, Marques, Pedroso e Ferreira (1996) mostravam como o trabalho de 

resolução de conflitos se distribuía por múltiplas instâncias do Estado e da comunidade, 

e que, sociologicamente, os Tribunais Judiciais representam, em regra, uma segunda, 

terceira ou quarta instância depois de outras, como as polícias, o Ministério Público, os 

advogados, os sistemas de mediação, depois de as próprias interfaces de acesso aos 

tribunais não terem dado a resposta que o demandante pretendia. 

O presente estudo confirma vários factores, já identificados em outros estudos, de 

bloqueio ao acesso aos tribunais judiciais que evidenciam as várias distâncias entre os 

tribunais e a sociedade (distância social, cultural, geográfica, económica). Entre as 

barreiras ao acesso aos tribunais, visível no trabalho de campo, de que daremos conta 

na segunda parte do relatório e que constitui um dos fundamentos da distância entre 

os tribunais judiciais e os cidadãos em geral é, por um lado, o desconhecimento ou 

conhecimento insuficiente da língua portuguesa, que constitui a língua de trabalho dos 
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tribunais judiciais. Por outro lado, as pessoas das comunidades locais têm mais 

proximidade cultural e geográfica às instâncias aí existentes. 

Uma primeira evidência que é possível retirar dos dados disponíveis sobre a demografia 

e sobre o movimento processual é que o número médio de processos entrados em cada 

província por cada 1.000 habitantes é, francamente, díspar. Na verdade, se na Cidade 

de Maputo, em 2017, entraram 30,56 processos por cada 1.000 habitantes, as províncias 

com um número de processos maior por cada 1.000 habitantes que se lhe seguem 

situam-se em apenas 8,31 processos (Província de Maputo) e 7,33 processos (Província 

de Inhambane). A Província da Zambézia, por exemplo, com uma população projectada 

quase cinco vezes superior à população projectada da cidade de Maputo, apresentou, 

em 2017, 1,87 processos judiciais entrados por cada 1.000 habitantes (Figura 1)2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Número de processos entrados em 2017, por província, por 1.000 
habitantes (população 2017 projectada). 

                                                      

2 A investigação da análise macro da procura dos Tribunais Judiciais ,que se transcreve e cita, neste 
parágrafo e seguintes, foi efectuada e escuta pela equipa do CES da UC (Paula Fernando, André Cristiano 
José, Carla Soares e Conceição Gomes), em (Fernando et al., 2019) 
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Fonte: (Fernando et al., 2019, p. 100 e 103) 

O número apresentado de processos entrados por cada 1.000 habitantes, na cidade de 

Maputo, é alavancado, também, pelas transgressões entradas no Tribunal de Polícia. Se 

ao total de processos entrados naquela área geográfica retirássemos o correspondente 

aos processos entrados naquele tribunal em 2017, a cidade de Maputo apresentaria 

20,65 processos entrados por cada 1.000 habitantes. Contudo, tal como já assinalámos, 

os números evidenciam que não se trata de uma procura voluntária dos tribunais, mas 

induzida pelo volume da criminalidade registada, superior nas cidades de grande 

concentração populacional, como é o caso da cidade de Maputo. Como se vê pela figura 

seguinte, se retirarmos da equação a totalidade dos processos de natureza penal 

entrados nos tribunais de primeira instância nas diversas províncias, o número de 

processos entrados por 1.000 habitantes cai significativamente, mas mantendo-se a 

discrepância entre regiões (Figura 2). 
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Figura 2 - Número de processos cíveis entrados em 2017, por província, por 
1.000 habitantes (população 2017 projectada) 

 

Fonte: (Fernando et al., 2019) 

As províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia não atingiram, sequer, um 

processo cível entrado por cada 1.000 habitantes, o que reforça a percepção de que as 

várias distâncias entre os tribunais judiciais e a sociedade são ainda maiores fora dos 

principais polos de desenvolvimento económico. Esta circunstância evidencia o impacto 

ainda reduzido da tendência reformista do mapa e da organização judiciária no período 

pós-independência, pautada pela preocupação com a expansão crescente da rede 

judiciária. 

O movimento de expansão da rede judiciária tem, na sua base, como principal enfoque 

garantir uma maior proximidade da justiça e potenciar o alargamento do acesso ao 

direito e aos tribunais judiciais, que procura concretizar por duas vias: 
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 Através da criação e posterior instalação de um número crescente de tribunais 

judiciais de Distrito. Veja-se, a título de exemplo, que só no ano de 2013 foram 

criados, através do Decreto n.º 39/2013, de 21/08 do Conselho de Ministros, 27 

novos tribunais judiciais de Distrito, sendo que 8 deles se concentravam na 

Província de Cabo Delgado e 6 deles na Província de Niassa. A entrada em 

funcionamento, no entanto, obedeceu a ritmos diferentes. 

 Através do alargamento das competências conferidas aos tribunais judiciais de 

Distrito, quer por via legislativa, ampliando as suas competências, quer, num 

primeiro momento, através da classificação de um número crescente de tribunais 

judiciais de Distrito como tribunais de primeira classe3, e, posteriormente, pela 

revogação das disposições constantes da Lei da Organização Judiciária sobre os 

tribunais de 2.ª classe, com a Lei n.º 11/2018, de 3 de Outubro, deixando de existir 

aquela distinção. 

Apesar do movimento expansionista na base do sistema judicial, a grande conclusão 

geral que os números evidenciam é que para a sociedade (cidadãos, empresas e outras 

organizações da sociedade ou do Estado), os Tribunais Judiciais são, em geral, 

socialmente irrelevantes para a resolução dos seus problemas. 

Na verdade, apesar daquele princípio orientador, a rede judiciária parece estar longe de 

cobrir a totalidade do território e nem sempre cresce de forma articulada. É preciso ter 

em conta que, para além dos tribunais e procuradorias, outras instituições centrais ao 

exercício da administração da justiça - serviços de investigação criminal, IPAJ, Serviços 

de Medicina Legal, prisões, etc. - deverão ser capazes de se expandir no mesmo sentido 

e à mesma velocidade e tendo em conta o facto de terem sido substancialmente 

                                                      

3 A primeira classificação dos tribunais judiciais de Distrito surgiu em 2009, através da Resolução 1/2009, 
de 18/5 do Tribunal Supremo, tendo tal voltado a acontecer em 2013 com a Resolução 1/2013, de 2/12, 
do Tribunal Supremo e mais recentemente em 2015, através da Resolução 1/2015, de 31/12, do Tribunal 
Supremo (Fernando et al., 2019). 
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aumentadas as competências dos tribunais de Distrito. Uma avaliação recente do Plano 

Estratégico Integrado do Sector da Justiça (IPAJ, Prisões e Registo e Notariado) chegou 

à conclusão de que um dos principais nós de estrangulamento do sistema consiste 

precisamente na falta de articulação entre as instituições que compõem o sector, 

nomeadamente, tribunais, procuradorias, polícia e Ministério da Justiça (Fernando et 

al., 2019, p. 100 a 103, 105 e 106; Trindade et al., 2017).4 

Perante os dados (baixíssima procura dos Tribunais Judiciais) e a conclusão (de 

irrelevância sociológica, em geral, dos Tribunais Judiciais Distritais) a política pública de 

Justiça confronta-se com duas opções aparentemente conflituantes. A primeira, é a 

expansão da rede dos Tribunais Judiciais (com mais edifícios, juízes, procuradores e 

recursos financeiros) distritais de modo a canalizar para aí toda a litigação, que 

actualmente não chega aos Tribunais. A segunda, a valorização das normas locais e das 

instâncias comunitárias de resolução de conflitos com a desnecessidade de expansão da 

rede judiciária distrital e de mobilização dos referidos recursos humanos – magistrados 

e oficiais de justiça – e financeiros. 

A opção exclusiva pela expansão dos Tribunais Judiciais Distritais tem como limite a 

existência de recursos humanos e financeiros e a resistência das comunidades e 

populações locais, que por razões de cultura, língua nacional e distância geográfica 

continuariam a não procurar os Tribunais. A opção exclusiva pela valorização das normas 

e instâncias de resolução de conflitos comunitários tem como limite o eventual 

enfraquecimento do Estado de Direito “e o respeito e garantia dos direitos e liberdades 

fundamentais” (art. 4º, da Constituição). O caminho a estudar e percorrer deve incluir 

as duas opções de modo a não excluir as populações locais do acesso ao direito e à 

justiça e uma expansão, quando necessária, sustentada da rede de Tribunais Judiciais 

Distritais. 

                                                      

4 Os parágrafos anteriores são transcrição e citação de Fernando et al. (2019) 
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Em suma, poderemos concluir, as políticas públicas de acesso ao direito e à justiça 

devem, assim, pressupor uma concepção alargada dos sistemas normativos e de justiça. 

No caso de Moçambique, essa concepção é ainda mais central dada a intensa presença 

de outros sistemas normativos e de instâncias de resolução de conflitos (Araújo, 2015, 

2016; Santos & Trindade, 2003b)pois os Tribunais Judiciais são mobilizados para a 

resolução de uma pequena parte da conflitualidade social, pelo que é necessário 

conhecer e valorizar, no respeito da Constituição, as normas e as instâncias locais. 

Assim, para além da expansão dos Tribunais Judiciais Distritais, a melhoria de articulação 

entre as Instituições que compõem o sector estadual de justiça, a eventual criação de 

uma justiça “itinerante”,(Fernando et al., 2019) para melhorar o acesso das populações 

locais ao(s) direito(s) e à(s) justiça(s) é necessário levantar e conhecer os sistemas 

normativos (usos e costumes e práticas locais) e de resolução de conflitos existentes nas 

comunidades e os modos de articulação entre si e as instâncias oficiais, como a Polícia e 

os Tribunais. O conhecimento dessas normas e dessas articulações entre instâncias 

comunitárias, do Estado e Judiciais vai permitir construir os mapas – com as suas 

geografias e configurações – das normas e das justiças comunitárias e judiciais no 

território moçambicano. 

Com esse conhecimento poderemos melhorar a política pública de Justiça, no respeito 

pelos direitos humanos, a Constituição da República, os direitos fundamentais ao nível 

das comunidades locais, bem como ao nível da formação de magistrados e desempenho 

dos Tribunais Judiciais. 

Ao longo dos anos, tem-se realizado estudos sociológicos, antropológicos e jurídicos, 

designadamente no CFJJ, que iremos citando neste relatório, e que demonstraram essa 

pluralidade de normas e de instâncias de resolução de conflitos. Mas esse conhecimento 

não tem conseguido penetrar nas sucessivas reformas do direito e da administração da 

justiça, em Moçambique, bem como o ensino jurídico das faculdades de direito e, ainda, 

e principalmente, a formação dos juristas (magistrados, advogados, dirigentes e 
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funcionários públicos), que vão trabalhar junto das populações locais. Continua a 

manter-se, para esses profissionais, uma aprendizagem e uma formação no Direito e nas 

instâncias Estaduais ignorando-se as outras normas (hábito, costumes, práticas) e 

instâncias vigentes nas comunidades, que assumem, conforme as circunstâncias, um 

papel alternativo e concorrente ou complementar e de cooperação com os Tribunais 

Judiciais. 

A reforma do Direito e da Justiça em Moçambique não tem valorizado as referidas 

normas e instâncias locais, pelo que é necessário construir um processo de reforma que 

reflicta o pluralismo jurídico da sociedade moçambicana, em que se mantenha a 

expansão da rede de Tribunais Judiciais distritais, mas se preveja uma rede de justiças, 

que conheça e integre as normas e as instâncias das populações locais e promova o 

respeito pela Constituição. 

5.2. Os processos recentes de reforma do Direito e da Justiça 

Os processos de reforma experimentam tensões entre diferentes objectivos, estímulos, 

condições de implementação e adesão, etc. Essas tensões, por um lado, tornam 

complexa a identificação, num dado momento, das tendências dos processos de 

reforma; e, por outro, obrigam as políticas públicas a fazer escolhas. Por exemplo, no 

campo do acesso ao direito e à justiça, podem sobrepor-se processos de reforma com 

propósitos díspares: aprofundar o acesso ao direito e à justiça por parte da população 

mais carenciada ou propiciar às empresas um sistema judicial amigável que melhore o 

ambiente de negócios. A opção pelo aprofundamento de um ou outro objectivo 

estratégico depende dos factores que mais influenciam o processo de reforma num 

determinado momento, que vão desde a orientação político-ideológica, as condições 

socioeconómicas do país, a cultura judicial, até à posição do país no sistema mundo, 

entre muitos outros. Em Moçambique, reconhecendo-se a importância das reformas 

pós-Constituição de 2004, evidencia-se o consenso de que as reformas da justiça mais 

relevantes têm um impacto parcial, desde logo, porque continuam a deixar de fora do 
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seu espectro de acção a grande maioria da população que não acede aos tribunais 

(Fernando et al., 2019, p. 49 e 50). 

As principais reformas do sector do direito da justiça dos últimos 10 anos podem ser 

agrupadas em três tipos 5 , considerando os seus objectivos: eficiência, segurança e 

certeza jurídicas e aprofundamento do acesso ao direito e à justiça, com uma 

desvalorização das normas vigentes e das instâncias “em acção” na resolução de 

conflitos nas comunidades locais. 

Na sequência da recomendação do Banco Mundial e do Plano Quinquenal do Governo 

2015-2019, o movimento de reforma do direito e de consolidação da estrutura judiciária 

procura, em primeira linha, responder aos ideários de celeridade e eficiência, como 

valores necessários à criação de um ambiente propício ao investimento económico 

privado, concretizando-se, essencialmente, em quatro medidas: a) criação dos Tribunais 

Superiores de Recurso; b) criação de secções especializadas de recurso e em matéria 

comercial, nos tribunais judiciais de Província; c) criação de meios alternativos de 

resolução de litígios de natureza comercial, com a aprovação, pelo Conselho Judicial, do 

Regulamento dos Serviços de Mediação nos Tribunais Judiciais; d) implementação de 

sistemas de informatização dos tribunais judiciais (Fernando et al., 2019, p. 53). 

Em segunda linha, o plano de reformas do direito e da justiça escolheu o combate à 

corrupção com reformas legais e de reestruturação do Ministério Público e das polícias. 

O referido Plano Quinquenal do Governo 2015-2019 também assume como objectivo 

estratégico "assegurar uma justiça ao alcance de todos, mais próxima e mais justa, com 

enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos" 

(objectivo iv do Pilar de Suporte I), priorizando, entre outras, as seguintes acções:"(.) 

                                                      

5  Para o desenvolvimento da análise desses 3 tipos de reformas ver Fernando et al. (2019, p. 53 e 
seguintes). 
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expandir a cobertura da rede da Justiça; (.) 6 ; consolidar o papel dos Tribunais 

Comunitários na pacificação e resolução de conflitos nas comunidades; promover a 

divulgação da legislação como forma de elevar a cultura jurídica do cidadão; prestar 

assistência jurídica e judiciária à população economicamente desfavorecida; promover 

o maior acesso dos cidadãos à Justiça e ao Direito; fortalecer a articulação entre o Estado 

e as organizações da sociedade civil (.)" (Plano Quinquenal do Governo 2015-2019). 

Este objectivo de uma justiça mais próxima priorizou a expansão e alargamento da rede 

judiciária, com a entrada em funcionamento de Tribunais Judiciais de Distrito e de 

serviços de assistência jurídica do IPAJ, em todos os distritos. Assim, ficaram, por 

enquanto, de fora destas acções a consolidação do papel dos Tribunais comunitários. 

Acresce que, o (re)conhecimento, nos termos da constituição, das normas e de todas as 

outras instâncias de resolução de conflitos, que acham nas comunidades locais não 

integravam tal plano quinquenal, nem integravam a política pública de Justiça, como 

meios relevantes de acesso ao direito e justiça. 

Esta brevíssima análise dos processos recentes de reforma do Direito e da Justiça, em 

Moçambique, demonstram a opção pela centralidade da reforma do direito “do Estado” 

e dos Tribunais Judiciais, o que é insuficiente para responder às necessidades das 

pessoas e das comunidades locais do Território de Moçambique. 

Assim, é urgente, por um lado, que se aprofunde o conhecimento das normas e das 

instâncias com que as comunidades locais resolvem os seus conflitos sociais e inter-

individuais. E, por outro lado, que se estude as suas semelhanças e as suas diferenças 

ao longo do território, bem como a articulação (da alternativa ou concorrência ou 

complementaridade) entre as normas e as instâncias que resolvem conflitos nas 

comunidades, a administração do Estado e os Tribunais Judiciais, a sua hibridação, o 

                                                      

6 O artigo 25.º, 1, da Lei n.º 24/2007, de 20 de Agosto prevê que será um tribunal de província para cada 
província, e um tribunal de distrito para cada distrito, funcionando todos nas respectivas capitais ou sede 
administrativa. 
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percurso dos litígios que ficam nas instâncias da comunidade ou que vão, para 

resolução, às instâncias estaduais, com regresso ou sem regresso às instâncias da 

comunidade. 

Urge fazer um estudo em que se faça a cartografia, necessariamente com diversas 

configurações e geografias do uso das normas (Direito) das comunidades – usos, 

costumes, práticas – dos percursos dos litígios e da articulação entre as instâncias de 

resolução de conflitos comunitárias, administrativas e, ainda, dos Tribunais Judiciais. 

5.3. A necessidade de um estudo etnográfico das normas das populações locais e das 

instâncias de resolução de conflitos (e a necessidade de criação de uma Comissão 

de Reforma do Direito e da Justiça) 

Apesar da importância dos diagnósticos realizados pelos actores judiciários, sempre 

influenciados pelas suas experiências pessoais, e dos diagnósticos políticos, 

condicionados pelos "temas quentes", por vezes mobilizados pela comunicação social e 

pela mediatização da justiça, os diagnósticos sociológicos, com recurso a metodologias 

científicas e ao contributo de diferentes campos disciplinares das ciências sociais e 

humanas (como o direito, a sociologia, a antropologia, a gestão, a geografia, entre 

outras), abrem a possibilidade de adopção de modelos de análise que permitem uma 

análise extensiva e multi-sistémica da realidade7 (Fernando et al., 2019, p. 51). 

Consequentemente, neste estudo pretende-se fazer uma análise sociológica, com 

recurso a metodologias das ciências sociais e contributo dos referidos diferentes campos 

disciplinares, de modo a poder fazer uma análise multi-sistémica. Assim, o objecto deste 

estudo etnográfico é o levantamento e registo das normas – usos, costumes e práticas 

                                                      

7Sobre os conceitos aqui utilizados de diagnóstico sociológico, diagnóstico político e diagnóstico dos 
actores judiciários e a sua influência nos processos de reforma, ver (Santos, 2005). 
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– as instâncias de resolução de conflito e sua relação com o Acesso ao direito e à justiça 

em Moçambique. 

1.3.1. O debate político sobre as necessidades das populações locais e a 

reforma do direito e da justiça 

Na sequência das inquietações sobre o funcionamento dos órgãos de administração da 

justiça, apresentadas pela população da Província de Gaza durante os encontros, em 

2018, com Sua Excelência o Presidente da República e no âmbito da colaboração e 

interdependência dos poderes, foi sugerida ao Judiciário a realização de uma visita 

conjunta dos titulares, designadamente, o Presidente do Tribunal Supremo, a 

Procuradora-Geral da República, Ministro da Justiça e do Interior, àquela Província, com 

o objectivo de aprofundar o conhecimento das situações que motivam as inquietações 

da população local no que tange ao funcionamento dos órgãos da administração da 

justiça. 

Durante as visitas foram realizados encontros com os Governos Provincial e local, 

Membros da Assembleia Provincial, Administradores, Presidentes dos Conselhos 

Municipais, Comissões do Controlo e Legalidade, Líderes comunitários, Tribunais 

Comunitários, Magistrados, Polícia, Estabelecimentos penitenciários, Registos e 

Notariado, Saúde, Delegados do IPAJ. 

Tendo em conta as constatações, situações, questões levantadas durante a visita, bem 

como a complexidade de algumas matérias e a necessidade de encontrar soluções 

sólidas para as situações constatadas saíram desse debate político-institucional algumas 

recomendações importantes, foram assumidas pelo Sr. Presidente da República 

designadamente:  

a) Necessidade de uma reforma legal profunda, visando aproximar o quadro legal 

vigente às reais necessidades da população, aprofundando-se sobretudo os 



 

 

29 

aspectos do combate à criminalidade, integridade, justiça restaurativa e o 

respeito pelos usos e costumes não contrários à Constituição da República; 

b) Para o efeito, recomendou-se a criação de uma Comissão de Reforma do Direito 

e da Justiça, com uma composição multissectorial, com a missão de fazer um 

diagnóstico da situação actual e apresentar propostas de reformas 

estruturantes. Tal Comissão, depois de definidos os termos de referência, 

poderia ser criada através de um Decreto Presidencial e a Comissão prestaria 

contas ao Presidente da República, na sua qualidade de Chefe de Estado, que 

tem a responsabilidade de garantir o correcto funcionamento de todos os órgãos 

do Estado;  

c) Imperatividade da regulamentação da justiça comunitária (incluindo as várias 

instâncias de resolução de litígios, como é o caso dos tribunais comunitários, 

líderes comunitários e religiosos); tal regulamentação, na fase preparatória, 

poderia ser encarregue a Comissão a ser criada no âmbito da reforma legal; 

d) Introdução pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária de uma componente 

relevante de formação na área de usos e costumes locais, bem como 

estabelecimento de um mecanismo visando tornar disponíveis aos magistrados 

recém-nomeados para cada Distrito as monografias etnográficas ou informações 

relevantes sobre os usos e costumes locais. 

1.3.2. A reflexão no CFJJ e a apresentação de um programa de pesquisa-

formação sobre as normas (usos e costumes) e as instâncias de 

resolução de conflito das comunidades 

No contexto, em primeiro lugar, de que Moçambique é um país, como se referiu, 

subdividindo em 11 províncias e 154 distritos, em que está consagrado 

constitucionalmente o pluralismo jurídico, o que reflecte o consenso de que na 

sociedade moçambicana coexistem de Norte a Sul uma pluralidade de sistemas 

normativos e de resolução de conflitos (ver supra5.1 e capítulo 2). E, em segundo lugar, 
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que os processos de reforma do Direito e da Justiça não têm aprofundado o 

conhecimento das normas e as instâncias de resolução de conflitos das populações 

locais. E, em terceiro lugar, que o Centro de Formação Jurídica e Judiciária tem na sua 

missão a formação das profissões jurídicas e de elaborar estudos socio-jurídicos sobre 

os Direito(s) e a(s) Justiça(s) na sociedade moçambicana e, ainda de, participar nos 

processos de reforma das políticas públicas do direito e da justiça, entendeu lançar um 

programa pesquisa-acção que deve dar resposta a essas preocupações e ao debate 

político e social enunciado. 

Ora, o entendimento da cultura de um país pode ser associado aos contributos de 

clássicos da Etnografia, como Malinowski, e da reconstrução actual desse património 

metodológico e teórico por autores como Comaroff, Burawoy ou Murray8. Estes autores 

desenvolveram metodologias que permitiram análises de micro-culturas que 

contribuíram com informações relevantes para o desenvolvimento cultural, social, 

político e económico de muitos países. Portanto, para a melhor compreensão de vários 

fenómenos que incluem o acesso à justiça e ao direito, boa governação, paz, 

democracia, desenvolvimento sustentável e equitativo, saúde pública, entre outros é 

fundamental uma boa compreensão dos hábitos, usos e costumes das populações que 

influenciam estes processos. 

A literatura especializada sobre tais assuntos já é suficientemente rica, conforme 

desenvolveremos no capítulo 2, deste relatório, desde a de matriz colonial, por exemplo 

a obra de Junod sobre hábitos e práticas no Sul de Moçambique ou vários relatos dos 

administradores portugueses sobre as populações locais, até à obra do Padre Lerma 

sobre a cultura Makhwa, até aos estudos de sociologia jurídica de inspiração pós-

colonial, liderados por Boaventura de Sousa Santos e João Carlos Trindade(Santos & 

Trindade, 2003a), bem como estudos elaborados, no âmbito da pesquisa do CFJJ, desde 

essa altura até aos nossos dias. Entretanto, esta rica produção científica mal conseguiu 

                                                      

8 Para mais desenvolvimento ver (Carvalho, 2010) 
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penetrar no direito moçambicano, principalmente na formação dos juristas e ainda 

menos dos juízes, continuando estes últimos a manter uma abordagem “clássica”, que 

mal se concilia com a realidade que estes costumam encontrar no terreno, sobretudo 

quando tens de enfrentar realidades culturais diferentes das donde eles são oriundos. 

De forma mais específica, os magistrados que, terminada a sua formação geralmente no 

Sul do País, são nomeados e colocados a trabalhar nas regiões do Centro e do Norte, 

pouco percebem das modalidades de resolução de conflitos com base cultural naquelas 

comunidades, pelo que se limitam em aplicar o direito positivo, sem olhar muito para 

elementos antropológicos, sociológicos e culturais, fundamentais para garantir a 

interligação entre práticas costumeiras e Lei do Estado. Na verdade, a forma de 

resolução dos litígios não é uniforme em todas as zonas do País ou mesmo em diferentes 

locais da mesma Província, tendo em conta a diversidade cultural característica das 

nossas sociedades. 

Foi a partir desta preocupação que surgiu a ideia, por parte do Centro de Formação 

Jurídica e Judiciaria (CFJJ) de apresentar um programa de pesquisa-formação, com o 

objectivo de abordar à compreensão das práticas socioculturais aprofundado nos 

comportamentos, costumes, crenças, entre outras coisas compartilhadas dentro das 

comunidades moçambicanas com directa influência no desempenho dos magistrados e 

sua influência no acesso a justiça e ao direito pelas comunidades locais. 

O programa de pesquisa-formação aqui apresentado constitui assunto de interesse 

específico do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religioso de que o CFJJ 

depende, assim como da própria Presidência da República, que em várias circunstâncias 

chamou atenção à necessidade de conhecer e saber lidar com as culturas e os hábitos 

locais na administração da justiça. 

1.3.3. O Apoio e o objectivo estratégico de cooperação Suíça-Moçambique 

(2017-2020) 
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As demandas da sociedade, a reflexão e a recomendação política de S.º Ex.º o Presidente 

da República e a vontade do CFJJ em realizar o referido programa pesquisa-formação 

mereceram o apoio da Cooperação Suíça. 

Assim, considerando, por um lado, o objectivo geral estratégico da Cooperação Suíça-

Moçambique 2017-2020, que visa contribuir para a redução da pobreza, construindo 

uma sociedade mais equitativa e facilitando o crescimento inclusivo com base em três 

prioridades (1) boa governação; (2) melhoria das oportunidades de mercado e renda9; e 

(3) melhores condições de saúde. E, por outro lado, o facto da Cooperação Suíça ser 

tradicionalmente sensível ao problema de uma justiça enraizada em hábitos locais, em 

que os direitos humanos constituem a matriz de fundo, mas de modo não abstracto, 

mas sim embasado nas várias realidades culturais do País, consequentemente, procedeu 

à disponibilização de fundos financeiros para apoiar a fase inicial de um estudo, em que 

se busca compreender melhor os hábitos, costumes e práticas jurídicas locais, com o 

objectivo de influenciar de forma significativa o modo como a justiça é administrada, 

tornando-a mais acessível as comunidades, no geral, e às locais em particular. Ao mesmo 

tempo, esse conhecimento permitirá melhorar a formação e, consequentemente, a 

actuação dos magistrados e dos defensores públicos, bem como de todos os 

funcionários do Aparelho do Estado (técnicos do SDAE, SDPI, SDSAS, conservadores e 

notários, etc.) na aplicação da lei e promoção do direito de acesso à justiça, educação e 

saúde, promoção de boa governação e desenvolvimento sustentável e equitativo 

5.4. Os termos de referência, objectivo geral e objectivos específicos 

1.4.1. Os termos de referência (TDR) 

1. Os objectivos deste estudo tem de ser, em primeiro lugar, como estava escrito nos 

TDR compreender “os hábitos, costumes e práticas locais” e a influência destas práticas, 

                                                      

9 Especialmente para jovens e mulheres, e gestão económica para um crescimento inclusivo. 
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hábitos e costumes no processo de administração da justiça às comunidades, no geral, 

e às localidades em particular. Assim, ao longo do estudo, temos de entender a cultura 

das “comunidades espelhadas nos distritos de Moçambique através de um exame 

aprofundado dos comportamentos, costumes, crenças, entre outras coisas 

compartilhadas dentro dessas comunidades quanto a sua incidência, directa ou 

indirecta, sobre a gestão da justiça e o seu acesso pelas comunidades locais”. Assim, o 

estudo tem de captar as normas vigentes, que são padrão de regulação dos 

comportamentos e os modos de resolução de conflitos existentes nós Distritos e nas 

suas comunidades.  

2. Em segundo lugar, os TDR exigem “ compreender como imprimir melhorias na 

actuação dos magistrados, dos defensores públicos e dos funcionários do Estado como 

um todo, na aplicação da lei e promoção do direito de acesso à justiça”, integrando “nos 

curricula do Centro de Formação Jurídica e Judiciária uma componente relevante de 

formação na área de usos e costumes locais; e estabelecer um mecanismo visando 

tornar disponíveis aos magistrados recém-formados, nomeados e colocados para cada 

Distrito, as monografias etnográficas ou informações relevantes sobre os usos e 

costumes locais”. 

3.  Logo, os TDR exigem a realização de estudos, em todo o país – nos Distritos de 

Moçambique - “para um levantamento geral dos hábitos e costumes das populações 

locais e sua relação com o acesso ao direito e à justiça”. 

1.4.2. Objectivo Geral e Objectivos Específicos 

O estudo tem como objectivos: 

a) Compreender melhor os hábitos, costumes e práticas locais; 

b) Compreender a influência destas práticos hábitos e costumes no processo de 

administração da justiça nas comunidades; 



 

 34 

c) Compreender como imprimir melhorias na actuação dos magistrados, dos 

defensores públicos e dos funcionários do Estado como um todo, na aplicação da 

lei e promoção do direito de acesso à justiça. 

Neste sentido, em termos de resultados espera-se com este estudo: 

a) Entender a cultura das 154 comunidades espelhadas nos distritos de Moçambique 

através de um exame aprofundado dos comportamentos, costumes, crenças, 

entre outras coisas compartilhadas dentro dessas comunidades quanto a sua 

incidência, directa ou indirecta, sobre a gestão da justiça e o seu acesso pelas 

comunidades locais; 

b) Integrar nos curricula do Centro de Formação Jurídica e Judiciária uma 

componente relevante de formação na área de usos e costumes locais; e 

estabelecer um mecanismo visando tornar disponíveis aos magistrados recém-

formados, nomeados e colocados para cada Distrito, as monografias etnográficas 

ou informações relevantes sobre os usos e costumes locais; 

c) Completar a preparação de outros órgãos locais da administração da justiça, com 

noções de socio-antropologia jurídica, com a finalidade de uma melhor 

compreensão da realidade cultural que irão encontrar no seu percurso 

profissional. 

Para o efeito serão tidas em conta as seguintes principais acções: 

a) Realizar um estudo etnográfico em todo o país para um levantamento geral dos 

hábitos e costumes das populações locais e sua relação com o acesso ao direito e 

à justiça;  

b) Rever o currículo de formação dos magistrados para integrar matérias sobre 

hábitos, usos e costumes locais; 

c) Produção de monografias etnográficas ou informações relevantes sobre os usos e 

costumes locais para servir de manual de formação no âmbito dos cursos de 
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formação inicial e complementar no CFJJ bem como para distribuição aos 

magistrados distritais recém-nomeados e outros operadores judiciários.  

Espera-se que o estudo contribua para: 

a) Entendimento e conhecimento da cultura moçambicana pelos Magistrados 

Judiciais e do Ministério Público de modo a alargar a sua visão na promoção da 

justiça em Moçambique, principalmente ao nível local. 

b) Aprofundamento dos comportamentos, costumes, crenças, entre outras coisas 

compartilhadas dentro dos distritos e das comunidades locais onde os 

magistrados actuam, particularmente quanto a sua incidência, directa ou 

indirecta, sobre a gestão da justiça e o seu acesso pelas comunidades locais; 

c) Integração nos curricula do Centro de Formação Jurídica e Judiciária de uma 

componente relevante de formação na área de usos e costumes locais. 

d) Estabelecimento de um mecanismo visando tornar disponíveis aos magistrados 

recém-formados, nomeados e colocados para cada Distrito, as monografias 

etnográficas ou informações relevantes sobre os usos e costumes locais; 

e) Que sejam preparados os outros órgãos locais da administração da justiça, com 

noções de socio-antropologia jurídica, com a finalidade de uma melhor 

compreensão da realidade cultural que irão encontrar no seu percurso 

profissional. 

1.5. Metodologia do Estudo 

Esta pesquisa tem um carácter interdisciplinar, pelo que, como acima assinalado, irá 

envolver várias sensibilidades disciplinares e profissionais. Entretanto, a metodologia 

utilizada foi qualitativa e consistiu basicamente em: 

1. Selecção dos primeiros distritos do Norte do País a serem objecto da pesquisa. Tal 

selecção foi feita mediante a análise do material presente junto do CFJJ e dos Conselhos 



 

 36 

Superiores das Magistraturas (por exemplo lendo os relatos dos magistrados que por lá 

foram enviados e arquivados), a análise das influências sociais, linguísticas, religiosas e 

antropológicas dos distritos das províncias do Niassa, Nampula e Cabo Delgado 

(mapeamento), análise da literatura já publicada sobre o assunto. Em princípio, e 

consoante as disponibilidades financeiras, foram seleccionados entre 8 a 10 distritos das 

províncias acima referenciadas; 

2. Observação directa pelas equipas no terreno. Neste caso a estadia das equipas foi 

de cerca de 10 dias em cada distrito seleccionado, procurando abordar alguns actores-

chave previamente identificados, tais como magistrados, líderes comunitários, 

representantes de associações e organizações locais de vária natureza, inclusivamente 

religiosas, com o objectivo de perceber como é que os seus hábitos culturais e crenças 

religiosas influenciam no surgimento da conflitualidade e na sua resolução. Recorreu-se 

a entrevistas semi-estruturadas assim como a conversas informais que, nestes 

contextos, por vezes são mais eficazes do que as entrevistas formais. Foram feitos 

também grupos focais que poderão dar um quadro ainda mais exaustivo acerca da 

situação no terreno.  

3. Foi prestada grande atenção às dinâmicas de género e a como a sociedade local 

lida com elas, de maneira a ter uma visão mais completa dos conflitos homem/mulher, 

que muitas vezes desagua em incompreensões, conflitos e até violência doméstica; 

4. Coerentemente, as informações foram recolhidas mediante uma análise 

qualitativa, destacando os tópicos fundamentais abordados nas entrevistas e no 

trabalho de observação de terreno e procurando dar uma representação a mais 

fidedigna possível das dinâmicas sociais e culturais entre os actores principais; 

5. A partir dos resultados desta primeira análise será feita uma integração das 

questões culturais e sociais nos curricula do CFJJ a ser tido em conta no âmbito da 

formação jurídica e judiciária em Moçambique. 
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1.6. Periodização e etapas do estudo 

O processo de desenho do projecto compreende duas etapas, sendo que na primeira 

far-se-á o estudo do contexto cultural e a influência jurídica dos hábitos e das práticas 

dos distritos em que já existem magistrados e outros actores da administração da 

justiça, tais como defensores públicos e a polícia, deixando para uma segunda fase os 

estudos relativos às áreas ainda não cobertas pela rede judiciária.  

Os proponentes terão também de englobar no processo de formação dos juízes matérias 

relevantes sobre o contexto social e antropológico dos distritos estudados, usando 

técnicas pedagógicas inovadoras e eficazes. O material inerente à formação actual dos 

juízes poderá ser consultado junto do Centro de Formação Jurídica e Judiciária.  

Sendo o projecto de envergadura nacional, terá uma duração inicial de 3 anos, 

distribuídos em três etapas, a saber: 

1. Primeiro: capacitação da equipa e pesquisa de terreno no norte do País, com 

elaboração dos dados recolhidos. No fim deste período far-se-á uma série de seminários 

junto aos magistrados (em formação e não) para inculcar neles a ideia duma abordagem 

mais “cultural” junto à sua profissão, com ênfase especial para as culturas do Norte do 

País; 

2. Segundo: aprofundamento do estudo, na zona Centro do País; 

3. Terceiro: Mesma coisa, com o Sul do País; 

4. Quarto: Preparação da publicação final do relatório, do manual e outros 

documentos relevantes, incluindo encontros e seminários de divulgação dos resultados. 

1.7. A Execução do primeiro ano do projecto de pesquisa 

1.7.1. As equipas de investigação 
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Em função da amplitude do trabalho, o desenho metodológico da investigação, teve que 

ser adaptado às condições logísticas e humanas disponíveis para a execução do trabalho.  

Um dos grandes desafios que se impôs ao projecto é a formação de uma equipe coesa 

e funcional. O projecto foi pensado com uma composição de duas categorias de 

investigadores, sendo uma principal, sediada em Maputo, com responsabilidade de 

conduzir o estudo em todas suas fases e outra, provincial, constituída e formada em 

cada uma das províncias que decorreu o trabalho de campo, com responsabilidade de 

recolher a informação no terreno. A esse desafio, acrescentou-se a tarefa de consolidar 

o modelo colectivo de investigação caracterizada por uma equipe técnica central, 

composta por investigadores do CFJJ e da UDM, cuja parceria se inscreve no âmbito do 

memorando de entendimento entre ambas instituições, que assumiram a co-

coordenação do projecto. O perfil da equipa principal, é de carácter misto e 

multidisciplinar nas especialidades de filosofia, direito, sociologia, antropologia e 

geografia. As equipas provinciais são essencialmente constituídas por investigadores 

com o nível de licenciatura ou frequentando os últimos anos da faculdade, em diferentes 

áreas das Ciências Sociais, orientadas por um coordenador provincial. 

Com a aprovação da proposta projecto de pesquisa, seguiu-se uma serie de reuniões da 

equipe técnica principal para a revisão da literatura, aprimoramento da abordagem 

teórico-metodológica e da indicação das referências bibliográficas adicionais, 

elaboração dos instrumentos de recolha de dados e definição do plano de actividades 

da fase piloto. 

Foram realizados vários seminários de formação metodológica às equipas provinciais. 

As formações decorreram em três províncias e foi ministrada em duas fases pelos 

investigadores da equipa técnica central, com base nas abordagens e planos discutidos 

pela Equipa Principal e aprovada pela Equipa Central de Coordenação. As sessões de 

formações, por sua vez, contemplaram 3 etapas. A primeira consistiu na introdução e 

familiarização dos investigadores provinciais com o projecto de pesquisa, os conceitos 

centrais, a abordagem teórico-metodológica e os instrumentos de recolha de dados no 
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terreno. A segunda fase consistiu na testagem dos instrumentos de recolha de dados no 

terreno, e a terceira fase consistiu num balanço da formação e no reajuste dos 

instrumentos de recolha de dados, principalmente no âmbito da primeira formação. 

A primeira formação decorreu na cidade de Nampula, de 15 a 19 de Julho de 2019, com 

a presença de todos os investigadores da equipa técnica (com a excepção do 

investigador responsável pela monitorização das actividades do estudo), de um dos 

membros da equipa principal de Coordenação e a participação de todos os membros da 

Equipa de Investigadores Provincial seleccionados para o efeito. A segunda, decorreu 

paralelamente nas províncias de Niassa e Cabo Delgado de 22 a 26 de Julho e 29 de Julho 

a 2 de Agosto, respectivamente, tendo, para o efeito, a equipa técnica principal se 

subdividido em dois grupos.  

Para o acompanhamento, assistência técnica e monitorização do trabalho desenvolvido 

pelas equipas provinciais, foram adoptadas as plataformas de comunicação disponíveis, 

designadamente via Internet, com o uso do e-mail, e telefone celular, incluindo o uso 

das médias sociais, com destaque para o WhatsApp, facilitando assim o contacto diário 

com os coordenadores provinciais e com os outros membros das equipas de 

investigadores provinciais. Esse procedimento permitiu a coesão e proximidade entre os 

investigadores provinciais, a equipa técnica principal e, regularmente, a equipa central 

de coordenação, e a apresentação de evidências audiovisuais relativas ao decurso do 

trabalho no terreno, bem como a discussão e resolução de questões técnicas, 

administrativas e logísticas. Para além da apresentação oral do pondo de situação das 

actividades os coordenadores provinciais tiveram ainda a missão de apresentar 

relatórios de progresso do trabalho de campo em formato escrito. 

1.7.2. Métodos e técnicas de Pesquisa 

A principal abordagem metodológica do estudo é de perspectiva qualitativa, 

considerada apropriada para se analisar os hábitos e costumes, em termos de 
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influências sociais, linguísticas, religiosas e antropológicas, ligados ao direito e à justiça 

nos diferentes quadrantes culturais da sociedade moçambicana e, desse modo, captar-

se os padrões e dinâmicas de construção social do fenómeno em análise. A problemática 

do género constitui uma dimensão central do estudo na medida em que se considera 

que as relações de poder baseadas no género constituem um factor estruturante das 

relações sociais em todos os quadrantes culturais da sociedade moçambicana, com 

perfis patriarcais que podem afectar a construção social sobre a composição dos 

conflitos sociais e o acesso ao direito e à justiça.  

Foram administradas entrevistas semi-estruturadas, entrevistas formais e informais, 

individuais e em grupos focais, aos participantes do estudo bem como a recolha 

documental, onde foi possível. As entrevistas foram realizadas em língua local e em 

português. As entrevistas semi-estruturadas, foram um momento crucial para 

captarmos percepções sociais sobre o problema da análise de acordo com uma grelha 

de questões pertinentes, bem como captarmos os aspectos relevantes não previstos 

que se destacaram ao longo da pesquisa. O estudo compreendeu ainda, o registo 

etnográfico das vivências socioculturais dos povos através da adopção de técnicas de 

observação directa no terreno. A observação directa embora não se tenha consolidado 

nesta fase da pesquisa, permitiu perceber uma realidade muito além do discurso 

ideológico e normativo. Por questões logísticas, a estadia dos investigadores no terreno 

foi de 10 dias. 

1.7.3. Os instrumentos de recolha de informação 

Durante a pesquisa de campo, foram utilizadas diferentes ferramentas que compunham 

o guião do trabalho, designadamente: 

 Guião de entrevistas – o guião de entrevista era composto por um conjunto de 4 

(quatro) questionários, destinados a cada uma das categorias sócio-profissional dos 

grupos-alvo; 
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 Guião de observação – o guião de observação serviu para orientar os pesquisadores 

a prestarem especial atenção a um conjunto de elementos previamente definidos, 

para que se evitasse a falta de uniformidade de dados a serem recolhidos para uma 

posterior análise comparativa. 

 Amostra da pesquisa – a amostra da pesquisa, foi definida na base do critério 

qualitativo de exemplaridade, e não por critérios probabilísticos. Foi elaborada em 

formato de um quadro ou tabela e, servia para orientar o pesquisador a obedecer, o 

mais rigorosamente possível, as orientações sobre o número proposto de entrevistas 

para cada categoria sócio-profissional e os locais previamente programado para as 

visitas de trabalho. 

Categoria dos entrevistados 

Os participantes do estudo foram distribuídos em 4 principais categorias de 

entrevistados, designadamente:  

 Membros das Comunidades Locais (e Organizações Comunitárias de Base);  

 Lideranças Comunitárias;  

 Tribunais, Procuradoria, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) e 

Polícia da República de Moçambique (PRM); e,  

 Governos Distritais.  

Cobertura e amostra do trabalho de campo 

O trabalho de campo consistiu na administração dos instrumentos de colecta de dados 

no terreno a nível dos distritos, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 

2019.  

Foram visitados e explorados 47 distritos de um total de 56 que constituem as três 

províncias, como mostra o Quadro 1. 
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O presente relatório diz respeito à primeira etapa – e primeiro ano – do estudo e 

apresenta a reflexão e os resultados relativos à sua fase piloto. Esta fase é circunscrita 

às cidades capitais e distritos das províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Na 

província de Cabo Delgado, dada a situação de insegurança ali registada actualmente, a 

fase piloto do estudo teve a cobertura de 9 dos 17 distritos, não tendo sido possível 

cobrir os distritos de Quissanga, Mocímboa da Praia, Ibo, Macomia, Nangade, Palma, 

Mueda e Muedumbe. Na província de Nampula apenas o distrito de Liúpo não foi 

coberto na fase piloto do estudo, por se tratar de uma divisão administrativa, ainda sem 

cobertura judicial própria. 
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Quadro 1: Cobertura do trabalho de campo por província e distrito 

Provínci
a 

Distritos 

Distritos cobertos pela pesquisa 

Nº de 
entrevista

s 
realizadas 

Existente
s 

Coberto
s 

Niassa  16 16 

Sanga, Majune,Chimbonila, Lichinga, Ngauma, 
Mandimba, Mavago, Maua, Mecanhelas, 
Cuamba, Metarica, Nipepe, Lago, Muembe, 
Marrupa, Mecula  
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Cabo 
Delgado  

17 9 

Montepuez, Ancuabe, Balama, Chiúre, 
Mecúfi, Meluco, Metuge, Pemba, Namuno  
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Nampul
a 

23 22 

Cidade de Nampula, Nacala Velha, Monapo, 
Meconta, Muecate, Mossuril, Lalaua, Malema, 
Ribaue, Mecuburi, Moma, Larde, Angoche, 
Namapa, Erati, Nacaroa, Rapale, Murrupula, Ilha 
de Moçambique, Memba, Mogovola, Moginqual  
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2. Pluralismo Jurídico e acesso ao(s) Direito(s) e à(s) Justiça(s): do “pré-colonial” ao 

“Estado de direito” 

2.1 A pluralidade de ordens normativas 

A ideia da pluralidade das ordens normativas, que, vimos referindo, representa a 

coexistência de diversas ordens sociais e jurídicas no mesmo espaço geopolítico não é 

nova. Na era moderna, no início do Século XX, Eugen Ehrlich, considerado, por alguns, 

como pai da sociologia jurídica, celebrizou-se por defender a teoria do “direito vivo” e por 

considerar que “a ciência do direito dos juristas é antes uma doutrina técnica visando a 

fins práticos e uma técnica relativa, pelo seu condicionamento pelos diferentes quadros 

sociais, de tal sorte que a teoria dos juristas não apreenderia senão a realidade mais 

superficial do direito”(Souto & Souto, 1981). Ademais, considerou que “ o centro de 

desenvolvimento do direito em nossa época como em todos os tempos, não deve ser 

buscado na lei, nem na jurisprudência ou na doutrina nem, mais geralmente, em um 

sistema de regras, mas na própria sociedade”(Souto & Falcão, 2001), e deste modo “ 

insiste sobre a ideia, essencial à sociologia jurídica(Carbonnier, 1972), de que existe uma 

ordem social pacífica e espontânea, não contenciosa, que se forma através de uma livre 

organização das vontades individuais ou colectivas (a dos grupos particulares). 

É hoje consensual que o Estado não detém o monopólio da produção do direito e que 

existe uma pluralidade de ordenamentos jurídicos concorrentes aos níveis local, nacional 

e global. Tendo em conta a realidade sócio-jurídica de Moçambique, a Constituição 

reconhece, como se referiu, o pluralismo jurídico e em muitos outros países africanos 

tem-se vindo assistir a uma tendência reconhecimento e valorização das justiças 

comunitárias. O trabalho de investigação que o CFJJ vem desenvolvendo desde o inicio do 

ano 2000, vem mostrando, com larga evidência empírica, que as justiças infra-estaduais 

devem ser consideradas como parte integrante da administração da justiça, no respeito 

pela Constituição na medida em que assentam em modelos adequados aos contextos 
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culturais que operam, constituindo uma alternativa ao modelo eurocêntrico, de 

inspiração liberal, favorecem a justiça de âmbito mais alargado.  

Boaventura de Sousa Santos sustenta que existem na sociedade seis espaços sociais de 

produção e aplicação do Direito, que correspondem a seis formas do poder: 

a) Direito doméstico: caracteriza-se pelo patriarcado, que é o poder exercido pelos 

homens no espaço doméstico: 

b) O direito da produção: caracteriza-se pela exploração que é o poder exercido no 

espaço da produção, onde os trabalhadores são explorados dos meios de produção; 

c) Direito da troca comercial: caracteriza-se pela alienação, que é a forma de poder 

que direcciona o comportamento das pessoas manipuladas pela propaganda e 

submetidas aos valores do consumismo no espaço de trocas comerciais; 

d) Direito da comunidade ou dos grupos sociais: caracteriza-se pela diferenciação 

desigual que é uma forma de poder exercida no âmbito de várias comunidades por 

meio da exclusão daqueles considerados “estranhos”. O exercício deste poder se 

manifesta na discriminação dos “diferentes”; 

e) Direito estatal: caracteriza-se pela dominação que corresponde ao exercício do 

poder político do Estado; e, ainda, pela cidadania, ou seja, a defesa dos direitos dos 

cidadãos. 

f) Direito das relações internacionais ou sistémicos: relaciona-se com a troca desigual, 

devida ao poder exercido pelos países mais fortes nas relações 

internacionais(Santos, 2000b, p. 253 a 256). 

Os sistemas de normas e as instâncias das justiças comunitárias desenvolvem-se na 

intersecção entre o espaço estrutural da comunidade e o espaço estrutural doméstico, 

ema articulação, por vezes, com o espaço do Estado. O intercâmbio jurídico inerente ao 

pluralismo jurídico moçambicano, as redes de interlegalidade, actuam de modo que as 

instâncias comunitárias accionam normas e valores que existem e configuram o mosaico 

normativo da comunidade, podendo levar por um lado, as partes a mobilizarem a seu 

favor, as leis religiosas, estadual ou tradicional, e por outro, os Juízes, enquanto terceiras 
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partes reconhecidas pela comunidade, recorrem aos diferentes tipos de discursos 

argumentativos no processo de resolução de conflitos, como modo de encontrarem a 

melhor decisão. 

2.2 Pluralismo Jurídico e acesso ao Direito e à Justiça no período pré-colonial, no 

território que é hoje Moçambique 

2.2.1. A expansão Bantu e o pluralismo multicêntrico 

Para se compreender o pluralismo jurídico, no território que é hoje Moçambique, no 

período pré-colonial é importante perceber as formas de organização económica social 

e política da época após a penetração Bantu na África Austral à cerca de 1700 anos(C. 

Serra, 1998). 

A expansão Bantu veio trazer novas actividades económicas tais como a agricultura e a 

criação de gado e a metalurgia que determinaram a emergência de formas de 

organização e de relações sociais que determinaram o surgimento do Autoridade/poder 

tradicional. As unidades de produção constituíram-se em torno de grupos de parentes 

consanguíneos (linhagem) definidos pela via paterna (sistema patrilinear) no sul do 

Zambeze e por via materna (matrilinear) no norte. A chefia do território linhageiro, era 

reservada para os membros da família real, reconhecidos e legitimados pelas outras 

linhagens. O chefe linhageiro detinha o poder político, jurídico, legislativo e religiosos e 

era assessorado por um conselho de anciãos e as crenças mágico-religiosas 

desempenhavam um papel importante para a coesão social.  

Ao longo do processo histórico marcado por migrações e conflitos, foram se 

configurando novas unidades políticas tais como as unidades trans-linhageiras, os 

Reinos e os Estados tradicionais que apresentavam as seguintes características: Estado 

absolutista; predomínio da tradição; predomínio das actividades agrícolas; predomínio 

do sagrado, da magia e do mito nas esferas social e política; sociedades multiculturais e 

juridicamente plurais onde impera o direito costumeiro. 
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Do ponto de vista jurídico, o chefe tradicional era assessorado por um conselho jurídico 

com a seguinte composição (pirâmide): conselho de anciãos, médiuns e conselho 

familiar (Nhacale, 1996). 

O pluralismo prevalecente no período pré-colonial é considerado de multicêntrico (Silva, 

2004) por coexistirem diversas ordens normativas costumeiras, não codificadas e não 

subordinados, decorrentes da diversidade cultural dessa sociedade. 

Com efeito, nas sociedades pré-coloniais africanas, por via de regra, eram os chefes 

tradicionais (régulos) que decidiam todos os milandos (conflitos) “entre as populações 

que estavam sob a sua alçada ou entre queixosos de outra chefatura e acusados da sua, 

sendo, normalmente, todos os delitos e crimes reduzidos a multas ou indemnizações” 

(Coimbra, 2008, p. 47). Contudo, a resolução dos milandos não era uma decisão 

individual: a discussão da causa era pública, pois o chefe não podia dispensar o apoio 

dos seus conselheiros e da comunidade(Meneses & Fumo, 2003, p. 347), e o processo 

de averiguação era, frequentemente, apoiado pelo recurso a práticas mágico-religiosas 

(Patrício, 2016, p. 83). 
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2.2.2. “Usos e costumes” de Moçambique no período colonial (final do séc. 

XIX ao início do séc. XX) 

Figura 3 - Localização geográfica dos principais grupos étnicos de 
Moçambique 

 

Fonte: Isaacman & Isaacman (1983, p. 4)apud(Patrício, 2016). 

Nos finais do século XIX e durante o século XX10, diversa legislação portuguesa insistia 

na necessidade de contemporização (não de reconhecimento) e de codificação dos 

                                                      

10  Nesta secção, e, nas secções seguintes, por ser uma excelente síntese, transcrevemos e citamos 
excertos de texto e notas da investigação de Ana Marta Esteves Patrício (2016, p. 81 e seguintes). 
Investigação efectuada, no mesmo sentido e conclusões similares, pode ser consultada em (Pereira, 2001, 
2005). O primeiro estudo de direito consuetudinário de grupos étnicos de Moçambique, impulsionado 
pela administração colonial portuguesa, foi publicado por Almeida da Cunha em 1885: a obra Estudos 
acerca dos usos e costumes dos baneanes, bathiás, parses, mouros, gentios e indígenas da província de 
Moçambique continha os usos e costumes que viriam a constituir o regime de excepção na aplicação do 
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“usos e costumes” dos nativos das colónias e “foram diversos os agentes e funcionários 

da administração colonial, estudiosos da matéria em apreço, historiadores e ideólogos 

do regime e/ou simples curiosos, que fizeram compilações dos usos e costumes 

indígenas”, embora estas nunca “fossem sancionadas pelo poder colonial” (Coimbra, 

2008, p. 24 a 28). De entre essas compilações salientam-se o Código Cafreal do Districto 

de Inhambane (1852); Código dos Milandos Inhambanenses (Litígios e Pleitos) (1889); 

Bases para o Julgamento dos Milandos Cafreais e Projecto de Regulamento para o 

Julgamento de Milandos, ambos de Albano Magalhães (1907); Compilação de Preceitos, 

Usos e Costumes Indígenas – sem autor, incluída no Regulamento das circunscrições civis 

dos distritos de Lourenço Marques e Inhambane (1908); Projecto de Código de Costumes 

Cafreais de Augusto Cardoso (1910); Projecto de Código de Milandos e Projecto de 

Regulamento de Justiça Penal Indígena, ambos de António Cabral (1925); Projecto 

Definitivo do Código Penal dos Indígenas da Colónia de Moçambique e Projecto 

Definitivo do Direito Privado dos Indígenas da Colónia de Moçambique, ambos de 

Gonçalves Cota (1946). 

“A despeito de diversidades de certos usos e costumes, de dialectos locais, da 

polimorfia mística que parecem diferenciar profundamente entre si alguns povos 

distribuídos pelo território moçambicano, não é difícil descobrir, nos vários planos 

de estrutura social, elementos comuns que denunciam afinal nesses povos a 

existência de uma certa unidade intrínseca de ordem moral que, nem factores 

históricos, nem hereditariedade, nem lutas de adaptação ao meio conseguiram 

extinguir”(Cota, 1944, p. 9). 

                                                      

Código Civil naquela colónia, embora em matéria penal não se admitissem excepções ao Código Penal 
Português (o Decreto de 18 de Novembro de 1869, que tornou extensivo às colónias o Código Civil 
Português, ressalvava que os respectivos Governadores tinham de proceder à codificação dos usos e 
costumes ainda não codificados). 
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Desta forma, é possível extrair destas compilações um conjunto de normas e 

procedimentos jurídicos comuns aos diversos direitos costumeiros existentes em 

Moçambique. 

a) Organização judiciária e processo 

Quanto à organização judiciária, 

“o processo era célere, para não aumentar a tensão social. As formalidades do 

julgamento reduziam-se à audição das partes em litígio e das testemunhas. 

Geralmente, a queixa era apresentada ao secretário do régulo que levava o 

queixoso à casa deste. O régulo mandava chamar o acusado e ouvia as partes e as 

testemunhas em sessão pública. Quando não havia testemunhas presenciais ou 

havia contradição de depoimentos, o régulo pedia a intervenção do feiticeiro para 

descobrir pela magia a verdade. No fim da discussão da questão o régulo proferia a 

sentença, depois de ouvir os seus conselheiros.” (Coimbra, 2008, p. 48) 

No relatório Indígenas de Moçambique de Manuel Moreira Feio, apresentado no 

Congresso Colonial de 1901, exemplifica-se detalhadamente o movimento processual: 

“Há dias determinados para os julgamentos, milandos, considerando-se feriados 

não só os dias imediatos as principais fases da lua, mas ainda os de muito chuva 

quando esta não permita a reunião do publico na banja. Banja ou bange é o local 

destinado às audiências e reuniões públicas, para o que se escolhe o espaço 

abrigado pela sombra da árvore mais frondosa, que exista nas proximidades da 

residência do regulo. Nos dias da audiência vão uns determinados grandes ou 

secretários, que têm por especial função este mister, abrir a sessão em nome do 

regulo e ali tomam conhecimento das questões que há a propor, natureza do seu 

assumpto e nomes dos litigantes. As dez ou onze horas da manhã estes secretários 

ou grandes transportam-se ao lugar onde se acha o regulo com a sua corte, e 

perante todos fazem a exposição das causas que há a tratar, depois do que o regulo 

com os grandes mais graduados e mais velhos, e que constituem como que o seu 
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conselho privado, consideram em abstracto as diferentes hipóteses que podem 

suscitar-se, verificam a natureza do milando pelo acto em si e pela qualidade das 

partes e assentam na lei ou na penalidade, que a cada um e aos diferentes casos 

deve ser aplicada. Entretanto os secretários, a que nos referimos em primeiro lugar, 

têm-se dirigido para a bange onde aguardam a vinda do regulo seguido do seu 

conselho e corte. […] Aberta a audiência em nome do regulo, um dos secretários 

menores apresenta as questões, que há a tratar, especificando as partes e os 

assumptos a discutir, e sobre esta apresentação os grandes secretários fazem entre 

si e perante o regulo segunda apreciação do milando com o fim de esclarecer e 

definir o estado do pleito, a sua natureza, a qualidade das partes e a hipótese 

especial que se ventila. O regulo manda apregoar e vir á sua presença os litigantes 

e pessoalmente lhes faz quaisquer perguntas que julgue necessárias ou 

convenientes para se esclarecer, ordenando em seguida, quando necessário for, 

que a causa seja discutida em pública audiência entre as pessoas de mais idade e de 

melhor critério, que se achem presentes. Para esta discussão nomeia o regulo um 

júri composto de número variável, mas entrando na sua constituição tantos 

membros dos que foram propostos pelo autor quantos os que o forem por parte do 

réu, competindo ao regulo fixar o seu número e conhecer a sua idoneidade. Em 

seguida tem lugar a produção das provas, sendo ouvidas as testemunhas de uma e 

de outra parte, convidando-se por último quaisquer pessoas a darem conhecimento 

ao tribunal de qualquer elemento que possa esclarecer a causa, o que sempre se 

faz pedindo vénia ao regulo. Terminadas as provas tem lugar entre o júri a discussão 

do valor destas, pleiteando entre si os membros do mesmo júri que representam o 

autor com os que representam o réu. Finda que seja a discussão, constitui-se o 

tribunal em sessão secreta, composta dos grandes secretários presidida regulo, e 

nela se discute sobre a sentença que definitivamente deve aplicar-se quer 

absolvendo, quer condenando o réu, que pode variar segundo o resultado das 

provas, ficando ao regulo o livre arbítrio de julgar como lhe aprouver, tendo todavia 

de conformar-se com uma das duas hipóteses formuladas e assentes pelo conselho 
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em sessão secreta. Aberto novamente o tribunal em sessão pública e na presença 

das partes, o regulo apresenta o resumo da queixa e da defesa e os fundamentos 

de cada uma concluindo por dar a sua sentença, cuja publicação é anunciada por 

toques de tambores, gritaria e extraordinária algazarra, feita pela parte vencedora 

e seus parciais. De todas as sentenças há apelação para o regulo de superior 

categoria, se o há, ou para o mais próximo, em caso contrário, sendo certo que por 

via de regras este recurso é ineficaz, pois que, para não desprestigiar a autoridade 

do seu colega, raras vezes um regulo reforma a sentença proferida por outro. […] 

Em todos os julgamentos se atribui uma importância capital, e até mesmo em todos 

os assumptos da vida, a provas que bem poderemos chamar-lhes julgamentos de 

Deus, sendo as principais, dentre todas, seis e que se denominam: Zembe ou acata, 

magona, ganga, chipendo, baja e muave.”(Moreira Feio, 1901, p. 75 a 78) 

b) os conflitos, as normas (usos e costumes) e as sanções: “conhecer para melhor 

dominar” 

Nos sistemas normativos pré-coloniais não existe a divisão do direito europeu entre 

Direito Privado e Direito Público, isto é, a separação entre matérias de direito civil e de 

direito penal – todos os conflitos se solucionavam de acordo com a noção de justiça 

retributiva ou compensatória, e teriam de ser resolvidos de forma tão breve quanto 

possível para restaurar a harmonia e coesão do grupo. Joaquim Gonçalves Cota, no 

âmbito da Missão Etognóstica de Moçambique11, publica em 1944 um estudo etnológico 

(Mitologia e Direito Consuetudinário dos Indígenas de Moçambique) onde elabora uma 

descrição da evolução do que se poderá denominar como “direito criminal” das 

populações nacionais. 

                                                      

11Sobre as circunstâncias que levaram à criação da Missão Etognóstica de Moçambique em 1941, os seus 
antecedentes, e os efeitos práticos deste estudo conduzido por José Gonçalves Cota, ver a análise 
detalhada de(Pereira, 2001) No texto e notas estamos a transcrever excertos de texto e a citar (Patrício, 
2016). 
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“O facto ilícito não é sempre dual: o ilícito criminal confunde-se frequentes vezes 

com o ilícito civil, uniformizando as duas espécies correlativas da responsabilidade 

individual. Por vezes dá- se também a conexão das duas responsabilidades quanto 

ao mesmo facto. O delinquente suporta a pena repressiva e a obrigação civil de 

reparar o dano materialmente. Outras vezes, a responsabilidade criminal pode 

efectivar-se sob formas alternativas: ou o castigo corporal ou a indemnização; 

outros ainda a pena é comutada, não sendo raro finalmente que a indemnização 

não cumprida se converta na pena de morte ou em qualquer castigo corporal 

conforme a gravidade do delito e o critério do julgador. O perdão é desconhecido 

como forma de extinção da responsabilidade. A justiça indígena era inexorável, quer 

se tratasse da justiça privada, quer da justiça popular ou ainda da justiça do régulo. 

[…] O direito tradicional indígena não admitia atenuantes. Era essencialmente 

objectivo e simplista. Via-se apenas o facto e as suas consequências. A não ser em 

casos muito especiais […] levava-se em consideração o parentesco entre as partes 

para agravar ou atenuar a responsabilidade, ou ainda a condição social do ofendido 

ou da vítima, implicando sempre a não imputabilidade à circunstância de o autor do 

facto ser a própria pessoa que representava a autoridade dentro do agregado. Os 

menores eram irresponsáveis; mas os pais respondiam pelos danos que eles 

causavam. Qualquer delito involuntário, até mesmo o homicídio, não era punido 

criminalmente. O facto gerava apenas responsabilidade civil.” (Cota, 1944, p. 143). 

Não obstante o reconhecimento da variedade de “usos e costumes” entre os povos de 

Moçambique, (Moreira Feio, 1901, p. 71 a 73) incluiu na sua obra uma lista dos “crimes 

principais” e das respectivas penas que, na sua opinião, com pequenas variantes, se 

observavam entre a totalidade dos povos de Moçambique: 

“Chinbingué – é uma leve multa a que são comdemnados todos os que commettem 

falta leve contra os seus legítimos superiores, não só auctoridades publicas, mas 

ainda os chefes e grandes nas famílias, a quem é devida certa sujeição. 
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Ussambi – tentativa de crime de adulterio com mulher casada. Este crime é 

considerado simplesmente como injuria feita ao marido da offendida, e por isso a 

sua pena não é superior ao pagamento, por parte do deliquente e para o marido, 

de duas peças de fazenda. 

Utére – adulterio consumado com mulher casada. A remissão da culpa, sendo entre 

pessoas dos subditos, não excede a vinte peças de fazenda, segundo as 

circumstancias do prevaricante, e, sendo o adulterio commettido com mulher de 

regulo, considera-se o crime como tentativa contra a vida do mesmo regulo e para 

a sua remissão se exige mais do dobro do que se pagaria no crime comum. 

Mabomgo – crime de adulterio entre parentes e a que corresponde a mesma pena 

que ao adulterio comum, ha porém uma diferença entre este, e o crime anterior; 

neste a acusação pertence sempre á auctoridade publica que é representada por 

um determinado grande, e a satisfação da pena só pode ser recebida por esta 

auctoridade, sem que o marido da adultera tenha direito a qualquer porção da dita 

pena. 

Mangureira – introducção clandestina e de noite em casa alheia, e a que 

corresponde a mesma pena, que ao adulterio commum 

Mutaca – imposto denominado de sangue, que o criminoso é obrigado a pagar á 

auctoridade da terra aonde tiver feito derramar sangue. Nas offensas corporais com 

derramamento de sangue ha duas penalidades; uma é a mutaca e a outra é a 

indemnisação ao queixoso, sendo ambas fixadas por julgamento ou arbitragem 

segundo a gravidade do crime e circumstancias do criminoso. 

Utacathi ou Vuroi – crime de feiticeria. Este crime é considerado extremamente 

grave e á sua penalidade corresponde uma indemnisação mais ou menos 

considerável, segundo as consequencias do delicto, podendo até ser aplicada a pena 

correspondente ao homicidio 
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Chitessi – crime de homicídio voluntário. A pena correspondente a este crime 

consiste no pagamento em dôbro do preço de um casamento cafreal aos herdeiros 

do falecido, e mais metade desta pena para o regulo a título de mutaca; se porém 

o crime foi praticado compremeditação, a pena é elevada ao dôbro. Também são 

punidos e variavelmente o roubo e a violação, devendo notar-se que n’este ultimo 

crime, ainda mesmo que seja paga a pena, nunca o seu auctor tem direito a casar 

com a mulher que violou.” 

No que diz respeito aos conflitos de matéria civil, estes estavam quase sempre 

associados a questões de heranças, sucessões, problemas familiares e assuntos 

patrimoniais. O levantamento que António Cabral efectuou em Raças, usos e costumes 

dos indígenas da Província de Moçambique (1925), e que, salvaguardando-se os 

particularismos locais, apresenta um certo padrão (como, de resto, é frequente verificar 

entre sociedades vizinhas ou contíguas), é a esse respeito bastante elucidativo: 

“Da herança. As mulheres são herdadas pelo irmão mais velho e os restantes 

haveres pelo filho primogénito, e na falta deste pelo que se lhe segue em idade. 

Quando não há herdeiro legítimo por parte da família do marido ficam os filhos 

pertencendo ao avô materno. Na falta de filhos é herdeiro o irmão mais velho do 

falecido. Sendo os filhos ainda menores é o tio paterno o seu tutor. Nalgumas tribos 

macuas e bashopes o herdeiro natural é sempre o irmão mais velho, ou, na falta 

deste, o que se lhe segue em idade. Não existindo já nenhum irmão, a herança 

pertence ao sobrinho mais velho, filho do irmão mais velho também. Os parentes 

da mulher são sempre excluídos das heranças, sendo-lhes, todavia, reservado o 

direito de assistir à sua divisão. As dívidas activas e passivas são herdadas e 

geralmente reconhecidas, não havendo para elas prescrição. Em caso algum as 

mulheres viúvas podem dispor dos bens deixados pelo marido. 

Do testamento. Os indígenas não fazem testamento, sucedendo, porém, que 

alguns, sentindo a morte aproximar-se, dizem onde têm o dinheiro escondido. 
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Do divórcio. São causas de divórcio por parte do homem: Adultério, Esterilidade, 

Recusa aos deveres conjugais, Recusar-se a trabalhar. Por parte da mulher: 

Impotências, Maus Tratos, Ausência prolongada, Falta de pagamento da totalidade 

do dote. No caso de adultério, o marido algumas vezes contenta-se com uma 

indemnização em dinheiro paga pelo cúmplice, continuando com a mulher. 

Optando, porém, o indígena pelo divórcio, é a família da mulher obrigada a restituir 

o dote ao marido. No norte, entre os macuas, o marido não recebe o dote, mas tem 

o direito de escolher outra mulher solteira pertencente à mesma família. 

Reconhecidas como verdadeiras as causas que originaram o divórcio pedido pelo 

marido, tem este o direito de receber novamente o dote por inteiro. Outras vezes 

os pais da mulher divorciada entregam, por impossibilidade de restituir o dote, uma 

outra filha solteira, no caso de divórcio. Por falta de pagamento do dote dos filhos 

ficam em companhia da mãe, não tendo o pai direito sobre eles. Quando o divórcio 

é decidido a favor da mulher o marido fica sem direito a qualquer espécie 

indemnização ou restituição do dote. 

Da incapacidade dos menores. Em regra, os indígenas de ambos os sexos 

emancipam- se pelo casamento. Nos homens esta emancipação começa em média 

aos 17 anos de idade. Aos menores não são reconhecidos nenhuns direitos. 

Do poder paternal e legitimidade dos filhos. Como já foi dito, o pai é o chefe da 

família e a sua autoridade sobre os filhos vai até além da sua menoridade. Os filhos 

adulterinos são considerados filhos legítimos, ainda que o pai tenha a certeza de 

que o filho não é seu. 

Supondo mesmo que a mulher esteve já grávida doutro homem quando casou, o 

filho pertence ao seu marido legítimo. Pode haver pretensões sobre a paternidade 

dos filhos, mas nunca a sua impugnação. Os filhos da mulher viúva, solteira ou 

divorciada, que não tenha ainda casado legalmente, pertencem sempre ao avô 

materno. Os pais não têm direitos alguns sobre os filhos nascidos da mulher que 

não tiver sido dotada. Não há perfilhações, pelo simples motivo de não haver 
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repúdio de filhos. Aos pais compete a obrigação de alimentar os filhos durante a sua 

menoridade. 

Da tutela. Poucas vezes é exercida a tutela, e esta em geral aplica-se especialmente 

aos menores filhos dum chefe. A tutela do sucessor de um chefe importante é 

exercida pelos conselheiros do chefe falecido, durante a menoridade do herdeiro; 

e no caso de um chefe de pequena importância, em geral, a tutela pertence a um 

tio paterno ou materno. Quando, por motivo de guerra, peste ou fome, se 

encontrarem menores abandonados, é o régulo que toma conta deles. 

Da incapacidade. Pela interdição absoluta só são alcançados os mentecaptos, e 

sobre estes é exercida a mesma tutela que é concedida aos menores. 

Da ausência. Quando a ausência do indígena se prolonga, procede-se em relação à 

família por este deixada como se tivesse morrido, isto é, o herdeiro natural toma 

todos os seus encargos e constitui-se o seu chefe e tutor. Aos parentes do indígena 

ausente nunca é devida qualquer indemnização, mesmo no caso de mais tarde 

aparecer. Com os indígenas condenados a pena maior procede-se de igual forma 

como se tivessem morrido. 

Da propriedade. A terra, segundo o regime tribal em que vivem todos os indígenas 

da raça bântu, é usufruída colectivamente. O régulo é o detentor da terra e a este 

pertence a sua distribuição. Embora o terreno onde os indígenas fazem as suas 

culturas se transmita por herança e se conserve na posse da mesma família e seus 

descendentes durante muitos anos, não lhes é todavia dada a sua posse definitiva, 

não podendo o indígena vender ou alugar o terreno que aproveita. As árvores de 

fruto pertencem a quem as plantou, podendo ser vendidas ou compradas. As 

palhotas da povoação em que o indígena vive constituem propriedade 

exclusivamente sua, podendo fazer delas o que entender. Raras vezes as palhotas 

são vendidas ou cedidas a outros indígenas, por motivo de estes, sempre que se 

deslocam, construírem novas palhotas, pela enorme repugnância que têm em 



59  
59 

ocupar palhotas já habitadas por outros indígenas. Quando um indígena se 

pretende fixar numa determinada região, dirige-se ao régulo a pedir que seja 

concedida a ocupação duma certa área de terreno que esteja desocupada. 

Mediante um pequeno presente é facilmente concedido o terreno que o indígena 

pretende”(Cabral, 1925, p. 48 a 50)12. 

c) o insucesso de codificação e dos autores que não tiveram em causa as variações de 

usos e costumes 

Apesar de todos estes levantamentos, e de acordo com Alda Coimbra, as tentativas de 

codificação dos direitos costumeiros de Moçambique nunca foram bem-sucedidas 

devido a diferentes motivos, entre os quais a autora salienta: 

“o desleixo, a incúria, a inércia, a desorganização administrativa e política, a falta de 

quadros para cobrir eficazmente a grande extensão do território, imperfeições no 

conhecimento das sociedades africanas, dos seus usos e costumes e instituições 

tradicionais e a ignorância das línguas locais, e, por último, mas não menos 

importante que as razões apontadas, por falta de empenhamento dos quadros 

administrativos coloniais no cumprimento das directivas do poder metropolitano 

nesse sentido. […] não se tiveram em devida conta as variações de usos e costumes 

que existiam de comunidade para comunidade e de etnia para etnia e reduziu-se a 

diversidade existente a uns poucos modelos simplificados e de abrangência 

artificialmente alargada” (Coimbra, 2008, p. 75). 

Sobre este aspecto da falta de rigor na caracterização étnica dos diferentes grupos já 

dava conta António Rita-Ferreira em 1958, ao defender que os autores portugueses se 

                                                      

12Cota(1944)no capítulo II (“Crimes e Penalidades”) da sua obra Mitologia e Direito Consuetudinário dos 
Indígenas de Moçambique, apresenta uma listagem que é em tudo muito semelhante à de António Cabral 
apesar das quase duas décadas que separam as datas das publicações, pelo que se optou por não a 
transcrever (considera-se que a duplicação da informação é desnecessária). Estamos a transcrever 
excertos de texto e notas e a citar Patrício (2016), à excepção dos títulos das subsecções a), b) e c) e da 
escolha dos excertos citados, que são da autoria deste relatório. 
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limitavam a relacionar os grupos étnicos sem “reconhecer a importância que merecem 

as características culturais (nomeadamente a organização social) como critério de 

diferenciação étnica, posição cujos inconvenientes ressaltam se se souber que essas 

características são exactamente as que merecem maior atenção aos antropólogos 

sociais qualificados”(Rita-Ferreira, 1958, p. 13). 

Assim, fosse por falta de conhecimento, fosse por querer transformar as jurisdições pré- 

coloniais no sentido de as dominar mais fácil e efectivamente, a administração colonial 

portuguesa introduziu a separação entre a jurisdição civil e a jurisdição penal nos 

direitos costumeiros, subvertendo as suas lógicas e percepções sobre a gravidade dos 

delitos, e, como se verá de seguida, tornou o acesso à justiça complexo e burocrático, 

numa clara oposição às práticas precedentes de oralidade e celeridade processuais. 

2.3 O pluralismo jurídico e o acesso à justiça: a organização da administração da justiça 

durante o Estado colonial – início do séc. XX até à independência 

2.3.1. Unificação do território e direito do Estado colonial e 

contemporização com diferenciação social e direitos costumeiros – O 

início do séc. XX (até aos anos quarenta) 

a) Unificação, diferenciação e assimilação 

Entre 1891 e 1932, a estratégia do Estado português, de acordo com Tiago M. 

Fernandes, passava pela conciliação de vários esforços de colonização diferenciados: a 

administração directa do Estado, que abrangia essencialmente a região sul; a 

administração por via das companhias concessionárias (a Companhia de Moçambique 

nos territórios a sul do rio Zambeze até ao paralelo 22º e a Companhia do Niassa na 
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região do Niassa e Cabo Delgado); e o regime dos prazos13 nas regiões da Zambézia e 

Alto Zambeze (T. M. Fernandes, 2009, p. 84). 

A unificação do território sob administração directa do Governo português ocorreu 

apenas durante o Estado Novo, o qual adoptou uma política centralizadora para todas 

as colónias e, para o caso moçambicano, não renovou as licenças de exploração das 

companhias concessionárias que controlavam largas parcelas do território. Apesar de a 

primeira administração civil regular em Moçambique ter sido criada com a Reforma 

Administrativa de 1907, a nova organização administrativa do território “unificado” 

estabeleceu-se efectivamente apenas na década de 1930 com a publicação de 

documentos fundamentais do colonialismo português: o acto Colonial de 1930, a 

Constituição da República de 1933, a Carta Orgânica do Império Colonial Português e a 

Lei da Reforma Administrativa Ultramarina (vulgarmente denominada RAU), ambas 

publicadas em 1933. De acordo com esta legislação, a organização territorial e 

administrativa assentava na diferenciação social: diferentes denominações e diferentes 

regimes administrativos e legais consoante se tratassem de zonas habitadas pela 

população de origem europeia ou pela população “indígena”. Assim, o território de 

Moçambique passava a estar organizado em distritos, os quais eram constituídos por 

concelhos e estes, por sua vez, eram formados por freguesias. Nos lugares que não 

reuniam as condições de desenvolvimento socioeconómico para ascenderem a 

concelhos, isto é, nas zonas habitadas pelos indígenas, o território estava organizado 

não em freguesias mas sim em circunscrições administrativas e postos administrativos; 

estas circunscrições e postos eram constituídos pelas regedorias indígenas, as quais, 

dependendo da sua dimensão, se dividiam em povoações ou grupos de povoações. 

Quanto às autoridades responsáveis pela administração dos diferentes escalões 

territoriais, a designação respectiva era a seguinte: Governador de Distrito, 

                                                      

13Sistema de administração criado no século XVII, segundo o qual Portugal entregava estas terras a 
proprietários particulares (então denominados “senhores da guerra”), que as administravam e exerciam 
autoridade sobre as respectivas populações de forma independente. 
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Administrador de Concelho, Regedor de Freguesia, Administrador de Bairro, 

Administrador de Circunscrição e Chefe de Posto; a direcção de cada regedoria pertencia 

a um regedor indígena e a de cada grupo de povoações e povoação, respectivamente, a 

um chefe de grupo de povoações e a um chefe de povoação – entidades designadas 

como autoridades gentílicas e, de acordo com o artigo 76º da RAU, reconhecidas como 

auxiliares da administração civil nas colónias, sendo-lhes, para tal, autorizado o exercício 

do poder da autoridade tradicional sobre as populações sob a sua jurisdição. Contudo, 

o Estado colonial tinha como objectivo diminuir progressivamente a base territorial 

destas autoridades gentílicas, “encurtando” a dimensão dos seus territórios para os 

fazer coincidir com os limites geográficos dos novos postos administrativos (artigo 93º 

§ 2º da RAU). A interferência colonial verificou-se também ao nível das sucessões na 

linhagem das autoridades tradicionais, uma vez que os chefes com mais prestígio e 

poder, ou os mais contestatários e menos permeáveis à influência dos portugueses, ou 

que não soubessem ler nem escrever português, eram afastados do cargo e substituídos 

por outros parentes14 (artigos 51º, 96º e 97º da RAU) – tudo com o intuito de restringir 

e conter o poder destas autoridades face aos interesses político-administrativos do 

Estado colonial. 

A diferenciação social era a base da organização territorial e administrativa mas também 

estava presente na vertente ideológica do colonialismo português, através da 

proclamação de uma “vocação civilizadora” enquanto desígnio nacional, segundo a qual 

os indígenas e as suas “culturas” deveriam ser progressivamente (e selectivamente) 

assimilados na civilização portuguesa e que, enquanto tal não se concretizasse, os 

indígenas deveriam ser mantidos nas suas tradições e costumes (Newitt, 1981, p. 100 e 

101). 

                                                      

14Muitas vezes os chefes escolhidos pela Administração colonial nem sequer se encontravam, de acordo 
com os “usos e costumes”, na linha sucessória, o que gerava efeitos desestruturantes na respectiva 
linhagem. 
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b) Sistema de direito(s) e justiça(s) dual: Sociedade colonizadora/direito do Estado 

colonial vs. Sociedade indígena/direitos costumeiros 

A produção legislativa colonial vai demarcando, desde finais do século XIX, a fronteira 

entre dois tipos de sociedades dentro do mesmo espaço colonial: a sociedade 

colonizadora, onde vigorava o direito e o modelo administrativo metropolitano, e as 

sociedades “indígenas”, onde vigoravam os direitos costumeiros 15 . As sociedades 

indígenas eram, fundamentalmente, as fontes de mão-de-obra do Império Colonial e, 

desde 1899, estavam sujeitas ao regime do trabalho público obrigatório não 

remunerado (chibalo), o qual, segundo Fernando Florêncio, “constituía um primeiro 

modo de controlo, submissão e enquadramento sistemático das populações na lógica 

de produção do capitalismo colonial, nomeadamente para as grandes plantações e para 

as companhias concessionárias” (Florêncio, 2003, p. 235 e 236). O recrutamento 

compulsório, registo civil, regulamentação e controlo da circulação da população estava 

a cargo da Secretaria dos Negócios Indígenas, criada em 1904 e sujeita a actualizações 

na sua regulamentação ao longo do Estado Novo, e efectuava-se em colaboração com 

as (cooptadas) autoridades tradicionais locais, as quais desempenhavam um papel 

activo na mobilização para o chibalo, para serviços públicos e outros, para o pagamento 

do mussoco (renda em trabalho, em espécies e em dinheiro) ou ainda o pagamento do 

imposto de palhota (T. M. Fernandes, 2009, p. 86)16. Numa classe intermédia, entre 

indígenas e cidadãos, estavam os assimilados – uma “categoria intersticial” de “nativos” 

aculturados à cultura portuguesa à qual ascenderiam os indígenas que passassem: 

“por um exame, respondendo a certas perguntas e permitindo que uma comissão 

inspeccionasse as suas casas «para ver como viviam, se sabiam comer à mesa 

como a população branca, se calçavam sapatos, se tinham uma única esposa». Os 

                                                      

15Sobre o início da aplicação do Código Civil português nas colónias a partir de 1869, e respectivos regimes 
de excepção, desde os finais do século XIX até ao Estado Novo, ver Coimbra(2008, p. 14 a 18). 
16Embora o chibalo tivesse sido abolido em 1928 com a promulgação do novo Código do Trabalho 
Indígena, na realidade o trabalho obrigatório mantinha-se praticamente nos mesmos moldes (apenas fora 
proibido para fins privados). 
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aprovados tinham acesso ao «certificado de assimilação». Este documento 

conferia-lhes o direito de serem tratados como portugueses, de registarem 

legalmente o nascimento dos filhos e de terem acesso aos tribunais. Tendo 

deixado de ser indígena, o assimilado também ficava livre de pagar o imposto de 

palhota e de ser recrutado para o trabalho forçado.” (Honwana, 2002, p. 131 a 

133). 

Esta distinção aprofundou-se legislativamente com a publicação do Estatuto Político, 

Civil e Criminal dos Indígenas da Guiné, Angola e Moçambique, publicado em 1929 

(comummente designado Estatuto do Indigenato e que se aplicava também aos 

territórios ainda sob administração das companhias concessionárias)17. Com efeito, o 

Estatuto do Indigenato (Decreto nº 16473 de 6 de Fevereiro de 1929) apresenta pontos 

importantes para a compreensão do enquadramento político-administrativo a que 

ficaram sujeitas as sociedades africanas e as suas instituições de poder político, 

consubstanciando e aprofundando o princípio da separação entre “indígenas” e “não 

indígenas”. Desde logo no Preâmbulo do documento se afirma que “o fim geral de 

civilização e de nacionalização que se pretendia atingir (…) apenas seria conseguido por 

uma organização que atendesse às próprias condições de existência do indigenato”, 

pelo que o abandono dos indígenas da sua “civilização rudimentar” deveria ser feito 

através da transformação dos seus usos e costumes “gradualmente e com suavidade”; 

assim, o Estatuto defendia “o respeito desses mesmos usos e costumes, em tudo o que 

não colida com os direitos individuais de liberdade e de existência, com os princípios de 

humanidade e com a soberania de Portugal”. Uma vez que a esfera jurídica é vital para 

a regulação das relações sociais, o Estatuto afirmava ainda no Preâmbulo a manutenção 

de “uma ordem jurídica própria do estado das suas faculdades, da sua mentalidade de 

primitivos, dos seus sentimentos, da sua vida” e a criação de “tribunais privativos dos 

                                                      

17Uma versão anterior do Estatuto havia sido publicada em 1927. Para uma interpretação do Regime do 
Indigenato enquanto resposta a um problema de exploração de mão-de-obra, ao invés de um modelo 
coerente de dominação colonial, ver O’Laughlin(2000). 
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indígenas para a administração da justiça de forma simples, rápida e eficaz”, sendo que 

“para facilitar a acção administrativa e judiciária entre as populações nativas manda-se 

proceder à codificação dos usos e costumes”. Estavam, assim, lançadas as bases para a 

instituição de um sistema de justiça dual ou bipartido, isto é, para o estabelecimento do 

pluralismo jurídico, ao serviço do Estado colonial. 

Cabiam, então, na categoria de indígenas “os indivíduos da raça negra ou dela 

descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distingam do comum daquela 

raça; e não indígenas, os indivíduos de qualquer raça que não estejam nestas condições” 

(artigo 2º). O princípio do respeito pelas instituições tradicionais (artigo 4º) é 

continuamente reafirmado (o que, em muitos casos, não significava mais do que a 

constatação da inevitabilidade de uma contemporização transitória enquanto não se 

verificasse a assimilação dos “nativos”), com a ressalva do seu reconhecimento pelas 

autoridades administrativas, e a concessão de direitos políticos aos indígenas limita-se 

às suas instituições tradicionais (artigos 6º e 7º). 

Quanto à administração da justiça, os artigos do Estatuto sustentam que “nas relações 

jurídicas entre indígenas, direitos de família, sucessões e regime de propriedade são 

regulados segundo os usos e costumes privativos das populações das regiões em que 

eles habitam”, sendo que enquanto não fossem redigidos os usos e costumes dos 

indígenas de cada região, estes seriam estabelecidos “para cada caso sujeito a 

julgamento, pelas declarações do chefe indígena da região e de dois indígenas dos mais 

conceituados no seu meio, designados pelo presidente do tribunal” (artigo 8º e § único); 

no que dizia respeito às questões de matéria penal o Estatuto designava o princípio da 

individualização das penas da seguinte forma: “enquanto não forem publicados em cada 

Colónia os respectivos códigos do Indigenato, as penas a aplicar pelos tribunais serão 

reguladas pelo Código Penal Português [de 1886], tendo na devida atenção o estado e 

civilização dos indígenas e os seus usos e costumes privativos” (artigo 13º); e que 

enquanto não fossem reduzidos a escrito “os usos e costumes dos indígenas de cada 

região, serão eles estabelecidos, para cada caso sujeito a julgamento, pelas declarações 
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de dois acessores” (artigo 13º § único). A subordinação jurídica dos indígenas consuma-

se com a criação dos Tribunais Privativos dos Indígenas, independentes da organização 

judiciária portuguesa (artigo 14º), com sede em cada circunscrição administrativa: 

“com jurisdição em toda a sua área constituído pelo administrador, intendente ou 

chefe da circunscrição, que servirá de presidente, por dois vogais com voto 

deliberativo e dois acessores com funções de mera informação, servindo de 

escrivão um dos funcionários da circunscrição, de preferência o secretário. Os 

vogais serão nomeados pelo presidente para o julgamento de cada causa, sendo 

cada um deles indicado pelas partes em juízo e escolhido obrigatoriamente entre 

os chefes indígenas da circunscrição ou doutra limítrofe, revertendo para o 

presidente a faculdade de escolha quando as partes deixarem de os indicar. Os 

acessores serão livremente escolhidos, pelo presidente, de entre os chefes ou 

outros indígenas de reconhecido prestígio e conhecimento das tradições jurídicas 

locais” (artigo 15º § 1º e 2º). 

Os artigos remanescentes deste Estatuto dedicam-se a estabelecer a organização da 

administração da justiça, salientando-se que, em matéria civil e criminal, se houver “co-

réus ou ofendidos não indígenas, o julgamento da causa pertencerá aos tribunais 

ordinários” (artigo 17º); “os processos serão sumários e os julgamentos em discussão 

oral” (artigo 18º); “das decisões dos tribunais privativos dos indígenas há recurso para 

um tribunal denominado Tribunal Superior Privativo dos Indígenas, com sede na capital 

da Colónia”, de cujas decisões não cabia recurso (artigo 20º); na sede de cada distrito 

administrativo era estabelecida “uma comissão de defesa dos indígenas, presidida por 

um funcionário da Direcção dos Serviços e Negócios Indígenas” (artigo 22º). 

No mesmo dia da publicação do Estatuto do Indigenato é igualmente publicado o 

Diploma Orgânico das Relações de Direito Privado entre Indígenas e Não-indígenas 

(Decreto nº 16474 de 6 de Fevereiro de 1929), um documento de dezanove artigos 

destinado a estabelecer regras para a resolução de questões de natureza civil e 

comercial, afirmando-se no Preâmbulo a continuidade do esforço da legislação sobre a 
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tutela e protecção das populações de civilização inferior, consubstanciando, deste 

modo, a diferenciação social e jurídica entre as populações das colónias: uma vez que 

os não-indígenas estavam sujeitos à lei comum, isto é, ao direito da metrópole, as 

disposições do Estatuto do Indigenato não os englobavam. Assim, este diploma 

estipulava que as questões de natureza civil e comercial entre indígenas e não indígenas 

são julgadas “ex aequo et bono pelos juízes de direito e processadas nos termos do 

presente diploma”, exceptuando-se “as questões sobre estado de pessoas e as 

resultantes de contractos de prestação de serviços”, que continuavam a regular-se pelas 

leis em vigor (artigo 3º). Ainda no mesmo ano foi publicado o Regulamento dos Tribunais 

Privativos dos Indígenas (Diploma Legislativo nº 162 de 1 de Junho), executando o 

disposto no Estatuto do Indigenato18. 

Este sistema, embora pretendesse afirmar-se como assimilacionista (direct rule), todavia 

não dispunha de recursos para fazer cumprir e impor, desde logo, o direito vigente na 

metrópole à totalidade do território. Como tal, o Estado Colonial viu-se “na contingência 

de transigir com os usos e costumes indígenas enquanto as populações não atingissem 

o estádio de civilização considerado adequado e desejável, administrando a justiça de 

forma a servirem os seus próprios interesses” (Coimbra, 2008, p. 61). Seguindo o 

exemplo colonial britânico, a RAU acaba por institucionalizar um sistema de indirect rule 

ao consagrar as autoridades tradicionais enquanto parte integrante do aparelho 

colonial, integradas na hierarquia administrativa, nomeadamente como «auxiliares da 

administração civil», às quais competia a administração das regedorias em subordinação 

                                                      

18No ano seguinte, em 1930, foi aprovado o já mencionado acto Colonial (Decreto nº 18570 de 8 de Julho), 
em substituição do Título V da Constituição Política da República Portuguesa, no qual se reafirmava a 
vocação histórica de Portugal colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas, 
guiado pelos mais altos princípios da civilização cristã (artigo 2º). De facto, no Título II sob a epígrafe «Dos 
Indígenas», consagra- se uma política de protecção e defesa dos indígenas, prevê-se a existência de 
estatutos especiais para os indígenas não civilizados, reafirma-se a contemporização com os seus usos e 
costumes, e reconhecem-se as missões religiosas como agentes eficazes de civilização e de influência 
nacional, mantendo-se, assim, a linha ideológica da “vocação civilizadora” do regime. As disposições do 
acto Colonial foram consideradas matéria constitucional e, desta forma, incorporadas no próprio texto da 
nova Constituição de 1933(Patrício, 2016, p. 94). 
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e sob a direcção dos administradores de circunscrição e dos chefes de posto (artigos 91º 

a 119º)19. 

Estava, assim, instituído um regime de pluralismo jurídico, como se referiu, ao serviço 

do Estado colonial, no qual a aplicação da lei colonial ou dos direitos costumeiros 

dependia das circunstâncias. Sob a tutela do Estado português, porque o seu estádio de 

“civilização primitiva” impedia-os de serem autónomos, os indígenas “regiam-se pelos 

seus usos e costumes em tudo o que não interferisse com os direitos de soberania e não 

fosse «imoral, injusto ou desumano»”(Coimbra, 2008, p. 61). De um lado estavam os 

Tribunais Europeus (ordinários), que julgavam as questões entre os «cidadãos», as 

questões entre os indígenas e não-indígenas e todas as questões do foro criminal (às 

quais se aplicava o Código Penal Português); do outro lado estavam os Tribunais 

Privativos dos Indígenas, que dirimiam os conflitos entre os indígenas de uma forma que 

se pretendia «simples, rápida e eficaz»(Coimbra, 2008, p. 62). As autoridades 

administrativas e militares julgavam os milandos entre os indígenas, assessorados pelas 

autoridades tradicionais (autoridades gentílicas) ou outros representantes indígenas de 

“reconhecido prestígio e experiência que conhecessem as tradições jurídicas locais”. No 

entanto, e uma vez que os Tribunais Privativos não funcionavam com regularidade, as 

questões civis indígenas acabavam por ser frequentemente julgadas nos tribunais das 

autoridades tradicionais (as bandja atrás referidas por Moreira Feio), os quais existiam 

em todos os escalões da estrutura das autoridades tradicionais (os já mencionados 

regedores [em Moçambique denominados régulos], chefes de grupos de povoações e 

chefes de povoação). Nesses tribunais resolviam-se delitos e conflitos considerados de 

menor dimensão, pequenos furtos e desacatos, bem como questões relacionadas com 

“costumes e tradições”, apesar de a RAU, no que respeitava às atribuições de 

                                                      

19Estas nuances do sistema colonial português ilustram bem que, embora se preferisse adoptar uma 
política exclusivamente assimilacionista, foi necessário recorrer ao modelo do indirect rule para controlar 
os territórios e as populações africanas através do controlo e manipulação das suas autoridades políticas. 
Tal decisão prende-se mais com a ausência de recursos significativos e com a falta de legitimidade da 
administração colonial junto das populações africanas do que com a defesa do respeito pelas tradições e 
costumes das suas sociedades tradicionais. 
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manutenção da ordem, proibir às autoridades tradicionais a competência de julgarem 

qualquer tipo de crimes, permitindo-lhes apenas prender os suspeitos e relatar os factos 

à Administração (artigo 99º), e também pedir à Administração a expulsão dos seus 

territórios dos indivíduos perturbadores da ordem pública (artigo 100º). 

Como atrás referido, embora os diplomas legais reconhecessem a necessidade de 

aperfeiçoar os meios de conhecimento do “direito privativo dos indígenas” e a 

necessidade de se organizar um direito criminal adaptado a povos com uma cultura e 

com valores diferentes dos portugueses, como suposta forma de protecção dos seus 

interesses, e não obstante as diversas tentativas de codificação dos direitos costumeiros 

e de projectos de códigos, estes nunca foram efectivamente aplicados – ou porque não 

tinham sido codificados por região (como afirmava o Estatuto do Indigenato), ou porque 

não se coadunavam com os objectivos assimilacionistas do Estado, ou porque 

enfrentavam a oposição da Igreja Católica, a qual, principalmente após a Concordata de 

1940 e a revisão constitucional de 1951, cujo artigo 140º desta última absorvia as 

missões católicas como “agências civilizadoras” do sistema, se imiscuía cada vez mais 

nos assuntos sociais da colónia, frequentemente entrando em clivagem com a própria 

Administração (Pereira, 2001, p. 154 a 158). Como tal, o Código Civil Português era 

aplicado às colónias, sendo que, em matéria civil (direitos de família, sucessões, regimes 

de propriedade) o Estatuto do Indigenato e demais legislação consagraram o princípio 

do respeito e da contemporização pelas instituições privativas indígenas e, em matéria 

penal, os crimes e as penas eram regulados pelo Código Penal Português e esses crimes 

eram sempre julgados nos Tribunais do Estado. Contudo, na prática, o papel dos 

tribunais das autoridades tradicionais ia além do estipulado na lei e estas autoridades 

acabavam por resolver grande parte da conflitualidade entre os indígenas(Meneses & 

Fumo, 2003). À semelhança do que aconteceu noutras colónias africanas, o Estado 

português procurava manter o equilíbrio entre o reconhecimento das estruturas locais 

e a possibilidade de as controlar em seu benefício. Todavia, perante a incapacidade do 

Estado em controlar efectivamente os territórios e as populações africanas, as 

instituições políticas tradicionais, embora formalmente fossem figuras a manter apenas 
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transitoriamente, acabavam por assumir um papel de relevo, pois constituíam, 

paradoxalmente, a salvaguarda da continuidade do modelo de organização “indígena”, 

a do modelo de administração colonial, e a intermediação institucional entre 

colonizados e colonizadores nesses dois universos(Florêncio, 2003).20 

A implantação da máquina administrativa colonial reduziu muito o poder das 

autoridades tradicionais. Com a Reforma Administrativa Ultramarina de 1907 o 

território foi dividido em circunscrições, áreas rurais predominantemente habitadas 

pelos indígenas, e os conselhos, áreas urbanas predominantemente habitados pelos 

chamados civilizados. As circunscrições eram divididas em Postos Administrativos e 

estes em regedorias, local onde o régulo exercia autoridade sob supervisão do 

administrador colonial. As funções judiciárias, económicas, nomeadamente o controlo 

do trabalho migratório e fornecimento de mão-de-obra já não eram desempenhadas 

pelos régulos mas sim pelo administrador colonial. A experiência do Estado colonial em 

Moçambique, se baseou na disjunção entre o controlo político e o controlo 

administrativo, estando o poder político altamente concentrado e o administrativo 

desconcentrado abrindo espaço para a intervenção das autoridades tradicionais na 

Administração Pública(Santos, 2003, p. 63).  

A escolha dos régulos nem sempre obedecia a critérios e regras das respectivas 

comunidades, sempre que os régulos legítimos na concordavam com as autoridades 

coloniais. 

Foi no período do Governador Geral Bettencourt que tiveram as tentativas mais 

sistematizadas no concernente ao reforço das autoridades tradicionais ao serviço da 

administração colonial. Assim através da Portaria nº 5639 de 29 de Julho de 1944 

osrégulos foram atribuídos o estatuto de “auxiliares de administração” criando o 

                                                      

20 Desde a subsecção 2.2.2 (página 44) que vimos a citar e transcrever excertos de texto e notas de Patrício 
(2016), à excepção dos títulos das secções e subsecções e escolha dos excertos citados, que são de 
responsabilidade dos autores deste relatório. 
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Governo insígnias e incentivos que serviam de estimulando o empenho dos régulos. 

Estes títulos tradicionais gradualmente foram perdendo parte do seu conteúdo e os 

régulos e cabos de terra foram sendo percebidos como parte efectiva do Estado colonial, 

auferindo remunerações pagas através de comissões sobre a cobrança de imposto de 

palhota, do recrutamento de mão-de-obra e da venda de culturas obrigatórias dentro 

das áreas que estão sob seu controle”(Meneses & Fumo, 2003, p. 346). 

A colonização portuguesa do ponto de vista cultural tornou-se uma política de 

assimilação que se entendia como política de modernização onde se dava maior valor a 

modernidade e se pretendia extinguir a sociedade tradicional. Assim, o Estado e a 

Sociedade eram juridicamente dualistas marcadas pela separação entre Direito Estado 

colonial/Direitos costumeiros entre colonos/assimilados, de um lado e indígenas, de 

outro. Por um lado, tinha o direito estadual, positivo colonial destinado aos colonos e 

assimilados. Estes actores, eram detentores de um registo de nascimento, e de um 

bilhete de identidade e podiam recorrer aos tribunais. Por outro lado, tínhamos os 

direitos costumeiro ou linhageiro, com carácter heterogéneo, que de destinava as 

populações nativas e eram administrados pelas autoridades tradicionais. 

O Estado colonial reconheceu o pluralismo jurídico e o direito costumeiro “desde que 

cumpra os critérios estabelecidos pela lei do Estado, não fosse portanto contrário com 

as disposições do direito escrito, contrario à moral e aos bons costumes(C. M. Serra, 

2014). O reconhecimento do pluralismo jurídico nos termos propostos, “ conduziu ao 

surgimento de um sistema duplo de teoria de direito, que concedeu primazia ao direito 

ocidental ou europeu, estadual e escrito, sobre o direito consuetudinário ou indígena, 

de matriz oral, com recurso ao mecanismo da cláusula de repugnância, culminando, 

portanto, no estabelecimento de uma relação de desigualdade entre as ordens 

normativas, e que, em caso de conflito, se traduzia na subordinação do direito 

consuetudinário em relação ao direito ocidental ou europeu”(C. M. Serra, 2014, p. 123). 

No início da década de 60 do século XX, devido as pressões internacionais contra o 

trabalho forçado, e a emergência das lutas de libertação das colónias, levaram ao fim do 
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indigenato. Formalmente os indígenas passaram a ser considerados “cidadãos” com 

possibilidade de recorrer ao direito estadual. Na prática o pluralismo jurídico manteve-

se e a distinção entre direito costumeiro e direito civil não foi abolida e grande parte dos 

indígenas estavam subordinados ao poder dos régulos, em virtude dos factores 

socioculturais e jurídicos e económicos que obstaculizavam o acesso à justiça estadual. 

2.3.2. As colónias “transformaram-se” em províncias ultramarinas 

assimilacionistas (1944-1974) 

a) O discurso colonial da integração (revogação do Estatuto do indigenato) 

Após a Segunda Guerra Mundial, a proliferação da defesa dos direitos dos povos à 

autodeterminação e do apoio aos movimentos de libertação nacional das colónias 

colocaram a descolonização na ordem do dia. Portugal, ignorando as pressões 

internacionais para conceder a independência às suas colónias africanas, optou por 

elaborar reformas legislativas que, de certa forma, legitimassem a manutenção do seu 

Império Colonial. Desta forma, a revisão constitucional efectuada em 1951 tem em linha 

de conta o ambiente internacional e substitui a “ideia imperial típica do período entre 

as duas Guerras Mundiais, expressa no acto Colonial, por uma concepção 

assimilacionista, onde as colónias se transformavam em «províncias ultramarinas» 

(artigo 135º), formando com a metrópole uma nação única” (Alexandre, 2000, p. 55 e 

56)21. A integração dos indígenas passa a ser, igualmente, afirmada como política social 

do Império Colonial (artigos 140º e 141º) e, nesse sentido, operam-se algumas 

mudanças no Estatuto do Indigenato, sendo mesmo publicado um novo Estatuto dos 

Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique em 1954 

(Decreto-Lei nº 39666 de 20 de Maio). No essencial, este diploma mantém as 

características anteriores de respeito pelos “usos e costumes” indígenas com certos 

limites e de respeito pelas instituições tradicionais reconhecidas pelas autoridades 

                                                      

21 Nesta subsecção volta-se a transcrever e a citar excertos de texto e notas de Patrício (2016) 
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administrativas. A novidade residia no reforço da ideia de uma progressiva 

harmonização dos direitos costumeiros ao Direito português com vista à integração dos 

indígenas na civilização portuguesa e à consequente uniformização da lei (artigo 3º § 1º, 

2º e 3º). Estes pressupostos consubstanciavam-se na garantia de os indígenas não 

estarem apenas sujeitos aos “usos e costumes” mas de passarem a poder optar pela lei 

comum em matéria civil, na possibilidade de contraírem casamentos católicos entre si 

(artigos 27º a 31º), e na nomeação de juízes municipais, em substituição dos 

administradores, para julgar todos os casos envolvendo os indígenas, mantendo-se a 

assessoria de dois “chefes ou indígenas de reconhecido prestígio que conheçam as 

tradições jurídicas locais” (artigos 51º a 55º). De facto, a nova Lei Orgânica do Ultramar 

de 27 de Junho de 1953 já tinha efectuado alterações ao nível da aplicação da justiça 

através da abolição dos Tribunais Privativos dos Indígenas e a sua substituição, nas 

circunscrições, pelos Tribunais Municipais, e nos postos administrativos, pelos Tribunais 

de Julgados de Paz (Moreira, 1955, p. 229). 

Outra novidade do Estatuto de 1954 encontrava-se na extinção da condição de indígena 

e na possibilidade da aquisição da cidadania portuguesa mediante a entrega de 

certificados após verificação de certos requisitos, como falar correctamente português, 

ter bom comportamento, não ser refractário ao serviço militar ou não ter sido dado 

como desertor (artigos 56º a 64º). Implantava-se assim um novo regime jurídico especial 

para os indígenas, com novas obrigações públicas para com eles, mas ainda negando-

lhes a atribuição de plena cidadania: o Estado colonial continuava, desta forma, a 

impossibilitar a mudança social aos indígenas sob pretexto de uma suposta 

discriminação positiva com vista a proteger as suas pessoas e a sua cultura – o objectivo 

continuava a ser a assimilação total, sendo que a contemporização com os usos e 

costumes indígenas era meramente temporária(Coimbra, 2008, p. 38). 

Em 1961, é aprovado um novo conjunto de reformas legislativas significativas nas quais 

se aboliu definitivamente o chibalo (que o Código do Trabalho de 1928 não havia 

efectivamente erradicado) e se abandonou a política de discriminação que diferenciava 
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indígenas e assimilados, atribuindo plenos direitos de cidadania a toda a população das 

colónias. 

Na sequência de todo este processo, a revogação do Estatuto do Indigenato foi então 

instituída pelo artigo único do Decreto 43893 de 6 de Setembro de 1961.Terminava-se 

assim, formalmente, com a classificação de indígena e com a distinção entre indígenas 

e não-indígenas, definindo-se a universalidade da cidadania e, em teoria, a possibilidade 

de todos os cidadãos optarem pela justiça da “lei comum”22. Outros diplomas, também 

aprovados em 6 de Setembro de 1961, legislavam nesse sentido: a revisão do regime de 

ocupação e concessão de terras (Decreto 43894), a criação das Juntas de Povoamento 

(Decreto 43895), a restruturação das regedorias (Decreto 43896), o reconhecimento dos 

usos e costumes locais (e não apenas a contemporização) já compilados e também os 

não compilados (Decreto 43897), a reorganização dos Julgados Municipais e de Paz 

(Decreto 43898) e dos serviços de Registo (Decreto 43899). Apesar de todas estas 

reformas legislativas adoptadas no ocaso do período colonial, e das lógicas 

supostamente altruístas que lhes subjaziam (embora escamoteadoras de interesses 

político-económicos), na prática os efeitos das leis criadas na metrópole nem sempre 

eram sentidos nas «províncias ultramarinas», principalmente nas zonas em que o Estado 

colonial dificilmente reunia condições e recursos para se implantar. Aí, e apesar da 

criação dos Julgados Municipais e de Paz, eram os administradores que continuavam a 

exercer funções jurídicas (Trindade, 2003, p. 100). Como também dá conta Narana 

Coissoró, as autoridades tradicionais também continuavam a desempenhar as suas 

funções pré-coloniais de manutenção da ordem e, por vezes, verificavam-se, em 

simultâneo, situações de verdadeiro pluralismo ou hibridismo jurídico(Coissoró, 1984, 

p. 77). 

                                                      

22Embora, aquando da abolição do Regime do Indigenato (1961), a percentagem de assimilados em 
Moçambique fosse apenas de 0,8% de entre a população total (Alexandre, 2000, p. 56), o que demonstra 
o fracasso, ou a incipiente implantação, da opção colonial portuguesa pela “assimilação gradual”(Patrício, 
2016). 



75  
75 

b) O desconhecimento dos usos e costumes dos povos nacionais 

Em suma, o estabelecimento de regras jurídicas foi um instrumento ao serviço da 

dominação colonial para efectivar as acções administrativas e jurídicas portuguesas em 

contextos de reconhecida complexidade. A opção pela assimilação, embora 

constantemente defendida, não foi senão aplicada apenas em sentido formal e produziu 

poucos efeitos, uma vez que, na prática, vigorava um sistema de indirect rule, que criou 

a distinção legal entre indígenas e não-indígenas, cada um dos quais submetido a 

autoridades diferentes e com limites e lógicas diferentes, encapsulando, assim, os 

indígenas numa dinâmica de dupla subordinação – quer às autoridades tradicionais, 

quer à administração colonial. O respeito pelos usos e costumes na resolução de 

conflitos “indígenas” em matéria civil, em coexistência com a “lei comum”, 

consubstanciou o pluralismo jurídico: a administração portuguesa controlava 

juridicamente os “indígenas” através das normas costumeiras, excluindo delas apenas 

“tudo o que fosse lesivo dos seus interesses e dispensando a sua observância sempre 

que tal se afigurasse vantajoso”(Coimbra, 2008, p. 74). No caso específico de 

Moçambique, a administração colonial portuguesa foi, ao longo do tempo, insistente 

em afirmar a necessidade de se codificarem os usos e costumes “indígenas” e de se 

elaborar um código penal “indígena”. Contudo, os diversos projectos que se concluíram, 

como os de António Cabral (1925) e de José Gonçalves Cota (1946), foram sempre 

considerados insuficientes, inadequados e, apesar de publicados, nunca chegaram a ser 

efectivamente aplicados. Além disso, e como bem ilustra Rui Pereira(2001, p. 142 a 148), 

relatórios dos funcionários coloniais e suas diversas trocas de correspondência davam 

conta quer dos abusos de autoridade cometidos pelos administradores nos julgamentos 

e nas penas aplicadas, quer das suas dificuldades em exercerem a função judicial nos 

moldes estabelecidos pela RAU, em virtude de desconhecerem as sociedades africanas, 

as suas complexas regras de sucessão e as línguas locais, ficando fortemente 

dependentes da intervenção dos intérpretes (e de toda a subjectividade que isso 

implicava), o que demonstra a frequente disjunção que se verificava entre os objectivos 

contidos nos diplomas legislativos e as situações ocorridas na realidade prática. A nova 
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abordagem no tratamento dos indígenas após a Segunda Guerra Mundial e a tentativa 

de criação de um sistema uniforme de administração da justiça revelaram-se esforços 

infrutíferos na produção de mudanças sociais efectivas. A luta armada pela 

independência nacional, que se iniciou em Moçambique em 1964, deitou-os 

definitivamente por terra e a destruição das estruturas do Estado colonial foi uma das 

primeiras medidas tomadas pelo novo Estado independente moçambicano23. 

2.4 Pluralismo Jurídico e Acesso à Justiça no período de Estado revolucionário e de 

Justiça popular 

2.4.1. A eliminação das estruturas de opressão coloniais e tradicionais 

A proclamação da independência nacional a 25 de Junho de 1975, marcou a ruptura com 

a ordem política económica social e jurídica do sistema colonial. A Constituição de 1975, 

de forma inequívoca, apontou como prioridade a destruição do modus de vida colonial. 

Ao abrigo do artigo 4º da CRPM, a República Popular de Moçambique tinha como 

objectivo fundamental, “a eliminação das estruturas de opressão coloniais e tradicionais 

e da mentalidade que lhes esta subjacente”. Uma das principais preocupações a nível 

da justiça era a “destruição do sistema judicial existente” e garantir o acesso universal a 

todos moçambicanos à justiça, constituindo um sistema de justiça, que combinava o 

direito dogmaticamente organizado e as tradições jurídicas moçambicanas, abrindo 

espaço para a edificação da ‘nova legalidade’ baseada na Justiça Popular (Sachs & Welch, 

1990, p. 1). 

A justiça popular, “comporta os elementos estatutários herdados do colonialismo, 

elementos pela prática da aplicação da justiça nas zonas libertadas durante a luta 

armada e certamente alguns elementos do direito costumeiro” (Welch, 1991).  

                                                      

23 Nesta subsecção continuamos a transcrever e a citar Patrício (2016). 
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A preocupação de construir um modelo de justiça compatível com os universos 

socioculturais dos moçambicanos, presidiu a construção da nova legalidade 

Revolucionária, em oposição ao modelo colonial segregacionista, repressivo, e distante 

da mundividência das populações. As palavras do primeiro presidente de Moçambique 

independente em 1974, já davam sinal da Direcção que devia tomar a futura lei da 

Organização Judiciaria, ora aprovada a 12 de Dezembro de 1978. 

“O aparelho Judiciário deve ser reorganizado de modo que a justiça seja acessível 

e compreensível ao cidadão comum de nossa terra. O Sistema burguês envolveu 

a administração da justiça de uma complexidade desnecessária, de um juridicismo 

impenetrável às massas de um palavreado deliberadamente confuso e encoberto 

de uma lentidão e custos que criam uma barreira entre o povo e a justiça”(Welch, 

1991) 

Durante a independência, as autoridades tradicionais foram vistas com bastante 

desconfiança pelo regime emergente devido à sua ligação com a Administração Colonial. 

A sua rejeição foi tão incondicional que a Constituição de 1975 referia no artigo 4 que 

um dos vectores fundamentais da Revolução era a “eliminação das estruturas de 

opressão e exploração colonial e tradicionais e da mentalidade que lhes está 

subjacente”. Dava-se início a tentativa de ruptura com a s autoridades tradicionais. 

Como observam Santos e Trindade (2000, p. 27)“contrariamente à política desenvolvida 

pelo Estado colonial português de legitimação e instrumentalização dos chefes 

tradicionais, a Frelimo optou, pois, por destruir totalmente o que considerava estruturas 

coloniais, o que incluía as autoridades tradicionais(Santos & Trindade, 2000). 

Em substituição oficial das autoridades tradicionais formam instaurados os Grupos 

Dinamizadores (GD’s), uma instância administrativo-social e de resolução de conflitos 

bastante complexa, cuja postura vem sofrendo transformações, acompanhando a 

dinâmica histórico-dialéctica dos processos sociais e políticos dos últimos 40 anos. No 

entanto, tratando-se de uma instituição cultural arraigada, o banimento oficial por 

decreto, não significou a sua extinção. Alguns estudos apontam que os chefes 
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tradicionais passaram a funcionar na clandestinidade exercendo influência sobre a 

comunidade (Mbilana, 1997). Em alguns casos os chefes dos Grupos Dinamizadores 

eram familiares dos chefes tradicionais e a eles se aconselhavam. A própria comunidade 

conhecia a diferença entre chefe “posto” e o chefe “natural”. As autoridades tradicionais 

mantinham a sua autoridade na clandestinidade e na inoficialidade.  

Com efeito, tornava-se premente desenvolver uma nova cultura nacional homogénea e 

construir um país unido, que erradicasse a diferenciação social criada pelo colonialismo. 

Para esse efeito, o artigo 79º da Constituição de 1975 afirmava que “Toda a legislação 

anterior no que for contrário à Constituição fica automaticamente revogada”. A abolição 

das autoridades tradicionais fazia também parte da estratégia de evitar concentrações 

de poder político fora do controle das instituições centrais, uma vez que a centralização 

do Estado e o monopólio do poder político da FRELIMO limitaram o surgimento de uma 

oposição organizada de outros partidos políticos ou de movimentos da sociedade civil 

independentes. Em 1978 foram então criadas novas instituições locais directamente 

controladas pelo Partido: um Governo Provincial para cada Província; uma Assembleia 

Popular e um Conselho Executivo Distrital para cada Distrito, Cidade e Localidade do país 

(T. M. Fernandes, 2009, p. 99 a 107). Criaram-se novas estruturas de enquadramento 

político e social, como os Secretários de Bairro, a Organização dos Trabalhadores de 

Moçambique (OTM), os Comités do Partido, que, juntamente com a Organização da 

Mulher Moçambicana (OMM) e a Organização da Juventude Moçambicana (OJM), 

ambas estabelecidas durante a luta de libertação nacional, e os Grupos Dinamizadores, 

criados durante o Governo de Transição 24 , se propunham substituir as “velhas 

instituições” e introduzir novos valores (Honwana, 2002, p. 168)25. 

No âmbito da justiça, o sistema jurídico teria que ser transformado num sistema 

popular, moçambicano e democrático: 

                                                      

24De 20 de Setembro de 1974 a 25 de Junho de 1975, data da proclamação da independência. 
25 Voltamos a transcrever e a citar nesta subsecção excertos de texto e notas de Patrício (2016). 
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“É por esta razão que nos opomos de maneira geral aos julgamentos secretos ou 

à preocupação imediata com a elaboração de códigos penais e disciplinares. O 

julgamento secreto quanto introduzido como sistema impede as massas de 

exercerem o seu Poder e abre o caminho para abusos eventuais. Os códigos por 

seu lado tendem a congelar a evolução dinâmica e o processo de transformação 

constante em que nos engajamos, podem por isso facilmente despolitizar e 

burocratizar a justiça”(Machel, 1974, p. 89). 

A concretização desses objectivos passava pela eliminação do direito costumeiro e dos 

chefes tradicionais, e pela substituição da sociedade dualista por um Estado uno. Vistos 

como aliados do poder colonial e símbolo de obscurantismo, feudalismo e inferioridade, 

as autoridades tradicionais eram a imagem de um passado incivilizado e de 

tradicionalismo que se tornava incompatível com o projecto de modernização da 

FRELIMO: “Substituir as solidariedades ultrapassadas de ordem tribal, linguística, 

religiosa e cultural pela unidade nacional (…) foram e são necessidades concretas que 

vivemos”(Machel, 1975, p. 68). 

2.4.2. A construção da justiça popular (1975 a 1989) 

Assim, e ainda na década de 1970, o governo empenhou-se na criação de um modelo de 

organização judiciária que rejeitasse a “justiça tradicional”, tal como (re)construída pelo 

colonialismo, e que simultaneamente se adequasse às especificidades do país. Com 

efeito, a administração da justiça durante o período colonial era vista como um sistema 

profundamente desigual, em que o acesso aos tribunais era privilégio de uma minoria, 

onde a linguagem era de difícil compreensão e o sistema punitivo não contemplava a 

reintegração dos indivíduos na sociedade (Trindade, 2003, p. 105). Nas “zonas 

libertadas”26 tinham sido já experimentados modelos de justiça popular que deveriam 

                                                      

26Áreas do interior do território que a FRELIMO, através da luta armada, ia retirando ao controlo da 
administração colonial portuguesa e onde se ensaiavam formas alternativas de organização política, 
económica e social que inspiraram as estratégias do Governo após a independência. 
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agora ser implantados a um nível mais abrangente, e com base nessas experiências 

começaram a produzir-se os primeiros diplomas legislativos para a criação do novo 

sistema judiciário (Mondlane, 2003, p. 184 e 185). 

A par de um conjunto de leis que determinaram a nacionalização dos principais sectores 

da economia, bem como da saúde e do ensino, o Decreto-Lei nº 4/75 de 16 de Agosto 

proibiu o exercício da advocacia e das funções de consultoria jurídica, solicitadoria, 

procuradoria judicial ou extrajudicial a título de profissão liberal, pois a advocacia 

privada era considerada incompatível com um sistema de justiça popular(Trindade, 

2003, p. 106). A Constituição de 1975 dedicava o Capítulo IV à Organização Judiciária 

(artigos 69º a 75º), destacando-se o estipulado no artigo 71º: “Os tribunais reprimem e 

combatem as violações da legalidade. Os tribunais educam os cidadãos no cumprimento 

voluntário e consciente das leis, estabelecendo uma justa e harmoniosa convivência 

social”. A Resolução sobre a Justiça, aprovada pelo Comité Central da FRELIMO em 1976, 

determinava a orientação política fundamental quanto à natureza e forma do futuro 

sistema judiciário, referindo como fontes de inspiração “as experiências da luta de 

libertação nacional; as experiências da luta de classes; as experiências revolucionárias 

de outros povos” e que a organização dos tribunais deveria hierarquizar-se da seguinte 

forma descendente: Tribunal Popular Supremo, Tribunal Popular Provincial, Tribunal 

Popular Distrital e Tribunal Popular de Localidade(Trindade, 2003, p. 107). 

Em 1978, foi aprovada a Lei da Organização Judiciária (Lei nº 12/78 de 2 de Dezembro), 

que marcou a edificação de um sistema de administração da justiça em Moçambique. 

Este diploma previa a criação dos tribunais populares nos diferentes escalões territoriais 

já referidos (localidade, distrito e província), onde juízes profissionais nomeados 

trabalhavam ao lado de juízes eleitos pela população. No topo da pirâmide estava o 

Tribunal Popular Supremo, cuja constituição só ocorreu em 1988, e na base da pirâmide 

encontravam-se os tribunais populares de localidade ou de bairro, os quais funcionavam 

exclusivamente com juízes eleitos, não-profissionais, que conheciam das infracções de 

pequena gravidade e decidiam de acordo com o “bom senso” e a “justiça” tendo em 
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conta os princípios que presidiam à construção da sociedade socialista. Acreditava-se 

que estes tribunais desempenhavam um papel determinante na promoção do acesso à 

justiça, proporcionando uma justiça rápida e simples, sem formalismos 

desnecessários27. 

A primeira organização judiciária no Moçambique independente, foi criada pela lei 

12/78 de 2 de Dezembro que instaurou o Sistema da Justiça Popular (1978 a 1992). A 

sua principal característica, que nos importa realçar, são as seguintes:  

 A organização judiciária comportava a seguinte estrutura piramidal da base para 

o topo: tribunais populares de localidade ou de bairro; tribunais populares 

distritais, tribunais populares provinciais e o tribunal popular supremo (Cap. II, 

artigo 10, número 1 e 2). Nesta orgânica, a organização judiciária permitia a 

possibilidade e o direito de recurso das instâncias inferiores para as superiores, 

incluindo dos tribunais populares de localidade e de bairro para os tribunais 

populares distritais; 

 A base do sistema era constituída por tribunais compostos em exclusivo por juízes 

leigos, eleitos pelas assembleias locais, julgando «de acordo com o bom senso e a 

justiça, tendo em conta os princípios que presidem à construção da sociedade 

socialista...», desde que não contrária à lei; 

 Os restantes escalões dos tribunais eram compostos por juízes profissionais 

 Todos os tribunais eram colegiais(Fernando et al., 2019). 

De acordo com a definição de Sally E. Merry, a justiça popular encontra-se localizada 

entre a lei estatal e a local e prevê frequentemente um sistema de justiça sob o controlo 

das comunidades locais, reforçando os costumes locais e seguindo processos amigáveis 

                                                      

27Embora o Estado o pudesse negar, esta estrutura de juízes eleitos e de justiça “rápida e simples” parece 
ter reminiscências da organização judiciária colonial, na qual os tribunais privativos dos indígenas, e mais 
tarde os julgados municipais e de paz, contemplavam a assessoria de chefes indígenas ou outros 
representantes da comunidade conhecedores dos “usos e costumes” locais para auxiliar a resolver os 
conflitos de forma rápida e simples. 
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e consensuais em vez dos procedimentos estatais; embora, na prática, a justiça popular 

faça uma mediação entre ordens legais plurais e construa uma ordem própria 

relativamente autónoma; apesar da informalidade dos procedimentos, do pessoal e das 

regras, e de possuir uma autoridade limitada para impor penas, a justiça popular afirma 

representar a autoridade legítima do Estado, sendo que este supervisiona, controla e 

financia estes tribunais. Merry sustenta que os tribunais populares foram criados para 

tornar a justiça mais acessível e diminuir as exigências nos tribunais “formais”, mas 

também para promover uma nova ordem social após uma revolução, seguindo 

protótipos estabelecidos em situações revolucionárias semelhantes (Merry, 1992, p. 

368). 

O sistema de justiça popular de Moçambique assentava, assim, no tribunal popular local 

e nos seus juízes não-profissionais escolhidos entre elementos do Partido, das Forças 

Armadas e das Organizações de Massas. Este era o nível mais baixo da hierarquia 

judiciária, cuja função principal era, essencialmente, a de mediação. Numa clara 

distinção face aos tribunais de jurisdição superior, não se verificava uma aplicação 

directa do direito costumeiro, do direito estatal ou outras fontes formais de direito; 

quando não era possível alcançar a reconciliação, o tribunal popular deveria julgar de 

acordo com “o bom senso e a justiça” e tendo em conta os princípios que guiavam a 

construção do Estado socialista (artigo 38º da Lei nº 2/78). A jurisdição destes tribunais 

era limitada a assuntos civis e criminais: não podia impor penas de prisão, mas apenas 

sanções na forma de crítica pública, trabalho comunitário até trinta dias, multas em 

forma monetária e compensações (Gundersen, 1992, p. 257). Não existia uma distinção 

clara entre direito criminal e direito civil – o tribunal popular lidava com os conflitos que 

se lhe apresentavam sem definir ou limitar as possibilidades de resolução, podendo 

afirmar-se, assim, que operava numa espécie de espaço “híbrido” entre os sistemas 

formal e “informal”, com influência da lei estatal e das ordens legais locais (Gundersen, 

1992, p. 258). Estes tribunais lidavam essencialmente com os problemas da vida 

quotidiana das pessoas: problemas nos casamentos, conflitos entre vizinhos, pequenos 

delitos e instabilidade social, e possibilitaram que, pela primeira vez, as mulheres 
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pudessem apresentar-se sozinhas diante dos juízes para solucionar os seus problemas 

(anteriormente não lhes era reconhecida capacidade legal para tal) (Gundersen, 1992, 

p. 262). Os crimes mais graves e os assuntos civis mais complicados eram resolvidos a 

nível distrital e provincial; no Tribunal Provincial o juiz-presidente, nomeado pelo 

Estado, deveria ter uma educação superior e formação jurídica, enquanto que no 

Tribunal Distrital o juiz-presidente deveria ter frequentado a sexta classe e um curso 

jurídico de seis meses (Isaacman & Isaacman, 1983, p. 135). 

A ideologia da justiça popular tinha, assim, como principais características a participação 

popular, a informalidade e a acessibilidade, que se traduziam na participação de juízes 

leigos em todos os níveis do sistema judicial (Localidade, Distrito, Província e Supremo) 

no sentido de demonstrar que possuíam conhecimentos sobre a comunidade e sobre a 

população (idem: 259). Albie Sachs e Gita H. Welch sustentam que por trás deste 

postulado existiam razões de ordem pragmática: a justiça popular era o modelo de 

justiça “possível” tendo em conta que poucos moçambicanos tinham tido acesso a uma 

educação superior durante o período colonial e a fuga dos profissionais judiciais 

especializados após a independência deixou o novo Estado com muito poucos 

advogados e juízes (Sachs & Welch, 1990, p. 51). Acreditava-se que só assim a lei se 

tornaria acessível a todos e a justiça seria mais igualitária e mais emancipatória, 

contribuindo para a desejada transformação social. De facto, como sustenta Aese 

Gundersen, as qualificações requeridas aos juízes eleitos dos tribunais populares eram 

apenas “competência política, senso comum e conhecimento da linha política da 

FRELIMO”, sendo que o Partido tinha influência no processo de nomeação dos juízes: 

eram nomeados pelo Partido e, posteriormente, aprovados pela população, a qual era 

encorajada a participar nas audiências e a contribuir para a solução dos casos, uma vez 

que os procedimentos judiciais eram essencialmente orais, verificando-se pouca 

utilização de documentação escrita (excepto em casos de transferência ou retirada de 

processos ou para formalizar as sentenças ou deliberações) (Gundersen, 1992, p. 260 e 

261). Em 1981, de acordo com Allen e Barbara Isaacman, mais de trezentos tribunais 

populares haviam sido criados um pouco por todas as províncias, assim como se haviam 
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encerrado prisões e, no seu lugar, criado novos centros penais rurais para promover a 

reabilitação social dos detidos através do trabalho colectivo e da (re)educação 

(Isaacman & Isaacman, 1983, p. 135 a 137). 

As funções judiciais que as autoridades tradicionais haviam desempenhado 

anteriormente à ocupação colonial, e que, de certo modo, conseguiram manter de 

forma nem sempre “oficial” durante a administração colonial, foram substituídas pelos 

novos tribunais populares de base. No que dizia respeito às funções administrativas, a 

FRELIMO criou novas estruturas de actuação a nível local que também actuavam ao nível 

da resolução de conflitos: os secretários de bairro e os grupos dinamizadores. 

Inicialmente (no período do Governo de Transição), os grupos dinamizadores 

desempenhavam funções como a mobilização das populações para a participação 

político-partidária, a segurança nacional, a organização de processos de produção 

colectiva e a execução de programas de educação, difundir e explicar os novos valores 

da sociedade e as novas normas comportamentais e dirimir pequenos conflitos. Ainda 

que, logo após o III Congresso da FRELIMO, em 1977, e a criação dos tribunais populares, 

em 1978, as suas tarefas tenham sido reestruturadas e lhes tenha sido retirado o papel 

de resolução de conflitos, fazia parte das suas funções “promover as relações de boa 

vizinhança entre os moradores, e procurar a solução de pequenos conflitos, desde que 

estes não sejam da competência do tribunal popular local” (Meneses, 2009, p. 26). Esta 

estrutura não chegaria a conhecer um enquadramento jurídico formal e, no que diz 

respeito à justiça, o papel dos grupos dinamizadores e dos tribunais populares de base 

tendia, por vezes, a confundir-se. 

A abolição (formal) das autoridades tradicionais pelo Estado-FRELIMO e a criação de 

novas estruturas administrativas e judiciais locais não significava, porém, que as 

autoridades tradicionais tivessem efectivamente desaparecido. Em grande medida, 

estas foram capazes de manter a sua legitimidade enquanto depositárias do modelo de 

reprodução social tradicional e guardiãs da ordem cosmológica, principalmente nas 

zonas rurais, não obstante as medidas estatais de acantonamento compulsório (criação 
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das aldeias comunais), de socialização rural e de colectivização da produção terem 

provocado grande descontentamento social por parte das populações rurais, bem como 

a desarticulação do tecido social rural moçambicano(Florêncio, 2003, p. 130 a 140). 

Parte da sua sobrevivência durante o período revolucionário prende-se, igualmente, 

com as dinâmicas da “guerra civil“ que opôs a FRELIMO à RENAMO durante dezassete 

anos (1976/77-1992) – com efeito, e numa clara oposição à FRELIMO e à sua ideologia 

de construção do Estado marxista- leninista, a RENAMO criticava fortemente as 

estratégias políticas, económicas, sociais e culturais da FRELIMO e capitalizou a seu favor 

a situação das autoridades tradicionais, reconhecendo a sua legitimidade enquanto 

instituição fundamental da reprodução social tradicional e instituindo-as nas suas 

“zonas libertadas” para organizarem e administrarem as populações, à semelhança das 

funções que exerciam durante o período colonial. 

Todavia, e atendendo a que não se devem negar os aspectos de diferenciação e 

variabilidade das sociedades rurais, pois, como atrás já foi referido, estas não são 

homogéneas, nem a fragmentação das suas respectivas práticas locais, autores como 

MerleL. Bowen (2000) e Alice Dinerman (1999) demonstram nos seus estudos de caso, 

respectivamente a ilha Josina Machel (província de Maputo) e o distrito de Érati 

(província de Nampula), como, num dos casos, a FRELIMO foi conivente com as 

autoridades tradicionais e as cooptou para as suas estratégias políticas e económicas, 

ou, como noutro caso, como a erradicação das autoridades tradicionais não gerou um 

forte descontentamento por parte das populações rurais – tal remete para a 

constatação de que as relações entre o Estado-FRELIMO e as sociedades rurais no 

período pós-independência também evidenciavam uma grande variedade local e 

regional para além do discurso oficial. 

A par das medidas da FRELIMO tendentes a uma efectiva democratização da justiça, 

foram também aprovadas medidas consideradas altamente repressivas. Juntando-se às 

já mencionadas abolição das autoridades tradicionais e da deslocação forçada das 

populações rurais para as aldeias comunais, foram introduzidas: com a Lei nº 2/79 de 1 
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de Março a pena de morte (abolida apenas em 1991); com a Lei nº 3/79 o Tribunal 

Militar Revolucionário como tribunal de excepção, constituído por cinco juízes 

designados pelo Ministério da Defesa Nacional (portanto sempre militares de carreira 

sem formação jurídica), para julgar, sem possibilidade de recurso, os crimes contra a 

segurança do Estado; e, com a Lei nº 5/83 de 31 de Março, a pena da chicotada 

(chamboco) para punir os autores, cúmplices ou encobridores de certos crimes graves 

consumados, frustrados ou tentados (revogada em 1989) 28 . Embora o Partido 

defendesse estas opções como necessárias ao processo revolucionário que decorria e, 

simultaneamente, para combater a “desestabilização interna” causada pela RENAMO e 

promovida pela África do Sul, na prática a implantação destas e outras medidas acabou 

por contribuir para a progressiva perda de popularidade e de legitimidade da FRELIMO, 

e para o declínio do socialismo. Exemplos de medidas impopulares são a “Operação 

Produção”, uma acção policial de cariz repressivo desencadeada em 1983 na sequência 

do IV Congresso da FRELIMO, e que se destinava a enviar, de forma compulsiva, todos 

aqueles que, nas grandes cidades, “viviam na delinquência, no ócio, no parasitismo, na 

marginalidade, na vadiagem, na prostituição” para as zonas rurais mais despovoadas, 

para os transformar em cidadãos “úteis” para a sociedade através do trabalho 

produtivo; e a “Ofensiva Política e Organizacional”, lançada em 1980, através da qual os 

órgãos centrais do Partido e do Estado pretendiam avaliar constantemente o “processo 

de construção da nova sociedade e do homem novo moçambicano” (Trindade, 2003, p. 

111) mediante constantes sessões públicas de auto- crítica. 

O grande esforço da FRELIMO em destruir as estruturas tradicionais e coloniais acabou 

por tornar o país num Estado pós-colonial dito “radical” e que, pela fraca adesão popular 

que conseguiu manter a longo prazo, após a “euforia” inicial em 1975, dificilmente surtiu 

os efeitos pretendidos de reforma e mudança sociais – principalmente no que concerne 

às questões quotidianas de resolução de conflitos, onde as regras costumeiras tinham 

                                                      

28O tribunal popular local também poderia impor esta pena. 
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de ser substituídas pelos princípios do socialismo ditados pelo governo central, o que 

acabou por exponenciar o descontentamento junto das populações que não se reviam 

nesses ditames (Mamdani, 1996, p. 132 a 135). Menos de uma década após a 

independência, Moçambique via-se compelido a ceder às pressões internas e 

internacionais e a mudar o rumo da sua direcção política29. 

Analisando as características supra podemos concluir que ainda que não haja referência 

formal ao pluralismo jurídico, há evidências que o paradigma jurídico que presidiu a 

construção deste modelo da organização judiciária era o do pluralismo jurídico com 

marcante matriz estatocêntrica. De acordo com Joaquim Fumo et al, esta organização 

judiciária, “resulta a clara preocupação de tornar os tribunais mais acessíveis, por um 

lado, aproximando-os dos cidadãos, tanto do ponto de vista físico (nos bairros e nas 

localidades) como cultural (através da intermediação dos juízes eleitos em todas as 

jurisdições) e, por outro lado assumindo-se como instrumentos de transformação social. 

A necessidade de transformação social através do direito reflectia-se também nesta 

permeabilidade ou articulação dos diferentes corpos jurídicos presentes na sociedade 

moçambicana” (Fumo et al., 2012, p. 26). 

2.5 O Pluralismo Jurídico e acesso à justiça no Estado de Direito democrático e a nova 

organização judiciária 

No contexto de crise económica e sob forte pressão internacional, em 1984, o Governo 

aderiu às Instituições de Bretton Woods, nomeadamente ao Banco Mundial e ao Fundo 

Monetário Internacional, no sentido de contrair empréstimos para o seu Programa de 

Reabilitação Económica (PRE). No seu âmbito este programa era praticamente um 

Programa de Ajustamento Estrutural e, como tal, a comunidade internacional de 

doadores esperava que mudanças políticas acompanhassem as reformas económicas 

(idem: 199). Ao novo modelo económico impunha-se, desta forma, um novo modelo 

                                                      

29 Estamos a transcrever e a citar excertos de textos e notas de Patrício (2016). 
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político assente na democracia representativa multipartidária. O V Congresso da 

FRELIMO ocorreu em Julho de 1989 e representou a maior mudança ideológica no 

Partido: as referências ao marxismo-leninismo foram removidas e decidiu-se mudar a 

Constituição de 1975 para que fosse possível implementar o Estado neoliberal. As 

negociações de paz com a RENAMO começaram oficialmente também em 1989, a nova 

Constituição foi aprovada em Novembro de 1990 e o Acordo de Paz entre os dois 

beligerantes foi assinado em Outubro de 1992. 

2.5.1. A constituição de 1990: a separação dos Tribunais Judiciais, o limbo 

dos Tribunais comunitários e o “ressurgimento” das autoridades 

tradicionais 

A nova Constituição de 1990 visava ajustar o enquadramento legal do país ao novo 

contexto económico e político, reconhecer o fim da República Popular e a substituição 

do sistema de economia centralmente planificada pela economia de mercado. Com a 

consagração constitucional do princípio da separação de poderes (artigo 134º); da 

legalidade (artigo 2º); dos tribunais como órgãos de soberania (artigo 133º), da 

autonomia dos tribunais em relação aos demais poderes do Estado (artigo 215º); da 

independência, da imparcialidade e da irresponsabilidade dos juízes no exercício das 

suas funções (artigo 217º) lançaram-se as bases para a produção de alterações 

substanciais na organização judiciária moçambicana30. 

Deste modo, em 1992, a Lei dos Tribunais Populares de 1978 foi substituída pela Lei 

Orgânica dos Tribunais Judiciais (Lei nº 10/92 de 6 de Maio), a qual estipula, logo no 

Preâmbulo, que a organização judiciária de Moçambique deve ser “consentânea com a 

nova filosofia de organização do Estado e das demais instituições democráticas do país”. 

De acordo com o novo diploma, os tribunais” têm como objectivo garantir e reforçar a 

                                                      

30A numeração destes artigos corresponde à versão da Constituição revista e aprovada 16 de Novembro 
de 2004 
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legalidade como instrumento da estabilidade jurídica, garantir o respeito pelas leis, 

assegurar os direitos e liberdades dos cidadãos, assim como os interesses jurídicos dos 

diferentes órgãos e entidades com existência legal” (artigo 3º nº 1). A grande diferença 

face ao período anterior prende-se com a independência e autonomização dos tribunais 

face ao poder político (artigo 65º). Quanto à figura dos juízes eleitos, figura 

remanescente do período colonial e socialista, também é contemplada na nova lei, a 

qual determina que “os juízes eleitos participam nos julgamentos em primeira instância” 

e tomam parte na discussão e decisão apenas “sobre matéria de facto”, pois “na 

discussão e decisão de matéria de direito, intervêm exclusivamente os juízes 

profissionais” (artigo 10º nº 1 e 2). O artigo 15º estipula que “a divisão Judicial do país 

deverá, quando possível, coincidir com a divisão administrativa” e quanto às categorias 

de tribunais o nº 1 do artigo 19 determina que “a função judicial é exercida pelos 

seguintes tribunais: a) Tribunal Supremo; b) Tribunais Judiciais de Província; c) Tribunais 

Judiciais de Distrito”. De acordo com o artigo 63º “para efeitos de conciliação ou de 

solução de pequenos conflitos, funcionarão órgãos de justiça a nível dos postos 

administrativos, localidades ou bairro”, remetendo o artigo 64º para lei própria a 

definição da “composição, competências e regras de funcionamento dos órgãos 

indicados no artigo anterior”31. 

Ainda no mesmo ano foram criados, por lei própria, os tribunais comunitários (Lei nº 

4/92 de 6 de Maio). No Preâmbulo desta Lei pode ler-se que “a edificação de uma 

sociedade de justiça social, a defesa e a preservação da igualdade de direitos para todos 

os cidadãos, o reforço da estabilidade social e a valorização da tradição e dos demais 

valores sociais e culturais constituem grandes objectivos na República de Moçambique” 

e que “as experiências recolhidas por uma justiça de tipo comunitário no país apontam 

para a necessidade da sua valorização e aprofundamento, tendo em conta a diversidade 

                                                      

31Pode inferir-se que se trata dos tribunais comunitários, mas a ausência de especificação sobre o que 
possam ser “pequenos conflitos” também pode remeter para os secretários de bairro ou para as 
autoridades tradicionais. 
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étnica e cultural da sociedade moçambicana”, pelo que se impõe “a criação de órgãos 

que permitam aos cidadãos resolver pequenos diferendos no seio da comunidade, 

contribuam para a harmonização das diversas práticas e para o enriquecimento das 

regras, usos e costumes e conduzam à síntese criadora do direito moçambicano”. Esta 

lei prevê que os tribunais comunitários deliberem sobre “pequenos conflitos de 

natureza civil, conflitos que resultem de uniões constituídas segundo os usos e costumes 

e delitos de pequena gravidade, que não sejam passíveis de penas de prisão e se ajustem 

a medidas definidas na lei” (artigo 3). Prevê, ainda que os tribunais procurem, em 

primeiro lugar, a reconciliação das partes e, em caso de insucesso, julguem de acordo 

com “a equidade, o bom senso e a justiça” (artigo 2). A indefinição de questões como a 

eleição e a formação dos juízes e o apoio que o Estado lhes deve prestar tem resultado 

em constrangimentos materiais e humanos, que têm sido enfrentados localmente de 

forma diferenciada em função das capacidades destas estruturas. E se os tribunais 

populares de base viviam na fronteira entre o formal e o informal (Gundersen, 1992), os 

tribunais comunitários parecem localizar-se num “limbo institucional”, na medida em 

que são reconhecidos por lei mas não estão regulamentados em legislação específica e 

estão fora do sistema formal de justiça porque não decidem conforme a lei (apenas “de 

acordo com a equidade, o bom senso e com a justiça”, o que não se coaduna com o nº 

3 do artigo 161 da Constituição, segundo o qual os tribunais “decidem pleitos de acordo 

com o estabelecido na lei”). 

O novo quadro político-constitucional consagra expressamente a independência do 

Judiciário perante outros poderes de soberania, trouxe implicações profundas na 

arquitectura da nova organização judiciária. A lei 10/92 de 6 de Maio – Lei da 

Organização Judiciária (organização judiciária do pluralismo político, 1992-2004), 

desenha uma estrutura piramidal cuja base passa a ser os tribunais distritais, excluindo 

os tribunais da localidade e de bairro, passando estes, a actuar fora da organização 

judiciária e regulados por lei própria (Lei nº 4/92 de 6 de Maio - lei dos tribunais 

comunitários). 
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Neste contexto, entre os tribunais comunitários que actuam fora da organização 

judiciária e os tribunais judiciais não havia recurso no sentido jurídico do termo embora 

a ruptura da articulação estrutural não tenha implicado o encerramento da relação 

funcional. 

De acordo com Joaquim Fumo et al (2012) “estando os tribunais judiciais de distrito 

implantados nas sedes distritais isto significava um certo afastamento do sistema de 

justiça (…). A isto acresce-se o facto de que, durante este período, a rede de tribunais 

judiciais e das procuradorias não só ter estado muito longe de cobrir a totalidade do 

território moçambicano, como também se ter desenvolvido de uma forma 

desarticulada. (…). Além do mais, pelo facto de não ser clara a inserção institucional dos 

tribunais comunitários, não ter sido actualizada nem regulamentada a lei que os cria, 

não estarem estabelecidos os mecanismos de articulação com os tribunais judiciais, não 

ter um processo de sistemático de renovação de juízes, os tribunais comunitários que 

continuam em funcionamento deixaram de responder as exigências do acesso à justiça”. 

Em 1994, decorreram as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique com a 

vitória da FRELIMO e é neste contexto que os papéis atribuídos às autoridades 

tradicionais começaram a ser reconfigurados. Com efeito, no novo quadro de transição 

para a democracia, com o reconhecimento oficial de que o sistema administrativo 

precedente era excessivamente centralizado, foram também desenvolvidos processos 

de descentralização administrativa e desconcentração política (Forquilha, 2009) que, 

apoiados por instituições internacionais como o Banco Mundial, propiciaram o 

(re)surgimento das autoridades tradicionais em Moçambique enquanto actores 

políticos locais, numa dinâmica de intermediação entre o Estado e as populações, em 

tudo semelhante ao papel que desempenhavam no período colonial32. 

                                                      

32Entre 1992 e 1998, o Núcleo de Desenvolvimento Administrativo do Ministério da Administração Estatal 
levou a cabo vários estudos sobre o papel efectivo das autoridades tradicionais no país, com apoio de 
agências de financiamento internacionais como a Fundação Ford e a USAID(Patrício, 2016). 
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Como sustenta Alcinda Honwana, “num país com uma população maioritariamente 

rural, foi um juízo errado suprimir os valores tradicionais, resultando numa tremenda 

falta de sucesso da FRELIMO neste campo. Nestas circunstâncias, a FRELIMO acabou por 

ver a necessidade de reconsiderar o papel do sistema ideológico tradicional no seu 

projecto de construção da nação” (Honwana, 2002, p. 182). De facto, e apesar da 

repressão que a FRELIMO lhes havia infligido desde a independência, as autoridades 

tradicionais nunca deixaram de exercer completamente a sua influência junto das 

populações rurais, uma vez que “os agentes políticos locais da FRELIMO não 

manifestavam empenho, ou conhecimento social suficiente para lidar com algumas 

«particularidades» socioculturais das comunidades rurais (como por exemplo, o 

casamento, o divórcio, questões de herança, resolução de conflitos familiares e/ou 

comunitários, a encenação de rituais de iniciação, de chuva, a súplica aos antepassados 

e o controlo da feitiçaria)” (Lourenço, 2010, p. 107). 

No ano 2000 foi finalmente aprovado um decreto que estabelece as formas e as áreas 

de articulação dos órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias (Decreto 

15/2000 de 20 de Junho), nas quais se incluem, entre outras, a “paz, justiça e harmonia 

social” (artigo 4 alínea a). Este Decreto acaba por representar o reconhecimento oficial 

dos “chefes tradicionais” por parte do Estado no quadro do “processo de 

descentralização administrativa, valorização da organização social das comunidades 

locais e aperfeiçoamento das condições da sua participação na administração pública 

para o desenvolvimento sócio-económico do país” (texto introdutório do Decreto33). 

Reforçando uma tendência que vinha do período revolucionário, este diploma não 

atribui um papel de primazia às autoridades tradicionais, uma vez que apenas refere 

genericamente a classificação de autoridades comunitárias e define-as como “os chefes 

tradicionais, os secretários de bairro ou de aldeia e outros líderes legitimados como tais 

                                                      

33Existe uma vasta literatura acerca do reconhecimento das autoridades tradicionais em Moçambique. 
Para além dos exemplos referidos no texto salientam-se ainda os trabalhos de (Buur & Kyed, 2007a, 
2007b; Kyed, 2008a, 2008b; Kyed & Buur, 2006; Lourenço, 2007, 2008; Orre, 2007; West & Kloeck-Jenson, 
1999). 
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pelas respectivas comunidades locais” (artigo 1). Este tipo de formulações amplas 

podem indicar a existência de intenções não assumidas por parte do Estado, que 

passarão por manter a categoria aberta a figuras que não caberiam numa definição 

estrita, como é o caso dos grupos dinamizadores (Araújo, 2014, p. 216). 

O Regulamento da Articulação dos Órgãos das Autarquias Locais com as Autoridades 

Comunitárias (Diploma Ministerial 80/2004 de 14 de Maio) define, no artigo 1, três tipos 

de autoridades comunitárias: os chefes tradicionais – “pessoas que assumem e exercem 

a chefia de acordo com as regras tradicionais das respectivas comunidades”; os 

secretários de bairro ou de aldeia – “pessoas que assumem a chefia por escolha feita 

pela população do bairro ou aldeia a que pertencem”; e outros líderes legitimados – 

“pessoas que exercem algum papel económico, social, religioso ou cultural aceite pelo 

grupo a que pertencem”. Embora todos estejam integrados na categoria de autoridades 

comunitárias, são atribuídos aos secretários de bairro e às autoridades tradicionais, para 

além dos direitos e deveres em geral, direitos e deveres específicos comuns e que se 

encontram agrupados nos mesmos artigos (artigos 6 e 7). O Regulamento da Lei dos 

Órgãos Locais do Estado (Decreto 11/2005, de 10 de Junho) reforça a tendência para 

atribuir um carácter particular às autoridades tradicionais e aos secretários de bairro, 

atribuindo-lhes os direitos especiais de “ostentar os símbolos da República, usar 

fardamento e receber um subsídio em razão da sua participação na cobrança de 

impostos” (artigo 109). Num esforço de, simultaneamente, aproveitar as capacidades 

administrativas das autoridades tradicionais e “neutralizar” os seus efeitos 

“centrífugos”, as disposições deste documento são, afinal, muito semelhantes aos 

direitos e deveres atribuídos pelo Estado colonial às então denominadas autoridades 

gentílicas e são também essencialmente instrumentais, abrangendo e salientando mais 

o que as autoridades comunitárias podem fazer pelo Estado e não o inverso. 

2.5.2. A partir da Constituição de 2004: o reconhecimento do pluralismo 

jurídico, a consolidação do poder judicial e o esquecimento das 

instâncias das comunidades 
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Um novo período é inaugurado com a aprovação da Constituição de 2004 e, 

subsequentemente, com a entrada em vigor da Lei nº 24/2007, de 20 de Agosto - Lei de 

Organização Judiciária - e do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei nº 

7/2009, de 11 de Março. Trata-se de um período de consolidação do poder judicial, 

destacando-se as seguintes importantes inovações constitucionais: 

 A previsão da possibilidade de criação de uma instância intermédia de recurso 

entre o Tribunal Supremo e os tribunais judiciais de Província (artigo 223º, nº 3); 

 O reconhecimento do pluralismo jurídico (artigo 4º); 

 A dotação de dignidade constitucional aos órgãos de disciplina das magistraturas 

- Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ); Conselho Superior da 

Magistratura do Ministério Público (CSMMP); e Conselho Superior da 

Magistratura Judicial Administrativa (CSMJA); 

 A definição de regras de nomeação dos juízes do Tribunal Supremo, do 

Procurador-Geral da República e dos Procuradores Gerais-Adjuntos. 

A revisão constitucional espoletou um conjunto de reformas legislativas, 

nomeadamente no que respeita à orgânica dos tribunais, ao sistema de carreiras dos 

magistrados e à administração e gestão dos tribunais. Entrou em vigor a Lei nº 24/2007, 

de 20 de Agosto34, que, entre outras novidades: 

 Consagra a existência de Tribunais Superiores de Recurso (TSR) 35 , enquanto 

instâncias intermédias entre os tribunais judiciais de Província e o Tribunal 

Supremo, reconfigurando o desenho do mapa e da organização judiciária e, em 

particular, a distribuição de competências entre os vários tribunais em matéria de 

recursos; 

                                                      

34Posteriormente alterada pela Lei n.º 24/2014, de 23 de Setembro, e pela Lei n.º 11/2018, de 3 de 
Outubro. 
35 Estes tribunais são, na letra da lei, "por essência, tribunais de recurso" (cf. artigo 58.º da Lei n.º 24/2007, 
de 20 de Agosto). 
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 Institui a figura do administrador judicial; 

 Devolve ao Governo a responsabilidade pela construção das infra-estruturas 

necessárias ao adequado funcionamento dos tribunais; 

 Alarga as competências dos tribunais judiciais de Distrito36; 

 Consagra como princípio geral que a divisão judicial deve ser determinada "por 

critérios que atendam ao número de habitantes, ao volume e à natureza da 

procura de tutela judicial, à proximidade da justiça ao cidadão e às necessidades 

do sistema de administração da justiça" e determina que "a divisão coincide com 

a divisão administrativa". Talvez por antecipar a impossibilidade de concretização 

desse objectivo máximo de expansão da rede judiciária, o legislador, aquando da 

revisão da Lei de Organização Judiciária, operada pela Lei n.º 24/2014, de 23 de 

Setembro, recuou na assertividade do princípio da coincidência geográfica, 

                                                      

36 Estes tribunais passaram a poder decidir enquanto tribunais de primeira e segunda instância, sendo 
que, enquanto tribunais de primeira instância, continuaram a poder classificar-se em tribunais judicias de 
Distrito de 1.ª ou em tribunais judiciais de Distrito de 2.ª classe, em conformidade com as competências 
que lhe são atribuídas (cf. artigo 78.º da Lei n.º 24/2007, de 20 de Agosto). Os tribunais judicias de Distrito, 
quando conhecem em primeira instância, enquanto tribunais classificados como de 2.ª classe, em matéria 
cível, são competentes para julgar acções cujo valor não exceda cinquenta vezes o salário mínimo nacional 
e para as quais não sejam competentes outros tribunais e ainda para conhecer todas as demais questões 
cujo conhecimento não seja atribuído a outros tribunais. Em matéria criminal, tem competência para 
julgar as infracções criminais cujo conhecimento não seja atribuído a outros tribunais e aquelas a que não 
corresponda pena superior a oito anos de prisão maior (cf. artigo 85.º da Lei n.º 24/2007, de 20 de Agosto). 
Enquanto tribunais classificados como de 1.ª classe, é-lhes reconhecida competência para julgarem agora 
as seguintes questões: (i) em matéria cível, as respeitantes às relações de família e os processos 
jurisdicionais de menores; as de valor não superior a cem vezes o salário mínimo nacional e para as quais 
não sejam competentes outros tribunais; todas as demais cujo conhecimento não seja atribuído a outros 
tribunais; (ii) em matéria criminal, as infracções criminais cujo conhecimento não seja da competência de 
outros tribunais e as infracções criminais a que corresponda pena não superior a doze anos de prisão 
maior (cf. artigo 84.º da Lei n.º 24/2007, de 20 de Agosto). Mais recentemente a já referida Lei n.º 
24/2014, de 23 de Setembro, que veio fazer uma revisão pontual da Lei de Organização Judiciária, 
introduzindo uma nova alínea ao n.º 1 do artigo 85.º onde se estabelece a competência dos tribunais 
judiciais de Distrito de 2.ª classe, passando a reconhecer-lhes competência para "julgar questões 
respeitantes a relações de família e os processos jurisdicionais de menores", que até aqui estavam 
reservados aos tribunais classificados como tribunais judiciais de 1.ª classe, excluindo, todavia, do seu 
conhecimento as questões da "adopção, da tutela e do acolhimento que envolvam a transferência do 
menor para fora do país". A Lei n.º 11/2018, de 3 de Outubro, por sua vez, revogou o disposto no artigo 
85.º, pondo termo, assim, à existência de tribunais judiciais de Distrito de segunda classe, e acrescentando 
competência aos tribunais judiciais de Distrito para decidir sobre pedidos de liberdade condicional. Estas 
alterações serão objecto de maior análise no ponto subsequente(Fernando et al., 2019, p. 46). 
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consagrando uma redacção muito menos ambiciosa: "a divisão judicial pode 

coincidir com a divisão administrativa do país"; 

 Consagra formalmente a competência dos tribunais judiciais de Distrito para julgar 

os recursos das decisões dos tribunais comunitários; 

 Abre a porta à possibilidade de especialização nos diversos níveis da pirâmide 

judicial. 

A reforma constitucional de 2004 atribuiu, como se referiu, dignidade constitucional ao 

Ministério Público (MP), definindo a sua natureza, a sua organização hierárquica (tendo 

a Procuradoria-Geral da República como seu órgão superior), as suas funções, as regras 

de nomeação do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais Adjuntos, e 

o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP)(Fernando et al., 

2019, p. 44 a 47). 

Acerca da conciliação de pequenos conflitos mantém-se a falta de regulamentação 

específica quanto à composição, competências e regras de funcionamento dos órgãos 

de justiça nos postos administrativos, localidades ou bairros para esse efeito, assunto 

sobre o qual não se legislou em 1992, nem após a aprovação desta nova lei em 2007, o 

que tem permitido a existência, até hoje, de uma pluralidade de instâncias de resolução 

de conflitos que, na prática, utiliza regras não especificadas para a resolução de conflitos 

sem “vigilância”. 

Em suma, a actual lei da Organização Judiciária, a Lei nº 24/2007 de 20 de Agosto – a 

nova organização judiciária no contexto do reconhecimento constitucional do 

pluralismo – tal como a predecessora, manteve os tribunais comunitários fora da 

organização judiciária, articulando-se apenas funcionalmente nos termos da lei. O artigo 

6º, estipula que “os tribunais judiciais podem articular-se com outras instâncias de 

resolução de conflitos”. Por seu turno o artigo 86º, da mesma lei, prevê a articulação 

entre os tribunais judiciais e os comunitários nos seguintes termos: “como tribunal de 
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segunda instância, compete aos tribunais judiciais de distrito 37 , julgar os recursos 

interpostos das decisões proferidas dos tribunais comunitários” (nº 1 alínea a). “Na 

apreciação do recurso, o Juiz-presidente ou o juiz profissional a quem o processo tiver 

sido distribuído, observa os critérios e os princípios estabelecidos na Lei dos Tribunais 

Comunitários” (art. 86º, nº2). 

A remissão de casos dos tribunais comunitários para o tribunal judicial distrital, ganhou 

estatuto de recurso juridicamente considerado, ainda que, estruturalmente, as duas 

instâncias se enquadrem em subsistemas paralelos. No entanto, a falta de 

regulamentação da articulação entre os dois subsistemas jurídicos, tem ainda produzido 

respostas sincréticas e plurais por parte dos operadores do direito, que se compaginam 

os paradigmas do direito e de justiça de que são depositários.  

De acordo com Joaquim Fumo et al(2012)“os contornos da organização judiciária têm 

reflexos inquestionáveis no acesso a justiça (…). A organização judiciária de Moçambique 

é deficiente e desajustada, distante da maioria dos potenciais utilizadores, cobrindo 

somente as capitais provinciais e pouco mais de metade das sedes de distrito. Contudo 

a nova organização judiciária não trouxe soluções para reverter essa situação. O sistema 

foi reforçado no topo (…) a base do sistema judiciário manteve-se nos mesmos moldes 

instituídos em 1992, ou seja, os tribunais de distrito continuaram a ser a classe 

hierarquicamente mais baixa dos tribunais. Como sabemos, é na base que as 

necessidades de tutela judiciária são maiores”. 

Em síntese, o reconhecimento de autoridades comunitárias por parte do Estado com 

vista a impulsionar a sua legitimidade e a estender a sua influência sobre o vasto 

território moçambicano envolveu quer a recuperação das autoridades tradicionais 

apropriadas pelos colonizadores, em mais um processo de “reinvenção da tradição”, 

                                                      

37 Esta formulação foi estabelecida no âmbito da Lei nº 11/2018 de 3 de Outubro que altera os artigos 10, 
17, 26, 27, 38, 42, 44, 48, 61, 64, 71, 72, 78, 82, 83, 84, 86, 96, 101, 103, 112 e 115 da Lei nº 24/2007 de 
20 de Agosto e 112 A da Lei nº 24/2014 de 23 de Setembro, Lei de Revisão Pontual da Lei  nº 24/2007 de 
20 de Agosto, Lei da Organização Judiciária   
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quer a relegitimação e a reconfiguração de estruturas altamente partidarizadas criadas 

no pós-independência, como os grupos dinamizadores e os secretários de bairro. 

Simultaneamente, o pluralismo jurídico tem vindo a ocupar um espaço crescente nos 

discursos políticos em Moçambique, pois ele advém da circunstância de que todas estas 

estruturas “reinventadas e apropriadas” pelo Estado possuem de facto os seus próprios 

mecanismos de resolução de conflitos, não obstante o vácuo legal quanto à sua 

regulamentação específica. Face à (permanente) dificuldade (ou incapacidade) em 

alcançar o controlo administrativo e judicial de toda a sua extensão territorial, o discurso 

oficial do Estado tem insistido na necessidade da articulação com os actores locais 

enquanto intermediários entre o Estado e as populações (Patrício, 2016). 

Como afirmam Helene M. Kyed e João C. Trindade “este compromisso para com o 

pluralismo jurídico é ainda ambíguo e obscuro” (Kyed & Trindade, 2012, p. 17). A 

ausência da regulamentação cria vazios legais em questões tão importantes como o 

recrutamento de novos juízes ou as condições de financiamento dos tribunais 

comunitários. Resulta ainda em problemas tão reais como a ausência de formação dos 

juízes dos vários sistemas de resolução de conflitos que coexistem na sociedade, pois 

“não basta que a lei afirme que os tribunais deverão decidir os conflitos observando os 

limites constitucionais”, importa “assegurar que os juízes tenham conhecimento, pelo 

menos, das regras elementares da Constituição e da organização judiciária”(José, 2010). 

A ausência de medidas de apoio, valorização e monitorização que integrem os diferentes 

provedores de justiça num projecto global de promoção do acesso ao direito e à justiça 

tende a remetê-los para uma posição de subalternidade: parecem existir apenas para 

“adornar” os discursos sobre o acesso ao Direito e à justiça e para servir os que não têm 

capacidade de acesso às instituições do Estado moderno (Araújo, 2014, p. 219), mesmo 

quando as suas decisões, por vezes, são altamente controversas por constituírem 

atropelos aos direitos mais básicos (Florêncio, 2012). 

Por outro lado, há quem defenda que a política do pluralismo jurídico se esconde atrás 

do argumento legal: em vez de se assumir politicamente o pluralismo, faz-se apenas o 



99  
99 

seu reconhecimento formal (na Constituição), através de uma formulação lacónica e de 

alcance restritivo, e defende-se que a única ordem legal é a do Estado – a única razão 

para haver outras autoridades é porque a lei do Estado lhes confere esse privilégio 

(Ribeiro, 2007, p. 131). Essas instituições de resolução de conflitos, nomeadamente à luz 

do artigo 4º da Constituição, são retratadas como estando em articulação e não em 

competição com o Estado, o que poderá decorrer da separação existente entre o tipo 

de problemas que cada um resolve ou sobre as diferentes áreas sobre as quais 

“reclamam” autoridade (Kyed, 2009, p. 94). Esta condição pode ajudar a explicar a razão 

pela qual o reconhecimento do pluralismo jurídico não é acompanhado por outros 

enquadramentos legais que definem os papéis, os mandatos e as jurisdições de cada 

instituição que coexiste numa mesma área (tribunais comunitários, autoridades 

tradicionais, secretários de bairro e curandeiros), e nem existe ainda legislação que 

determine as formas de interacção entre estas instituições e o sistema de justiça 

“oficial”, existindo somente, ao invés, o conjunto de leis e decretos dispersos acima 

citados e que reconhecem diferentes papéis de diferentes autoridades na resolução de 

conflitos. A falta de clareza nos mandatos e a falta de mecanismos legais de 

monitorização deixam um espaço em aberto para a instrumentalização política por 

parte do Estado local, o que gera diferentes formas de articulação “informais”, 

estabelecidas fora do enquadramento legal, e com uma grande variabilidade à escala 

nacional (Kyed, 2009, p. 95). Saber se isso realmente preconiza uma estratégia e uma 

instrumentalização do Estado, como sustenta Helene M. Kyed, ou se, pelo contrário, se 

trata de uma incapacidade do Estado que é, posteriormente, instrumentalizada por 

parte dos actores locais em benefício próprio, ou, ainda, se estamos perante 

instrumentalizações recíprocas de geometria variável é uma questão fundamental, que 

também o desenvolvimento deste projecto poderá dar resposta38. 

                                                      

38 O texto citado é de Patrício (2016, p. 114), à excepção de hipótese da instrumentalização recíproca, que 
é colocada pelos outros autores deste relatório. 
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Em contextos rurais africanos, a incipiência do alcance institucional e das estruturas 

judiciais do Estado tem vindo a confluir para que as autoridades tradicionais 

desempenhem um papel jurídico fundamental, principalmente ao nível das 

comunidades. Mas, como Patrício demonstra na análise empírica das dinâmicas do 

pluralismo jurídico no distrito de Mossurize, a delimitação das fronteiras de autoridade 

adquire contornos por vezes difusos e que são diariamente contestados, principalmente 

quando os diversos provedores de justiça excedem as suas competências no processo 

de reclamarem a solução de litígios, verificando-se aí uma competição entre instituições 

e jurisdições (Patrício, 2016, p. 114 e 115). 

 

2.6 Conclusão: a “resistência” de culturas jurídicas das comunidades ao colonialismo, 

ao Estado socialista/revolucionário e ao Estado capitalista/democrático 

Este capítulo procurou demonstrar que o pluralismo jurídico em Moçambique está 

fortemente relacionado com a história do próprio país. Com efeito, e como sustenta 

Sara Araújo, o Estado de Moçambique foi atravessado por diversos modelos políticos – 

o colonialismo, o Estado Socialista e a Democracia multipartidária de economia 

neoliberal capitalista – e, consequentemente, por três “culturas político-jurídicas 

eurocêntricas” (colonial, socialista/revolucionária, capitalista/democrática) que se 

cruzaram com as tradicionais e resistiram ao longo do tempo, originando uma realidade 

actual dinâmica (Araújo, 2008, p. 5). 

A nova organização judiciária pós-independência pretendeu fazer “tábua rasa” das 

práticas coloniais antecedentes mas, ainda que se alterassem designações, houve 

aspectos de continuidade com o colonialismo que se mantiveram (por exemplo, os juízes 

eleitos e os princípios subjacentes à edificação da justiça popular). Do mesmo modo que 

a dicotomia tradição-modernidade é claramente insuficiente para compreender a 

realidade social dos contextos africanos contemporâneos, também o binómio ruptura-

continuidade parece não conseguir contemplar todos os aspectos da mudança social 
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aqui analisada, a qual se caracteriza mais por combinações e “hibridismos” do que por 

cortes abruptos ou inalterações estruturais. Assim, o Estado pós-colonial moçambicano, 

agora na sua vertente democrática e multipartidária actual, resulta da soma de todas as 

experiências anteriores e o modelo de administração da justiça espelha todas estas 

dinâmicas. (...). 

As disposições legislativas e as directivas do Estado nem sempre foram suficientes para 

produzir as mudanças sociais pretendidas em cada momento – quer porque as 

dinâmicas, instâncias e normas de resolução de conflitos pré-coloniais foram 

sobrevivendo ao longo dos tempos, de forma mais ou menos velada ou sujeitos a 

adaptações, quer porque instituições criadas num determinado momento e 

obedecendo a certas lógicas específicas (por exemplo, as que foram criadas no período 

revolucionário), revelaram-se extremamente resilientes, contribuindo para a 

proliferação de mais provedores de justiça nas arenas judiciais locais, facto que 

demonstra que, apesar desta tentativa de delinear uma tendência mais generalizada, 

existe uma grande fragmentação social local em Moçambique e a distribuição de 

provedores de justiça não é uniforme na totalidade do território. (...) As instituições 

tradicionais em Moçambique continuam a sobreviver, “após o fracasso das tentativas 

de as banir ou reprimir, pois fazem parte da visão que as pessoas têm do mundo e 

preenchem uma função social específica na vida dos indivíduos e dos grupos” (Honwana, 

2002, p. 184). (...) De facto, em Moçambique parece não existir uma estratégia jurídica 

concertada e o Estado parece não querer impor uma política rígida de reconhecimento 

das estruturas locais, deixando espaço para instrumentalizar diferenciadamente as 

diversas configurações existentes ao nível local. Daqui resultam variadas formas de 

articulação entre as instituições do Estado e as de base comunitária que, em essência, 

acontecem fora do direito oficial. 

No período colonial, o estabelecimento de uma administração da justiça dualista 

consubstanciava-se numa rede de tribunais privativos, presididos pelos administradores 

de circunscrição, coadjuvados pelos chefes tradicionais conhecedores das tradições 
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locais, que aplicavam os direitos costumeiros, e numa rede paralela mais abrangente de 

tribunais constituídos à semelhança dos “tribunais da metrópole”, que aplicavam o 

direito português garantindo a protecção a todos os cidadãos (colonos e assimilados), 

sublinhando e acentuando, assim, as diferenças sociais entre os diversos estratos da 

população do território. Actualmente, o período pós-colonial parece ser marcado por 

uma continuidade das dinâmicas coloniais que o período socialista revolucionário não 

conseguiu erradicar de Moçambique, nomeadamente um sistema de justiça 

“bifurcado”, no qual a prevalência do direito costumeiro ou do direito legislado parece 

depender do afastamento ou da proximidade com os centros urbanos do país. 39 

 

                                                      

39 Nesta subsecção, que conclui o capítulo 2, as conclusões são transcrição e citação de excertos de 
Patrício (2016), por serem uma excelente síntese para ser aprofundada e desenvolvida nos próximos dois 
anos do estudo etnográfico, em curso. 
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3. Os conflitos sociais e as normas (direito estadual, hábitos, usos, costumes, práticas 

locais) que os regulam 

No capítulo anterior analisámos a transformação do pluralismo jurídico, do séc. XIX ao 

séc. XXI. Ora, neste capítulo, de modo a preparar o levantamento das normas que 

regulam comportamentos e conflitos vigentes na comunidade, vamos analisar, através 

da revisão bibliográfica, alguns conflitos e as normas40com que as populações locais 

fundamentam a resolução desses conflitos. Assim, como exemplo, de um tipo de 

conflitos, que tem de ser resolvidos com o recurso ao Direito Estadual e à justiça Eleitoral 

Estadual apresentamos, em primeiro lugar, um estudo de Guilherme Mbilana sobre 

“Conflitos eleitorais e Justiça eleitoral em Moçambique no período 2003-2020”. 

De seguida, como exemplos de conflitos sociais em que as comunidades locais, para a 

sua regulação e para a sua resolução, tanto recorrem ao Direito como instâncias 

estaduais, como às normas e instâncias locais, desenvolvemos os conflitos relativos à 

propriedade da terra, em geral, e na perspectiva dos direitos das mulheres, no contexto 

de família tradicional alargada. 

Analisar-se-á, na secção 3.2, num texto de Sérgio Baleira, as práticas sociais que revelam 

as normatividades locais que regulam o acesso, a posse e o controlo da terra. A partir 

da descrição dos cinco grandes sistemas costumeiros de regulação do uso de terra 

existentes em diversas culturas e territórios de Moçambique, indicia-se a sua hibridação 

e mutação, conforme a investigação mais recente. Esta relação reflecte-se no modo de 

resolução dos principais conflitos sobre a terra (intra-familiares; inter-familiares; inter-

comunitários; e entre comunidades locais e investidores). 

Os conflitos intra-familiares sobre terras são muito visíveis nas culturas matrilineares, 

com uma tensão, entre “normas costumeiras” de herança, que privilegiam os sobrinhos, 

                                                      

40 Cfr. o conceito de Direito de Santos, do capítulo 1 deste relatório. 
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e o direito estadual, que legitima os descendentes directos do falecido, o que leva as 

instâncias locais de resolução de conflitos à concertação entre soluções decorrentes das 

referidas normatividades. Esta situação aumenta a vulnerabilidade das mulheres, em 

contexto de família alargada, pois em caso de morte ou separação do marido, não lhes 

é reconhecido, em termos sociais e legais, o seu direito à herança ou à meação do 

património do casal (terra, habitação, gado). 

Por último, analisaremos a prática social dos casamentos prematuros, que conflitua com 

o direito estadual das crianças e o direito criminal, mas para a qual há uma grande 

tolerância social, e não merece, em regra, censura das normas locais (uso, costume ou 

prática social). 

3.1. Conflitos eleitorais e justiça eleitoral em Moçambique no período 2003-202041 

O presente estudo sumariza o recenseamento e uma reflexão sobre os conflitos 

eleitorais mais característicos e a actuação dos órgãos da administração da justiça 

eleitoral das eleições em Moçambique entre 1994 e 2019. 

O estudo identifica, ainda, os tipos de conflitos decorrentes dos recursos interpostos 

pelos concorrentes às eleições e as decisões tomadas pelos órgãos de administração 

eleitoral no período em referência, por forma a contribuir para que as eleições em 

Moçambique sejam menos propensas a conflitos e ao não-reconhecimento dos 

resultados eleitorais. A abordagem sobre os conflitos eleitorais e a actuação dos órgãos 

da administração da justiça eleitoral mostra-se pertinente para municiar os partidos 

políticos e outros concorrentes em conhecimentos e formas de exercício dos actos e 

procedimentos dos recursos do contencioso eleitoral. 

Em Moçambique, as eleições constituem um potencial de conflito entre as exigências de 

paz por um lado e da democracia por outro. Cada eleição representa uma oportunidade 

                                                      

41 Este estudo é da autoria de Guilherme Mbilana (2020). 
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para promover a democracia e a gestão de conflitos, mas ao mesmo tempo contém 

potenciais para a reactivação de conflitos ou a criação de novos. 

Desde a implantação da democracia multipartidária, consagrada na Constituição da 

República de 1990, materializada através do Acordo Geral de Paz celebrado entre o 

Governo da República de Moçambique e a RENAMO – Resistência Nacional de 

Moçambique, em 4 de Outubro de 1992, e a realização das primeiras eleições legislativas 

e presidenciais de 1994, existe uma tendência para gerir estes conflitos através de 

alterações da legislação e de mudanças institucionais na gestão política e administrativa 

de eleições. 

Tendo em conta o histórico dos conflitos eleitorais no país, sobressai que os factores 

causadores não podem ser considerados como resultantes apenas de uma falta de 

virtude do corpo de normas, mas também dos actos de quem tem feito uso delas ou 

omissões de quem, devendo usá-las, assim não tem agido. Assim, neste estudo 

debruçar-nos-emos sobre os seguintes aspectos: 1) Natureza dos conflitos e principais 

decisões dos órgãos de administração da justiça eleitoral relacionados com o 

recenseamento eleitoral de 2003 a 2019; 2) Natureza dos conflitos e principais decisões 

dos órgãos de administração da justiça eleitoral relacionados com as candidaturas de 

2003 a 2019; 3) Natureza dos conflitos e principais decisões dos órgãos de administração 

da justiça eleitoral relacionados com a votação de 2003 a 2019; 4) Natureza dos conflitos 

e principais decisões dos órgãos de administração da justiça eleitoral relacionados com 

o apuramento dos resultados eleitorais de 2003 a 2019; 5) Conflitos derivados de 

procedimentos e decisões da Comissão Nacional de Eleições; 6) Conflitos derivados de 

procedimentos e decisões dos Tribunais Judiciais Distritais e de Cidade. 

4.1.1. Natureza dos conflitos e principais decisões dos 

órgãos de administração da justiça eleitoral 

relacionados com o recenseamento eleitoral de 2003 

a 2019 
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O recenseamento eleitoral dos cidadãos é condição indispensável para o exercício do 

direito do voto dos moçambicanos residentes no País e no estrangeiro, nos termos do 

disposto nos artigos 10 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e da Lei n° 3/2019, de 31 

de Maio, respectivamente. 

Em Moçambique os conflitos mais característicos decorrentes do recenseamento 

eleitoral, de 1999 a 2019 tiveram as seguintes motivações: 

1. De cidadãos que perderam o direito de promover a sua inscrição como eleitores e 

consequentemente o direito de votar e ser eleitos por imposição legal, em virtude 

da imperfeição de um dispositivo da própria lei. Por exemplo, o artigo 2, da Lei n.º 

5/97, de 28 de Maio, que dispunha: “É dever de todos os cidadãos moçambicanos, 

residentes no país ou no exterior, com dezoito anos de idade completos ou a 

completar até ao último dia do período do recenseamento eleitoral, promover a 

sua inscrição no recenseamento eleitoral”. Em 1999, o Tribunal Supremo, “na sua 

qualidade de Conselho Constitucional”, considerou que a referida disposição teve 

por consequência de coarctar o direito de voto, constitucionalmente consagrado 

no n.º 2, do artigo 73, da Constituição, de alguns milhares de cidadãos apesar de 

terem 18 anos completos à data da realização das eleições. o artigo 3, da Lei n.º 

9/2007, de 26 de Fevereiro, veio repor o direito de voto coarctado, dispondo: “É 

dever de todos os cidadãos moçambicanos, residentes no país ou no estrangeiro, 

com 18 anos de idade completos ou a completar à data da realização de eleições, 

promover a sua inscrição no recenseamento eleitoral”. 

2. Em 2004, o Conselho Constitucional, já na qualidade de juiz eleitoral supremo, 

teve que se pronunciar para garantir o direito de voto dos cidadãos moçambicanos 

residentes no estrangeiro, perante um recurso interposto pela RENAMO contra a 

decisão da Comissão Nacional de Eleições de realizar o recenseamento eleitoral 

no estrangeiro, sob o pretexto de não estarem criadas as condições materiais e os 

mecanismos de controlo, acompanhamento e fiscalização. 
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3. Igualmente, em 2004, um outro conflito foi suscitado no quadro do 

recenseamento eleitoral, em que a RENAMO exigiu a anulação da criação de 

postos de recenseamento eleitoral no estrangeiro, evocando que os consulados e 

embaixadas não eram parte do território moçambicano, pelo que a sua criação era 

ilegal. Mais uma vez, o Conselho Constitucional negou provimento ao recurso por 

falta de fundamento legal. 

4. Os cadernos de recenseamento eleitoral tem sido motivo para os conflitos 

eleitorais no país, porque tem contribuído para a denegação do direito de voto 

dos cidadãos nas mesas de votação, por os seus nomes não constarem dos 

cadernos não informatizados. Por exemplo, em sede de recurso de contencioso 

eleitoral os partidos políticos interpuseram recursos às decisões da Comissão 

Nacional de Eleições, que o Conselho Constitucional, nos seus acórdãos, decidiu 

dar provimento, recomendando que as mesas de voto deviam procurar e 

encontrar os nomes nos cadernos eleitorais informatizados e, em consequência 

autorizar os cidadãos a votar, porque os cadernos informatizados são os 

verdadeiros cadernos recenseamento, não passando os não informatizados de 

mero auxiliar no processo de votação. 

5. A inobservância dos pressupostos processuais para a interposição de recursos tem 

motivado a ocorrência de tensões e conflitos eleitorais na fase do recenseamento 

eleitoral. Por exemplo, em 2019, um pedido de anulação do recenseamento 

eleitoral na província de Gaza, com base na discrepância entre os dados da 

população em idade eleitoral apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística 

e os dados finais do recenseamento eleitoral em Gaza apresentados pela Comissão 

Nacional de Eleições. Este é um conflito também decidido pelo Conselho 

Constitucional, embora, aparentemente não ter conseguido convencer os 

recorrentes, porque este órgão decidiu não dar provimento ao recurso por 

inobservância do princípio de aquisição progressiva dos actos e procedimentos 

eleitorais, escusando-se de apreciar a matéria objecto do recurso. Por definição, o 
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princípio de aquisição progressiva dos actos e procedimentos eleitorais indica que 

se não existir uma reclamação na altura legalmente conveniente, não se pode 

ultrapassar esse facto negativo para mais tarde interpor recurso. Se assim fosse 

ferir-se-ia este princípio. 

4.1.2. Natureza dos conflitos e principais decisões dos 

órgãos de administração da justiça eleitoral 

relacionados com as candidaturas de 2003 a 2019 

Na verificação das candidaturas procede-se ao exame minucioso dos processos com 

vista a determinar a sua regularidade, a autenticidade dos documentos que os integram 

e a elegibilidade dos candidatos, ou seja, o respeito pelos prazos legalmente 

estabelecidos e as condições de elegibilidade. 

No período em referência, os conflitos eleitorais atinentes às candidaturas tiveram as 

seguintes características principais: 

1. A não apreciação pelo Conselho Constitucional do pedido de anulação das 

decisões da Comissão Nacional de Eleições de rejeição ou não-admissão de 

candidaturas por intempestividade, ou incumprimento dos prazos legalmente 

fixados. O facto é que aos recorrentes foi negado provimento aos recursos em 

virtude de terem extravasado os prazos entretanto considerados peremptórios, 

porque a dinâmica do processo eleitoral impõe celeridade na execução dos actos 

que o compõem. 

2. Outra motivação para a ocorrência de conflitos eleitorais nas candidaturas tem a 

ver com erros na interpretação do critério residência por parte da Comissão 

Nacional de Eleições, que deu lugar a perda de elegibilidade de certos candidatos 

por problemas na prova de residência do candidato. Por exemplo, os órgãos 

eleitorais rejeitaram candidaturas às eleições autárquicas por assumirem que um 

candidato residente num bairro e ter-se recenseado num outro da mesma 
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autarquia não preenchia o requisito da residência na autarquia local. Nestes casos, 

o Conselho Constitucional decidiu a favor dos recorrentes, em reprovação da 

decisão da Comissão Nacional de Eleições. 

3. São inúmeros os conflitos eleitorais que resultaram do não provimento pelo 

Conselho Constitucional aos recursos dos partidos da oposição por carecerem de 

fundamentação legal, alguns dos quais aproveitamos nomear: 

 Pedido de anulação da rejeição de candidatura decidida pela Comissão Nacional 

de Eleições, por carecer de sustentação legal atendível em virtude da falta de 

averbamento da constituição de coligação, o Conselho Constitucional, através da 

Deliberação n.º 25/CC/2004, de 26 de Outubro, negado provimento por carecer de 

sustentação legal; 

 Outro caso teve a ver com a anulação da rejeição de candidaturas, pela Comissão 

Nacional de Eleições, da lista proposta à eleição de deputados à Assembleia da 

República por não indicar candidatos efectivos em número igual ao dos mandatos 

atribuídos ao círculo a que se refiram e de candidatos suplentes em número não 

inferior a três e nem superior aos dos efectivos. Os recursos foram liminarmente 

negados provimento, pelo Conselho Constitucional, através da Deliberação n.º 

28/CC/2004, de 5 de Novembro, também por falta de fundamentação legal; 

 O caso de pedido que se declarasse “juridicamente inexistente” a deliberação da 

Comissão Nacional de Eleições de rejeição das listas das candidaturas do partido, 

por estar desacompanhada dos documentos exigidos por Lei, ou da entrega de 

documentos de identificação das pessoas não organizadas em lista. Através da 

Acórdão n.º 09/CC/2009, de 28 de Setembro, o Conselho Constitucional negou 

provimento por falta de fundamentação legal. 

4. Na totalidade, os recursos interpostos ao Conselho Constitucional às decisões da 

Comissão Nacional de Eleições não tiveram provimento por extemporaneidade. 
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Ou seja, nem sequer não houve apreciação de mérito da causa, tendo por isso, 

motivado um tipo de conflitos eleitorais. Dentre esses destacam-se os seguintes: 

 O pedido de anulação da rejeição de candidatura para Presidente do Conselho 

Municipal de Xai-Xai, que o Conselho Constitucional, na Deliberação n.º 

04/CC/2003, de 24 de Novembro, negou provimento por extemporaneidade. 

 O pedido de anulação da decisão da Comissão Nacional de Eleições de aceitação 

de candidatura para Presidente do Conselho Municipal de Nampula, ao Conselho 

Constitucional através da Deliberação n.º 05/CC/2003, de 24 de Novembro negou 

provimento por extemporaneidade. 

 O pedido de anulação da decisão da Comissão Nacional de Eleições de aceitação 

de candidatura para Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Manhiça, 

que, entretanto, o Conselho Constitucional não deu provimento por 

extemporaneidade, através da Deliberação n.º 06/CC/2003, de 27 de Novembro). 

 Outros pedidos semelhantes tiveram o mesmo destino, designadamente: i) o 

pedido de anulação da aceitação de candidatura para Presidente do Conselho 

Municipal da Cidade de Inhambane, negado provimento por extemporaneidade 

na Deliberação n.º 07/CC/2003, de 25 de Novembro do Conselho Constitucional; 

ii) o pedido de anulação da aceitação de candidatura para Presidente do Conselho 

Municipal da Cidade da Beira, sob o qual recaiu uma Deliberação n° 9/CC/2003, de 

1 de Dezembro, do Conselho Constitucional que negou provimento por 

extemporaneidade. 

 A falta de provimento por extemporaneidade, sendo um dos pressupostos legais 

para que o Conselho Constitucional possa conhecer do mérito da causa é a 

observância dos prazos para a interposição dos recursos. Exactamente este 

pressuposto, influiu na reprovação do pedido de anulação da decisão da Comissão 

Nacional de Eleições que contém a aceitação e ou a rejeição das listas definitivas 
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a rejeição das suas listas plurinominais para as eleições das Assembleias 

Provinciais de Maputo e Gaza, pelo Conselho Constitucional no Acórdão n.º 

09/CC/2019, de 2 de Setembro. 

5. Um conflito eleitoral que teve muito eco foi o pedido de anulação da decisão da 

Comissão Nacional de Eleições de aceitação de quatro cabeças-de-lista da 

FRELIMO, que, no quadro da eleição dos órgãos de governação descentralizada 

concorriam para governadores de província, por se considerar que não gozavam 

de capacidade eleitoral passiva, por não se terem registado como eleitores nas 

circunscrições em que se candidatavam. Através do Acórdão n.º 08/CC/2019, de 

28 de Agosto, o Conselho Constitucional negou provimento por interpretação legal 

não atendível, fundamentando que podem ser eleitos para os órgãos de 

governação descentralizada os cidadãos nacionais, com nacionalidade originária, 

independentemente de residirem ou não na província que concorrem. 

6. Igualmente tem constituído factor de conflitos nas eleições a legitimidade 

processual activa para solicitar inconstitucionalidade. Por exemplo, ao pedido de 

anulação da decisão da Comissão Nacional de Eleições que rejeita legitimidade 

processual activa no processo de fiscalização sucessiva abstracta de 

constitucionalidade e de legalidade aos partidos políticos, o Conselho 

Constitucional negou provimento por falta de legitimidade processual activa do 

recorrente, partido RENAMO, para solicitar inconstitucionalidade, através do 

Acórdão n.º 08/CC/2018, de 3 de Setembro. 

4.1.3. Natureza dos conflitos e principais decisões dos 

órgãos de administração da justiça eleitoral 

relacionados com a votação de 2003 a 2019 

Um dos principais direitos de cidadania é o exercício do sufrágio. Entretanto, a fase de 

votação não tem sido excepção na ocorrência de conflitos eleitorais, que resultaram ou 

resultam no impedimento do exercício deste direito constitucionalmente consagrado e 
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na Lei. Com efeito, a seguir apontamos alguns casos práticos que propiciaram a 

ocorrência de conflitos eleitorais. 

1. A confusão criada pela sobreposição dos cadernos eleitorais nas mesas de voto, 

entre cadernos não informatizados e cadernos informatizados, em algumas 

situações propiciou a ocorrência de conflitos eleitorais no processo de votação. 

Para exemplificar, o pedido de anulação da deliberação da Comissão Nacional de 

Eleições que atribui direito de voto a cidadãos cujos nomes não constam dos 

cadernos de recenseamento eleitoral, não informatizados, e por autorizar a 

alteração dos cadernos eleitorais no próprio acto de votação. Foi negado 

provimento, porque, de acordo com o Conselho Constitucional deve se garantir 

que os cidadãos recenseados não se vejam impedidos, injusta e ilegalmente, de 

exercerem o seu direito de voto porque os seus nomes não constem dos cadernos 

não informatizados. Ademais, porque os cadernos informatizados são os 

verdadeiros cadernos de recenseamento, não passando os não informatizados de 

mero auxiliar no processo de votação, através da Deliberação n.º 13/CC/2004, de 

02 de Janeiro. 

2. Outro caso que criou uma situação de conflito foi o pedido de anulação da 

deliberação da Comissão Nacional de Eleições, de realização das eleições no 

estrangeiro, por considerar que as missões consulares e diplomáticas não são 

território moçambicano. O Conselho Constitucional negou provimento ao pedido, 

fundamentando que, segundo o princípio da extraterritorialidade as missões 

consulares e diplomáticas são território de Moçambique, na Deliberação n.º 

22/CC/2004, de 26 de Outubro. 

3. Foi também factor para a ocorrência de conflitos eleitorais no processo de 

votação, o pedido contra a deliberação da Comissão Nacional de Eleições que 

formalizou a não votação nas assembleias de voto que não abriram, por 

dificuldades de fora do controlo dos órgãos eleitorais em se tratando de zonas de 

difícil acesso, o que não terá permitido a chegada atempada dos materiais de 
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votação, exigindo assim, a repetição da votação. O Conselho Constitucional negou 

provimento ao recurso, considerando que a impossibilidade de abertura das 

assembleias de voto e a interrupção das operações eleitorais são situações 

distintas que devem ser tratadas de distintas maneiras, visto que em caso de 

impossibilidade de abertura das assembleias de voto não há lugar a repetição da 

votação, apenas no caso de interrupção das operações de votação, na Deliberação 

n° 30/CC/2004, de 18 de Dezembro. 

4. A falta de acesso ao mapa das assembleias de voto e aos números de cadernos 

eleitorais registados, bem como o impedimento pela polícia dos delegados de 

candidaturas dos partidos políticos da oposição credenciados, de observar a 

votação e a não colocação de assembleias de voto em alguns círculos eleitorais 

tem constituído situações para conflitos. Porém, as decisões da Comissão Nacional 

de Eleições não tem dado importância, por conseguinte são interpostos recursos 

ao Conselho Constitucional. Entretanto, dentre as decisões tomadas por este 

órgão, por exemplo da Deliberação n.º 31/CC/2004, de 30 de Dezembro, decidiu 

não tomar conhecimento do recurso, por falta de observância dos pressupostos 

legais, sem sequer pronunciar-se sobre o mérito da causa, facto que abriu espaço 

para conflitos. 

5. Em situação similar, que descamba para uma situação de conflito, ressalta o 

pedido de anulação da votação devido à ocorrência de irregularidades nas 

operações de votação, como o direito de fiscalizar o processo de votação e a 

violação da imunidade dos delegados de candidatura. Do mesmo modo que a 

situação anteriormente reportada, o Conselho Constitucional, no Acórdão n.º 

02/CC/2014, de 14 de Janeiro, negou dar provimento, alegando existir divergência 

entre o pedido e a fundamentação de facto ou causa de pedir, ou seja, que o 

recorrente pede a anulação da votação e repetição da eleição, mas invoca a recusa 

da recepção da reclamação pela mesa de voto e a detenção dos seus delegados 

de candidatura. 
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 A mesma situação se repete para aferir-se como justificativa para conflitos 

eleitorais na votação, o pedido de anulação da decisão da Comissão 

Nacional de Eleições que anuiu a eleição, segundo o recorrente, apesar de 

terem votado eleitores não elegíveis porque são residentes fora da 

autarquia. O Acórdão n.º 18/CC/2018, de 29 de Outubro, do Conselho 

Constitucional negou provimento por incumprimento dos pressupostos 

legais, para a apreciação do recurso, como a junção da decisão recaída 

sobre a eventual reclamação ou protesto que tivesse apresentado ao órgão 

competente. 

4.1.4. Natureza dos conflitos e principais decisões dos 

órgãos de administração da justiça eleitoral 

relacionados com o apuramento dos resultados 

eleitorais de 2003 a 2019 

O apuramento é, fundamentalmente, o exercício de um conjunto de operações previstas 

na Lei Eleitoral destinadas a determinar os resultados das eleições. É a fase “… em que 

se contabilizam os votos que os eleitores depositaram nas urnas com vista à divulgação 

dos resultados obtidos e a respectiva distribuição de mandatos, bom como à verificação 

do candidato ao cargo de Presidente da República”. O apuramento dos resultados das 

eleições é feito em três etapas consecutivas e escalonadas, em conformidade com o 

preceituado na Lei Eleitoral, nomeadamente, o apuramento parcial, o apuramento 

provincial e o apuramento nacional. 

Na enunciação dos conflitos eleitorais no processo de apuramento dos resultados 

eleitorais, como já deixamos dito, é grande a diversidade das questões. Para se ter uma 

ideia da diversidade, enumeramos a seguir algumas das questões principais: 

1. Os pedidos de anulação das eleições baseados em alegações de ocorrência de 

ilegalidades na contagem de votos ou a anulação das eleições por irregularidades 

no apuramento geral, ambos negados provimento pelo Conselho Constitucional 
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por falta de elementos de prova, através da Deliberação n.º 14/CC/2004, de 8 de 

Janeiro, Deliberação n.º 15/CC/2004, de 10 de Janeiro, Acórdão n.º 15/CC/2019, 

de 4 de Novembro e Acórdão n.º 14/CC/2019, de 1 de Novembro, respectivamente. 

A estes juntam-se o pedido dos recorrentes de anulação do despacho do Tribunal 

Judicial da Matola, para que haja reposição dos votos do recorrente - (Acórdão n.º 

14/CC/2019, de 1 de Novembro), ao qual o Conselho Constitucional negou 

provimento, porque o recurso não está acompanhado de elementos de prova; e 

de anulação do apuramento intermédio em Alto Molócuè, devido à falta de 

imparcialidade nas assembleias de voto e responsabilização criminal dos eleitores 

por voto plúrimo, dupla inscrição e postura dos presidentes das mesas de voto - 

(Acórdão n.º 15/CC/2019, de 4 de Novembro), em que o Conselho Constitucional 

também negou provimento, por o recurso se mostrar destituído de elementos de 

prova. 

2. Igualmente na constelação de factores de conflitos eleitorais, é adequado fazer 

referência às deliberações de não provimento dos recursos por inobservância dos 

pressupostos legais ou por improcedência dos fundamentos, por exemplo, nas 

deliberações aos recursos de solicitação da anulação das eleições devido à 

ocorrência de irregularidades, designadamente, a Deliberação n.º 31/CC/2004, de 

30 de Dezembro, Deliberação n° 01/CC/2005, de 12 de Janeiro), Deliberação n.º 

02/CC/2005, de 12 de Janeiro, Deliberação n.º 03/CC/2005, de 12 de Janeiro), 

Acórdão n.º 18/CC/2014, de 4 de Dezembro e o Acórdão n.º 14/CC/2014, de 18 de 

Novembro. 

3. As questões de pedidos da anulação das eleições suscitadas por denúncias de 

alegadas irregularidades ou ilegalidades, num e noutro caso, têm dominado os 

conflitos eleitorais, uma vez que os problemas que afectam raramente são 

apreciados com o fundamento de que não foram observados os pressupostos 

legais prévios de atendimento aos recursos. A este respeito, enunciamos alguns 

dos que nos afiguram mais importantes: 



 

 116 

 Na Deliberação n° 04/CC/2005, de 15 de Janeiro do Conselho Constitucional 

foi negado provimento ao recurso contra uma decisão da Comissão Nacional 

de Eleições devido a contradição entre o pedido e a causa de pedir; do 

mesmo modo, o Acórdão n.º 03/CC/2009, de 17 de Março, ao pedido de 

anulação dos resultados da segunda volta para Presidente do Conselho 

Municipal de Nacala-Porto por ocorrência de irregularidades, foi negado 

provimento por não observância dos pressupostos de interposição de 

recurso, como a divergência entre os fundamentos do pedido e o conteúdo 

da deliberação; e o Acórdão n.º 26/CC/2018, de 9 de Novembro de não 

provimento do recurso de solicitação da anulação da deliberação da CNE 

sobre a centralização nacional e apuramento geral das Eleições Autárquicas, 

porque a fundamentação faz referência a factos ocorridos na votação, 

apuramento parcial e apuramento intermédio. 

 No Acórdão n° 05/CC/2005, de 8 de Junho do Conselho Constitucional foi 

negado provimento um recurso à decisão da Comissão Nacional de Eleições 

por não ter suporte probatório adequado ou o tipo de ilegalidades não influi 

no resultado final. 

 No Acórdão n° 1/CC/2009 de 9 de Janeiro do Conselho Constitucional foi 

negado provimento a um recurso à decisão da Comissão Nacional de 

Eleições por inadequação do objecto de recurso, como a apresentação de 

uma questão nova no recurso; do mesmo modo, no Acórdão nº 2/CC/2014, 

de 14 de Janeiro e no Acórdão n.º 03/CC/2014, de 21 de Janeiro pelas 

mesmas razões o Conselho Constitucional negou provimento aos recursos 

por não preencherem os requisitos legais do objecto do recurso. 

 Um tipo de conflito eleitoral que marcou de forma dramática as eleições de 

2014 a 2019 é o princípio de impugnação prévia, como pressuposto de 

apreciação prévia dos recursos em primeira e em última instância. A seguir 

apresentamos a descrição de alguns casos: i) Anulação da eleição nos 
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distritos de Angónia e Chiúta devido a irregularidades nos apuramentos 

intermédios - (Acórdão nº 15/CC/2014, de 20 de Novembro) - negado 

provimento por falta de impugnação prévia e intempestividade; ii) 

Reposição dos votos retirados devido à falsificação dos editais do 

apuramento intermédio - (Acórdão n.º 12/CC/2018, de 24 de Outubro) - 

negado provimento por inobservância dos pressupostos de impugnação 

prévia; iii) Anulação dos resultados do apuramento intermédio em Lichinga 

- (Acórdão n.º 13/CC/2018, de 25 de Outubro) - negado provimento por falta 

de observância do princípio de impugnação prévia; iv) Anulação do 

apuramento intermédio na Cidade da Matola - (Acórdão n.º 14/CC/2018, de 

25 de Outubro) - negado provimento por não reunir os pressupostos 

processuais de tempestividade e impugnação prévia; v) Anulação da decisão 

do Tribunal Judicial de Moatize - (Acórdão n.º 15/CC/2018, de 26 de Outubro) 

- negado provimento por não ter observado o pressuposto de impugnação 

prévia; vi) Invalidação dos resultados do apuramento intermédio na Vila de 

Marromeu - (Acórdão n.º 16/CC/2018, de 26 de Outubro) - negado 

provimento por intempestividade da impugnação prévia; vii) Reparação das 

irregularidades nos resultados do apuramento intermédio na Cidade da 

Beira - (Acórdão n.º17/CC/2018, de 26 de Outubro) - negado provimento por 

intempestividade da impugnação; viii) Anulação da eleição em Milange e 

responsabilização dos infractores - (Acórdão n.º 19/CC/2018, de 29 de 

Outubro) - negado provimento por não observância do pressuposto 

processual de impugnação prévia e ordena a PGR de Milange a dar 

seguimento à matéria de natureza criminal; ix) Anulação do apuramento 

intermédio em Monapo e recontagem de votos - (Acórdão n.º 20/CC/2018, 

de 30 de Outubro) - negado provimento por falta de impugnação prévia; x) 

Realização de um novo apuramento intermédio excluindo duas mesas com 

irregularidades em Alto Molócuè - (Acórdão n.º 22/CC/2018, de 2 de 

Novembro) - negado provimento por falta de impugnação prévia no 
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momento do apuramento intermédio; xi) Anulação do apuramento em 

algumas assembleias de voto por vícios e irregularidades em Inhamatanda - 

(Acórdão n.º 23/CC/2018, de 2 de Novembro) - negado provimento por falta 

de observância da impugnação prévia; xii) Anulação dos resultados de 

quatro mesas de voto em Cuamba - (Acórdão n.º 24/CC/2018, de 2 de 

Novembro) - negado provimento por falta de impugnação prévia no 

apuramento intermédio autárquico; xiii) Anulação dos resultados de sete 

mesas de voto em Marromeu - (Acórdão n.º 28/CC/2018, de 7 de Dezembro) 

- negado provimento por falta de impugnação prévia; xiv) Anulação da 

deliberação da CNE de centralização nacional e apuramento geral das 

eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais - 

(Acórdão n.º 19/CC/2019, de 11 de Novembro) - negado provimento, porque 

os resultados na centralização nacional e no apuramento geral referentes às 

eleições gerais e provinciais não foram objecto de reclamação, protesto e 

contra-protesto, por isso não existe alguma decisão da CNE sobre os 

mesmos. 

4. A anulação do acto eleitoral só pode ocorrer nos termos da lei, sendo que a 

anulação da eleição constitui a sanção mais drástica que a lei estabelece. De tudo 

isto resultam alguns conflitos eleitorais em virtude divergências de interpretação 

entre os intervenientes nos processos eleitorais, uns porque perante a ocorrência 

de irregularidades no decurso da votação, em sede de recurso de contencioso 

eleitoral, solicitam a anulação do acto eleitoral, outros, porque entendem, e bem, 

que a anulação de uma votação, num primeiro plano, é feita ao nível de cada mesa 

de voto, em concretas e determinadas assembleias de voto, com fundamentos na 

ocorrência de irregularidades. Disso é exemplo, o facto do Conselho Constitucional 

ter decidido apenas pela anulação da eleição e recomendar a repetição da eleição 

na autarquia de Guruè, através do Acórdão n.º 25/CC/2018, de 6 de Novembro, 

negando assim provimento ao recurso de pedido de anulação do acto eleitoral, 

com o fundamento de que as ilegalidades não influíam no resultado geral da 
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eleição. Da mesma maneira o Conselho Constitucional procedeu ao anular a 

eleição em oito mesas de voto e recomendar a repetição da eleição na autarquia 

de Marromeu, em 2018. 

A invalidação dos resultados do apuramento intermédio na Cidade da Beira, devido à 

discrepância de votantes nas três eleições (Presidente da República, Assembleia da 

República e Assembleia Provinciais) tem constituído razão para clivagens que propiciam 

os conflitos eleitorais. Em Acórdão n.º 16/CC/2019, de 8 de Novembro, o Conselho 

Constitucional negou provimento aos recorrentes, esclarecendo que a discrepância é 

consequência das três eleições serem independentes, uma das outras. 

3.2. Normas e práticas costumeiras de posse e uso da terra e recursos naturais em 

Moçambique42 

Terra, território e territorialidade constituem um complexo conceitual que, dos pontos 

de vista antropológico e sociológico, permitem-nos aproximar de forma particular a vida 

humana enquanto entidade social. Como defende Rios (2012), através desse enfoque 

podemos capturar temporalidades, memórias, imaginários, relações de poder, conflitos, 

tradições, usos e costumes, incluindo as novas e emergentes interacções entre povos e 

culturas. Este ensaio procura levantar, de forma mais descritiva do que analítica, as 

narrativas e práticas que revelam a normatividade inserida nas interacções sociais em 

função dos imaginários locais construídos sobre a terra em Moçambique e abrir 

horizontes para uma investigação e análise mais aprofundada e sistematizada sobre o 

assunto. Os dados bibliográficos, documentais, de entrevistas e da observação directa, 

da fase exploratória de um estudo ainda em curso sobre normas e práticas costumeiras, 

constituem o material de base desta abordagem. 

                                                      

42 Este texto é da autoria de Sérgio Baleira. 
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4.1.5. O Quadro Socio-Jurídico sobre a Terra em 

Moçambique 

Em Moçambique a gestão e administração de terras e dos recursos naturais pode ser 

considerada como sendo sócio-juridicamente híbrida e plural em termos de acesso, 

posse, uso e conflitualidade. Essa condição é assegurada pelo reconhecimento público 

do direito costumeiro pela lei de terras de 1997 (e legislação correlata), que determina 

que o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) pode ser adquirido por 

“ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo normas e 

práticas costumeiras no que não contrariem a Constituição”, que “a comprovação do 

direito de uso e aproveitamento da terra pode ser feita mediante … prova testemunhal 

apresentada por membros, …, das comunidades locais” e que “nas áreas rurais as 

comunidades locais participam na gestão dos recursos naturais, na resolução de 

conflitos, no processo de titulação…e na identificação e definição dos limites dos 

terrenos por elas ocupados”, utilizando para isso, “…entre outras, as normas e práticas 

costumeiras”. Trata-se igualmente de um postulado que em 2004 ganhou dignidade 

constitucional através do princípio fundamental do pluralismo jurídico segundo o qual 

“O Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que 

coexistem na sociedade moçambicana, na medida em que não contrariem os valores e 

os princípios fundamentais da Constituição”43.  

O pluralismo jurídico é revelado pelo comando do reconhecimento, a nível da legislação, 

da coexistência real de diferentes sistemas normativos e de resolução de conflitos na 

sociedade moçambicana. O hibridismo jurídico é revelado pelo facto de esse 

reconhecimento referir-se não somente aos sistemas normativos específicos, 

racionalmente consistentes e independentes, de cada um dos povos ou culturas, como 

também, refere-se a todo o conjunto de normas estatais e consuetudinárias, sejam elas 

tradicionais, novas ou emergentes, que resultam de conjugações, mesclas e 

                                                      

43 Constituição da República de Moçambique (2004) 
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interpenetrações mais ou menos complexas dos diferentes sistemas normativos que 

orientam as relações sociais no plano empírico das práticas sociais hodiernas, na medida 

em que tais práticas não contrariem o regime jurídico estadual.  

Essa situação remete à consideração da cosmovisão dos indivíduos como sendo um 

recurso intelectual, como considera Santos (2003c) orientado pela fenomenologia 

jurídica da “interlegalidade”, caracterizado pela “multiplicidade dos ‘estratos’ jurídicos 

e […] combinações entre eles que caracterizam o ‘mundo da vida’”.   

A actuação sociológica dos tribunais judiciais, dos tribunais comunitários, e dos grupos 

e indivíduos, em Moçambique, revelam práticas que, de forma mais ou menos 

padronizada, materializam a fenomenologia da interlegalidade em sede das diferentes 

jurisdições do direito, incluindo o da terra e recursos naturais. Como defendem Pedroso 

e José (2003), analisando dentre outros tópicos o da “auto-transformação de um 

Tribunal Comunitário em Tribunal Distrital” que se pretendia inserido na organização 

judiciária, em Pemba-Metuge, na província de Cabo Delgado, “A justiça em Moçambique 

[…] não é um exclusivo do Estado, proliferando um conjunto de instâncias de resolução 

de litígios mais ou menos reconhecidas pelo Estado e pelo poder judicial”. 

4.1.6. Abordagem Teórico-Metodológica 

Do ponto de vista teórico-metodológico de um processo investigativo a interlegalidade 

em Moçambique parece remeter à uma estrutura da sociedade que pode ser 

sociologicamente caracterizada como sendo simultaneamente intercultural e 

pluricultural. É multicultural quando se compreende a mera diversidade ou pluralidade 

de culturas, hábitos, costumes e práticas dos grupos sociais que constituem a sociedade. 

Trata-se de uma abordagem cujo pendor ideológico é mais o de reconhecimento e 

preservação da diversidade das unidades culturais como um direito dos cidadãos assim 

organizados, do que o de integração de tais unidades sociais numa estrutura societária 

homogénea. Em Moçambique, grosso modo, isso parece observar-se mais nitidamente 

no meio rural, normativamente dominado pela vigência dos vários direitos 
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consuetudinários, e nas zonas nucleares dos centros urbanos, mais dominado pela 

actuação do direito estatuário. Nesse sentido, ela traça o panorama sociocultural geral 

da sociedade moçambicana pressupondo uma configuração mais claramente delineada 

das diferentes unidades étnico-culturais que a compõem.  

É intercultural quando o ponto de ataque se orienta tanto para o reconhecimento, 

quanto para a possibilidade de circulação, trocas, modificação e evolução das culturas 

como um todo integrado (J. P. T. Fernandes, 2010). O interculturalismo, nesse sentido, 

seria o conceito que melhor parece ajustar-se à análise das unidades sociais peri-

urbanas em Moçambique, que apresentam uma realidade socio-cultural e práticas 

adaptativas às circunstâncias físicas e sociais desses meios. Fundadas por indivíduos 

portadores das mais diversas heranças étnico-culturais, os meios peri-urbanos 

constituem espaços cuja sociabilidade só se pode realizar com base em novas 

combinações dos diversos códigos sociais, isto é, diferentes dos códigos originais de 

cada uma das culturas ali representadas, gerando dinâmicas e realidades sócio-culturais 

sui gerneris. 

Assim, no domínio da terra e recursos naturais, remanescências de normas e práticas 

ancestrais dos povos que constituem a sociedade moçambicana são parte de um quadro 

normativo ‘vivo’ de sistemas ‘formais’ e ‘informais’, ‘oficiais’ e ‘não oficiais’, ‘estatais’ e 

‘comunitários’, ‘tradicionais’ e ‘modernos’. É nesse panorama que socialmente se têm 

esboçado, praticado e perspectivado temporalidades, memórias, imaginários, relações 

de poder, conflitos, tradições, usos e costumes, incluindo as novas e emergentes 

interacções entre povos e culturas. 

4.1.7. Sistemas Consuetudinários da Terra em 

Moçambique em Perspectiva Histórica 

Os sistemas consuetudinários sobre a terra em Moçambique têm conhecido alterações 

ao longo do tempo, influenciados por factores endógenos e exógenos. Baseado em 

dados bibliográficos e documentais, e na pesquisa empírica, Negrão(2003, p. 229 a 
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256)identifica cinco principais sistemas costumeiros através dos quais se processa o 

acesso, uso, posse e controlo da terra e dos outros recursos naturais, que cobrem todo 

o território nacional, reconhecendo, no entanto, que estes têm estado igualmente 

sujeitos às dinâmicas dos imaginários sociais e práticas relativas à territorialidade.  

O Sistema de Casamento Preferencial é dominante entre os povos Amakhua, nas 

províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e parte da Zambézia (Região Norte e 

Centro do país) onde a sucessão do poder é transmitido pela linha materna e exercido 

por varões com laços de parentesco com a genearca, podendo os casamentos serem 

matrilocais ou patrilocais, traduzindo-se em modelos igualmente diferenciados de poder 

sobre a terra e, naturalmente, dos conflitos que surgem sobretudo em caso de divórcio, 

da forma de acesso e uso e de outros factores que afectem o sistema (Negrão, 2003). 

Observa-se hoje, fora das regiões originárias deste sistema, inclusive em subúrbio ou 

áreas periurbanas da Região Sul do país, a reprodução das formas, mais ou menos 

alteradas, de controlo da terra através do matrimónio (casamento/divórcio/viuvez) e 

das formas de uso da terra (plantio de árvores de fruto, agricultura de subsistência, 

realização de cerimónias mágico-religiosas, etc.). 

O Sistema de Territórios Consignados vigora nas províncias de Maputo, Gaza, 

Inhambane e parte da Zona Sul das províncias de Manica e Sofala. Ele é 

fundamentalmente baseado na adjudicação de terra para habitação, agricultura e 

recolecção às novas famílias que se constituem através do casamento tradicional (o 

“lovolo” ou lobolo). Embora permitindo o empréstimo e o arrendamento da terra, o 

sistema funciona essencialmente como um mecanismo de manutenção deste 

património no “regulado” sob gestão, em última instância, do “régulo” (o ndhuna) 

(Negrão, 2003). Hoje, é cada vez mais comum a consignação dos territórios dos 

regulados por via do arrendamento, assim como igualmente se tornaram habituais 

práticas modernas/contemporâneas e estruturadas de arrendamento da terra em 

praticamente todo o país, mesmo fora dos domínios dos regulados, inclusive na Região 

Norte, como é o caso dos distritos de Ribáue e Malema, consideradas terras de alta 
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potencialidade produtiva, através de grupos ou associações formais e informais de 

pequenos produtores agrícolas. 

O Sistema de Estabilidade dos Descendentes Nucleares regista-se entre os povos 

Achuwabo e Mahinddo na baixa Zambézia. Fundado na transmissão da terra por herança 

aos herdeiros legítimos, com destaque para filhos e filhas, sem distinção de género, o 

sistema constitui um mecanismo de segurança social, garantindo o futuro dos 

descendentes da família nuclear através do património herdado de ambas as partes 

constitutivas do casamento. Aqui, a terra torna-se fonte de sustento e de poder, e molda 

de forma particular a reprodução das relações sociais entre os membros das 

comunidades(Negrão, 2003) onde, originalmente não pode ser alienada, excluindo 

situações consideradas excepcionais e adequadamente justificadas. Este pode ser o 

sistema mais aproximado ao regime jurídico-legal moderno, colonial e em grande parte 

actual, do direito sucessório em Moçambique. Nas zonas rurais de praticamente todo o 

país, este sistema conflitua directa e abertamente com a praxis jurídica que, por via do 

matriarcado e do patriarcado, não consideram os descendentes nucleares como sendo 

a primeira e mais importante categoria de herdeiros. As formas de empréstimo, 

arrendamento e compra que hoje ali se registam revelam novas dinâmicas de gestão 

costumeira da terra. 

O Sistema de Segurança de Três Gerações é praticado pelo povo de linhagem patrilinear 

Phodzo, nas margens do rio Zambeze. Essencialmente, o sistema consiste num 

mecanismo de herança cuja legitimidade se estabelece entre os avôs paternos e os netos 

varões com as respectivas designações clânicas, para que estes possam “comer da 

terra”, assegurando-se assim a estabilidade do património territorial de três em três 

gerações, constituindo a geração intermédia de filhos varões, quando necessário, a 

garantia apenas de administração dos recursos e não de consignatários ‘finais’. A gestão 

e manutenção da terra neste sistema acomodam práticas de empréstimo e, 

recentemente, de arrendamento, mas não de alienação que ponha em risco as gerações 

vindouras. Actualmente, o arrendamento não é praticado de forma estritamente 
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consonante às normas costumeiras, que são objecto de interpretações diferenciadas, 

discrepâncias na sua aplicação e de conflitos em casos de alienação(Negrão, 2003). 

Finalmente, o Sistema de Dependência do Grupo preside as relações sociais ligadas à 

territorialidade entre as populações Sena, nas margens do rio Zambeze. O modelo 

consiste na manutenção integral do território do mambo (‘rei’, chefe territorial), 

distribuído entre as famílias alargadas e nucleares dos territórios relativamente 

menores, administrados por um inhacuaua (chefe local representante do mambo), num 

sistema de rotatividade, inicialmente intergeracional, correspondente ao ciclo biológico 

da vida humana, e, posteriormente, com a relativa escassez e saturação dos solos, 

chegou a ser bianual. A normatividade consuetudinária deste modelo de gestão de 

terras e outros recursos naturais assegura que, em caso de morte do chefe da família 

nuclear, a propriedade real – a terra, as árvores, as casas – sejam mantidas como bens 

da comunidade, sob a gestão do inhacuaua, não obstante os herdeiros dos bens móveis 

do chefe da família nuclear (e a própria família) também detenham, eternamente, “os 

direitos de propriedade sobre os frutos e as árvores que pertenciam ao seu parente”. 

Esta cosmovisão parece derivar do facto de a terra dos inhacuauas ser considerada um 

bem natural sem valor comercial e pertencente aos espíritos dos antepassados das 

famílias alargadas sob a sua jurisdição. Nesse sentido, essas terras não devem ser 

arrendadas ou alienadas, sendo a prática do empréstimo uma excepcionalidade que, no 

entanto, tornou-se frequente (Negrão, 2003). 

Esta caracterização dos sistemas consuetudinários da terra é fundamentalmente feita 

na perspectiva económica do património territorial, permeado pelas relações 

matrimoniais, de parentesco familiar, de herança e mítico-espirituais das várias culturas 

das populações que habitam Moçambique. São dimensões e aspectos significativos das 

estruturas sociais tradicionais que, de alguma forma, se estendem e se interligam com 

os novos factores de desenvolvimento e com a actual normatividade caracterizada pela 

interlegalidade. Ou seja, às mudanças endógenas dos sistemas consuetudinários de 

gestão e administração da terra e às alterações de origem exógena precipitadas pelas 
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investidas do regime colonial sobre a terra juntam-se hoje um novo quadro jurídico e 

institucional estatal, bem como um modelo de desenvolvimento com base na terra e 

nos recursos naturais que se traduzem em dinâmicas de uma normatividade para cujo 

conhecimento somente uma investigação em profundidade pode possibilitar. 

4.1.8. Normas e Práticas Costumeiras Contemporâneas 

sobre a Terra 

Dados empíricos mais recentes colhidos durante a etapa exploratória deste estudo e em 

outras investigações realizadas sobre a terra e recursos naturais nos últimos anos, 

portanto na vigência do actual regime fundiário de Moçambique, indicam que tais 

aspectos, que podem representar continuidades dos sistemas consuetudinários da 

terra, hoje se apresentam noutras facetas, sugerindo rupturas com o passado. Embora 

persistam as normas costumeiras de gestão e administração de terras, surgiram no 

cenário social novos actores – o Estado moderno, o cidadão como entidade 

relativamente autónoma e dotada de direitos individuais e de igualdade universal, os 

investidores privados de mini e de mega projectos, as comunidades locais 

redimensionadas aos limites administrativos da localidade, etc. – e novas problemáticas 

– os quadros jurídico e institucional, os projectos de desenvolvimento, a crescente 

urbanização, a descoberta e disponibilidade de exploração de novos recursos ligados à 

terra, as alterações climáticas, etc. – que reconfiguram a conflitualidade ligada à questão 

da terra e dos recursos naturais. Com isso, a tendência geral das alterações parece ser a 

aproximação cada vez maior das práticas costumeiras hodiernas ao direito oficial, 

independentemente deste reconhecer tais normas nos limites da legalidade.  

A conflitualidade sobre terras e recursos naturais pode obedecer a uma variedade de 

categorizações em função dos objectivos e dos problemas de análise e investigação 

identificados. Tipos de normas em questão (direito oficial versus direitos costumeiros), 

discrepâncias na aplicação das normas, actores/partes envolvidas, interesses 
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reivindicados, localização, duração, meios de resolução, etc. constituem aspectos que 

podem orientar a categorização dos conflitos. 

Uma sistematização tipológica da conflitualidade sobre a ocupação da aterra em 

Moçambique, baseada na classificação dos actores envolvidos, direitos reivindicados 

pelas partes e mecanismos de resolução identificou 4 principais categorias de conflitos 

nos distritos de Marracuene, na província de Maputo, Angoche, Malema, Monapo e 

Ribaué, na província de Nampula, e Gurué e Alto Molócué na província da Zambézia, 

designadamente i) Intra-familiares; ii) Inter-familiares; iii) Inter-comunitários; e, iv) Entre 

investidores e comunidades locais (Mandamule, 2016).  

A nível intra-familiar indica-se que os conflitos de terra surgem mais frequentemente 

entre tios e sobrinhos cujos interesses parecem revelar uma tensão entre as normas 

costumeiras de herança, que nas culturas matrilineares legitimam os sobrinhos da linha 

materna dos progenitores, e o direito oficial, que legitima os descendentes directos dos 

progenitores (Mandamule, 2016). A dissolução do matrimónio e consequente regresso 

dos homens às zonas de origem também tem constituído constrangimentos no acesso 

destes às terras que tenham sido ocupadas após a sua saída. O crescente nível de 

instrução educacional formal e de conhecimento da legislação por parte das instâncias 

locais de resolução de conflitos (as próprias partes em conflito, os anciãos, os líderes 

comunitários, os juízes comunitários, etc.) leva a que a resolução deste tipo de casos 

seja concertada entre os sistemas de direito costumeiro e o oficial. 

A nível inter-familiar os conflitos constituem disputas entre duas ou mais famílias sobre 

o mesmo espaço. As disputas ocorrem devido a crescente densidade populacional, a 

venda de terrenos por membro da família sem o consentimento desta, a fragilidade dos 

mecanismos locais de delimitação das terras e a progressiva escassez relativa de terras 

produtivas, o que tende a agravar os processos de expansão e a sobreposição dos limites 

territoriais das áreas de produção das famílias, sobretudo em regiões fluviais 

(Mandamule, 2016). A resolução deste tipo de conflitos tem essencialmente como base 

o historial da ocupação do espaço pelas partes envolvidas e um notável esforço de 
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construção de uma solução baseada na equidade, independentemente do recurso 

normativo (costumeiro ou oficial) à serviço dos argumentos mobilizados, podendo 

incluir formas de compensação e/ou indemnização da parte lesada. 

A nível inter-comunitário os conflitos surgem geralmente nos limites entre comunidades 

e envolvem mais concretamente as famílias ali localizadas. Estruturalmente, estes 

conflitos também se devem a procura de terras mais produtivas e a sobreposição dos 

limites, o que demanda a aplicação do modelo inter-familiar de resolução(Mandamule, 

2016). Distingue-se, porém, pelo envolvimento não apenas das estruturas comunitárias, 

como também das autoridades administrativas que cobrem as duas comunidades, 

quando os limites dos territórios destas coincidem com os das localidades, postos 

administrativos, distritos ou províncias. 

Com a grande procura de terras para investimento agrícola nos últimos anos, os conflitos 

comunidade-investidor têm como principal fonte as consultas comunitárias que não têm 

sido realizadas de forma correcta, no sentido de clareza dos limites das áreas requeridas 

pelos investidores, e do cumprimento dos compromissos por estes assumidos em sede 

das respectivas actas de consulta às comunidades locais. Em alguns casos regista-se 

também a invasão das áreas das comunidades pelos investidores, ou seja, a ocupação 

de áreas para além dos limites oficialmente definidos no seu DUAT. A nível de todo o 

país, uma parte expressiva deste tipo de conflitos surgiu também porque as 

comunidades ocuparam as terras das antigas companhias agrícolas que foram 

abandonadas ou ficaram parcialmente desactivadas após a independência do país em 

1975 e durante o conflito armado nos 16 anos subsequentes, tendo as comunidades, 

com a entrada em vigor da actual lei de terras em 1997, adquirido o Direito de Uso e 

Aproveitamento (DUAT) através da ocupação de boa-fé. 

Mais recentemente, com a exploração dos recursos do subsolo, os investimentos 

demandaram o deslocamento e reassentamento de grande parte das populações locais, 

o que tem levado a uma série de conflitos de terra que ultrapassam a problemática 

específica da territorialidade. Dada a natureza das partes, os conflitos do tipo 



12
9 

 
129 

comunidade-investidor envolvem um número relativamente grande de interessados 

directos (os membros das comunidades) e indirectos (Estado e organizações da 

sociedade civil que operam na área de terras) e têm sido os mais intensos. Apesar do 

reconhecimento legal das normas e práticas costumeiras esses conflitos colocam em 

tensão a visão universalista do direito oficial e as visões oferecidas pelos sistemas 

normativos consuetudinários. A trajectória geral dos processos de resolução desses 

conflitos compreende desde o diálogo entre as partes, incluindo as lideranças 

comunitárias, instâncias administrativas, Polícia, organizações da sociedade civil, 

lideranças político-partidárias e entidades judiciárias (procuradoria e tribunal), sendo 

estas últimas as menos recorridas por parte das comunidades (Baleira & Tanner, 2004). 

Nos dias que correm, embora informalmente, o mercado de terras em Moçambique, em 

termos de venda e arrendamento, constitui um fenómeno sociológico incontornável, 

com maior expressão nos meios urbanos e periurbanos, devido a crescente procura de 

espaços habitacionais, e cada vez mais nos meios rurais. Como aponta Muchacona 

(2019) analisando o caso de um distrito da província de Nampula, “O conflito de terra 

em Monapo (Moçambique) é uma realidade que ganhou espaço com a evolução das 

actividades económicas e a maior procura de espaço habitacional nas zonas urbanas, 

fazendo com que as antigas formas de acesso, através do direito consuetudinário ou 

convencional, sejam ignoradas ou ocorram com menor frequência para dar espaço ao 

acesso através da compra”.  

Em embora de forma discreta, de acordo com os depoimentos dos participantes da 

pesquisa, outros aspectos das normas e práticas costumeiras ligadas à problemática da 

terra, território e territorialidade em Moçambique são considerados a seguir. 

4.1.9. Rituais 

Os projectos de investimento que implicam o reassentamento da população 

confrontam-se frequentemente com exigências do tratamento culturalmente adequado 

das áreas comunitárias destinadas a realização de rituais por parte dos membros das 
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comunidades locais. A necessidade de protecção de espaços como cemitérios, locais de 

adoração e de cerimónias tradicionais de relevância mítica, sítios de realização de ritos 

de iniciação e outros locais sagrados, por parte dos membros das comunidades, têm 

levado a conflitos, por vezes, mesmo após o reassentamento, devido as simbologias e 

crenças que orientam o interesse de acesso a essas áreas por parte da população. Os 

projectos de extracção de areias pesadas na Região Norte (Nampula, Moma), exploração 

de carvão na Região Centro (Tete, Moatize) e as pesquisas de minérios exploráveis na 

Região Sul (Inhambane, Jangamo) constituem exemplos que retratam este fenómeno 

que se reproduz em praticamente todo o país.      

4.1.10. Organização das Comunidades e Sistemas de 

Controlo Social 

As condições de habitabilidade nos locais de reassentamento exigem esforços de 

adaptação da população deslocada em vários sentidos, o que muitas vezes se manifesta 

em forma de resistência por parte desta e potencia o surgimento, desenvolvimento e 

até mesmo a intensificação dos conflitos de terra. Questões técnicas ligadas as 

estruturas das novas casas, tais como a sua posição em relação aos azimutes 

culturalmente definidos, bem como o número e localização das portas foram 

consideradas como sendo de importância vital para a manutenção das formas de 

organização das comunidades e respectivos sistemas de controlo social, o que exige a 

devida atenção por parte dos investidores e das autoridades públicas competentes nos 

processos de auscultação das comunidades. Essas manifestações culturais foram 

identificadas, por exemplo, no caso do reassentamento provocado pelos projectos de 

exploração mineral em Tete. Os relatos colhidos reafirmam a presença deste tipo 

normas costumeiras também na região Norte no país. 

A desestruturação social das comunidades com os processos de reassentamento é 

igualmente uma situação crítica com potencial de geração de conflitos ligados ao 

sentido de territorialidade e que afecta os sistemas de controlo social, na medida em 
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que as novas áreas de residência são normalmente cedidas por outras comunidades 

que, com as suas estruturas sociais menos afectadas e na qualidade de anfitriãs, tendem 

a submeter às comunidades ajuntadas à sua própria ordem social local. Em muitos casos, 

constata-se que os líderes das comunidades reassentadas beneficiam de compensações 

e indemnizações que os permitem optar por alternativas que consideram ser mais 

favoráveis em relação à de se manterem junto das suas comunidades, o que as 

enfraquece socioculturalmente, do ponto vista organizacional e de poder, não podendo 

estas explorar integralmente o novo território com base na sua visão antropológica.  

Em muitos casos a recepção dos novos membros da comunidade é acompanhada por 

cerimónias espirituais tradicionais de purificação e protecção da vida e dos bens destes. 

Na região Norte do país (Nampula) a esta prática designa-se maqueia e, em algum grau, 

pode significar a submissão das comunidades deslocadas às normas costumeiras 

praticadas nos locais de chegada. Esse cenário representa um potencial de conflito nos 

casos em que se trata de unidades sociais com tradições distintas. 

As transições agrárias operadas pelos projectos de investimento no sector da 

silvicultura, enquanto “fragmentação do campesinato ‘tradicional’ e […] penetração e 

consolidação das lógicas de produção capitalistas no mundo rural” (Madureira, 

2014)também oferecem desafios para a manutenção da ordem social das comunidades 

abrangidas. Populações atingidas por este tipo de empreendimentos nas províncias da 

Zambézia e Niassa consideram que a transformação das paisagens territoriais de 

florestas naturais nativas em monoculturas de eucalipto, teca(tectona grandis), 

pinheiro, etc., diminui as possibilidades de reprodução integral da vida e da ordem social 

baseada nas normas e práticas costumeiras, na medida em que afectam 

significativamente as fontes de produção, colecta e uso de alimentos e de produtos 

medicinais tradicionais(Lemos, 2011). 

4.1.11. Considerações Finais 
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Este ensaio procurou levantar aspectos dos sistemas normativos consuetudinários e sua 

relação com o quadro legal fundiário sobre a terra na sociedade moçambicana, numa 

perspectiva mais descritiva do que analítica, e abrir possibilidades para a sua 

investigação mais aprofundada. 

Dos textos bibliográficos e documentais, bem como informações colhidas no terreno 

durante a fase exploratória do estudo, à luz de um quadro conceitual sobre terra, 

território e territorialidade, combinado com o arcabouço teórico relativo à problemática 

sobre o multiculturalismo, o interculturalismo e a interlegalidade, que caracterizam a 

sociedade moçambicana, constituíram a base desta abordagem. 

Foi possível identificar sistemas normativos consuetudinários matrimoniais, de herança, 

de parentesco, de rituais e de espiritualismo que, num enfoque holístico, estruturam as 

relações dos povos com o património territorial, e que hoje se inter-cruzam com as 

práticas costumeiras de gestão e administração da terra através de mecanismos de 

empréstimo, arrendamento e venda, como um fenómeno que cobre tanto as zonas 

rurais, quanto as áreas urbanas e peri-urbanas do país. 

A perspectiva de descrição e análise permitiu encaixar todos estes aspectos da 

conflitualidade ligada a terra e aos recursos naturais, muitas vezes tomadas 

analiticamente de forma isolada, no quadro geral das cosmovisões normativas que se 

reproduzem nas diferentes regiões e espaços sócio-culturais em Moçambique, o que 

pode abrir cominhos para a sua investigação mais aprofundada e sistematizada. 

3.3. Os conflitos sociais e familiares e os direitos das mulheres: o acesso à 

propriedade da terra (e outros bens) 

Ao efectuar uma revisão dos estudos já efectuados sobre os conflitos e as normas que 

os regulam com o objectivo de preparar o levantamento de normas vigentes nas 

comunidades é necessário ter especial atenção à situação das mulheres no acesso à 

propriedade e à herança, no contexto das suas relações familiares 
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4.1.12. Propriedade e herança no seio da família tradicional 

alargada 

A ONG Save the Children em Moçambique e a Organização das Nações Unidas para a 

alimentação e agricultura (FAO and SCiMoz, 2009) concluíram num seu estudo que as 

normas e as práticas de sucessão e herança não podem ser encaradas separadamente 

das estruturas de parentesco e sociais da sociedade em que operam. Agrupadas em 

volta de linhas de familiares paternos ou materno, a família alargada é, 

tradicionalmente, a fundação da sociedade Moçambicana. A organização da família 

alargada define o controlo e a herança de propriedade – terra, casas, gado e outros bens 

– com linhas patrilineares ou matrilineares. Os padrões de residência dos casais casados 

também desempenham um papel – ou uma mulher se junta ao seu marido e à sua 

família na sua comunidade patrilinear/virilocal ou um homem se juntar à sua mulher e 

à sua família na sua comunidade matrilinear. Todavia, patrilinear e patriarcado ou 

matrilinear e matrilocal, não estão necessariamente relacionados, o que pode criar um 

mosaico complexo de padrões residenciais. Este sistema cria uma percepção de controlo 

colectivo em vez de controlo privado sobre propriedade, sendo a propriedade 

controlada pela família alargada em vez de por uma unidade familiar nuclear. Por isso, 

a maioria das leis de herança consuetudinária é concebida para garantir que a terra e 

outros bens permaneçam dentro da linhagem. 

Tradicionalmente, nas comunidades patrilineares dominantes nas regiões sul e centro 

do país abaixo do vale do Zambeze, o controlo da propriedade pelos homens mais velhos 

da família foi considerada a forma mais adequada para gerir a propriedade comunal. 

Uma vez que a família alargada foi formada em torno de membros do sexo masculino, 

as raparigas e as mulheres foram consideradas membros temporários. As raparigas 

nascidas na família iriam, depois de casadas e do pagamento do lobolo, partir para 

fazerem parte da família alargada do marido. Permitir que as mulheres na família – filhas 

ou viúvas – possuam ou herdem propriedade significaria que quando se casassem ou 

voltassem a casar os seus bens seriam transferidos para as suas famílias novas, 
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transferindo deste modo propriedade para fora da família alargada do seu pai ou 

marido. Por isso, a propriedade é passada tradicionalmente ao longo da linhagem 

masculina, sendo os filhos do falecido os primeiros em linha para herdar, seguidos pelos 

ascendentes masculinos (pai ou tios) e irmãos e seus descendentes. Apenas se nenhuma 

destas categorias existir, ou se todos se recusarem a aceitar a herança, é que a viúva 

tem o direito de herdar. Os direitos das filhas surgem apenas depois dos direitos da 

viúva. (FAO and SCiMoz, 2009). 

Em famílias matrilineares na parte norte do país, o controlo dos recursos também está 

geralmente nas mãos dos homens mas a herança de propriedade ocorre de mãe para 

filha. Aliado a um padrão de residência no qual as mulheres continuam 

predominantemente a viver com as suas famílias, isto deu às mulheres mais influência 

sobre o acesso à propriedade e terra da linhagem. Todavia, em décadas recentes, as 

normas patrilineares começaram a substituir a prática consuetudinária em sociedades 

matrilineares em grande escala e as mulheres perderam bastante poder para os seus 

irmãos, filhos e tios, que nos últimos tempos tem sido geralmente identificados como o 

chefe da família e proprietário da terra.(FAO and SCiMoz, 2009). 

4.1.13. A matrilinearidade em mutação em Nampula: a 

mulher sem direito à terra (e outros bens) em caso 

de separação ou morte do marido 

Agy (2018), ao estudar localidades da província de Nampula – os direitos de Monapo e 

Nacarôa – que se caracterizam anteriormente por serem comunidades matrilineares 

constatou estarem a ocorrer mudanças acentuadas. Essas mutações relacionadas com 

o casamento, contrariando o princípio verificado por Geffray (1990), matrilocal, segundo 

o qual, após o casamento, o homem se muda para a aldeia da mulher. Com efeito, nos 

distritos em estudo, após o casamento, o casal passa a residir nas terras do homem e, 

mesmo nos casos em que vive algum tempo na zona da mulher, posteriormente o casal 
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transfere-se para as terras do marido ou para as chamadas “zonas neutras”, facto que 

foi igualmente constatado por Osório (2006). 

Osório (Osório, 2006, p. 9 a 13)explica que esta situação reflecte a perda de influência 

das estruturas familiares, uma vez que o abandono da matrilinearidade reforça o 

modelo patriarcal e se traduz num enfraquecimento dos laços entre casais. Constata-se 

que, mesmo existindo a estrutura matrilinear, o homem é sempre identificado (por 

mulheres e homens) como o chefe da família e como o dono da terra. Para os homens, 

ser chefe de família é “educar as mulheres e as crianças”, “vender produtos” e “construir 

casa”.44 

Segundo a mesma autora (Agy, 2018), o que concerne às normas, em sociedades 

matrilineares os bens passam de geração em geração através dos familiares da mãe, 

permanecendo, deste modo, na linha sanguínea da mãe (Geffray, 1990). A descendência 

matrilinear fortalece a posição da mulher na sociedade porque, após o divórcio, a 

mulher regressa à casa da mãe e os filhos continuam a ser pertença da família da mulher 

(Arthur et al., 2011). Contudo, a descendência matrilinear não significa que as mulheres 

detenham o poder formal. De facto, o poder de decisão está investido no irmão mais 

velho da mãe (tio materno), que detém o direito de distribuir os bens e recursos. Estes 

mecanismos reflectem-se muito no papel que a mulher desempenha. Muitas enfrentam 

esta questão, que começa dentro do seu agregado familiar, noutras esferas da sua vida, 

definindo o seu papel na sociedade(Sarmento, 2011, p. 3 a 4). Em comunidades 

patrilineares, por exemplo, toda a herança é transmitida de pai para filho ou qualquer 

outro membro masculino na família (Junod, 1996), sendo que existem acordos entre as 

famílias e linhagens que garantem que as mulheres (esposas e irmãs mais velhas) 

herdem alguns bens e que influenciem (através de conselhos) o processo de tomada de 

decisão dentro da comunidade (Loforte, 2000, p. 18). 

                                                      

44Estamos a citar Agy (2018). Também em estudos realizados por Osório (2006), na província de Nampula, 
nos distritos de Angoche, Mogovolas e Rapale, foram constatados os mesmos factos. 
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Em relação ao acesso aos recursos, Arnfred (2001, p. 182), refere que os sistemas de 

linhagem matrilinear estão a ser empurrados para a patrilinearidade por crescentes 

relações de mercado e outras mudanças socioeconómicas. Também estudos realizados 

por Osório (2006), notam que, em comunidades matrilineares, as normas tradicionais 

estão a sofrer fortes alterações, sendo que a maior parte das práticas dos casamentos 

matrilocais está a dar lugar a casamentos em que a mulher passa a residir nas terras do 

homem. Por sua vez, Loforte (2000, p. 17), refere que, em comunidades patrilineares, o 

facto de os homens permanecerem na área de residência, controlando os seus destinos, 

reforça ainda mais a visibilidade masculina do poder numa relação de desigualdade 

entre homens e mulheres. As mulheres, respeitando o princípio exogâmico e a 

residência patrilocal, vêm a sua participação nos processos de decisão anulada pela 

presença masculina. Os homens controlam todos os meios de produção (terra e outros 

recursos), a força de trabalho familiar, os saberes, os circuitos matrimoniais, a circulação 

de pessoas e bens, numa relação de poder legitimada pelos discursos e práticas de 

rituais (Agy, 2018). 

Na sua investigação nas referidas localidades da província de Nampula, Agy (2018, p. 

383 e 384), constata que a terra é vista pelos agregados familiares chefiados por homens 

e chefiados por mulheres como um recurso de poder, na medida em que o acesso é 

considerado como o garante do sustento e da continuidade da família. Depois do 

casamento, o homem é quem decide onde é que o casal deve ir viver e as áreas de 

produção, como retratam os relatos: 

O marido é que deve notar qual é o comportamento da sua mulher; se ela exige, 

vamos para a minha terra; você como homem deve analisar. E se você vê que essa 

minha mulher não confio, vai-me deixar e ficar com os meus bens, assim você não 

segue para a terra dela […] e quando chego à minha terra com ela, entrego um espaço 

para ela cultivar (agregado familiar chefiado por homem em Monapo, 65 anos). 
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Os sistemas de posse de terra em Monapo (Itoculo) e Nacarôa (Namaquetho) assentam 

em dois sistemas de ocupação: sistema tradicional (quando se trata de iniciar a 

produção agrícola) e sistema do Estado. 

Aqui no Bairro a terra é do Estado; quando queremos machamba, nós vamos para o 

campo e desbravamos a mata, não se compra (agregado familiar chefiado por 

homem em Monapo, 40 anos). 

Constatou-se igualmente que a terra é registada em nome do homem, como chefe do 

agregado familiar. As mulheres possuem direitos secundários à terra adquiridos através 

do casamento. Quando o casamento se desfaz, desfaz-se igualmente o seu direito de 

cultivar a terra. As mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas (que constituem os 

agregados chefiados por mulheres) são, particularmente, as mais vulneráveis, pois aos 

olhos da lei costumeira e dos familiares do seu marido elas não têm qualquer direito à 

terra e aos bens matrimoniais na sequência da separação ou morte do marido. Nesses 

casos, os filhos é que são os herdeiros directos dos seus progenitores. 

Não sei se é tradição nossa […], não é a mulher que não quer ficar; nós familiares é 

que não queremos que ela continue a viver ali (em casa do nosso irmão); só quando 

as crianças ficam ali, nós gostamos […]; já é sabido que os filhos, depois da morte do 

pai, herdam tudo (agregado familiar chefiado por homem em Nacarôa, 60 anos). 

Na sua reflexão final, Agy, que vimos a citar (2018, p. 388 e 389) conclui que, no contexto 

das diversas formas de organização familiar encontradas em Monapo (Itoculo), é notável 

a luta pela sobrevivência, cabendo à mulher, dentro das suas múltiplas actividades, 

realizar serviços domésticos e actividades agrícolas, a fim de contribuir para a renda 

familiar, embora o modelo patriarcal não reconheça a sua contribuição. A mulher é 

considerada subordinada ao chefe do agregado familiar, que controla o acesso aos 

poucos recursos existentes. De uma forma geral, existem desigualdades entre homens 

e mulheres nos agregados familiares chefiados por homens, pelo facto de: a) ser o 

próprio homem o chefe e não a mulher; b) no processo de tomada de decisão ser o 
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homem quem tem a palavra final; c) haver uma divisão sexual do trabalho em que o 

homem fica encarregado das actividades que geram rendimento ou dinheiro; d) no que 

concerne à terra e ao património construído em conjunto, em caso de separação ou 

morte, a mulher regressa à sua terra sem nenhum bem; e) ao nível do acesso à escola, 

a rapariga não é incentivada a continuar os seus estudos, os níveis de abandono escolar 

são maiores entre as raparigas devido aos casamentos prematuros45. 

3.4. As mulheres, os casamentos tradicionais, a poligamia e as relações 

extraconjugais 

Na sequência do que escrevemos na secção anterior, a matriz da família alargada e a sua 

relação com os casamentos tradicionais, a poligamia e a proliferação dos homens com 

relações extraconjugais aumentam a vulnerabilidade das mulheres seja no contexto da 

vida em família seja, como se referiu, na inexistência social do seu direito à meação ou 

à herança do património do casal (terra, habitação, gado). 

A maioria da população Moçambicana celebrou um casamento tradicional, que nunca 

foi formalizado de acordo com o direito vigente, com as consequências da mulher no 

acesso à propriedade de bens que referimos, em breve análise, na secção anterior deste 

texto. 

Segundo o estudo da FAO and SCiMoz (2009), a existência de casamentos polígamos é 

um facto inegável, especialmente nas áreas rurais, e deve ser tomada em consideração 

ao abordar práticas de herança. Um aspecto de casamentos que influencia as práticas 

de sucessão e herança é a hierarquia que existe entre as esposas. A primeira esposa, 

também chamada de grande esposa, é encarada como a esposa com mais poder e 

privilégios na família. Segundo os dados recolhidos no trabalho de campo, nas províncias 

centrais de Manica e Zambézia isto significa que o primeiro filho da primeira esposa seria 

                                                      

45 No relatório (FIDH & LDH, 2007) é relatado que um dos grandes problemas da sociedade Moçambicana 
é a desprotecção das “viúvas”. 
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considerado como o herdeiro principal das posses do seu pai, estando os filhos das 

outras esposas dependentes da sua vontade de partilhar. Todavia, na província de Gaza 

no sul, o poder da primeira esposa e dos seus filhos parece ser mais simbólico. Foi 

relatado que a herança deve ser dividida de forma igual entre o número de filhos de 

cada esposa. (…) 

Para além da aceitação tradicional dos casamentos polígamos, não é raro os homens 

estarem envolvidos em relações extraconjugais. Quando estas geram filhos, tendem a 

surgir conflitos sobre quem tem direito legítimo a partes da herança quando o homem 

morre. As disputas de herança podem por isso surgir não só apenas entre os familiares 

do falecido e a sua viúva e filhos, mas podem também envolver primeiras, segundas e 

terceiras esposas ou namoradas, bem como filhos de casamentos anteriores, crianças 

nascidas fora do casamento e crianças órfãs adoptadas pela família. (…) Nestes casos 

complicados, tanto as mulheres como as crianças podem ser vítimas e opressoras e pode 

não haver nenhuma solução clara que seja satisfatória para todos, baseada numa 

mistura da lei consuetudinária, lei formal e senso comum pode ser a única solução (FAO 

and SCiMoz, 2009). 

3.5. Os ritos de iniciação e os direitos das crianças: as meninas e os “casamentos 

prematuros” ou “forçados” 

Nesta parte do capítulo, não se pretende tratar o tema dos ritos de iniciação, em geral 

e de modo aprofundado, mas unicamente referir tais ritos de iniciação das meninas na 

sua relação que tem com um conflito relevante da sociedade Moçambicana, ou seja, os 

denominados “casamentos prematuros” – casamentos antes da idade legal para casar – 

e conflito com o direito Estadual ( e internacional) das meninas/crianças que proíbe essa 

prática social e as considera vítimas, mas que tem a tolerância das comunidades locais. 

4.1.14. Os ritos de iniciação das meninas, os “casamentos 

prematuros” e o “paratu” 
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Nesta secção do texto vamos seguir a análise e os argumentos de Osório e 

Macuácua(2013) e Pinto (2017). Osório e Macuácua (2013) referem que os ritos 

iniciáticos, em particular, têm como função primordial produzir um habitus – ou seja, 

“princípios geradores de práticas distintas e distintivas (…) [mas que são] também 

esquemas classificatórios, princípios de classificação, princípios de visão e de divisão e 

gostos de diferentes” Bourdieu (1998, p. 22) - no seio do grupo social de pertença. 

Assim, os ritos iniciáticos transmitiriam, ainda, de acordo com Osório e Macuácua(2013), 

os valores culturais intrínsecos a cada um dos grupos etnolinguísticos, as formas como, 

dentro desse grupo, se julgam os critérios de identidade grupal e se moldariam, 

simultaneamente nesse processo, as expectativas sexuais dos rapazes sobre as mulheres 

e destas sobre os homens. 

Os ritos de iniciação obedecem a uma estrutura que engloba três fases. A primeira 

dessas fases, a separação, ou fase preliminar, conforme anteriormente referido, ocorre 

geralmente ou aquando da menarca ou quando começam a tornar-se visíveis os 

primeiros sinais da puberdade. Esta fase tem início com a total segregação social da 

jovem, mantida em total isolamento, geralmente “numa palhota especialmente 

construída no mato…” (Arnfred, 2011, p. 144), sendo consentânea com o que Turner 

(1966) caracterizou como a fase que “compreende um comportamento simbólico 

representativo do afastamentodo indivíduo (...) de um ponto fixo na estrutura social,de 

um conjunto de condições culturais (um «estado») ou de ambos” (Turner, 1966, p. 94). 

De acordo com Osório e Macuácua (2013, p. 164), esta fase “envolve a violência do 

distanciamento compulsivo da casa materna dos adolescentes”. 

A fase da margem ou liminar, constituída por “uma sequência densa de sessões e de 

acontecimentos” (Arnfred, 2011, p. 144), é marcada pela educação sexual, pela 

educação da divisão social do trabalho e pelos ensinamentos sobre o “respeito” pelos 

mais velhos. O objectivo final desta fase é o de assegurar a transmissão de valores 

socioculturais que actuam no sentido de preservar “um esquema que organiza as 

relações e hierarquias sociais por género e geração” (Osório & Macuácua, 2013). 
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Esta fase é igualmente caracterizada pela absoluta submissão das jovens, que devem 

aceitar humilde e passivamente todos os castigos que arbitrariamente lhes sejam 

impostos, como se “elas estivessem a ser niveladas ou reduzidas a uma condição 

uniforme, passível de ser modelada, recriada e dotada de poderes adicionais que lhes 

permita lidar com a sua nova posição na vida” (Turner, 1966, p. 95). 

A fase de agregação ou pós-liminar garante a inclusão das jovens adultas por atribuição 

de novos estatutos sociais - em oposição aos que são excluídos da comunidade por não 

se terem submetido aos ritos de iniciação. Tal como afirma Turner, “a passagem é 

consumada”(1966, p. 95). O regresso à aldeia é feito num ambiente de festividade, 

destinado a consagrar o novo estatuto de adultez das recém-iniciadas, agora membros 

plenos da comunidade. 

Em suma, os ritos iniciáticos significam "a morte simbólica dos seres provisórios da 

comunidade" (Osório & Macuácua, 2013, p. 159) e o surgimento de um(a) de um ser 

humano, independentemente da idade fisiológica das e dos iniciados cujo estatuto 

como membro pleno da comunidade é actualizado, no caso das raparigas, com o 

casamento e a gravidez. 

Neste contexto, "a preparação de papéis de género para a vida conjugal (...), a ordem 

cívica (...) a modelagem genital e corporal, constituem a criação/legitimação [das ora] 

(...) adultas (...) para o mercado matrimonial/conjugal ..." (Osório & Macuácua, 2013, p. 

159), ou seja, o casar para produzir filhos insere-se no quadro das expectativas da 

família/comunidades. 

Moçambique, em 2014, ocupa a décima posição no ranking mundial dos países mais 

afectados pelos casamentos prematuros46(UNICEF, 2014, p. 3). Porém, a análise dos 

casamentos ou de uniões de raparigas antes dos 15 anos de idade, por província, revela 

                                                      

46 De acordo com o UNICEF, “a maior parte destes casamentos são de facto uniões, mais do que 
casamentos legalmente registados, mas são usualmente formalizados através de procedimentos 
costumeiros como o pagamento do lobolo para a família da rapariga” (UNICEF, 2014, p. 3) 
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que a observância desta prática não é homogénea em todo o território moçambicano. 

Com efeito, esta regista os seus índices mais elevados nas províncias do Norte, 

decrescendo ligeiramente no Centro do país. Os índices mais baixos de casamentos ou 

uniões prematuras registam-se no Sul de Moçambique, onde, quase “não se praticam 

os ritos de iniciação feminina”(Osório & Macuácua, 2013, p. 369). 

De acordo com a UNICEF (2014, p. 3), “a pressão económica sobre as famílias e o 

incentivo que é ´o preço de venda´ das raparigas para o casamento em troca de valores 

monetários ou bens materiais, aparece como um dos fortes factores que faz com que os 

pais e ou famílias entreguem suas filhas menores para o casamento forçado”. 

Dados referentes à situação da criança indiciam a existência, em Moçambique, de uma 

estreita correlação entre o casamento prematuro e a gravidez na adolescência ou 

gravidez precoce. De acordo com o IDS (2011), em 2003, 41% das raparigas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos estava grávida ou já tinha tido um ou mais 

filhos, percentagem essa que em 2011, havia descido para 38%. De acordo com este 

indicador, as jovens com educação secundária ou de nível superior tendiam a engravidar 

aos 17,5 e aos 20.7 anos de idade, respectivamente ao passo que as jovens com a 

educação primária ou sem nenhuma educação formal estavam grávidas ou tinham tido 

um filho aos 16.5 e aos 16.1 anos de idade, respectivamente. 

Associada aos casamentos prematuros assiste-se ainda, principalmente nas zonas rurais 

de Moçambique, "onde a vida sexual das raparigas é uma estratégia de sobrevivência 

familiar" (UNICEF, 2014, p. 375), ao paratu - prática de uniões forçadas por dívida ou 

promessa dos pais em que um pretendente começa a pagar valores monetários aos pais 

da menina, que pode ter apenas cinco ou menos anos de idade, exigindo a sua entrega 

logo que esta seja submetida aos ritos iniciáticos, ou, ainda, a casos em que a venda de 

sexo em troca de bens é incentivada pelas famílias. 

Assim, quer o “casamento prematuro”, quer as demais práticas relacionadas com o 

“casamento forçado” aparentam ser encaradas como uma prática social aceitável e não 
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censurável, não obstante violarem os direitos das crianças e recentemente terem sido 

criminalizados. 

De acordo com Arthur e Sitoe (2011), com base nos resultados de uma pesquisa 

desenvolvida pela WLSA, em Moçambique, não só os sectores mais conservadores como 

também diversas instituições com funções de governação e legislativas tendem a 

manter um posicionamento ambíguo e ambivalente em relação a esta matéria, 

manifesto em discursos e em acções visando, por um lado, o cumprimento dos direitos 

da criança e, simultaneamente, a preservação das instituições culturais (S. M. X. Pinto, 

2017, p. 9 a 33). 
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4. Os conflitos sociais e as redes de instâncias de resolução de conflitos: pluralidade, 

porosidade, articulação, complementaridade e concorrência em diversas configurações 

Ao pluralismo jurídico analisado no capítulo 2, deste relatório corresponde uma 

pluralidade de instâncias de resolução de conflitos. O CFJJ, desde a sua fundação, tem-

se dedicado ao estudo da pluralidade de instâncias de resolução de conflitos existentes 

no Estado e na Sociedade Moçambicana47. 

Assim, a paisagem das justiças moçambicana é de uma enorme riqueza e complexidade. 

Entre o vasto leque de instâncias comunitárias estabelecem-se, por vezes, relações de 

rivalidade, mas tantas vezes de complementaridade. As autoridades tradicionais, os 

tribunais comunitários, os grupos dinamizadores, a Associação de Médicos Tradicionais 

(AMETRAMO), os líderes religiosos, as ONG’s, entre outras instâncias, articulam-se ao 

nível local configurando redes de litigação. É difícil prever à priori o que se encontra no 

terreno, onde dinâmicas locais e iniciativas de âmbito internacional se articulam com as 

dinâmicas do Estado presentes e passadas, constituindo, em cada momento e em cada 

espaço, configurações específicas(Araújo & José, 2007). 

5.5. As redes de instâncias de resolução de litígios em Inhagoia B, Bairro Jorge Dimitrov 

e Macóssa: diferentes configurações de Justiças48 

Num dos bairros da cidade de Maputo, Inhagoia «B», Araújo e José (2007) encontraram 

como principais instâncias de resolução de conflitos, o grupo dinamizador e o tribunal 

comunitário, que se articulam num ambiente de alguma complementaridade. As lógicas 

de funcionamento das duas instâncias são, no entanto, muito diferentes, variando no 

grau de proximidade de comportamentos com o judiciário, no empenhamento na 

                                                      

47 Entre outros ver Santos e Trindade (2003a, 2003b), Araújo e José (2007), Araújo (2014) e Fumo et al. 
(2017) 
48 Esta investigação correu no âmbito da actividade do CFJJ, transcrevendo-se excertos de Araújo e José 
(2007). 
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promoção da conciliação, no grau de autoridade, na celeridade e na legitimidade que 

usufruem. Cabe, em regra, aos utentes escolher a instância que privilegiam para resolver 

o seu conflito. Ainda que o secretário de bairro, líder do Grupo Dinamizador, não se 

assuma como instância de resolução de litígios, reconhecendo o TC como a instância por 

excelência com competência para o efeito, recebe um volume de queixas muito superior 

e tem um papel dominante. 

O tribunal comunitário enfrenta um conjunto de dificuldades que derivam, em grande 

medida, da falta de regulamentação da lei e da inexistência de qualquer apoio ou 

orientação por parte do Estado. Ora, no de TC de Inhagoia «B», uma vez que a maioria 

dos juízes deixou de comparecer, havendo apenas dois que permanecem em funções. O 

estudo realizado por Gomes et.al. (2003)j á mostrava que muitos tribunais optam por 

saídas pragmáticas, que implicam uma discrepância da prática em relação à lei, sendo 

que muitos funcionam sem quórum. Em Inhagoia «B», a opção não passou por fechar, 

nem por deliberar com um número inferior a três juízes, mas por uma outra solução. 

Assim, dois dos juízes foram nomeados pelo juiz presidente, sem se ter levado a cabo 

qualquer processo de eleição. Este é apenas um exemplo que ilustra como o 

funcionamento dos tribunais comunitários está, em grande medida, entregue às 

iniciativas locais, estando mais próximo dos perfis dos intervenientes, do que dos 

princípios estipulados na lei (Araújo e José, 2007). 

Estas duas instâncias, secretário de bairro e tribunal comunitário, não funcionam 

isoladamente. Na investigação constatou-se que, muitas vezes, a estratégia de resolução 

de litígios passa por instâncias mais próximas, como a família, as igrejas ou os notáveis 

do bairro. Em regra, os litigantes recorrem às mais estranhas, como o tribunal 

comunitário ou o secretário de bairro, quando a primeira tentativa fracassa. Os casos 

resolvidos pelo secretário de bairro podem chegar-lhe directamente (antes ou depois 

de discutidos em família ou com notáveis), ser remetidos pelo tribunal comunitário 

(questões de terrenos) ou por qualquer uma das estruturas da hierarquia do grupo 

dinamizador (chefes de 10 casas ou chefes de quarteirão). Do secretário de bairro, os 
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casos podem seguir em recurso para o tribunal comunitário, considerado instância 

superior; para a polícia ou, quando são casos de feitiçaria, para a Ametramo. Ao 

contrário do secretário de bairro que, gozando de maior popularidade, é procurado com 

frequência em primeira instância; a actividade do tribunal comunitário depende, em 

grande medida, do impulso dado por outras instâncias, isto é, dos casos que lhe são 

enviados. O tribunal comunitário remete também casos para outras instâncias, como o 

secretário de bairro (questões de terrenos), a Ametramo e a Polícia da República (Araújo 

e José, 2007). 

Num outro bairro de Maputo, Jorge Dimitrov, verificámos a existência de uma 

configuração de justiça completamente diferente. Na altura da pesquisa não existia no 

bairro um tribunal comunitário em funcionamento. Nos anos 1980’ foi criado um 

tribunal popular de base, que, segundo a lei, deveria ter sido transformado em tribunal 

comunitário e permanecer em funcionamento nos dias de hoje. No entanto, este 

tribunal encerrou e a desempenhar as suas funções encontra-se um gabinete de 

atendimento da ONG Mulher Lei e Desenvolvimento (MULEIDE), que funciona na sede 

do Grupo Dinamizador. O chamado «Grupo da Educação Legal da MULEIDE» que, no 

bairro de Jorge Dimitrov, conduz as sessões de resolução de conflitos, é composto 

exclusivamente por membros da comunidade. Entre estes, encontramos o Secretário de 

Bairro-Adjunto do Grupo Dinamizador (SBA) e duas ex-juízes do tribunal que encerrou. 

Todos/as se intitulam «conselheiros/as», procurando distanciar-se do formalismo 

associado aos juízes. O tipo de casos processados depende, em grande medida, da 

procura. Qualquer pessoa pode apresentar um conflito na MULEIDE, mas dos 16 casos 

observados, 14 foram apresentados por mulheres, com idades variáveis, e dois foram 

apresentados por homens em nome das filhas (casos de reconhecimento de 

paternidade), o que vai ao encontro do grupo alvo da ONG: as mulheres. O atendimento 

caracteriza-se por um comportamento mais informal do que, em regra, encontramos 

nos TC’s. 
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A actuação deste grupo da MULEIDE encontra-se no cruzamento de diferentes espaços 

que correspondem a diferentes lógicas jurídicas e políticas. Está próxima do espaço 

estatal, na medida em que ocupa um lugar que a lei atribui aos tribunais comunitários e 

se articula com a estrutura do Grupo Dinamizador. Tal como nos tribunais comunitários, 

a equipa é constituída por membros da comunidade, actuando, desse modo, numa 

lógica do espaço local e recorrendo ao direito local. Por outro lado, a equipa está 

vinculada ao espaço global e ao direito internacional pela sua associação a uma ONG de 

defesa dos direitos humanos internacionais. O resultado passa por uma forma de 

actuação própria, rica em estratégias de funcionamento que visam harmonizar o 

contacto entre os vários espaços e direitos, evitando o conflito entre os mesmos, 

usando-os, muitas vezes, selectivamente de acordo com os objectivos das/os 

conselheiras/os e das partes. 

Em Macossa, um distrito do interior, situado na região norte da Província de Manica, 

deu-se conta de uma rede de instâncias de resolução de conflitos com uma configuração 

substancialmente diferente. Ao contrário da capital do país, os grupos dinamizadores 

não estão implementados e as autoridades tradicionais (AT’s) mantêm um peso 

bastante forte, auferindo de uma legitimidade acentuada. A rede dos tribunais 

populares não se estendeu ao distrito e a recente tentativa da Delegação de Registos e 

Notariados de criar tribunais comunitários passou pelo aproveitamento da legitimidade 

das AT’s, criando-os a partir da estrutura tradicional. Dos sete tribunais criados, apenas 

um se reconhece como tribunal, remetendo os relatórios de actividade para a Delegação 

dos Registos e Notariado. A maioria da população desconhece a existência de tribunais 

comunitários, continuando a reconhecer as autoridades tradicionais como juízes. Sem 

tribunal judicial no distrito, a coesão social é garantida pela articulação do trabalho entre 

os régulos, os sapandas, os fumos (estes últimos são autoridades tradicionais, 
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hierarquicamente abaixo do régulo), as igrejas, as famílias, a Ametramo e a própria 

polícia.49 

5.6. As instâncias locais de resolução de conflitos e os papéis de género 

Arthur & Megia, (2006)a propósito de um estudo que realizaram sobre as instâncias 

locais de resolução de conflitos, o acesso das mulheres à justiça e a resolução dos casos 

de violência doméstica apresentam-nos o seu retrato dessas instâncias locais. 

Pelo que foi observado, constatamos a existência de vários factores que influenciam o 

funcionamento dos tribunais comunitários. Em primeiro lugar, se existe ou não 

continuidade em relação aos extintos tribunais populares no que concerne à sua 

composição. Em alguns tribunais comunitários rurais e urbanos nas províncias 

estudadas, onde ainda se encontra presente pelo menos um dos antigos membros, há 

um funcionamento mais regular, maior conhecimento da lei ou maior preocupação em 

conhecê-la, e mais legitimidade perante os residentes da área da sua jurisdição (…). 

Em segundo lugar, a continuidade na estrutura política do bairro influencia igualmente 

o funcionamento dos tribunais comunitários. Tal é o caso do município da cidade da 

Beira que, desde o ano 2003, com a vitória da Renamo nas eleições locais, substituiu as 

estruturas dos bairros, seguindo com a linha anterior de partidarização das mesmas. O 

secretário do bairro e os seus assessores foram indigitados entre os militantes da 

Renamo ao nível da cidade. Uma vez empossados, estes prosseguiram com o processo, 

retirando a maioria dos membros antigos que faziam parte dos tribunais comunitários e 

das secções de assuntos sociais, por serem da OMM ou estarem conotados com o 

partido Frelimo (…). 

Finalmente, outros factores que podem influenciar têm a ver com: i) a disponibilidade 

de pessoas mais letradas ou com maior conhecimento da legislação para fazer parte dos 

                                                      

49 As sínteses apresentadas correspondem à investigação de Araújo e José (2007) e Araújo (2014). 
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tribunais comunitários; ii) algum apoio, ainda que esporádico, por parte das instâncias 

judiciais ao nível distrital ou provincial. 

Na realidade, só na província de Inhambane se encontraram evidências de alguns 

contactos entre a procuradoria e os tribunais comunitários. Nas restantes províncias o 

cenário é bastante desolador, onde para além da falta do material mais básico, como 

papel, canetas ou lápis, nunca beneficiaram de actividades de capacitação dos juízes 

nem de outras iniciativas que pudessem significar um reconhecimento do seu trabalho. 

De notar que, apesar da maioria dos conflitos resolvidos a este nível terem a ver com a 

família, nenhum dos juízes entrevistados conhecia a Lei de Família aprovada em 2004, 

nem possuía uma cópia da mesma. 

Todos estes aspectos têm expressão nas várias modalidades de articulação dos tribunais 

com as autoridades do bairro e outras instâncias, revelando estratégias locais e 

equilíbrios de poder. De uma maneira geral, no entanto, é o Secretário do bairro quem 

controla as diversas instâncias. Num caso extremo, verificado num bairro do distrito do 

Dondo, Sofala, é ele quem exerce simultaneamente a função de presidente do tribunal 

comunitário (…). 

Na prática, no entanto, nem sempre o processo decorre de forma tão pacífica e ordeira 

e podemos encontrar relações de competição ou de cooperação. No primeiro caso, 

temos as situações em que elas competem entre si por maior legitimidade, usurpando-

se mutuamente as funções. No segundo caso, a complementaridade manifesta-se 

quando as competências específicas de cada instância são chamadas a intervir na 

resolução dos conflitos. Por exemplo, quando os casos têm a ver com violência sexual 

de menores, a presença de representantes das OMM é indispensável ou então, quando 

surgem acusações de feitiçaria, pede-se o concurso de curandeiros, tal como observado 

na maioria dos tribunais comunitários. 

No que concerne aos tribunais comunitários, verificamos que, quando os tribunais 

comunitários ou não existem ou estão muito débeis, é a Secção dos Assuntos Sociais do 
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bairro ou o Conselho de policiamento comunitário que concentram em si a resolução de 

problemas locais, o que foi observado em vários bairros da cidade da Beira. 

Outras situações de competição envolvem normalmente a disputa em tratar os casos, 

visando impor-se como a única instância legítima e célere na resolução de conflitos. 

Conforme argumentado tanto num bairro da Beira como da cidade de Maputo, o 

problema está em que o pagamento destinado a cobrir os custos do processo, mesmo 

que por vezes irrisório, desperta o interesse de algumas instâncias. 

No que concerne à OMM, cujas funções de mediação sobretudo em conflitos familiares 

têm sido destacadas (Osório et al., 2000, 2002), tem vindo a diminuir o nível de 

intervenção nas comunidades observadas. Com excepção da cidade de Maputo, onde a 

OMM funciona de maneira autónoma e mantém gabinetes para resolução de conflitos 

familiares, a organização não intervém de maneira independente, antes é convidada a 

colaborar com outras instâncias. No município da Beira, todavia, com a Renamo no 

controle executivo, quem está presente ao nível dos bairros é a Liga Feminina da 

Renamo. 

Os curandeiros, organizados pela AMETRAMO (Associação dos Médicos Tradicionais de 

Moçambique) ou pela AERMO (Associação dos Ervanários de Moçambique, actuando 

sobretudo na Beira) estão muito presentes ao nível local, sendo chamados a colaborar 

na resolução de conflitos pelas estruturas do bairro, articulando com os tribunais 

comunitários e os Assuntos Sociais. No entanto, nem sempre esta articulação é pacífica, 

havendo tensões visíveis. Para outras instâncias, todavia, o reconhecimento da 

intervenção dos curandeiros vem, como já apontou Meneses et al.(2003, pp. 410–

413)da capacidade destes em enquadrarem problemas como a inveja ou a malquerença 

que, mesmo não cabendo no âmbito da lei, provocam instabilidade e disfuncionalidade. 

Em geral verifica-se uma quase total predominância de homens nestas instâncias. 

Embora Bigudaren e Estrella (2002), afirmem que com a abertura democrática mulheres 

e jovens começam a participar mais activamente, a situação encontrada vai 
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exactamente no sentido contrário, pois que a representação feminina presente na 

composição dos tribunais populares se retraiu ao longo dos tempos, estando quase 

ausente hoje em dia. 

Como dissemos atrás, no entanto, representantes da OMM e da Liga Feminina da 

Renamo (no caso do município da Beira), são chamadas quando se trata de questões 

envolvendo crimes sexuais contra crianças ou jovens. Aliás, esta progressiva inclusão das 

mulheres como mediadoras, acantonando-as ao que é julgado ser de sua competência, 

é geral. Um secretário de bairro explica que quando precisam, chamam “as OMM 

inteligentes”(Arthur & Megia, 2006). 

Ao nível da cidade da Beira e de Maputo, sobretudo, existe uma articulação com as 

esquadras de polícia e por vezes directamente com os Gabinetes, sendo-lhes enviados 

os casos que consideram exceder a sua competência (p.e., ofensas corporais voluntárias 

qualificadas) ou então quando as partes em conflito se recusam a aceitar as conclusões 

do processo de mediação. 

5.7. Mapa das Justiças comunitárias no Distrito de Kampfumo 

Na sequência do trabalho efectuado anteriormente em Inhagaria B e Bairro Jorge 

Dimitrov, Araújo (2014, p. 261 a 265 e 491 a 515), logrou provar a hipótese que as 

“justiças comunitárias” também existiam no interior da cidade de Maputo. Recorreu a 

um conceito flexível de Justiças comunitárias em que estas são instâncias de resolução 

de conflitos, reconhecidas por tal por quem lhes acede, com um lastro de organização e 

institucionalização, um que uma terceira parte imparcial, externa ao poder judicial, 

promove uma solução, podendo actuar segundo critérios diversos e agir como 

facilitador ou de modo impositivo. Assim, com este conceito amplo mapeou as justiças 

comunitárias existentes no distrito de Kampfumo. 

Dada a extrema heterogeneidade estatal, a categoria de instâncias criadas no âmbito do 

Estado integram: o IPAJ, cuja acção de resolução de conflitos extrajudicial é definida por 
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lei; o Centro de Mediação e Arbitragem Laboral (CEMAL); a clínica jurídica que funciona 

no interior de uma universidade estatal, seguindo os termos da lei estatal e recorrendo 

a técnicos jurídicos reconhecidos pelo IPAJ; as secretarias de bairro, extensão do Estado 

na comunidade, cuja escassa regulamentação central e municipal abre espaço a formas 

de actuação heterogéneas; os Gabinetes de Atendimento à Mulher e Criança Vítimas de 

Violência, uma instância intermédia entre a família e o Estado; e as esquadras de polícia, 

o mais intenso dos híbridos jurídicos, uma estrutura de autoridade estatal onde se 

reproduzem formas de actuação de instâncias classificadas como “tradicionais”, 

“comunitárias” ou “populares”. A segunda categoria cobre instâncias criadas por 

iniciativa privada na esfera do mercado ou no âmbito da comunidade e inclui: as ONG’s 

ou associações congéneres que funcionam sob o pilar da comunidade e acumulam 

funções de apoio jurídico e resolução de conflitos (Liga dos Direitos Humanos, MULEIDE, 

AMMCJ, Nós por Exemplo); a clínica jurídica de uma universidade privada que, tal como 

a clínica jurídica da universidade pública, visa promover o acesso ao direito e à justiça e 

é por isso uma instância assente no princípio da comunidade, embora seja influenciada 

pelo pilar do mercado no sentido em que pertence a uma universidade que tem em vista 

o lucro; e o Centro de Arbitragem, Mediação e Conciliação criado pela Confederação das 

Associações Económicas de Moçambique, que não tem fins lucrativos mas age no 

horizonte da promoção de um melhor ambiente de negócios, assentando claramente 

nos princípios do mercado. A terceira categoria é a das instâncias que se classificam 

como tradicionais num contexto de crescente afirmação do Estado moderno e inclui, 

neste sentido, apenas a AMETRAMO. A quarta categoria cobre as justiças comunitárias 

criadas no âmbito das igrejas e comunidades religiosas e assume também uma imensa 

heterogeneidade. 

Estas instâncias podem ser mais ou menos formais na sua forma de actuação, isto é, ser 

mais ou menos rígidas nos procedimentos e recorrer a diferentes combinações jurídicas 

resultantes da interlegalidade. Com excepção do Centro de Arbitragem, Mediação e 

Conciliação, “voltado” para a grande conflitualidade comercial, são dirigidas a cidadãos 

ou cidadãs com baixos recursos económicos e proporcionam serviços a custos muito 
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reduzidos ou sem qualquer custo. O que as distingue é, em grande medida, a visibilidade 

social e a capacidade de acolherem as expectativas dos cidadãos e das cidadãs. 
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Figura 4: Mapa das Justiças comunitárias do distrito de Kampfumo 

 

Fonte: (Araújo, 2014) 
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A relação entre as instâncias é variável e pode ser de cooperação ou competição. Os 

cidadãos usufruem das possibilidades de “forum shopping”, circulando entre as 

mesmas, de acordo com o grau de acessibilidade, as suas expectativas ou o problema 

em causa e recorrendo, muitas vezes, a múltiplas instâncias no âmbito do mesmo 

conflito. Nesse sentido, a competição entre as instâncias pode desafiá-las a 

proporcionarem um melhor serviço aos utentes que as procuram. 

No contexto de Kampfumo, as instâncias escolhidas fazem parte da rede de fórum 

shopping que é mobilizada selectivamente por cidadãos deste e de outros distritos. 

Todas elas proporcionam uma justiça economicamente acessível, compreensível e 

assente em procedimentos flexíveis. No entanto, configuram três formas de hibridismo 

que resultam em justiças comunitárias com perfis diferentes. A esquadra da PRM 

enquanto justiça comunitária é uma instância nascida do Estado heterogéneo com 

ampla visibilidade, cuja legitimidade tem origem na articulação da autoridade que o 

Estado moderno lhe atribui com a rapidez, a flexibilidade e a proximidade humana 

próprias de justiças comunitárias como os tribunais comunitários ou as autoridades 

tradicionais. O Gabinete Modelo de Atendimento à Mulher e Criança Vítimas de 

Violência é parte de uma iniciativa estatal, nascida no contexto de convenções e 

discussões internacionais, para deslegitimar e combater a violência contra as mulheres 

na esfera doméstica. À semelhança da esquadra, combina a autoridade da esfera estatal 

com a da familiaridade dos procedimentos, mas, ao contrário da primeira, foi criada com 

uma componente de aconselhamento, sem que tenha sido claramente definido que 

forma este deve tomar. A Nós por Exemplo é uma associação independente do Estado 

que resolve os conflitos a partir da combinação entre o direito estatal e os direitos da 

comunidade e do espaço doméstico. A sua legitimidade resulta apenas da empatia e da 

relação de confiança que estabelece com as partes, bem como da consensualidade das 

soluções que alcança. A heterogeneidade da Esquadra assenta em duas principais 

disjunções entre o direito Estatal e as práticas. A primeira é a disjunção entre as 

competências atribuídas pelo Estado e um leque muito mais abrangente de casos 
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aceites, isto é, em vez de receber apenas casos criminais, a Esquadra resolve por 

consenso os designados “casos sociais”, de que se destacam os conflitos ocorridos na 

esfera do mercado (formal e informal). A segunda disjunção prende-se com a não 

abertura de processo em casos criminais classificados e tratados como casos sociais. Os 

litígios classificados como “casos sociais” são, em regra, conflitos simples que resultam 

de relações implexas, não envolvem violência continuada e demandam solução rápida. 

A resolução faz-se por aproximação ao consenso, num registo compreensível aos 

litigantes. A resposta é rápida e eficiente e assenta num registo próprio da conciliação. 

Os discursos da polícia são atravessados, em maior ou menor grau, por formas subtis de 

coacção, como a ameaça de abertura de processo ou de prisão. Isto não significa que as 

partes tendam a aceitar soluções que lhes são prejudiciais ou impostas em absoluto, 

mas que a ideia partilhada pelo Comandante e pelos oficiais de permanência de que as 

soluções resultam de consensos é uma aproximação idealizada às práticas. Por outro 

lado, a elevada procura da esquadra não se explica apenas pelos meios de coação de 

que dispõe, mas pela combinação dessa autoridade com o uso de mecanismos 

semelhantes aos das justiças comunitárias que sofreram processos de erosão na cidade. 

As esquadras são procuradas como sucedâneos de estruturas como os tribunais 

comunitários e as autoridades tradicionais quando estas se extinguem ou, por diferentes 

razões, se desvirtuam. 

A Associação Nós por Exemplo está fora das paredes do Estado e é a instância onde a 

interlegalidade dá lugar a combinações mais criativas, isto é, acordos variados, 

exequíveis, que transcendem o direito estatal e o direito dos espaços doméstico e da 

comunidade, indo ao encontro das expectativas das partes. A flexibilidade está aqui de 

mãos dadas com a empatia, as necessidades específicas dos casos, a vontade das partes 

envolvidas, o contexto de ocorrência do conflito e os direitos assegurados pela lei. A 

linguagem e os procedimentos são familiares às partes e, em cada momento, podem ser 

dados esclarecimentos sobre as garantias asseguradas pelo direito estatal, bem como 

sobre os procedimentos judiciais para o caso nem discussão. A equipa de resolução 
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demora-se nos conflitos, abordando-os na sua globalidade, procurando dar resposta às 

várias dimensões que estão em causa(Araújo, 2014, p. 261 a 265 e 491 a 515).50 

5.8. O relacionamento entre as “instituições” de resolução de conflitos e o fórum 

shopping no distrito de Mossurize 

Patrício (2016) estudou as instâncias de resolução de litígios do distrito de Mossurize. 

Na vila-sede de Espungabera mapeou as seguintes instâncias: 1) Procuradoria Distrital 

(sita no edifício da Conservatória do Registo Civil); 2) Tribunal Distrital; 3) Administração 

Distrital; 4) IPAJ; 5) Gabinete de atendimento à mulher e crianças de violência 

doméstica; 6) comando Distrital de PRM; 7) AMETRAMO (ver infra na Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

50 Os autores do relatório transcreveram os excertos que consideraram mais relevantes para sintetizar as 
análises e conclusões de Sara Araújo (2014). 
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Figura 5: Localização das instâncias de resolução de conflitos na vila-sede 
de Espungabera- imagem retirada do Google Earth e editada por (Patrício, 

2016) 

 

As instâncias coexistentes no distrito moçambicano de Mossurize se relacionam de 

forma integrada, reconhecendo-se e remetendo casos entre si, frequentemente em 

articulação e colaboração, numa coexistência essencialmente pacífica. Contudo, a 

fragmentação da arena judicial local, com a pulverização de diversos provedores de 

justiça, cujas jurisdições e competências acabam por ser muito semelhantes, contribui 

para que se verifiquem situações de competição entre eles. Quando os procedimentos 

são levados a cabo de acordo com as regras estabelecidas, por exemplo quando um caso 

é apresentado na PRM, depois entregue ao Ministério Público e dali para o Tribunal 



 

 160 

Judicial, pode afirmar-se que esta colaboração representa mesmo uma situação de 

constituição mútua: a acção de cada uma das instâncias dá sentido à existência da 

instância que se lhe segue. Por sua vez, quando uma instância excede os limites da sua 

competência e resolve um conflito que não é da sua alçada, tomando decisões 

”irregulares” e impedido a instância “correcta” de tomar conhecimento do caso e sobre 

ele decidir de acordo com as normas estipuladas (como sucede com a PRM ao sonegar 

informação à Procuradoria), um dos resultados mais prováveis é a anulação recíproca: 

as partes em disputa não vão ficar satisfeitas com a decisão, pelo que muito 

provavelmente irão recear apresentar-se naquela instituição no futuro, e a instância 

com competência para agir foi cerceada na sua capacidade de actuação. Desta forma, o 

relacionamento entre as diversas instituições de resolução de conflitos não é 

padronizado e acaba por ser definido quase de uma forma ad- hoc, podendo 

desenvolver-se em colaboração ou em conflito(Patrício, 2016, p. 206). 

Especificamente no caso rural moçambicano aqui analisado, a incipiência das estruturas 

judiciais do Estado tem vindo a confluir para que as autoridades tradicionais continuem 

a desempenhar um papel jurídico fundamental, principalmente ao nível das 

comunidades mais isoladas, junto das quais auferem ainda hoje de uma legitimidade 

inquestionável e reconhecida pela maioria dos cidadãos. A delimitação das fronteiras de 

autoridade adquire, assim, contornos ambíguos e a ausência de regulação específica e 

efectiva possibilita que estas ultrapassam as suas competências quando, por exemplo, 

decidem sobre casos criminais e sobre eles exijam o pagamento de multas. 

De um modo geral os conflitos e a competição entre as diferentes legalidades ainda 

existem em Mossurize, o que significa que, apesar de o panorama jurídico do distrito 

não ser muito turbulento, ainda há um longo caminho de negociações e aprendizagens 

a percorrer até que cada um respeite os seus próprios limites e os dos outros. Se os 

litigantes exercem o forum shopping no sentido de procurar a instância que lhe resolverá 

os problemas com o menor prejuízo pessoal possível, por outro lado as próprias 

instâncias de resolução de conflitos exercem um shopping for foruns quando competem 
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entre si por “clientes” que lhes reconheçam a capacidade de dirimir conflitos e 

concorram, assim, pelo controlo das populações – nem que para isso os impeçam de 

aceder à instituição mais adequada para lidar com os seus problemas. Provedores e 

litigantes instrumentalizam, assim, a incapacidade do Estado de exercer um controlo 

efectivo sobre as jurisdições existentes. 

O pluralismo jurídico é reconhecido como o sistema de justiça do Estado moçambicano, 

um reflexo da coexistência pacífica entre ordens normativas ou sistemas legais distintos, 

um reconhecimento estatal de uma pluralidade que surge como não-problemática, 

inclusiva e geradora de vantagens recíprocas, enquanto que, na realidade, evidencia 

afinal uma lógica de competição, de sobreposição e de disputas de autoridade entre 

diversas jurisdições (Kyed, 2009, p. 88). Se, por um lado, existem perspectivas que 

defendem que o pluralismo jurídico não é um mero reconhecimento de uma situação 

empírica pré-existente mas sim um meio através do qual o Estado procura, 

subliminarmente, estabelecer sistemas legais diferenciados para a sua população e 

regular os provedores de justiça “não-estatais”, garantindo a superioridade da 

autoridade do Estado, das suas leis e instituições(Kyed, 2009, p. 89 e 90), por outro lado, 

e tal como parecem afirmar as evidências observadas em Mossurize, a competição 

dentro da arena judicial local decorre muito mais da própria incapacidade e 

impossibilidade do Estado conseguir impor efectivamente a sua jurisdição em todas as 

localidades e povoações do distrito. Com efeito, se na vila-sede predominam as 

“instituições estatais oficiais” e a população parece saber com maior clareza “quem 

decide sobre o quê”, nos postos administrativos essas delimitações tornam-se mais 

fluídas e as instâncias “de base” podem decidir sobre praticamente tudo. Porém, nem 

na vila-sede o Estado parece ser capaz de determinar com clareza os respectivos limites 

de autoridade das suas diferentes instâncias – disso são prova o Administrador, a quem 

não cabem funções judiciais mas que é ainda hoje encarado como um suposto tribunal 

superior de recurso, numa espécie de reminiscência ou continuidade com o período 

colonial, quando era ao Administrador do distrito que cabia o poder de julgar as 

questões entre os indígenas; mas também é disso prova a polícia (PRM), que exacerba 
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o seu poder de mediação e, recorrendo à extorsão, promete resoluções favoráveis a 

quem foge do prejuízo, sonega informações ao Tribunal Judicial e à Procuradoria e 

atropela os direitos fundamentais dos cidadãos, constitucionalmente consagrados, que 

deveria proteger. 

De facto, nestes contextos rurais e de grande distância física face à capital do Estado, e 

onde existem grandes obstáculos de acesso constituídos pela própria geografia local, 

como é Mossurize, verifica-se o que James Scott define da seguinte forma: “political 

control sweeps readily across a flat terrain. Once it confronts the friction of distance, 

abrupt changes in altitude, ruggedness of terrain, and the political obstacle of 

population dispersion and mixed cultivation, it runs out of political breath. (…) Modern 

concepts of sovereignty make little sense in this setting”(Scott, 2009, p. 54).É com este 

mesmo sentido que Jocelyn Alexander também afirma “where there are no roads, there 

is no government presence” (Alexander, 1997, p. 12). Com efeito, a falta de controlo 

sobre a arena judicial local em Mossurize, onde as delimitações das instâncias de 

resolução de conflitos são fluídas, contribuem para que o tipo de pluralismo jurídico 

reproduzido neste distrito represente uma fraqueza ou uma incapacidade de controlo 

do Estado, à semelhança do que se verificava no período colonial e durante o período 

socialista, tornando mesmo bastante discutível a própria aplicação do conceito de 

soberania estatal nesta região. De facto, o Estado em Mossurize parece ser mais um 

conjunto de “soberanias não-unitárias e não-unidireccionais” (Bertelsen, 2007, p. 204) 

ou um conjunto horizontal interligado de soberanias parciais (Comaroff & Comaroff, 

2006, p. 35).51 

 

                                                      

51 Estivemos a citar Patrício (2016). 
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5.9. Os Tribunais comunitários em acção nos distritos de Morrumbene (Inhambane), 

Cheringome (Sofala), Cidade de Tete e distrito de Moatize (Tete) e Ribaué (Nampula) 

No âmbito da reforma da LDTC, o CFJJ, em 2017, realizou um estudo que intitulou “O 

funcionamento do Tribunais Comunitários e a sua Interacção com os Palácios de 

Justiça”. Nesse estudo, (Fumo & et al, 2017), transcreve-se a apresentação de 

competência dos Tribunais Comunitários, os objectivos da investigação e as principais 

conclusões. 

Os tribunais comunitários têm competência para julgar pequenos conflitos de natureza 

cível e sobre questões emergentes de relações familiares que resultem de uniões 

constituídas segundo os usos e costumes, tentando sempre que possível a reconciliação 

entre as partes, e também têm a competência de conhecer de delitos de pequena 

gravidade, que não sejam passíveis de penas privativas de liberdade a que se ajustem 

medidas como crítica pública; prestação de serviço à comunidade por período não 

superior a trinta dias; multa cujo valor não exceda 10 000,00 MT; privação por período 

não superior a trinta dias do exercício do direito cujo uso imoderado originou o delito; 

indemnização de prejuízos causados pela infracção, podendo esta medida, ser aplicada 

autonomamente ou acompanhada de qualquer das outras e ainda, praticar todos os 

actos de que sejam incumbidos pelos tribunais judiciais (artigo 3º). 

Fixando a tutela dos tribunais comunitários aos governos provinciais, a lei que cria os 

tribunais comunitários nunca foi regulamentada, impedindo a eleição regular e 

transparente dos juízes, bem como a definição de regras processuais, de recurso e 

procedimentos padronizados que devem nortear a actuação dos tribunais comunitários. 

Actuando fora da organização judiciária, sem o apoio técnico dos tribunais judiciais, os 

tribunais comunitários “estão entregues a si próprios e suas capacidades de 

improvisação” (Gomes et al., 2003, p. 329), funcionando com todas carências humanas 

infra-estruturas e financeira, e actuando fora dos limites da lei. 
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Passados 25 anos da criação dos tribunais comunitários, a lei que os cria, revela-se 

desfasada no tempo, colocando um verdadeiro desafio ao funcionamento destas 

instâncias, impondo a necessidade de se proceder a reforma da referida lei. 

A investigação teve como objectivo, a recolha de informações para apoiar no processo 

de revisão da Lei Orgânica dos Tribunais Comunitários com base na identificação do/a: 

 Escopo de actuação dos tribunais comunitários; 

 Características funcionais estruturais dos tribunais comunitários 

 Enquadramento institucional dos Tribunais Comunitários; 

 Articulação entre os Tribunais Comunitários e as instituições integradas nos 

palácios de Justiça (PIC. PGR, Tribunal, IPAJ); 

 Articulação dos Tribunais Comunitários com outras instâncias locais de resolução 

de conflitos. 

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 26 de Abril a 04 de Maio de 2016 em 

quatro províncias do país nomeadamente província de Inhambane (distrito de 

Morrumbene), província de Sofala (distrito de Cheringoma), província de Tete Cidade de 

Tete e distrito de Moatize) e Nampula (distrito de Ribáué). 

Dessa pesquisa realizada nos referidos distritos, das quatro províncias permitem retirar 

as seguintes principais conclusões: 

 Os tribunais comunitários continuam a ser uma instância de resolução de conflitos 

muito importantes para promover o acesso à justiça da comunidade. Em termos de 

procedimentos rituais continua a produzir uma justiça célere e culturalmente 

próxima dos universos simbólicos dos seus mobilizadores, privilegiando a mediação 

e conciliação dos conflitos; 

 Não obstante a celeridade, é suspeita a qualidade da justiça produzida por estas 

instâncias quando avaliada a luz dos direitos humanos. Por veicularem uma justiça do 

tipo comunitário, baseada nos hábitos e costumes comunitários, é permeável a 

praticas culturais nocivas particularmente contra a mulher e crianças, 
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particularmente pelo facto dos tribunais comunitários funcionarem entregues a si 

próprios sem qualquer tipo de orientação por parte das instâncias judiciárias. 

 De modo geral os tribunais comunitários funcionam em condições bastantes 

precárias. Em termos de instalações encontram-se situações diferenciadas entre os 

diversos tribunais comunitários observados. Alguns tribunais comunitários não 

dispõem de instalações próprias, outras não possuem instalações condignas de 

trabalho, ou funcionam ao relento, actuando de forma sazonal em função das 

condições climáticas. Há casos também em que os juízes partilham instalações com 

os secretários dos bairros. Salvo raras excepções, poucos tribunais observados 

dispõem de condições que possam ser reputadas de dignas; 

 O mesmo ocorre em relação ao mobiliário e outro material de apetrechamento dos 

tribunais. Muitos tribunais funcionam com pouca mobília e com recursos materiais 

escassos para condignidade da administração da justiça, o que de certo modo pode 

afectar a sua auto-estima e a forma que são observados pela comunidade; 

 Os juízes dos tribunais comunitários exercem as funções por muitos anos. Embora 

em alguns casos tenham existido eleições, eles não exercem o mandato fixado por 

lei, ficando nos cargos por muitos anos; 

  De modo geral o registo dos actos processuais é simples. Salvo raras excepções os 

processos contêm as declarações das partes, escassas informações sobre a 

identidade das partes, e o objecto do litígio.  

 Os tribunais comunitários por vezes operam fora dos limites legais fixados pela lei 

que os criam. Por vezes lidam com matéria da competência exclusiva dos tribunais 

judiciais. 

 Não foram encontradas formas de compensação dos tribunais comunitários pelas 

autoridades públicas e/ou privadas. Este constituí um dos grandes problemas 

encontrados na pesquisa, pelo facto dos juízes entenderem que estar a exercer um 

serviço público importante, porém sem dispor de nenhuma compensação; 

 Não foram encontradas as regras de cobrança de taxas de justiça e multas. Diversos 

tribunais fixam taxas de justiça e multas por critérios próprios. 
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 A tutela dos tribunais comunitários é feita pelas Conservatórias de registo e 

Notariado. Esta relação se traduz basicamente no envio de relatórios dos tribunais 

comunitários para aquela instância, eventualmente por alguns apoios de carácter 

material, como papel, esferográfica. 

 Os juízes apresentam idade com uma média superior a 40 anos. 

  Os tribunais comunitários funcionam “em rede” articulando-se com as diversas 

instâncias formais e informais de resolução de conflitos, numa verdadeira divisão 

social do trabalho jurídico. Nas suas actividades, estes articulam com os grupos 

dinamizadores, AMETRAMO, polícia comunitária, Polícia da República de 

Moçambique, IPAJ, tribunais judiciais e procuradorias. 

 Os tribunais comunitários articulam de forma selectiva com as instâncias que 

integram os palácios de justiça. Em alguns casos se articulam com a procuradoria, em 

outros com os tribunais ou ainda com o IPAJ. Raras vezes articulam com a SERNIC. 

Parece prematuro afirmar categoricamente que os Palácios de Justiça impulsionaram 

ou não as actividades destas instâncias comunitárias de resolução de conflitos. 

 A falta de regulamentação da lei dos tribunais comunitários, fixando regras 

processuais, de recurso e procedimentos padronizados tem dificultado a articulação 

dos tribunais comunitários com o Judiciário. Os casos remetidos pelos tribunais 

comunitários, não são tidos como “recurso” sendo, portanto, encarados como 

“novos casos”. Dependendo da sensibilidade dos magistrados, os casos podem ser 

solucionados com base na mediação extra-judicial. A falta de procedimentos 

regulamentados tem levado os tribunais comunitários a recorrer a diversas instâncias 

do Judiciário, tais como os tribunais, procuradorias, polícia e IPAJ com base em 

critérios subjectivos, não raro contraditórios. 

 

5.10. Pluralidade e abandono das instâncias locais de resolução de conflitos 

Através de relatos de diversos estudos existe, por um lado, no território de Moçambique 

diversas realidades e configurações de uma pluralidade de instâncias locais de resolução 
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de conflitos, que atendem as necessidades das populações, conforme as instâncias 

disponíveis, que as populações mobilizam conforme conflitos e as suas estratégias para 

a sua resolução. Por outro lado, não existe uma política pública de articulação e 

consolidação desta rede, encontrando-se as instâncias não estaduais ao abandono. 
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IIª PARTE 

Caracterização da população e cartografia de normas e instâncias locais de resolução 

de conflitos em distritos das Províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula 

Na segunda parte do presente relatório, vamos, em primeiro lugar, proceder à 

caracterização das populações das províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. De 

seguida, apresentaremos uma breve caracterização dos hábitos e costumes das culturas 

da população Macua e Yao, que influenciam as práticas sociais de administração da 

justiça52. Em terceiro lugar, procederemos à caracterização das diversas configurações 

das normas e das instâncias locais de resolução de conflitos através de uma cartografia 

preliminar realizada através do trabalho de campo de recolha de informação nos 

Distritos das Províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Concluiremos esta segunda 

parte, com as conclusões deste estudo exploratório. 

5. Caracterização da população de Niassa, Cabo Delgado e Nampula53 

5.1. Indicadores socio-demográficos da província de Niassa – tamanho, 

estrutura e crescimento da população 

Com um total de 1,722,895 habitantes, o Censo de 2017 mostra que cerca de 25.7% da 

população de Niassa reside nas áreas urbanas e 74.3% nas áreas rurais. De 2007 a 2017, 

a população de Niassa aumentou em 509,497 habitantes, o que representa um 

incremento de 42% enquanto a população geral de Moçambique teve um incremento 

de 35%. Olhando os dados do Censo de 2017, verifica-se que os distritos de Cuamba 

(14.9%), Mecanhelas (14.9%) Mandimba (11.8%) e Lichinga (13.5%) são os mais 

populosos, e juntos concentram cerca de 55.1% da população da província. 

                                                      

52 Neste relatório exploratório, efectuou-se esta breve caracterização, sendo que, em próximas fases 
deste projecto serão apresentadas caracterizações de outras culturas. 
53 Este texto é da autoria de Carmino Machavane (2020). 
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A Tabela 1 apresenta a distribuição percentual da população por sexo, segundo grupos 

etários. Existe uma diferença na proporção de homens e mulheres, sendo 49% dos 

habitantes do sexo masculino e 51% do sexo feminino. A mesma tendência verifica-se 

na população geral, onde encontramos 48% habitante do sexo masculino e 52% do sexo 

feminino. O índice de masculinidade é de 97, significando que existe cerca de 97 homens 

para cada 100 mulheres enquanto na população geral, em cada 100 mulheres há 93,5 

homens. Dos 15 a 35 anos, este indicador regista uma pequena queda, possivelmente, 

devido a uma maior emigração de homens em relação às mulheres. Entretanto, a 

existência de mais homens que mulheres na população idosa é um facto que chama 

atenção e difere do padrão apresentado em outras províncias (INE, 2019a). 

Tabela 1: Distribuição percentual da população por sexo segundo 
grupos de idade 

Grupos 
etários 

Total Homens Mulheres 
Razão de 

masculinidade 

N 1,722,895 838,167 884,728 96.6 
Total 100 100 100  
0 - 4 19,8 20,1 19,6 97.6 
5 - 9 18,2 18,7 17,8 99.6 

10-14 12,7 13.2 12,2 97.1 
15-19 10.3 9,9 10.8 94.9 
20-24 8.6 7.7 9,4 90.3 
25-29 7 6.7 7.2 89.4 
30-34 5,3 5.3 5,3 91.6 
35-39 4,6 4.6 4,7 94.1 
40-44 3.5 3,6 3.3 109.4 
45-49 2,7 2,8 2.7 109.3 
50-54 2 2.1 2 94.5 
55-59 1.4 1,5 1,4 91.6 
60-64 1,1 1,1 1 97.6 
65-69 0,9 0.9 0,9 101.3 
70-74 0.6 0.6 0.6 107.3 
75-79 0.5 0.5 0.5 119.1 
80 e + 0.7 0.7 0.7 113.9 

Fonte de dados básicos: (INE, 2019a) 
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Conforme os dados do Censo, há evidências do carácter jovem da população da 

província de Niassa, pois cerca de 49% desta tem menos de 15 anos. Ademais, a idade 

mediana da província de Niassa é de 17.2 anos, significando assim, que metade da 

população tem idade inferior a 17.2 anos e outra metade tem idade superior a 17.2 anos. 

Os dados mostram diferenças não significativas comparados aos da população geral, 

pois 46,6% da população moçambicana tem menos de 15 anos e a idade mediana é de 

16,6 anos, o que significa que metade da população moçambicana tem idade inferior a 

16,6 anos. 

A província Niassa registou um crescimento médio anual de 3.8% entre 2007 e 2017 

enquanto o país teve uma taxa de crescimento de 2.8% entre 2007 e 2017. Olhando-se 

para a área rural, comparativamente a 2007, o efectivo populacional aumentou em 

370,372 habitantes, correspondente a um incremento de 41,02% e a uma taxa média 

anual de crescimento de 3.6%. Nas áreas urbanas, o aumento foi de 172,596 pessoas, 

correspondentes a 64.4%, e cuja taxa de crescimento anual foi de 3.9%. 

Estado Civil 

A Tabela 2 mostra a distribuição percentual da população de 12 anos e mais da Província 

de Niassa, por sexo, segundo estado civil. De acordo com os dados do Censo 2017, a 

proporção de casados diminuiu de 22.1% em 2007 para 18.6% em 2017, e a proporção 

de maritalmente unidos aumentou de 40.9% em 2007 para 41.6% em 2017. Entretanto, 

tanto em 2007 como em 2017, a proporção dos que estão em união marital, constitui a 

maioria, seguindo a dos solteiros (INE, 2019a). 
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Tabela 2: Distribuição percentual da população por estado civil, Província de Niassa 
ESTADO CIVIL 2017 2007 1997 

Total H M Total H M Total H M 

N 966,39
5 

461,93
4 

504,461 649,658 315,74
0 

333,91
8 

447,81
3 

215,96
8 

231,84
5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SOLTEIRO 33.9 38.3 29.9 27.2 33.8 20.9 27.4 34.2 21 

CASADO 18.6 18.5 18.8 22.1 22.1 22.1 25.1 24.7 25.5 

UNIÃO MARITAL 41.6 41.4 41.8 40.9 39.8 42 38.4 37.5 39.2 

DIVORCIADO/SEPARAD
O 

3.4 1.2 5.3 5.2 2.2 8.2 4.9 1.7 7.8 

VIÚVO 2.5 0.6 4.3 3.3 0.8 5.7 3.4 0.8 5.9 

DESCONHECIDO    1.3 1.4 1.2 0.9 1.1 0.7 

FONTE DE DADOS BÁSICOS: INE (1999, 2010, 2019A) 
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A outra variável essencial na análise do estado civil é a idade média ao primeiro 

casamento. Na maioria das sociedades, as mulheres casam mais cedo do que os homens. 

Segundo os dados do Censo 2017, este é também o caso na Província de Niassa. A idade 

média ao casamento das mulheres é de 17.1 anos e a dos homens, 22.1 anos. Na área 

urbana, estes valores são, 18.5 anos para as mulheres e 24.0 anos para os homens, 

contra 16.6 e 21.3 anos, para mulheres e homens, respectivamente da área rural. 

Comparativamente a 2007, estes resultados indicam que não houve mudanças 

significativas no que diz respeito a idade média ao primeiro casamento, pois no geral a 

idade foi de 16.4 para mulheres e 21.8 para homens e esta situação manteve-se nas 

diferentes áreas de residência (INE, 2019a). 

Situação de educação (analfabetismo) 

A Tabela 3 mostra as taxas de analfabetismo nos distintos grupos etários, por sexo, 

segundo área de residência. Os dados indicam que 50.3% da população de 15 anos e 

mais da província não sabe ler nem escrever, o que constitui uma redução de cerca de 

11 pontos percentuais na taxa de analfabetismo, pois em 2007 esta era de 61%. Em 

relação ao diferencial por sexo, os dados indicam que os níveis de analfabetismo são 

maiores no sexo feminino, em comparação com o masculino. Possivelmente, a 

prioridade estabelecida pelos progenitores para a educação dos filhos em detrimento 

das filhas seja uma das causas desta desigualdade de género na educação (INE, 2019a). 

Tabela 3: Taxas específicas de analfabetismo por sexo, Província de Niassa 
 Taxas de analfabetismo (%) 

 Total Homens Mulheres 
2007 61 44.6 76.3 
2017 50.3 34.6 64.2 

Fonte de dados básicos: INE(2010, 2019a) 

As taxas líquidas de escolarização revelam a proporção de crianças a frequentarem o 

nível de ensino correspondente a sua idade (INE, 2019a). Neste contexto, apenas 21.1% 

de crianças de 6 a 10 anos frequentam o nível de ensino corresponde a sua idade – o 

EP1. Para os níveis seguintes, as taxas são muito mais baixas. 
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Tabela 4: Taxas de escolarização segundo área de residência e nível 
de ensino 

Taxas de escolarização (por 100 pessoas) 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 21.1 
Ensino Primário 2º Grau 10.7 

Ensino Secundário 1º Ciclo 5.1 
Ensino Secundário 2º Ciclo 4.7 

Ensino Técnico 1 
Ensino Superior 1 

Urbana 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 17.2 
Ensino Primário 2º Grau 13.9 

Ensino Secundário 1º Ciclo 10.8 
Ensino Secundário 2º Ciclo 14.2 

Ensino Técnico 2.8 
Ensino Superior 4 

  
Rural 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 28.8 
Ensino Primário 2º Grau 16.6 

Ensino Secundário 1º Ciclo 13.2 
Ensino Secundário 2º Ciclo 17.2 

Ensino Técnico 3.9 
Ensino Superior 4.7 

Fonte de dados básicos: INE(2019a) 

Dum modo geral, as taxas revelam-se mais elevadas nas áreas rurais que nas urbanas e 

tendem a baixar quando se passa de um nível determinado para outro imediatamente 

superior. Assim, as baixas taxas de escolarização para os níveis secundário e superior 

reflectem o baixíssimo acesso a estes níveis de ensino. 

Línguas da população 

A maioria da população da província de Niassa tem como língua materna o Emakhuwa 

(40.2%), seguida de Ciyao (30.6%) e Cinyanja (10.7%). Esta tendência do Emakhuwa e 
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Ciyao serem as línguas maternas da maioria da população, não apresenta variação 

significativa de acordo com a idade. 

Tabela 5: Distribuição percentual da população de 5 anos e mais por grandes 
grupos de idade segundo a língua que fala com mais frequência em casa 

 

Língua que fala com mais frequência em casa Total 
Grupos Etários 

5:19 20-49 50+ 

N 1373520 705898 542373 125259 

Total 100 100 100 100 
Português 9.5 9.3 10.6 6.1 

Emakhuwa 41.4 41.2 41.3 43.4 
Ciyao 31.2 31.5 30.4 32.6 

Cinhanja 11.3 11.2 11.5 11.5 
Elomwe 2.3 2.3 2.4 2.4 

Xichangana 0.1 0.1 0.1 0.2 
Mudo 0.0 0 0.0 0.0 

Outras línguas moçambicanas 0.6 0.5 0.7 0.4 
Outras línguas estrangeiras 0.4 0.2 0.6 0.4 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

A Tabela 5mostra a distribuição percentual da população de 5 anos e mais por grupos de idade, 

segundo a língua que fala com mais frequência em casa. Os dados são similares aos da Tabela 6, 

onde se nota que a maioria da população tem o Emakhuwa e Ciyao como as línguas que fala com 

maior frequência em casa, sendo faladas por 41.4% e 31.2% da população, respectivamente, sem 

no entanto, apresentar variação significativa de acordo com a idade (INE, 2019a). 

Tabela 6: Distribuição percentual da população de 5 anos e mais por língua que fala 
com mais frequência em casa segundo área de residência 

Línguas Total 
Língua que fala com mais frequência em casa 

Urbana Rural 
N 1373520 365014 1008506 

Total 100 100 100 
Português 9.5 29.9 2.2 

Emakhuwa 41.4 38.2 42.6 
Ciyao 31.2 21.4 34.7 

Cinhanja 11.3 5.8 13.3 
Elomwe 2.3 0.2 3.1 

Xichangana 0.1 0.2 0.0 
Mudo 0.0 0.0 0.0 
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Outras línguas moçambicanas 0.6 0.6 0.6 
Outras línguas estrangeiras 0.4 0.2 0.4 

Desconhecida  3.5 3.0 
Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

A Tabela 6 mostra a distribuição da população por língua materna e por língua falada 

com mais frequência em casa e área de residência segundo as línguas seleccionadas. Os 

dados mostram que tanto na área urbana quanto na rural, a maioria da população tem 

como língua materna o Emakhuwa e usa a mesma língua na sua comunicação diária. É 

importante salientar que na área urbana, a segunda língua mais falada em casa é o 

Português representando 29.9% da população (INE, 2019a). 

O censo de 2017 mostra que apenas 33.5% da população de 5 anos e mais em Niassa 

sabe falar português. A percentagem é mais elevada entre os homens (58.9%) do que 

entre as mulheres. Apenas 26.7% da população feminina em Niassa sabe expressar-se 

em Português. Entre as crianças (5 a 9 anos), as proporções são menores que entre os 

jovens (10 a 49 anos), neste grupo populacional, mais de 40% da população sabe falar 

Português (INE, 2019a). Como seria de esperar, entre as pessoas idosas as percentagens 

são mais baixas, especialmente entre as mulheres onde a partir dos 60 anos a proporção 

das que sabem falar português é inferior a 10%. Isto pode estar relacionado ao facto de 

que estas pessoas, na sua maioria, não tiveram uma educação formal, principal fonte de 

aprendizagem do português. 

Religião 

A Tabela 7 mostra a distribuição percentual da população de Niassa por religião ou 

crença professada. Nesta província, 59% da população professa a religião Islâmica, que 

é maioritária, seguida da Católica (26.3%). A religião Anglicana com 4.3% ocupa o 

terceiro lugar seguida da Evangélica ou Pentecostal (4.3%). As pessoas Sem Religião 

representam menos de um por cento da população de Niassa, enquanto as que 

professam alguma religião Desconhecida ou Não especificada também representa mais 

de um por cento da população desta província (INE, 2019a). 
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Tabela 7: Distribuição percentual da população por religião segundo sexo e área de 
residência 

Área de 
residência 

e Sexo 

N Total católica anglicana islâmica zione evangélica s. 
religião 

outra Desc. 

Total 1713751 100  26.3  4.3 59.0 2.7 4.3 0.7 1.5 1.1 
Homens 833704 100  26.6  4.3 58.8 2.8 4.4 0.9 1.4 0.8 

Mulheres 880047 100  26.0  4.4 59.3 2.7 4.2 0.6 1.6 1.3 
Urbana 440613 100  31.3  5.5 53.2 1.4 5.0 0.7 1.8 1.2 

Rural 1273138 100  24.6  3.9 61.0 3.2 4.1 0.8 1.4 1.0 
Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

De acordo com os dados, a religião Islâmica é mais professada nas zonas rurais do que 

nas urbanas, em contrapartida, a religião Católica é maioritariamente professada nas 

zonas urbanas do que nas rurais. Identicamente, as religiões Anglicana e Evangélica ou 

Pentecostal são professadas maioritariamente nas zonas urbanas. Dentre a população 

Sem Religião, os dados mostram, de algum modo, que a proporção é maior nas zonas 

rurais do que nas urbanas (INE, 2019a). 

5.2. Indicadores socio-demográficos da província de Cabo Delgado – 

tamanho, estrutura e crescimento da população 

A província de Cabo Delgado tem um total de 2,267,715 habitantes, cerca de 23.3% da 

população de Cabo Delgado reside nas áreas urbanas e 76.7% nas áreas rurais. De a 2007 

a 2017, a população da província de Cabo Delgado aumentou em 633,553 habitantes, o 

que representa um incremento de 38.8% e a população geral de Moçambique teve um 

incremento de 35%. Conforme os dados do censo 2017, o distrito de Chiúre aparece com 

13.2% da população, seguidos dos distritos de Montepuez (12%), Namuno (10.8%) e 

Cidade de Pemba com cerca de 8.8%, são os mais populosos, e juntos concentram cerca 

de 44.8% da população da província. 

A Tabela 8 apresenta a distribuição percentual da população por sexo, segundo grupos 

etários. Existe uma diferença na proporção de homens e mulheres, sendo 48.4% dos 
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habitantes do sexo masculino e 51.6% do sexo feminino. Sendo a mesma diferença na 

população geral, onde 48% dos habitantes são do sexo masculino e 52% são do sexo 

feminino. Nota-se, igualmente, que o índice de masculinidade é de cerca de 94, 

significando que existe cerca de 94 homens para cada 100 mulheres e a população geral 

apresenta o índice de masculinidade de 93,5. Com excepção do grupo de 10-14 anos, a 

razão de masculinidade na província de Cabo Delgado é inferior a 100, facto que aponta 

para existência de mais mulheres que homens naquela província (INE, 2019a). 

Tabela 8:Distribuição percentual da população por sexo 
segundo grupos de idade 

Grupos etários Total Homens Mulheres Razão de masculinidade 

N 2,287,897 1,107,379 1,180,518 93.8 
Total 100 100 100  
0 - 4 17.7 18.1 17.3 98.1 
5-9 17.2 17.7 16.7 99.2 

10-14 11.8 12.3 11.4 101.3 
15-19 9.6 9.3 10.0 87.2 
20-24 8.2 7.6 8.8 80.5 
25-29 6.9 6.9 7.0 91.7 
30-34 5.8 5.8 5.8 93.4 
35-39 5.0 5.0 5.0 93.0 
40-44 4.3 4.4 4.3 96.7 
45-49 3.3 3.4 3.3 95.3 
50-54 2.4 2.5 2.4 95.7 
55-59 2.0 1.9 2.0 93.6 
60-64 1.7 1.6 1.8 86.0 
65-69 1.4 1.3 1.5 81.1 
70-74 0.9 0.8 0.9 82.7 
75-79 0.8 0.7 0.9 78.1 
80 e + 0.8 0.7 0.8 82.2 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

Há evidência do carácter jovem da população de Cabo Delgado, pois, cerca de 46.7% 

(1,068,797 habitantes) desta tem menos de 15 ano, a mesma tendência é encontrada 

na população geral, onde 46.6% tem menos de 15 anos. Ademais, a idade mediana da 

província é de 18 anos, significando assim, que metade da população tem idade inferior 
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a 18 anos e outra metade tem idade superior a 18 anos enquanto a população geral 

conta com idade mediana de 16,6 anos. Por outro lado, a população idosa, com idade 

igual ou superior a 64 anos, corresponde a 3.9% (88,700 habitantes). Os dados mostram 

igualmente que as áreas rurais concentram o maior percentual de idosos, isto é, 4.1%, 

enquanto apenas 3.1% residem nas áreas urbanas (INE, 2019a). 

Para a taxa de dependência, que indica a relação entre a população potencialmente 

dependente economicamente (0 a 14 anos e 65 anos e mais) e a população em idade 

activa (15 a 64 anos), os resultados apontam que a província de Cabo Delgado apresenta 

maior índice de dependência de idosos de cerca de 7.8%, sendo para cada 100 pessoas 

potencialmente activas (15 a 64), existem cerca de 7.8 pessoas idosas. Em relação à 

população de 0 a 14 anos, a cada 100 pessoas potencialmente activas, existem 97.7 

pessoa com idade de 0 a 14 anos (pessoas potencialmente inactivas) e o índice de 

juventude é de cerca de 46.7%, o refere que para cada 100 pessoas na população média 

total da província 46,7 pessoas são jovens (entre 0 a 14 anos). No geral, para cada 102 

pessoas potencialmente inactivas, existem somente 100 pessoas potencialmente 

activas. 

A província de Cabo Delgado registou um crescimento médio anual de 3.4% entre 2007 

e 2017 enquanto a população geral registou uma taxa de crescimento de 2.8% entre 

2007 e 2017. Olhando-se para a área rural, comparativamente a 2007, o efectivo 

populacional aumentou em 481,854 habitantes, correspondente a um incremento de 

37.9% e a uma taxa média anual de crescimento de 2.6%. Nas áreas urbanas, o aumento 

foi de 193,842 pessoas, correspondentes a 57.9%, e cuja taxa de crescimento anual foi 

de 3.7% (INE, 2019a). 

Estado Civil 

Conforme os resultados do censo 2017 (Tabela 9) sobre os dados de distribuição 

percentual da população de 12 anos e mais da Província de Cabo Delgado, por sexo, 

segundo estado civil. Nestes dados importa salientar algumas mudanças ligeiras que 
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aconteceram nesta província. A proporção de casados passou de 20.5 em 2007 para 18.2 

em 2017, e a proporção de maritalmente unidos aumentou de 42.4 em 2007 para 43.1 

em 2017. Entretanto, tanto em 2007 como em 2017, a proporção dos que estão em 

união marital, constitui a maioria, seguindo a dos solteiros. 

A idade média ao primeiro casamento na Província de Cabo Delgado das mulheres é de 

18.1 anos e a dos homens, 23.5 anos. Na área urbana, estes valores são, 19.3 anos para 

as mulheres e 26.1 anos para os homens contra 16.8 e 22.3 anos, para mulheres e 

homens, respectivamente da área rural (INE, 2019a). 
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Tabela 9: Distribuição percentual da população de 12anos e mais por sexo, 
segundo estado civil 

Estado Civil 2017 2007   1997   

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
N 1,355,750 643,678 712,072 986,685 469,911 516,774 819,988 391,205 428,783 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
          

Solteiro 32.6 36.3 29.2 26.3 32.1 21.1 26.6 32.2 21.4 
Casado 18.2 18.3 18.2 20.5 20.8 20.3 24.7 24.4 24.9 

União Marital 43.1 43.1 43.1 42.4 41.8 42.9 39.9 38.8 40.9 
Divorciado/Separado 3.7 1.7 5.6 6.2 3.1 9.1 5 2.6 7.2 

Viúvo 2.3 0.6 3.9 3.1 0.8 5.1 2.9 0.8 4.9 
Desconhecido    1.5 1.5 1.5 1 1.2 0.7 

Fonte de dados básicos: INE (1999, 2010, 2019a) 
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A situação de educação (analfabetismo) 

A Tabela 10 mostra as taxas de analfabetismo na província de Cabo Delgado são distintos 

por grupos etários, por sexo, segundo área de residência. Os dados indicam que 56.9% 

da população de 15 anos e mais da província não sabe ler nem escrever, o que constitui 

uma redução de cerca de 10 pontos percentuais na taxa de taxa de analfabetismo, pois 

em 2007 esta era de 66.6% (INE, 2019a). 

No diz respeito ao quesito sexo os dados mostram um diferencial, pois, indicam que os 

níveis de analfabetismo são maiores no sexo feminino, em comparação com o 

masculino. Possivelmente, a prioridade estabelecida pelos progenitores para a 

educação dos filhos em detrimento das filhas seja uma das causas desta desigualdade 

de género na educação. 

Verifica-se, igualmente, uma substancial variação das taxas de analfabetismo de acordo 

com a área de residência, sendo que, nas áreas rurais esta é superior à registada nas 

urbanas: 72.4% contra 40.3%, respectivamente. Os diferenciais por idade e sexo 

observados a nível da província repetem-se nas áreas urbanas e rurais, com maior 

destaque para as mulheres cuja taxa de analfabetismo na área urbana é duas vezes 

superior à dos homens (INE, 2019a). 

Tabela 10: Taxas específicas de analfabetismo por sexo 
 Taxas de analfabetismo (%) 

 Total Homens Mulheres 
2007 66.6 50.8 80.9 
2017 56.9 43.4 63.1 
Fonte de dados básicos: INE(2010, 2019a) 

 

A Tabela 11 mostra a distribuição percentual da população de 15 anos e mais por nível 

educacional concluído. Cabe notar que os dados revelam uma melhoria contínua do 

nível educacional atingido pela população, pois registou-se uma subida considerável da 
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proporção de pessoas com nível secundário concluído, que passou de 5% em 2007 à 

7.6% em 2017, sendo 4.3% concluíram o primeiro e 3.3% o segundo ciclo do ensino 

secundário (INE, 2019a). Importa referir que este progresso é evidente em ambos os 

sexos e tanto na área rural como na urbana. 

Tabela 11: Taxas de escolarização segundo área de residência e nível 
de ensino 

Taxas de escolarização (por 100 pessoas) 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 20.3 
Ensino Primário 2º Grau 10 

Ensino Secundário 1º Ciclo 4.3 
Ensino Secundário 2º Ciclo 3.3 

Ensino Técnico 0.6 
Ensino Superior 0.7 

Urbana 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 17.7 
Ensino Primário 2º Grau 14.7 

Ensino Secundário 1º Ciclo 10.9 
Ensino Secundário 2º Ciclo 12.6 

Ensino Técnico 2 
Ensino Superior 3.6 

  
Rural 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 20.8 
Ensino Primário 2º Grau 9.1 

Ensino Secundário 1º Ciclo 3.1 
Ensino Secundário 2º Ciclo 1.6 

Ensino Técnico 0.3 
Ensino Superior 0.1 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

As taxas de escolaridade revelam-se mais elevadas nas áreas urbanas que nas rurais e 

tendem a baixar quando se passa de um nível determinado para outro imediatamente 

superior. 
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Para terminar, importa ressaltar que embora os homens apresentem melhores 

indicadores educacionais, a taxa líquida de escolarização aponta para diferença 

relativamente menor entre os sexos. Assim, o percentual de homens e mulheres que 

frequentam o nível de ensino correspondente a sua idade é muito próximo (INE, 2019a). 

As línguas da população 

A maioria da população da província de Cabo Delgado tem como língua materna o 

Emakhuwa (65.2%), seguida de Kimwani (5.2%) eShimakonde (3.2%). Esta tendência do 

Emakhuwa ser a língua materna da maioria da população, não apresenta variação 

significativa de acordo com a idade. Contrariamente, o Shimakonde, a terceira língua 

materna na população da província de Cabo Delgado, é mais expressiva na população 

com 50 e mais anos de idade. É interessante notar também que 1.5% da população de 

Cabo Delgado apreendeu a falar em Kiswahili (INE, 2019a). 

A Tabela 12 mostra a distribuição percentual da população de 5 anos e mais por grupos 

de idade, segundo a língua que fala com mais frequência em casa. Os dados são similares 

aos da língua materna, onde se nota que a maioria da população tem o Emakhuwa como 

a língua que fala com maior frequência em casa (68.5%), sem no entanto, apresentar 

variação significativa de acordo com a idade (INE, 2019a). 
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Tabela 12: Distribuição percentual da população de 5 anos e mais por grandes 
grupos de idade segundo a língua que fala com mais frequência em casa. 

Língua que fala com mais frequência em 
casa Total 

Grupos Etários 

5:19 20-49 50+ 
N 1864872 874635 763591 226646 

Total 100 100 100 100 
PORTUGUÊS 4.0 3.4 5.0 2.7 
EMAKHUWA 68.5 69.7 69.1 61.6 

SHIMAKONDE 3.2 3.2 3.0 4.4 
KIMWANI 5.2 5.0 5.2 6.2 

CIYAO 0.1 0.4 0.1 0.3 
KISWALHILI 1.5 1.3 1.8 1.7 

MUDO 0.0 0.0 0.0 0.0 
OUTRAS LINGUAS MOÇAMBICANAS 1.4 1.3 1.4 1.9 

OUTRAS LINGUAS ESTRANGEIRAS 0.2 0.1 0.2 0.2 
DESCONHECIDA 15.8 15.9 14.1 21.0 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 
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A Tabela 13 mostra a distribuição da população por língua materna e por língua falada 

com mais frequência em casa e área de residência segundo as línguas seleccionadas. Os 

dados mostram que tanto na área urbana quanto na rural, a maioria da população tem 

como língua materna o Emakhuwae usa a mesma língua na sua comunicação diária. É 

importante salientar que cerca de 13.3% da população urbana em Cabo Delgado usa o 

Português como língua de comunicação no seu dia-a-dia. Esta proporção na área rural 

baixa para 1.9% (INE, 2019a). 

Tabela 13: Distribuição percentual da população de 5 anos e mais por língua falada 
com mais frequência em casa e área de residência 

segundo línguas 

 
Língua que fala com mais frequência em 

casa 

Línguas Total Urbana Rural 
N 1864872 447410 1417462 

Total 100 100 100 
PORTUGUÊS 4.0 13.3 1.9 
EMAKHUWA 68.5 60.3 9.9 

SHIMAKONDE 3.2 3.6 0.6 
KIMWANI 5.2 9.4 1.6 

CIYAO 0.1 0.0 0.0 
KISWALHILI 1.5 0.5 0.1 

MUDO 0.0 0.0 0.0 
OUTRAS LINGUAS MOÇAMBICANAS 1.4 1.7 0.3 

OUTRAS LINGUAS ESTRANGEIRAS 0.2 0.2 0.0 
DESCONHECIDA 15.8 10.9 1.8 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

 

Os dados do Censo 2017 mostram que apenas 28.1% da população de 5 anos e mais em 

Cabo Delgado sabe falar português. A percentagem é mais elevada entre os homens 

(62.5%) do que entre as mulheres. Apenas 20.3% da população feminina em Cabo 

Delgado sabe expressar-se em Português. Entre as crianças (5 a 9 anos), as proporções 

são menores que entre os jovens (10 a 49 anos), neste grupo populacional, mais de 30% 
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da população sabe falar Português. Como seria de esperar, entre as pessoas idosas as 

percentagens são mais baixas, especialmente entre as mulheres onde a partir dos 54 

anos a proporção das que sabem falar português é inferior a 10%. Isto pode estar 

relacionado ao facto de que estas pessoas, na sua maioria, não tiveram uma educação 

formal, principal fonte de aprendizagem do português (INE, 2019a). 

Religião 

A Tabela 14 indica a distribuição percentual da população de Cabo Delgado por religião 

ou crença professada. Nesta província, 52.6% da população professa a religião Islâmica, 

que é maioritária seguida da Católica(35.9%). As pessoas Sem Religião com 7.4% 

ocupam o terceiro lugar. A população que professa as religiões AnglicanaeSião/Zione 

representa menos de meio por cento, respectivamente. Os que professam alguma 

religião Desconhecidaou Não especificada também representa meio por cento da 

população de Cabo Delgado (INE, 2019a). 

Tabela 14:Distribuição percentual da população por religião segundo sexo e área de 
residência 

Área de 
residencia 

e sexo 

N Total Católica Anglicana Islâmica zione Evangélica sem 
religião 

outra desc. 

Total 2267715 100 35.9 0.3 52.6 0.4 1.9 7.4 0.8 0.6 
Homens 1098070 100 35.2 0.3 52.7 0.4 1.9 8.3 0.8 0.3 

Mulheres 1169645 100 36.6 0.3 52.4 0.4 1.9 6.6 0.9 0.8 
Urbana 528695 100 29.8 0.4 60.0 0.5 2.4 5.0 1.3 0.6 

Rural 1739020 100 37.8 0.3 50.3 0.4 1.7 8.1 0.7 0.6 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

Olhando os dados acima representados, a religiãoCatólicaé mais professada nas zonas 

rurais do que nas urbanas, em contrapartida, a religiãoIslâmicaé maioritariamente 

professada nas zonas urbanas. Dentre a populaçãoSem Religião, a Tabela 14mostra que 

a proporção é maior nas zonas rurais do que nas urbanas da província de Cabo Delgado 

(INE, 2019a). 
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5.3. Indicadores socio-demográficos da província de Nampula – tamanho, 

estrutura e crescimento da população 

Com um total de 5,483,382habitantes, o Censo mostra que cerca de 32.2% da população 

de Nampula reside nas áreas urbanas e 67.8% nas áreas rurais. De 2007 a 2017, a 

população da província de Nampula aumentou em 1,398,726 habitantes, o que 

representa um incremento de 34.2% e a população geral de Moçambique teve um 

incremento de 35% entre 2007 e 2017. Em relação a distribuição da população por 

distritos, verifica-se que a capital Cidade de Nampula aparece com 13.9% da população. 

Em seguida, os distritos de Monapo (7.2%), Erati (7.1%), Mogovolas (6.7%) e Angoche 

(6.3%) são os mais populosos, e juntos concentram cerca de 41.2% da população da 

província. Por fim, a Ilha de Moçambique é o distrito com menor número de habitantes 

da província, seguida do distrito Liupo (INE, 2019a). 

A Tabela 15 apresenta a distribuição percentual da população por sexo, segundo grupos 

etários. Existe uma diferença na proporção de homens e mulheres, sendo 48.5% dos 

habitantes do sexo masculino e 51.5% do sexo feminino, a mesma proporção para a 

população geral, onde 48% são habitantes do sexo masculino e 52% do sexo feminino. 

Nota-se, igualmente, que o índice de masculinidade é de 94.2, significando que existe 

cerca de 94 homens para cada 100 mulheres. Já na população geral de Moçambique, o 

índice de masculinidade é de 93.5, significando que para cada 100 mulheres há 93,5 

homens. Dos 15 a 34 anos, este indicador regista uma pequena queda, possivelmente, 

devido a uma maior emigração de homens em relação às mulheres. Entretanto, há 

existência de mais homens que mulheres na população a partir dos 45 a 79 anos o que 

difere do padrão apresentado em outras províncias (INE, 2019a). 
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Tabela 15: Distribuição percentual da população por sexo segundo grupos de idade 

Grupos 
etários 

Total Homens Mulheres 
Razão de 

masculinidade 

N 5,483,382 2,659,702 2,823,680 94.2 
Total 100 100 100 97.2 
0 - 4 19.3 19.6 19.0 98.4 
5-9 17.9 18.3 17.5 103.2 

10-14 11.9 12.5 11.4 86.8 
15-19 9.9 9.5 10.3 77.3 
20-24 8.6 7.7 9.4 87.4 
25-29 6.6 6.4 6.9 90.4 
30-34 5.3 5.2 5.4 85.7 
35-39 4.9 4.6 5.1 97.0 
40-44 4.1 4.1 4.0 99.1 
45-49 3.4 3.4 3.3 104.7 
50-54 2.3 2.5 2.2 105.6 
55-59 1.7 1.8 1.6 104.7 
60-64 1.3 1.4 1.3 104.7 
65-69 1.0 1.1 1.0 106.3 
70-74 0.6 0.7 0.6 106.4 
75-79 0.5 0.5 0.5 102.5 
80 e + 0.7 0.7 0.6 97.2 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

Na província de Nampula há evidência o carácter jovem da população, pois, cerca de 

49.1% desta tem menos de 15 anos. Ademais, a idade mediana da província é de 17.3 

anos, significando assim, que metade da população tem idade inferior a 17.3 anos 

enquanto a população geral tem idade mediana de 16.6 anos. Por outro lado, a 

população idosa, com idade igual ou superior a 64 anos, corresponde a 2.8%(INE, 

2019a). Os dados mostram igualmente que as áreas rurais concentram o maior 

percentual de idosos, isto é, 3%, enquanto apenas 1.8% residem nas áreas urbanas. 

Para a taxa de dependência, que indica a relação entre a população potencialmente 

dependente economicamente (0 a 14 anos e 65 anos e mais) e a população em idade 

activa (15 a 64 anos), os resultados apontam que para cada 114.1 pessoas 

potencialmente activas existem 100 pessoas potencialmente inactivas, e na população 

geral, taxa de dependência demográfica é de 99.5, o que significa que em cada 100 
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pessoas existem cerca de 99 pessoas a espera de outras para lhes sustentar em todas as 

suas despesas (INE, 2019a). O índice de juventude é de cerca de 49.1%, o refere que 

para cada 100 pessoas na população média total da província 49 pessoas são jovens 

(entre 0 a 14 anos). A proporção da população com mais de 60 anos em relação à 

população média total é de 4.2%, o significa que para cada 100 pessoas existem 4 idosos 

(60 e mais anos). 

Na província de Nampula, o índice de envelhecimento, em 2017 foi de 4.2% enquanto o 

índice velhos/jovens foi de 8.4%, o que significa que somente 4% da população tem mais 

de 60 anos e que, para cada 100 jovens com menos de 15 anos, existem 8 indivíduos 

com mais de 60 anos (INE, 2019a). 

A partir dos dados nota-se que a província Nampula registou um crescimento médio 

anual de 3.2% entre 2007 e 2017. Olhando-se para a área rural, comparativamente a 

2007, o efectivo populacional aumentou em 869,687 habitantes, correspondente a um 

incremento de 30.6% e a uma taxa média anual de crescimento de 2.8%. Nas áreas 

urbanas, o aumento foi de 628,082 pessoas, correspondentes a 55.%, e cuja taxa de 

crescimento anual foi de 4.9% (INE, 2019a). 

Estado Civil 

A Tabela 16 apresenta os dados sobre a distribuição percentual da população de 12 anos 

e mais da Província de Nampula, por sexo, segundo estado civil. Nestes dados importa 

salientar algumas mudanças ligeiras que aconteceram nesta província. A proporção de 

casados e maritalmente unidos diminuiu de 22.7 e 42.4 em 2007 para 21.8 e 41.3 em 

2017, respectivamente. Entretanto, tanto em 2007 como em 2017, a proporção dos que 

estão em união marital, constitui a maioria, seguindo a dos solteiros(INE, 2019a). 
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Tabela 16: Distribuição percentual da população de 12 anos e mais por sexo, 
segundo estado civil 

Estado Civil 2017 2007 1997 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
N 3,154,920 1,504,860 1,650,060 2,320,979 1,142,761 1,178,218 1,827,325 902,952 924,373 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Solteiro 30.4 34.7 26.6 25.3 30.9 19.8 24.6 30.7 18.7 
Casado 21.8 21.9 21.7 22.7 22.7 22.7 20.6 20.1 21 

União Marital 41.3 41.3 41.3 42.4 41.4 43.3 46.5 45.1 47.8 
Divorciado/Separa

do 
4.0 8.5 6.3 5.3 2.7 7.9 4.7 2.4 7 

Viúvo 2.5 5.2 4.1 3 0.9 5 2.9 0.9 4.9 
Desconhecido    1.3 1.3 1.2 0.7 0.8 0.6 

Fonte de dados básicos: INE (1999, 2010, 2019a) 
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Segundo os dados do Censo 2017, idade média ao casamento das mulheres na Província 

de Nampula é de 17.3 anos e a dos homens, 22.4 anos. Na área urbana, estes valores 

são, 18 anos para as mulheres e 24.2 anos para os homens contra 16.8 e 21.3 anos, para 

mulheres e homens, respectivamente da área rural (INE, 2019a). 

A situação de educação (analfabetismo) 

A Tabela 17 mostra as taxas de analfabetismo nos distintos grupos etários, por sexo, 

segundo área de residência. Os dados indicam que 53.8% da população de 15 anos e 

mais da província não sabe ler nem escrever, o que constitui uma redução de cerca de 

8.5 pontos percentuais na taxa de taxa de analfabetismo, pois em 2007 esta era de 

62.3%. Na referida tabela constata-se também que a taxa de analfabetismo varia de 

acordo com a idade e sexo. Assim, o analfabetismo é menor nas idades mais jovens uma 

vez que, a oportunidade de acesso à escola é maior actualmente que no passado. Em 

relação ao diferencial por sexo, os dados indicam que os níveis de analfabetismo são 

maiores no sexo feminino, em comparação com o masculino. Possivelmente, a 

prioridade estabelecida pelos progenitores para a educação dos filhos em detrimento 

das filhas seja uma das causas desta desigualdade de género na educação (INE, 2019a). 

Verifica-se, igualmente, uma substancial variação das taxas de analfabetismo de acordo 

com a área de residência, sendo que, nas áreas rurais esta é superior à registada nas 

urbanas: 59.7% contra 36.4%, respectivamente. Os diferenciais por idade e sexo 

observados a nível da província repetem-se nas áreas urbanas e rurais, com destaque 

para a área urbana na qual as mulheres apresentam taxas duas vezes maiores que à dos 

homens. De notar que para as mulheres urbanas com idade igual ou superior a 40 anos, 

a diferença é ainda maior. 
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Tabela 17: Taxas específicas de analfabetismo por sexo 
 Taxas de analfabetismo (%) 

 Total Homens Mulheres 

2007 62.3 46.5 77.4 

2017 53.8 42.6 65.7 

Fonte de dados básicos: INE(2010, 2019a) 

A taxa bruta de escolarização do Ensino Primário do 1º e 2º Grau passa os 100% apenas 

para a área urbana. Esta situação indica que na área urbana há um elevado número de 

pessoas com idades superiores a 10 anos no EP1, que é a idade mínima para terminar 

este nível com sucesso, ou seja, sem nenhuma reprovação. Facto semelhante é 

verificado no EP2 que igualmente possui considerável número de pessoas com idade 

superior a 12 anos. Portanto, a entrada tardia na escola, a reprovação e desistência 

podem estar relacionadas a este fenómeno (INE, 2019a). 

As taxas líquidas de escolarização revelam a proporção de crianças a frequentarem o 

nível de ensino correspondente a sua idade. Neste contexto, apenas 45.8% de crianças 

de 6 a 10 anos frequentam o nível de ensino corresponde a sua idade – o EP1. Para os 

níveis seguintes, as taxas são muito mais baixas. 
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Tabela 18: Taxas de escolarização segundo área de residência e nível 
de ensino 

Taxas de escolarização (por 100 pessoas) 

Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 23.2 
Ensino Primário 2º Grau 8.1 

Ensino Secundário 1º Ciclo 3.9 
Ensino Secundário 2º Ciclo 2.8 

Ensino Técnico 0.4 
Ensino Superior 0.5 

Urbana 
Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 23.7 
Ensino Primário 2º Grau 12.9 

Ensino Secundário 1º Ciclo 8 
Ensino Secundário 2º Ciclo 6.8 

Ensino Técnico 0.9 
Ensino Superior 1.3 

Rural 
Nível Líquida 
Total Total 

Ensino Primário 1º Grau 22.8 
Ensino Primário 2º Grau 6.1 

Ensino Secundário 1º Ciclo 1.9 
Ensino Secundário 2º Ciclo 0.9 

Ensino Técnico 0.1 
Ensino Superior 0.1 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

As taxas revelam-se mais elevadas nas áreas urbanas que nas rurais e tendem a baixar 

quando se passa de um nível determinado para outro imediatamente superior. Assim, 

as baixas taxas de escolarização para os níveis secundário e superior reflectem o 

baixíssimo acesso a estes níveis de ensino. 

As línguas da população 

A maioria da população da província de Nampula tem como língua materna o Emakhuwa 

(86.9%), seguida de Português (9.1%) e Coti (1.3%). Esta tendência do Emakhuwa ser a 

língua materna da maioria da população, não apresenta variação significativa de acordo 
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com a idade. Contrariamente, a língua portuguesa, a segunda língua materna na 

população da província de Nampula, é mais expressiva na população jovem com idade 

ente 5 e 19 anos (9.9%). Esta proporção baixa consideravelmente à medida que a idade 

aumenta, chegando a atingir 4.5% entre as pessoas de 50 e mais anos de idade (INE, 

2019a). 

A Tabela 19 mostra a distribuição percentual da população de 5 anos e mais por grupos 

de idade, segundo a língua que fala com mais frequência em casa. Os dados são similares 

aos referentes à língua materna, onde nota-se que a maioria da população tem o 

Emakhuwa como a língua que fala com maior frequência em casa (88.7%), sem no 

entanto, apresentar variação significativa de acordo com a idade (INE, 2019a). 

Tabela 19: Distribuição percentual da população de 5 anos e mais por grandes 

grupos de idade segundo a língua que fala com mais frequência em casa 

Língua 

Total 

Língua que fala com mais 
frequência em casa 

 
N 

Urbana Rural 

4425121 1465906 2959215 
Total 100 100 100 

PORTUGUÊS 7.8 7.7 8.7 
EMAKHUWA 88.5 88.3 88.1 

COTI 1.4 1.4 1.4 
ELOMWE 0.1 0.1 0.2 

SHIMAKONDE 0.0 0.0 0.0 
ECHUWABO 0.1 0.0 0.1 

MUDO 0.0 0.0 0.0 
OUTRAS LINGUAS MOÇAMBICANAS 0.1 0.1 0.1 

OUTRAS LINGUAS ESTRANGEIRAS 0.2 0.1 0.2 
DESCONHECIDA 1.8 2.4 1.2 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

A Tabela 20 mostra a distribuição da população por língua materna e por língua falada 

com mais frequência em casa e área de residência segundo as línguas seleccionadas. Os 

dados mostram que tanto na área urbana quanto na rural, a maioria da população tem 

como língua materna o Emakhuwa e usa a mesma língua na sua comunicação diária. É 

importante salientar que cerca de 21.5% da população urbana em Nampula usa o 
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Português como língua de comunicação no seu dia-a-dia. Esta proporção na área rural 

baixa para 1.1% (INE, 2019a). 

Tabela 20: Distribuição percentual da população de 5 anos e mais por língua falada 
com mais frequência em casa e área de residência 

segundo línguas 

Língua 

Total 

Língua que fala com mais 
frequência em casa 

 
N 

Urbana Rural 

4425121 1465906 2959215 
Total 100 100 100 

PORTUGUÊS 7.8 21.5 1.1 
EMAKHUWA 88.5 71.3 97.0 

COTI 1.4 4.0 0.1 
ELOMWE 0.1 0.2 0.1 

SHIMAKONDE 0.0 0.0 0.0 
ECHUWABO 0.1 0.2 0.0 

MUDO 0.0 0.0 0.0 
OUTRAS LINGUAS MOÇAMBICANAS 0.1 0.2 0.0 

OUTRAS LINGUAS ESTRANGEIRAS 0.2 0.2 0.1 
DESCONHECIDA 1.8 2.3 1.5 

Fonte de dados básicos: INE (2019a) 

Os dados do Censo 2017 mostram que apenas 34.5% da população de 5 anos e mais em 

Nampula sabe falar português. A percentagem é mais elevada entre os homens (59.3%) 

do que entre as mulheres. Apenas 27.1% da população feminina em Nampula sabe 

expressar-se em Português. Entre as crianças (5 a 9 anos), as proporções são um pouco 

menores que entre os jovens (10 a 44 anos). Neste grupo populacional, mais de 30% da 

população sabe falar Português. Como seria de esperar, entre as pessoas idosas as 

percentagens são mais baixas, especialmente entre as mulheres onde a partir dos 60 

anos a proporção das que sabem falar português é inferior a 10%. Isto pode estar 

relacionado ao facto de que estas pessoas, na sua maioria, não tiveram uma educação 

formal, principal fonte de aprendizagem do português (INE, 2019a). 

Religião 
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A Tabela 21 destaca a distribuição percentual da população de Nampula por religião ou 

crença professada. Nesta província, 39.7% da população professa a religião Islâmica, que 

é maioritária seguida da Católica (37.8%). As pessoas Sem Religião com 10.3% ocupam 

o terceiro lugar. A população que professa a religião Sião/Zione representa dois por 

cento e meio, enquanto a Anglicana é professada por menos de um por cento da 

população de Nampula. Os que professam alguma religião Desconhecida ou Não 

especificada também representa menos de um por cento da população de Nampula 

(INE, 2019a). 

Tabela 21: Distribuição percentual da população por religião segundo sexo e área de 
residência. 

Area de 
residencia 

e Sexo 

N Total católica anglicana islâmica Zione evangélica sem 
religião 

outra desc. 

Total 5483382 100 37.8 0.8 39.7 2.1 6.2 10.3 1.7 1.5 
Homens 2659702 100 37.5 0.8 39.3 2.0 6.1 11.6 1.6 1.1 

Mulheres 2823680 100 38.1 0.8 40.0 2.1 6.3 9.1 1.8 1.8 
Urbana 1767533 100 30.8 0.7 51.3 1.6 5.9 6.3 1.9 1.5 

Rural 3715849 100 41.1 0.9 34.1 2.2 6.3 12.2 1.7 1.5 
Fonte de dados básicos: INE (2019) 

 

De acordo com a TAB 21, a religião Católica é mais professada nas zonas rurais do que 

nas urbanas, em contrapartida, a religião Islâmica é maioritariamente professada nas 

zonas urbanas. Dentre a população Sem Religião, a tabela mostra que a proporção é 

maior nas zonas rurais do que nas urbanas (INE, 2019a). 

5.4. Caracterização de indicadores sócio-económicos 

Conforme os resultados de IOF 2014, os agregados familiares da região norte de 

Moçambique levam mais tempo para chegar à unidade sanitária ou a uma fonte de água. 

Cerca de 5,1% de agregados familiares da região levam 60 minutos e mais tempo, 

andando a pé para chegar à uma unidade sanitária e 5,5% para chegar a uma fonte de 

água. A fonte adianta que 8,1% e 11,9% dos agregados familiares da região norte levam 
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mais de 60 minutos para chegar, andando a pé, até uma escola primária e ao mercado 

de alimentos, respectivamente. E cerca de 12,1% e 21,8% de agregados familiares desta 

região leva mais de uma hora, andando a pé, para chegar a uma paragem de transporte 

e ao posto policial, respectivamente (MOÇAMBIQUE, 2016). 

Conforme os resultados do IDS 2011, um pouco mais de metade (51%) de agregados 

familiares em Moçambique utiliza fontes de água melhoradas, que incluem água 

canalizada dentro e fora de casa, furos protegidos, poços com bomba manual e água 

engarrafada. A percentagem é muito mais elevada nos agregados familiares que 

residem na área urbana (84%) do que os da área rural (37%). Nesta última área, as 

principais fontes de água são os poços não protegidos, com 42% e água da superfície, 

como por exemplo rios e lagos. Por províncias, todas as da Região Sul, incluindo as de 

Manica e Sofala, apresentam percentagens de fontes seguras de água para beber acima 

de 60% enquanto, as províncias da Região Norte, incluindo as de Zambézia e Tete, 

apresentam percentagens de água proveniente de fontes seguras, abaixo de 50%. 

Quatro a seis em cada dez famílias, nas províncias do Niassa, Cabo Delgado e Nampula 

obtêm água dos poços públicos sem cobertura(INE, 2013). 

Nas províncias do Norte do país somente 2 a 8% dos agregados familiares possuem 

electricidade nas suas residências. As províncias de Cabo Delgado, Niassa e Zambézia, 

são as que apresentam percentagens abaixo de 10% de agregados que têm energia 

eléctrica. 

A mesma fonte acrescenta que mais de metade de agregados familiares em 

Moçambique não tem algum tipo de infra-estrutura sanitária (51%). Nas áreas rurais, 

das Províncias de Nampula, Zambézia e Sofala, entre 64% e 82% de agregados familiares 

não tem nenhuma infra-estrutura sanitária. 

Em relação à educação, a região Norte do país apresenta níveis elevados de 

analfabetismo. Os dados do Censo 2017 indicam que cerca de 53,7% da população dos 

15 anos e mais da região não sabe ler nem escrever (Tabela 22). No entanto, houve uma 
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redução em 10% na taxa de analfabetismo, pois, em 2007, o analfabetismo era de 63,3%. 

As mulheres apresentam um nível de analfabetismo duas vezes maior ao dos homens. 

O analfabetismo é menor nas idades mais jovens(INE, 2019a). 

Tabela 22: Taxas de Analfabetismo nas Províncias do Norte de Moçambique, 2007 e 
2017 

Taxa de 
analfabetismo 

Cabo Delgado Niassa Nampula 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 

66,6% 56,9% 61,0% 50,3% 62,3% 53,8% 

Fonte dos dados básicos: INE (1999, 2010) 

Os dados do Censo apontam uma redução na proporção da população sem nenhum 

nível de educação concluído. Na região Norte do país há uma redução da proporção da 

população sem nenhum nível educacional concluído, que, de aproximadamente 75,1% 

em 2007, passou para 64,7% em 2017 (Tabela 23). Há um esforço na melhoria de acesso 

à educação nesta região pois, em 2007, 8% da população tinha o nível secundário 

concluído, já em 2017, o índice passou para 10%(INE, 2019a). 

Tabela 23: Taxas de Escolarização nas Províncias do Norte de Moçambique, 1997 e 
2007 

Taxa de Escolarização 
 

Cabo Delgado Niassa Nampula 

2017 2007 2017 2007 2017 2007 
Ensino Primário 1º Grau 97,4 95,9%  88,8%  91,9% 
Ensino Primário 2º Grau 78,6 76,3%  72,3%  61,1% 

Ensino Secundário 1º Ciclo 35,1 32,5%  35,3%  27,4% 
Ensino Secundário 2º Ciclo 13 12,1% 1 14,1%  12,1% 

Superior 0,9 0,3% 1,1 0,9% 1,9 1,1% 
Fonte dos dados básicos: INE (2010, 2019a) 

As diferenças que se registam no nível de analfabetismo entre as diferentes províncias 

e áreas de residência no país podem ser reflexo das diferenças de frequência escolar. 

Assim, espera-se que, num futuro próximo, as províncias que tiverem maior 

percentagem das crianças a frequentar o EP, possam reduzir as suas taxas de 

analfabetismo. Contrariamente, as taxas de analfabetismo tenderão a ser maiores 

naquelas províncias que tiverem menor frequência escolar, porque, para além dos mais 
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velhos que não foram a escola, o número de analfabetos será acrescido por aquelas 

crianças que não puderem estudar. Por isso, maior cobertura de frequência escolar e 

menores taxas de abandono escolar contribuem também para a diminuição das taxas 

de analfabetismo. 

Na região Norte, em termos globais, a taxa diminui à medida que a idade aumenta, em 

cerca de um dígito, com maior incidência na faixa etária dos 11-12 anos. Nesta região, 

porém, verifica-se maior ingresso de raparigas no intervalo dos 6-10 anos, mas maior 

desperdício no mesmo grupo, na faixa dos 11-12 anos. Este comportamento da taxa 

pode estar associado aos casamentos prematuros da rapariga(INE, 2019a). 

Em relação ao índice de incidência de pobreza, os resultados do Inquérito de Orçamento 

Familiar de 2014 (IOF14) mostram uma incidência de 59,6%. No IAF96 este índice foi de 

66.3%, enquanto no IAF02 e no IOF08 as taxas de pobreza de consumo estagnaram à 

volta de 45-55%. Por conseguinte, o decréscimo da taxa de pobreza foi 

aproximadamente de cinco pontos percentuais comparado com o último IOF, e de sete 

pontos percentuais comparado com o inquérito mais antigo (MOÇAMBIQUE, 2016). 

Como evidenciado na  Tabela 24, as diferenças são significativas a nível regional: entre 

2008/09 e 2014/15, a pobreza cresceu 13 pontos percentuais na zona Norte, enquanto 

decresceu 11 pontos na zona Centro e 20 pontos percentuais na zona Sul. 

 Tabela 24: Incidência da pobreza (modelo Pℴ) 
Área IAF96 IAF02 IOF08 IOF14 

Norte 66.3 55.3 46.3 59.6 

Centro 73.8 45.5 59.7 48 

Sul 65.8 66.5 56.9 36.2 

Niassa 70.6 52.1 31.9 65.3 

Cabo Delgado 57.4 63.2 37.4 50 

Nampula 68.9 52.6 54.7 61.4 

Fonte de dados básicos: INE(1996, 2002, 2008, 2014) 
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Os dados de IOF14 mostram que a redução da pobreza no período entre 1996/97 e 

2014/15 foi substancial tanto nas áreas rurais como nas urbanas, mas a redução foi mais 

acentuada nas áreas urbanas entre 2008/09 e 2014/15. A nível regional, evidencia-se 

que o norte piorou a própria situação em termos de taxa de pobreza de consumo, 

passando de 45 para 55 por cento, em quanto o decréscimo das taxas de pobreza no 

centro e no sul foi respectivamente de 10 e 18 pontos percentuais(MOÇAMBIQUE, 

2016). 

A análise específica do IOF 2014/15 indica que 53 por cento da população pode ser 

considerada pobre de acordo com a metodologia adoptada. Por outro lado, a 

intensidade de pobreza é menor do que na análise anterior, resultando num índice de 

pobreza multidimensional (M0) muito menor de 0,31. As diferenças entre as áreas rurais 

e urbanas permanecem muito grandes, e a nível de regiões é possível notar que o Sul do 

país apresenta níveis de pobreza multidimensional substancialmente mais baixos do que 

o Centro e Norte. A nível provincial, os índices de pobreza multidimensional são mais 

altos em Nampula e Zambézia (superiores a 0,40); seguindo-se Niassa, Tete, Cabo 

Delgado e Sofala com índices à volta de 0,35; Manica e Inhambane com valores de 0,25 

e 0,24; Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade apresentam índices inferiores a 0,10 

(MOÇAMBIQUE, 2016). 

De acordo com dados do Censo de 2017, a maioria da população da região Norte, tanto 

nas áreas urbanas como nas rurais, vive em habitações particulares (99,9%) e 0,1% da 

população mora em habitações colectivas. Na sua maioria as habitações particulares nas 

áreas urbanas desta região são palhotas (69,7%). As habitações particulares nas áreas 

urbanas são casas mistas, conjugação de material durável e vegetal. Os materiais de 

construção predominantes nas paredes e tecto são materiais de origem vegetal, 

enquanto o pavimento das habitações, na região norte, corresponde aos materiais de 

construção precários. Cerca de 88,6% de habitações particulares na região Norte do país 

são palhotas(INE, 2019a). 
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O Censo 2007 mostra que o acesso aos serviços básicos nas áreas rurais é extremamente 

reduzido. Embora exista uma proporção maior nas áreas urbanas da região, o acesso a 

serviços básicos é também limitado. Na região Norte de Moçambique cerca de 4,6% das 

habitações têm electricidade e 47,1% não têm nenhum saneamento sanitário; e 25,5% 

têm acesso a fontes de água protegidas. Estes dados mostram uma considerável 

melhoria no desenvolvimento das infra-estruturas nesta região, em relação a 1997, 

principalmente no que diz respeito à energia eléctrica. 

Tabela 25: Distribuição percentual das habitações particulares, segundo condições de 
serviços de acesso a água, Norte de Moçambique 

Serviços básicos Cabo Delgado Niassa Nampula 

2017 2007 2017 2007 2017 2007 
Água – Total (%) 100 100 100 100 100 100 

Água canalizada    
Dentro da casa (%) 0,3 0,6 1,0 0,5 1,2 0,7 

Fora da casa (%) 2,8 4,4 1,9 2,3 2,7 6,2 
Água não canalizada    

Fontanários (%) 11,7 9,1 9,6 3,6 21,8 9,6 
Poço ou furo (%) 53,9 69,3 30,9 67,2 49,2 63,6 
Rio ou lago (%) - 16,1 - 25,8 - 19,8 

Chuva (%) 0,4 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 
Outras (%) 0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 

Fonte dos dados básicos: INE (2010, 2019a) 

De acordo com a Tabela 25, a partir de dados dos últimos dois Censos, em 2007 cerca 

de 3% das habitações particulares das Províncias do norte do país tinham água 

canalizada e, em 2017, os resultados apontam para um aumento de aproximadamente 

dois dígitos percentuais e atingiu 4,9%. Esta variação distingue os níveis das áreas rurais 

e urbanas. As áreas rurais são as que apresentam uma cifra reduzida de acesso à água 

canalizada. Isto mostra que quase todas as habitações particulares da região norte não 

têm água canalizada. Ora, em 2007, cerca de 95,6% das habitações particulares da região 

norte do país não tinham água canalizada e em 2007 houve uma redução insignificante 

que atingiu uma cifra de 95,1%.  
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Em relação aos serviços de electricidade, em 2007 cerca de 2,5% das habitações 

particulares tinham acesso e, em 2007, a proporção aumentou para 4,6%. A menor 

proporção de habitações particulares sem electricidade pertence as de área rural. 

 

Tabela 26: Distribuição percentual das habitações particulares, segundo condições de 
serviços de acesso a electricidade, Norte de Moçambique 

Serviços básicos Cabo Delgado Niassa Nampula 

2011 2007  2007  2007 
N (000)  403,921  269,412  993,380 

Electricidade – total (%) 100 100 100 100 100 100 
Com electricidade (%) 5,0 3,3 9,2 4,5 14,5 6,0 
Sem electricidade (%) 95,0 96,7 90,8 95,5 85.5 94 

Fonte dos dados básicos: INE(2010); IDS 2011 

De acordo com dados dos últimos dois Censos, a situação sanitária na região Norte de 

Moçambique é precária. Em 2007, cerca de 0,9% das habitações particulares tinham 

retrete ligada à fossa e, em 2017, a proporção baixou para 0,8%. Ao nível das áreas de 

localização há diferenciais de acesso aos serviços sanitários básicos. Na área rural, em 

1997, a proporção de acesso a esses serviços oscilava em torno de 0,6% e, em 2007, 

baixou para 0,2%(INE, 2019a). 

Tabela 27: Distribuição percentual das habitações particulares, segundo condições de 
serviços sanitários, Norte de Moçambique 

Serviços básicos Cabo Delgado Niassa Nampula 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 
Total (%) 100 100 100 100 100 100 

Retrete ligada a fossa (%) 0,7 0,6 0,7 0,5 1,2 1.3 
Latrina (%) 55,3 57.9 70,3 73,4 30,6 40,5 

Sem latrina (%) 44,1 41,1 29,0 28 68,3 62,7 
Fonte dos dados básicos: INE (2010, 2019a) 
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6. Caracterização dos hábitos e costumes das populações de Niassa, Cabo Delgado e 

Nampula que influenciam as normas e as instâncias locais de resolução de conflitos 

As normas vigentes nos distritos estudados – usos, hábitos, costumes, práticas sociais – 

as configurações dos seus usos e a mobilização das instâncias de resolução de conflitos 

disponíveis variam necessariamente em função dos hábitos e costumes das populações 

residentes nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. 

Assim, neste relatório exploratório faremos uma breve reflexão e caracterização das 

culturas Macua e Yao, que configuram e influenciam de modo diverso as normas 

vigentes e o uso das instâncias de resolução de conflitos disponíveis. 

Consequentemente, deixaremos de fora para caracterização, em fases posteriores do 

projecto, outras culturas existentes nas províncias estudadas. 

6.1. A cultura macua 

Breve historial 

Os macuas são um povo de origem Bantu da África Oriental e Central que migraram para 

as zonas que são hoje Moçambique Tanzânia e Malawi, tendo também se expandido 

pata Ilhas Seychelles, Madagáscar, e Maurícias (Osório & Macuácua, 2013, p. 179). Em 

Moçambique este grupo se estende por grande parte das províncias do Centro Norte de 

Moçambique, abrangendo as províncias da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. 

Emakhua é a língua mais falada em Moçambique de acordo com o Censo 2017, por 

5.813.063 habitantes, 26.1%, da população nacional, sendo o grupo étnico mais 

numeroso de Moçambique.  

De acordo Rita Ferreira (1958, p. 70), o povo macua “predomina em vasta região do 

Zambeze aquém - Chire e o Rovuma com exclusão da baixa da Zambézia (habitada por 

Chuabos, Borores, Maganjas e Maindos); do Distrito de Niassa (onde predominam os 

Ajauas); do planalto interior de Cabo Delgado (habitado pelos Macondes), da zona do 
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litoral (onde vive os swahilis)”. Em alinhamento com Ferreira, as pesquisas 

desenvolvidas pelo padre Francisco Lerma Martinez, indicam que o grupo macua, 

geograficamente tem fronteira a norte com os Macondes, os Ayao e os Anyanja, a sul 

com os Senas e Chuabos, e com os grupos islamizados no litoral do indico (Martinez, 

2008, p. 37). 

O grupo étnico macua encontra-se dividido na zona Norte do país, em diversos 

subgrupos importantes, como aponta Martinez(2008, p. 38), designadamente:  

 Grupo Macuas do interior ou EMAKWUA, nos distritos de Mecuburi, Muecate, 

Meconta, Murrupula, Mogovolas, Ribaue, e Lalaua, na província de Nampula; 

Mecanhelas, Cuamba, Maúa, Nipepe e Metarica, na província de Niassa; e em 

Pebane, província da Zambézia; 

 Grupo Macua-metoou EMEETO: nos distritos de Montepuez, Balama, Namuno; 

Pemba, Ancuabe, Quissanga, Meluco, Macomia e Mocímboa da Praia, na província 

de Cabo Delgado; e nos distritos de Marrupa, Maúa, na província do Niassa; 

 Grupo Macua-lomwe ou ELOMWE: nos distritos de Gurue, Gil’e, Alto Molócue e Ile, 

na província da Zambézia; nos distritos de Malema, Ribaue, Murrupula e Moma, na 

província de Nampula; e Mecanhelas na província de Niassa; 

 Grupo do Rovuma, perto da fronteira com a Tanzânia, na província de Cabo Delgado; 

 Grupo chaca ou ESAAKA, nos distritos de Chiúre e Mecúfi, na província de Cabo-

Delgado e nos distritos de Erati, Nacaroa e Memba na província de Nampula; 

 Grupo xirima ou ECHIRIMA, nos distritos de Cuamba, Metarica e parte de Maúa, na 

província do Niassa e zonas limítrofes de Nampula; 

 Grupo macua do litoral: EMAREVONI, em Mongicual e Moma na província de 

Nampula; ESANKACI, em Angoche na província de Nampula; ENAHARA, em 

Mussoril, Ilha de Moçambique, Nacala-Porto, Nacala Velha e Memba. 

De acordo com Martinez, os diversos grupos macuas, mantém uma unidade 

fundamental através da unidade original, unidade linguística e homogeneidade cultural 

(Martinez, 2008, p. 38 a 39), ligado o mito fundacional dos montes Namuli.  
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Politicamente os macuas encontram-se organizados por uma justa posição de unidades 

familiares, designadas por linhagens que são a base da estrutura social e política. Estes 

grupos familiares estão sob égide de um chefe que detinha o poder politico, jurídico 

económico e religioso, assessorado por um grupo de conselheiros (Martinez, 2008, p. 46 

a 47; Rita-Ferreira, 1958, p. 71). 

De acordo com Martinez(2008), tendo se fixado em virtude da expansão Bantu dos 

grandes lagos para o território que é hoje Moçambique, dominaram os povos 

autóctones, os Khoi, e San, e estabeleceram uma vida sedentária que permitiu o 

desenvolvimento de uma economia doméstica vinculada aos ciclos de produção, e 

emergências de relações de poder e autoridade estáveis nas linhagens.  

A institucionalização do poder tradicional ou regulados macuas, segundo o mesmo 

autor, deu-se entre os séculos XV-XVIII em resultado da intensificação do comércio 

dominado pelos árabes na costa, o que o motivou o estabelecimentos e uniões e alianças 

entre os vários grupos clânicos, com intuito de defender o território e controlar o 

comércio de marfim e escravos. As autoridades tradicionais mantiveram o controlo 

político, jurídico económico e administrativo dos seus territórios até ao último quartel 

do século XIV, altura em que Portugal em consequência das exigências da ocupação 

efectiva, lançou campanhas político-militares de destruição do poder das autoridades 

tradicionais, implantando a Administração colonial.  

Ate aos finais do século XX, as autoridades tradicionais passaram sucessivamente pelo 

impacto da Reforma Administrativa  de 1907 que introduziu novas unidades 

administrativas na colónia (concelhos e as circunscrições, reduzindo o poder politico e 

administrativo das autoridades tradicionais); da Portaria nº 5639 de 29 de Julho de 1944 

onde as autoridades tradicionais foram atribuídas o estatuto de “auxiliares da 

Administração”; hostilidade e banimento oficial em 1975 com a independência nacional; 

e revalorização na abertura democrática em 1990 ate aos nossos dias. 
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Com maior ou menor impacto da acção estatal, desde o período colonial até aos nossos 

dias, as autoridades tradicionais e a sua organização social se mantiveram existentes e 

a reproduzir-se socialmente até os dias de hoje.  

Passamos a considerar alguns aspectos da cultura macua que influenciam as práticas da 

justiça nos dias actuais. 

Sistema de filiação matrilinear avuncular 

O grupo macua é composto por unidades linhageiras, constituída pela justaposição de 

grupos familiares de filiação matrilinear. A matrilinhagem é constituída por nloko, 

conjunto de unidades uterinas com antepassado comum, a “genearca” (Martinez, 2008, 

p. 56).  

A matrilinhagem determina que a descendência pela via uterina. Não obstante a mulher 

ter um papel importante e de prestígio na matrilinhagem, tal como por exemplo a 

apiamwene, que assume uma posição de relevo no aconselhamento do chefe (mwene), 

não significa que estamos diante do matriarcado, onde as mulheres exercem o poder. O 

sistema de poder é patriarcal, onde homens exercem as funções, económica e sociais 

importantes na comunidade. No sistema matrilinear o homem exerce o poder pela via 

uterina. A autoridade se corporiza no papel de tio materno, designado de Atata. Decorre 

daí o princípio de avunculado, caracterizado pela institucionalização da autoridade do 

irmão da mãe em relação ao filho da irmã54.  

 

 

Ciclo vital: os ritos de iniciação de rapazes e raparigas e a ascensão à maioridade 

                                                      

54 Ver Capítulo 3, da Iª Parte deste relatório, nas perspectiva do acesso à propriedade da terra pelas 
mulheres. 
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Os ritos de iniciação de rapazes e raparigas na cultura macua, represente um momento 

importante da integração do indivíduo à comunidade. De acordo com Francisco Lerma 

Martinez, existe ritos específicos para a rapariga, chamados localmente de Emwali e 

para os rapazes designa-se de Masoma. O jovem ao participar nos ritos de iniciação, 

passa da infância à idade adulta, e toda a consciência da sua identidade do seu lugar na 

sociedade, podendo se casar, participar dos sacrifícios tradicionais, sentar-se no meio 

dos adultos, falar publicamente nas reuniões, tomar parte activa nas festas e ir aos 

funerais (Martinez, 2008, p. 93).  

De acordo com Conceição Osório e Ernesto Macuacua (Osório & Macuácua, 2013, p. 71), 

como se referiu, “os ritos têm como objectivo produzir sujeitos definidos e desejáveis 

dentro de uma ordem sociocultural, operando como processos que regulam e 

constrangem as práticas dos sujeitos (…) senso determinados por processos de 

socialização que percorrem diferentes etapas da vida”.  

Nas zonas rurais, principalmente, as raparigas quando aparece a primeira menstruação, 

os seios e outros marcos fisiológicos, são separadas dos seus pais (com o consentimento 

destes) e levadas aos ritos de iniciação. Nestas cerimónias elas passam pela educação 

sexual; educação da divisão do trabalho entre homens e mulheres e valores 

socioculturais; ensinamento do respeito pelos mais velhos, ensinamento dos papéis 

domésticos (varrer, cozinhar); e cuidados com marido (responder aos sinais de fome e 

desejo sexual do marido, ter um desempenho sexual e reprodutivo) (Osório & 

Macuácua, 2013, p. 164 a 165). A esses papeis, Martinez acrescenta que as raparigas é 

lhes ensinado que não podem casar com homem da mesma linhagem, abster-se das 

relações sexuais durante a menstruação, a higiene intima feminina(Martinez, 2008, p. 

120). 

Ora sim, quando terminam os ritos de iniciação as menores são “aceites” e consideradas 

adultas pela família e pela comunidade, e prontas para assumir as responsabilidades da 

vida adulta, em particular, consideradas em idade núbil prontas para o casamento, o 

que contrasta com a lei formal do Estado que fixa a idade núbil aos 18 anos. Por outro 
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lado, os ritos de iniciação masculina estimulam a prática da poligamia pelos homens, o 

que aumenta a procura de raparigas menores de 18 anos para casamento, consideradas 

adultas na sua comunidade. 

Constituição da família 

A constituição da família não só visa ligar apenas duas pessoas, mas sobretudo duas 

famílias. No processo de casamento é acautelada a prática do incesto, sendo importante 

que não se casem pessoas da mesma linhagem (Nihimo).  

O grupo macua pratica o casamento exogâmico e uxorilocal, onde o noivo, depois do 

casamento, vai fixar na família da esposa o que acarreta consequências positivas nos 

direitos da mulher, particularmente os de terra no caso de morte do marido ou de 

separação. A responsabilidade de gerar filhos para a matrilinhagem, cuja inobservância 

pode resultar em anulação do casamento. De acordo com Fernando Domingos, o 

período da fixação do noivo na família na mulher, pode durar ate ao nascimento do 

primeiro filho, ou se efectuar a primeira palhota. Concretizado este processo, o casal 

pode fixar residência de acordo com as possibilidades (Domingos, 1996, p. 29). 

Nos tempos mais recentes tem se registado também o casamento virilocal, sobretudo 

pelas transformações que vem sofrendo a cultura matrilinear, as influências do 

islamismo e do cristianismo e o colonialismo, e também dos espaços de convergência 

cultural. De acordo a literatura, o casamento não implicava uma cerimónia complexa tal 

como ocorre no lobolo nos sistemas patrilineares e segundo Fernando Domingos, o 

lobolo não tem sentidos nas sociedades matrilineares. Normalmente o homem pedia a 

mulher em casamento, caso ela e a família aceitem, passavam a viver juntos sem 

cerimónias especiais. No entanto os espaços de influência islâmica, sobretudo nas 

regiões costeiras, onde as ritualizações do casamento são maiores. Nas sociedades 

matrilineares, a mulher mantém os direitos após o casamento e ao mesmo tempo o 

marido não tem obrigações para com o grupo da mulher. Quando o casamento é 

dissolvido, as crianças ficam com a mãe(WLSA, 1994).  
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O casamento mais comum é o monogâmico. No entanto a poligamia é permitida como 

demonstração de um status social para os chefes e os indivíduos que tenham muitas 

posses, ou no caso da esterilidade feminina(Martinez, 2008, p. 60). Nos casamentos 

poligâmicos, a primeira esposa ocupa sempre um lugar especial e goza de maior 

autoridade em relação a outras esposas, é ela que deve consentir o casamento do seu 

marido com outras mulheres(Martinez, 2008, p. 144 a 145). 

Esta prática tem sido reforçada pela interpenetração com a cultura islâmica, que a torna 

amais difundida. 

O dever da fidelidade no casamento macua é considerado uma regra importante a ser 

tida em conta no matrimónio. No entanto, segundo Martinez, há situações excepcionais 

em que são permitidas as relações extraconjugais, designadamente: 

 Hospitalidade da esposa - o marido entrega a própria esposa ao hóspede que o 

visite como sinal de honra, respeito e confiança; 

 Troca de mulheres - ocorre entre amigos em sinal de profunda amizade, com valor 

de pacto de sangue; 

 Ajuda em caso de esterilidade – em caso de esterilidade recorre-se a ajuda sexual 

do amigo ou amiga, para que o cônjuge fecundo mantenha com ele/a relações 

sexuais, donde nasce um filho considerado legítimo; 

 Relações rituais - em casos especiais, os chefes da aldeia ou algumas pessoas 

indicadas na ocasião, podem manter relações sexuais fora do casamento com 

carácter ritual. 

De acordo com Fernando Domingos, as regras de casamento bem como de fixação de 

residência entre outras, vem se alterando nos últimos tempos, por conta da influência 

das religiões e da dinâmica cultural(Domingos, 1996, p. 33). 

 

Sucessão e herança 
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Na transmissão da herança no sistema matrilinear ocorre por via uterina, dentro do 

princípio do avunculado. Em caso de morte do tio, o sobrinho materno é quem tem o 

direito de herdar os bens, e a mulher viúva tinha o direito de herdar a palhota e os bens 

de uso doméstico, a machamba e os alimentos. Nos rituais de viuvez, para além das 

cerimónias de purificação da mulher, que consistia em rapar o cabelo o manter relações 

sexuais rituais, impendia sobre ela, o dever de casar com o sucessor, fazendo parte da 

herança(WLSA, 1994, p. 62).  

A sucessão nas sociedades matrilineares segue uma linha colateral, dentro de um 

sistema avuncular onde o sobrinho materno tem a preferência dentro da classe dos 

sucessíveis e (segundo a tradição nunca os filhos ou irmãos do defunto). No entanto em 

virtude das transformações da cultura macua nos anos 60 do século passado, apontadas 

por Medeiros, impulsionadas pelo do desenvolvimento da indústria do caju, mas 

também pela influência da economia monetária movida pelo cultivo forçado do algodão, 

sisal, açúcar, estimularam o despontar de modelos comportamentais próprios do 

sistema patrilinear nas sociedades macuas, apontando para uma transformação gradual 

e processual da matrilinearidade(Medeiros, 2007, p. 92). 

No mesmo diapasão, Domingos(1996), considera que actualmente as práticas culturais 

vem sofrendo mudanças, podemos se assistir a situações em que os filhos biológicos do 

defunto, tenham alguns direitos património, e também pelo crescente desuso de 

práticas de viuvez, que colocam a mulher viúva como herança do sobrinho materno, o 

herdeiro principal.  

Actualmente podemos encontrar dois sistemas de sucessões ou talvez modelos híbridos 

entre a matrilinearidade e a patrilinearidade, não havendo sistemas “puros” ou 

“ideais”(WLSA, 1994, p. 63 a 64). 

No primeiro tipo encontram-se as seguintes classes de sucessíveis: 1. Sobrinhos mais 

velhos, filho da irmã mais velha do defunto; 2. Irmão mais velho; 3. Ascendentes varões 

do defunto; 4. Sobrinho mais velho, filho do irmão mais velho, ou seus representantes. 
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No segundo tipo, as classes de dispõem da seguinte forma: 1. Irmãos do defunto; 2. 

Sobrinhos seus descendentes sem limite de grau; 3. Descendentes; 4. Ascendentes; 5. 

Viúvas. 

No entanto segundo Medeiros(2007, p. 92), com base no estudo dos macuas-lomué, 

constata que com o desenvolvimento da industria do caju a partir da década de 60 do 

século passado, onde as árvores pertenciam aos homens que as plantavam, 

desestruturou a relação de produção e s estrutura linhageira, a relações entre a 

chefatura e os seus subordinados, alterando as formas constituição de famílias e de 

herança e sucessão, aproximando-se tendencialmente do sistema patrilinear, em 

virtude das práticas culturais tenderem a consagrar: a virilocalidade do casamento; a 

individualização da família conjugal; a transferência da autoridade sobre os filhos do 

casal, do tio materno para o pai; a herança dos bens pelos filhos; o desenvolvimento da 

poligamia entre o comum dos mortais; a fragmentação pronunciada da linhagem; uma 

mudança substancial no tempo, espaços e estruturas dos ritos de iniciação dos rapazes. 

6.2. A cultura Yao 

Breve historial 

O grupo étnico Yao é um povo activo de Moçambique, cujo nome tem tido sido escrito 

de diversas maneiras, segundo Rita Ferreira: “Ayo, Ayawa, Achawa, Adsoa, Adsawa, 

Hiao, Myao, Zaus, Mudsau, Mujoa, Mujanos, Wahiao, Wayhao, Wadjao, Wahjão, Yao 

Veiao, etc.”. São por vezes designados pelo nome de um dos ramos do grupo ou pelo 

nome de um dos respectivos chefes. Exemplo: Amachinga, Machindas, Maxingas;, 

Amangoche, Massaninga (também Amassaninga, Masaninga), Chiwala, Katule, Kalenge, 

Mdeule(Rita-Ferreira, 1958, p. 75).  

De acordo com Amaral(1990, p. 45), o povo Yao é um povo Bantu que se fixou na região 

entre Rovuma e Lugenda, actualmente província do Niassa. Segundo os dados do Censo 

2017, a língua Ciyao é falada por 30.6% da população da província do Niassa. 
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Tem sido generalizado entre o povo Bantu da África Meridional a filiação da sua origem 

em migrações antigas oriundas da metade norte do continente, bem como em acidentes 

geográficos como montanha ou cadeia de montanhas. No entanto os dados sobre a 

origem remota dos Yao, são escassos e frágeis, tendo se tornado seguros, os dados 

migratórios produzidos depois da chegada dos portugueses. Os registos históricos 

apontam que já no século XIII os Yao teriam entrado na História através do comércio 

que com os árabes, no entanto a sua referência notória nos registos históricos, data dos 

séculos XVII/XVIII incluídos nos povos que os portugueses conheceram pela designação 

de Maraves(Amaral, 1990).  

Os Yao fixam a sua origem no monte Yao, situado a sul do Rovuma entre Mkuya e 

Likopolwe. Não tem menor ideia da data provável dessa origem nem das circunstâncias 

que a determinaram; basta-lhes saber que são oriundos do monte Yao o que os satisfaz 

e enche de orgulho(Amaral, 1990, p. 46). Entretanto de acordo Luis Wegher, perfilhando 

a ideia de que os Yao são resultados de processos migratórios motivados por guerras 

admite “a hipótese de que um grupo de fugitivos, para evitar incursões, prisões e morte, 

se tenha refugiado nos montes Yao, nas regiões de Muembe, Mataka e vizinhança dando 

origem à tribo Yao. Entre as várias serras existe uma que é chamada Oizulo ou Ayao (Yao 

significa monte sem capim - Careca). Yao é o legendário monte que marca a origem 

deste povo”(Wegher, 1995, p. 111) 

Grande parte do povo Yao, encontra-se em Moçambique, no distrito do Lago, existindo 

um número significado em Tanganhica (actual República da Tanzânia) e Niassalândia 

(actual Republica do Malawi)(Rita-Ferreira, 1958, p. 75). 

Nos fins do século XVIII e inicio do XIX, por razões desconhecidas, mas provavelmente 

por dissensões internas, povo Yao passou por um processo de fragmentação do grupo 

em vários sub-grupos (designados tribos), tendo se dispersado os todos os lados, indo 

se fixar em territórios vagos ou ocupados por processos pacíficos formando os seguintes 

sub-grupos de acordo com Yohannah Abdullah, citado por Manuel Gama Amaral(1990, 

p. 46) 
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 Amasaninga – Os que foram habitar no monte Lisaninga, perto do rio Lutwesi; 

 Amandimba ou Amacinga – os que se fixaram no monte Mandimba; 

 Amalambo – os que se fixaram num planalto perto de Lisaninga; 

 Wambemba – os que se instalaram na serra Mbemba; 

 Makale – os que foram habitar no Makale, entre Ciso e os Monte Nyassa; 

 Amangoce – Os que se instalaram no monte Mangoce; 

 Wankula – os que se fixaram na serra Mkula 

 Anjesse – os que foram habitar a serra Njese.  

 Amwela ou Acimbango – os que se fixaram no monte Cingole- Mbango; 

 Acingoli – os que se instalaram em outro monte, também com o nome Cingoli 

 Wacisi – os que se fixaram no monte Mcisi. 

O povo Yao, apesar da dispersão, mantém uma identidade própria onde quer que se 

fixe, preservando a língua, que não sofre alterações, salvo, por vezes, no ritmo que 

pronunciam as palavras; os usos e costumes; as tradições e história do povo, e um 

saudosismo do seu lar ancestral: Mwembe(Amaral, 1990, p. 47). 

Os subgrupos 

Cada sub-grupo ou tribo que ocupava um território definido no âmbito da dispersão, 

sujeitava-se a autoridade suprema de um único chefe, englobando vários agrupamentos 

considerados secundários, grupo de povoações, povoação, ngosyo, mawele, mbuba. A 

coesão da tribo baseava-se na subordinação que todos deviam ao chefe hereditário que 

centralizava na sua pessoa todos os poderes. Dentro da tribo a povoação, era a unidade 

social de maior projecção, com a autoridade exercida pelo seu chefe privativo, base de 

toda estrutura política e social constituída por uma justaposição de unidades familiares 

designada de ‘mbumba’(Amaral, 1990, p. 132 a 136)55. 

                                                      

55De acordo com Meredith Sanderson, citado por Manuel Gama Amaral, “mbumba is a relationship group 
comprising all ‘sisters’ of a man, their daughters and daughters of daughters; sometimes termed a 
‘sorority group’. The eldest ‘brother’ is known as asyene mbumba (Amaral, 1990, p. 163) 
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A mbumba é a unidade celular da organização social e política dos Yao no sistema 

matrilinear, cuja autoridade é exercida por ashene mbumba, que assume as obrigações 

próprias de um chefe de família56. 

Com a consolidação dos Yao nos território onde se dispersaram, iniciou-se o processo 

de sultanatos57 independentes, em virtude do território da tribo estender-se por vários 

quilómetros quadrados, com populações dispersa, comunicações deficientes e exercício 

do poder central baseava-se exclusivamente na fidelidade dos chefes subalternos que 

logo que adquiriam certo poder começavam a tornar-se autónomos do poder central. 

Parece, todavia que esta tendência de fragmentação do poder político dentro das tribos 

era bem aceite não só pela generalidade da população como também pelos políticos 

moderados influentes(Amaral, 1990, p. 135). 

Sistema de filiação matrilinear avuncular 

Os Yao, constituem-se em comunidades matrilineares conhecidas por mbumbas. A 

matrilinhagem determina que a descendência é feita pela via uterina. No sistema 

matrilinear o homem exerce o poder pela via uterina. A autoridade se corporiza no papel 

de tio materno, designado de asyene mbumba. Decorre daí o princípio avuncular, 

caracterizado pela institucionalização da autoridade do irmão da mãe em relação ao 

filho da irmã.  

                                                      

56Responsável da família junto da povoação, e seu protector; impõe a sua autoridade na resolução das 
disputas domésticas, promove a boa harmonia entre os membros da família; juntamente com o acimwene 
e akwelume de cada mulher da mbumba, responsável pelo seu casamento e pelo seu comportamento 
durante a sua constância; procura os meios de descobrir os feiticeiros que provoquem malefícios a 
qualquer membro da família; organiza a purificação ritual após óbitos ocorridos na família; deve 
encontrar-se presente em todos os julgamentos em que um membro da família se veja envolvido; é 
responsável pela solvência fiscal dos maridos das suas parentes (Amaral, 1990, p. 164) 
57 A designação do chefe entre os Yao é Mwenye. No entanto com a islamização dos Yao, os chefes de 
maior importância passaram a ser designados de Sultani (sultão). A islamização do povo Yao, deu-se nos 
finais do seculo XIX, tendo  o islão penetrado o interior do Niassa, propagando-se na tribo Yao (Wegher, 
1995, p. 306). 
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Como observa Wegher (1995, p. 199) entre os Yao, “os filhos pertencem à mãe e 

portanto pertencem ao irmão da mãe, que vai chamando os sobrinhos seus filhos e tem 

sobre eles todos os direitos”. Ainda no mesmo diapasão, o autor assevera que “todos 

notam como os sobrinhos têm pelos tios quase a mesma consideração que os filhos têm 

pelos pais. Dá-se até o caso de, frequentemente, os tios serem mais autoritários que os 

próprios pais, quando se trata de proibições feitas aos sobrinhos e, numa discussão 

entre os pais e tios em relação aos sobrinhos, os tios não cedem e não se dão por 

vencidos. E os sobrinhos têm mais medo dos tios do que dos pais. É por isso que se ouve 

muitas vezes a frase: ‘É o meu tio que não quer…´, ´Tenho muito medo do meu tio…´, ´O 

meu tio é capaz de vir a saber disto. E não é fácil que digam as mesmas coisas a respeito 

dos pais.” 

No sistema matrilinear Yao, há duas palavras para indicar a família: a mbumba ou 

parentesco por parte da mulher e Liwasa ou família constituída pelo pai, mãe e filhos. 

De acordo de Wegher, o pai não tem autoridade nem sobre os filhos nem sobre a sua 

mulher que pertencem ao tio Njomba é quase dono absoluto, o que leva a três 

consequências no sistema matrilinear avuncular 

1) A mulher não pertence praticamente ao marido. Quem manda nela e na sua 

descendência é o tio. O marido deve preparar a casa, torna-la cómoda o mais que 

puder, e, depois, se a mulher não estiver satisfeita com ele, pode mete-lo fora de casa, 

com a protecção do tio. 

2) A mulher não se pode entregar completamente ao marido. 

3) Quem manda nos filhos não é o pai, mas o tio(Wegher, 1995, p. 201). 
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Os ritos de iniciação na comunidade Yao, são muito importantes para integração das 

crianças na vida adulta e mudança de estatuto. Como observa Amaral, “os rapazes entre 

os 7 e 11 anos, e as raparigas entre os 8 e os 10 anos, são submetidos aos ritos de 

iniciação, depois do que a sua posição familiar na família se modifica, passando a ser 

tratados como adultos e como tal tentando comportar-se. Os rapazes começam a fazer 

no quintal da casa da mãe a palhota que passará a servir-lhes de habitação, sob o olhar 

atento, mas aparentemente desinteressado, como é de regra, dos adultos; as raparigas 

começam a praticar com a mãe, no governo da casa. Os rapazes por volta doa 18 ou 19 

anos – altura que começam a pagar imposto, e as raparigas pelos 15 ou 16 anos 

começam a pensar em casar(Amaral, 1990, p. 66 a 67). 

As cerimónias de iniciação dos rapazes, designam-se por “Unyago wa lupanda”, 

podendo se designar abreviadamente de lupanda, jando, ndangala ou kumbi. Com a 

islamização os Yao passaram a adoptar o nome jando, sem contudo existir profunda 

mudança do ritual(Amaral, 1990, p. 339). Com a islamização foram acrescentados nos 

rituais preceitos corânicos tais como a proibição de consumo de carne putrefacta, de 

animais mortos sem que se pronuncie a fórmula Bismillahi na altura da sangria, a ser 

vedado o consumo de certos animais tidos como imundos, como porco, bem como o 

consumo de bebidas espirituosas e à limitação do número de esposas, alem de ter siso 

diminuída a idade dos iniciandos (na observância dos preceitos tradicionais a idade de 

iniciação oscilava entre os 15 a 17 anos e com a islamização passou para o intervalo de 

7 a 11 anos)(Amaral, 1990, p. 339 a 340). 

A cerimónia de iniciação da rapariga chama-se “unyago wa ciputu” e terminava com 

“manava” desfloramento ritual com um carolo de milho. A partir da islamização passou 

a adoptar o nome de “Unyango wa msondo”  e processa-se entre raparigas de 8 a 10 

anos, tendo introduzido o hábito de clitoritomia, hábito actualmente em desuso(Amaral, 

1990, p. 363 a 364) 

De acordo com Manuel Gama Amaral, “as raparigas são ensinadas pelas madrinhas, os 

deveres da mulher e a forma de os cumprir. São devidamente instruídas na prática de 
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relações íntimas com os homens e são desvirginadas com o msondo que introduzem na 

vagina, imprimindo-lhe movimentos alternados de rotação para a direita e para a 

esquerda” (Amaral, 1990, p. 364). 

Seguem-se algumas regras ensinadas às raparigas no “unyago wa msondo” com 

influência da islamização(Amaral, 1990, p. 365 a 366): 

 Uma menina não deve passar onde os velhos se encontram sentados, 

principalmente os pais, sem os cumprimentar; 

 Uma menina iniciada não deve passar junto do pai, irmão ou qualquer homem 

que esteja com o palito na boca, e se o fizer, deve afastar o olhar, pois se assim 

não proceder, insultará o seu pai ou seu irmão, e se for outro homem que não 

seu pai ou irmão, levá-lo-á a pensar que não é uma menina séria (o gesto de “ 

estar com o palito na boca” permite, com certa dissimulação fazer sinais com os 

olhos ou com as contracções dos músculos faciais às mulheres a quem se 

pretende transmitir certos convites, e por isso, não é decente que uma menina 

dê mostras de ter surpreendido o pai, o irmão e, ainda menos, qualquer outro 

homem a fazer tais sinais); 

 Uma menina que já foi ao msondo se dispõe a pilar o milho e se encontram 

mulheres mais velhas, não o deve fazer sem primeiro peça licença, e melhor será 

que primeiro ofereça o pilão a uma mulher mais velha para que ela comece a 

pilar. 

 Uma menina bem-educada não deve meter dedo no ouvido quando fala com seu 

pai, irmão, ou mesmo qualquer outro homem. Se o fizer insultará o seu pai oi 

irmão, e fará pensar ao homem que não seja o seu pai, ou seu irmão que é uma 

menina leviana (as mulheres coçando o ouvido com o dedo mínimo, dissimulam 

sinais de resposta aos homens). 

 

Constituição da família 
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Entre os yao, os pré-requisitos do casamento consistem no facto do rapar ser 

circuncidado e ter começado a pagar imposto e a rapariga ser iniciada por volta dos 16 

anos.  

O povo yao, em regra, pratica o casamento exogâmico, uxorilocal matrilinear (Rita-

Ferreira, 1958, p. 76) onde o noivo, depois do casamento, vai fixar residência casa da 

família da esposa. No entanto quando o nubente é chefe na comunidade, como o caso 

se asyene mbumba realiza o casamento virilocal e matrilinear, salvo quando é realizado 

com mulher de etnia estranha que adopte a patrilinhagem, caso em que é virilocal e 

exige compensação (Amaral, 1990, p. 72). O casamento de escrava com chefe ou com 

homem comum era sempre virilocal e os filhos herdavam a linhagem do pai, e o 

casamento de escravo com mulher livre, o que por vezes se dava por excepção, seguia 

o regime geral de uxorilocal e matrilinear; escravo que casava com escrava gerava filhos 

escravos sem linhagem. “Antes da islamização o casamento entre wayao, revestia a 

forma de uxorilocal ou a de virilocal e nunca exigia qualquer espécie de retribuição58; 

depois da islamização iniciou-se o costume do noivo contemplar o pai da noiva por 

intermédio do tio desta, com um presente que designam por ndoua (…). Antes da 

islamização, o homem limitava-se a pedir a mulher ao tio da pretendida e se este e o 

asyene mbumba reconheciam não haver impedimento de ordem tradicional e não 

desgostavam do pretendente, devam-lha sem grande formalidade ” (Amaral, 1990, p. 

72 a 73). 

Nos casamentos uxorilocais o não presenteamento condigno da mulher na pessoa dos 

futuros sogros, segundo Wegher “é causa muita vezes de aborrecimentos na vida do 

marido, passando ele a ter uma existência insustentável, na povoação paterna da noiva, 

junto da palhota dos pais desta, tornando-se um escravo da sogra e da própria mulher 

e chega a pagar caro, através de humilhações e dissabores, o pouco que poupou em não 

                                                      

58Normalmente o homem pedia a mulher em casamento, caso ela e a família aceitem, passavam a viver 
juntos sem cerimónias especiais. 
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presentear a mulher”. O marido, “em qualquer momento de sua vida de casado, pode 

ser expulso do lar conjugal. Chega-se a por à porta da palhota dos objectos de seu uso, 

para ele perceber através deste sinal que foi despedido e a mulher já não lhe pertence” 

(Wegher, 1995, p. 184 a 186). 

Ao yao praticam casamentos poligâmicos, o que veio ser reforçado pela interpenetração 

com a cultura islâmica. No entanto, não havia limites do número de esposas sobretudo 

para os chefes como fixado na lei islâmica.  

 A primeira esposa do chefe, dera designada por abibi (rainha), a seguinte por abibi 

warandi (rainha pequena) e as restantes por acanandi (mulheres pequenas). No lar 

conjugal poligâmico todas as mulheres “devem observar a mais absoluta obediência, 

alem do respeito e do dever conjugal `a primeira mulher do marido como se essa fosse 

a mãe. É a mulher mais amada e mais bem tratada e por isso tem direitos e regalias, 

podendo intervir coma sua autoridade na solução de questões familiares entre as outras 

mulheres, ser consultada sempre que o marido pretenda escolher uma nova noiva e ter 

preferência em todos os actos comuns da família” (Wegher, 1995, p. 185 a 186). 

De acordo com os autores citados, as praticas acima descritas não são estáticas, 

havendo transigência com os costumes ancestrais de forma gradual e selectiva, 

características das mudanças de sistemas sociais tradicionais, em virtude da própria 

dinâmica endógena das comunidades, e dos contactos com a civilização islâmica e 

europeia, este último factor, gerador de maior dinamismo nas mudanças (Amaral, 1990, 

p. 77; Wegher, 1995, p. 184). 

Divórcio 

Nas comunidades yao o casamento uxorilocal matrilinear baseado no sistema mbumba, 

tem sido gerador de instabilidade no casamento em virtude do casal não fundar 

realmente uma família com lealdade própria e continuar cada um dos cônjuges, a ser 

elemento da própria matrilinhagem consistindo na subordinação da mulher aos 

parentes próximos (tio materno, avô, e irmão), e haver interferência da asyene mbumba 
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e da abibi na vida do casal por assumirem posição preponderante nas relações entre 

marido e mulher. 

Entre os yao são fundamentos para o divórcio os seguintes motivos (Amaral, 1990, p. 

80): 

1) Impotência do marido; 

2) Esterilidade de qualquer dos cônjuges; 

3) Adultério da mulher continuamente praticado; 

4) Maus tratos infligidos à mulher; 

5) Convicção de que o marido ou mulher praticam actos de feitiçaria; 

6) Manifesto desinteresse da mulher pelas fainas agrícolas; 

7) Desinteresse continuado do marido no apoio que a deve à mulher nos trabalhos 

agrícolas e outros; 

8) Repetidas e longas ausências do marido, do lar conjugal, sem que no regresso 

seja portador de bens adquiridos que possam justificar essas ausências; 

9) Certas doenças graves contraídas por qualquer dos cônjuges (lepra, tuberculose, 

demência); 

10) Falta de respeito de um dos cônjuges, ou mesmo a simples não exteriorização de 

profundo respeito pelo asyene e abibi na mbumba do outro; 

11) Insultos continuados de um dos cônjuges ao outro, ou à sua família; 

12) Convicção de que o marido ou mulher são portadores de “lingango” (doença que, 

segundo crêem, tem como sintoma e efeito, o facto de provocar o nascimento 

de filhos mortos); 

13)  Falta de tratamento preferencial à primeira mulher “sano” e seus filhos; 

14) Persistência do marido na embriaguez, jogo ou furtos. Estas razoes são também 

aplicadas à mulher, pirem verificam-se muito mais raramente; 

15) Desleixo da mulher nas lides domésticas 9 comida mal feita, não ter água 

aquecida para o marido se banhar, etc.); 
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16) A não concessão, na forma prescrita pelos costumes por parte do homem, do 

vestuário e mais presentes adquiridos com seus rendimentos pessoais, à mulher 

e os filhos; 

17) Relações sexuais com qualquer mulher da mbumba da esposa; 

18) Relações sexuais da mulher com um filho ou um neto do marido (só com os filhos 

e netos, na linhagem do marido, as relações sexuais são consideradas 

incestuosas). 

De acordo com Amaral, “o divórcio é decretado, não poucas vezes, sem o assentimento 

expresso dos cônjuges, que no entanto, disciplinadamente, se submetem à vontade de 

asyene mbumba do akwelume, da mãe ou do avo, de cada um”. Uma outra ideia 

avançada pelo mesmo autor ‘e de que a dissolução do casamento entre os wayao tem 

pouco significado na estrutura familiar e social com quase nenhum impacto nos filhos. 

Numa sociedade matrilinear uxorilocal e poligâmica, os filhos são, em qualquer 

circunstância pertença da mãe e o poio económico que o pai costuma representar na 

criação dos filhos quase não se faz sentir entre os wayaos. O avunculato e a estrutura 

socioeconómica dos wayaos resolve este, tantos outros problemas, sem qualquer 

dificuldade(Amaral, 1990, p. 83). 

 

Propriedade sobre bens imóveis 

Antes da penetração colonial portuguesa, o Sultani detinha a soberania sobre o 

território e a posse de todas as terras. Era ele que atribuía a cada chefe subalterno, uma 

região, delimitada normalmente por acidentes geográficos – rios e montanhas, que por 

sua vez, como usufrutuário, distribuía os terrenos pelos mbumbas que por sua vez os 

distribuía por lotes individuais a cada membro da mbumba. A penetração colonial, como 

observa Manuel Gomes Gama Amaral, veio alterar o status da terra, tendo o Sultani, 

perdido a soberania e propriedade sobre a terra, porém mantido autoridade com os 

usos e costumes(Amaral, 1990, p. 116). 
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Não obstante a imposição colonial sobre as terras, efectivamente apenas uma parte 

passou para o uso do Estado e de particulares, e grande parte da mesma encontrava-se 

disponível para o uso da população. Nos termos da lei de terra então em vigor, era 

autorizada a população a fruição de terras livres, ou aquelas classificadas como de 

segunda classe.  

Tendo a população o direito ao usufruto da terra, sob direcção e distribuição em moldes 

tradicionais do Sultani, de acordo com autor que estamos a citar, desenvolvendo um 

entendimento de que o Sultani era o “dono das terras” e é de quem dimanavam as 

ordenas para se atribuir as mesmas aos chefes subalternos e as mbumbas. 

O direito de propriedade sobre casas, celeiros, e dependências, no casamento 

uxorilocal, muito embora a responsabilidade de produzir bens imóveis seja do homem, 

estes pertencem à mulher e no casamento virilocal aos mesmos bens pertencem ao 

homem(Amaral, 1990, p. 196). 

 

Propriedade sobre bens móveis 

O direito de propriedade sobre os bens móveis, vestuário, frutos da terra que cultivem, 

aves de capoeira, caprinos, ovinos é exercido separadamente não havendo bens 

comuns. Cada mulher casada possui os seus campos privativos que lhe são distribuídos, 

em usufruto pelo chefe e os frutos desses campos pertencem-lhe individualmente, 

tendo obrigação de alimentar o marido e os filhos e a si própria. São ainda pertença da 

mulher: a sua própria roupa e dos filhos, independentemente de terem sido adquiridos 

com o dinheiro do marido; todo o modesto recheio da casa como camas, mesas, cadeiras 

roupas, panelas, pratos copos, garfos e facas, e o candeeiro; os presentes que recebe do 

marido, os adornos; instrumentos de amanho de terra e derruba de arvores; as suas 

galinhas e patos e suas cabras e ovelhas. 
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Por seu turno o marido possui os seus campos privativos que os cultiva com ajuda de 

amigos e/ ou trabalhadores assalariados e os frutos do trabalho são individuais, 

impendendo sobre ele a responsabilidade de dar presentes a mulher e vestir os filhos. 

São pertença do marido; a bicicleta; a máquina de costura, as ferramentas, as enxadas, 

machados e catanas; as suas roupas, as armas e armadilhas de caca e pesca; os 

instrumentos musicais, as suas galinhas e patos e suas cabras e ovelhas. 

Não obstante a separação da propriedade dos bens, os patos e das galinhas são criados 

na mesma capoeira, conhecendo cada um à partida qual parte que lhe cabe, e as ovelhas 

e caprinos, são criado a na responsabilidade do akwelumele (Amaral, 1990, p. 119). 

Sucessão e herança 

Entre os yaos se verifica a sucessão legitima, não havendo a testamentaria, legitimaria 

ou contratual. Em virtude de serem matrilineares, a sucessão se dá pela linha transversal 

feminina, sendo o herdeiro o filho mais velho da irmã mais velha do autor da herança.  

Tratando-se de pessoas comuns, segundo os costumes o herdeiro tem o direito de 

herdar as viúvas do tio, não obstante a prática estar em declínio. Não obstante o 

declínio, quando a prática esta actuante, o sobrinho pode repudiar as viúvas 

considerando o facto de as tias serem mais velhas, e declará-las livres para novo 

casamento. No entanto se o falecido tio tiver sido uma pessoa de boa reputação na 

comunidade havia todo o interesse de se manter as viúvas ligadas à família, através da 

herança. O autor da herança sendo adulto e capaz impendia sobre ele a obrigação de 

herdar as viúvas. Em caso de menoridade ou incapacidade, as viúvas eram herdadas 

pelos irmãos do falecido situados na segunda classe de sucessíveis.  

No entanto, nos casos em que ao autor da sucessão é um chefe, é admissível a 

flexibilização do costume na indicação do herdeiro, podendo ser o legitimo se tiver e 

apresentar características de liderança, ou que outro ainda que seja menos legitimo, 

desde que esteja na linha da sucessão. 
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O herdeiro deve por direito herdar as viúvas, tendo a prerrogativa de repudiá-las e 

libera-las para o casamento com outrem, com a excepção da abiibi, a rainha, que assume 

o papel de conselheira. 

Na posse da herança o herdeiro tem o dever de dividir os bens pelos irmãos e irmãs da 

falecida, pelo asyene mbumba e outros notáveis da povoação.  

Sendo o herdeiro menor, e definido um tutor do parentesco matrilinear do falecido 

chefe e caso se extinga a linha de sucessão, é escolhido um parente matrilinear do 

falecido chefe para sucessão(Amaral, 1990, pp. 126, 128 e 129). 

De acordo com os yaos são as seguintes as classes de sucessíveis: 

I. Sobrinho mais velho, filho da irmã mais velha. Outros sobrinhos, filhos de irmã, 

por ordem de idade própria e da respectiva mãe; 

II. Irmãos; 

III. Irmãs; 

IV. Sobrinhas, filhas da irmã por ordem da idade própria e das respectivas mães; 

V. Mãe; 

VI. O chefe da povoação.  

Organização dos “tribunais locais” e justiça: penalidades e provas admitidas em juízo 

O Sultani no exercício do poder absoluto detinha o poder de julgar, com competência 

de julgar a os seus subalternos. No entanto, a resolução de conflitos decorre, primeiro, 

no plano familiar a, com o irmão mais velho, com o tio ou com asyene mbumba ou ainda 

com a abibi, sendo, entretanto, livres de apresentarem o problema ao chefe da 

povoação ou mesmo ao regedor(Amaral, 1990, p. 137). 

O conflito ocorrendo dentro da povoação, o chefe resolvia os problemas assessorado 

por um conselho de notáveis. Se o conflito envolvesse duas povoações, o problema era 

resolvido na povoação do queixoso nume espécie de ‘tribunal colectivo” presidido pelos 

chefes da povoação do queixoso e arguido assessorados pelos respectivos conselhos de 
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notáveis. A execução da pena era garantida pelo chefe da povoação do ofendido. No 

entanto em casos excepcionais, o chefe da povoação do arguido podia deixar o membro 

da sua comunidade à sua sorte, sobretudo quando se tratasse de um delinquente 

habitual(Amaral, 1990, p. 137 e 147). 

Em última instância, o caso poderia ser resolvido pelo Sultani, quando se tratasse de um 

conflito reputado de maior gravidade. Alem de julgar em recurso o Sultani actua em 

primeira instância os casos que ocorressem com os seus chefes de povoação ou que 

ocorram na sua povoação. 

As provas admitidas em juízo eram a testemunhal, a confissão do réu, os “ordálios” e 

outros “juízes de Deus” designadamente: a prova de mwayi, a do cisango e a no mani 

(Amaral, 1990, p. 149). 

Violações das normas e as penalidades 

No texto que se segue, apresentamos as principais violações às normas e s respectivas 

penalidades, de acordo com Manuel Gomes da Gama Amaral (1990, p. 154 a 156): 

 Adultério – nos tempos remotos a adúltera era perdoada, e o co-adúltero 

decepado os órgãos genitais que eram pendurados à porta da casa do chefe 

como exemplo dissuasor. Mais tarde passou-se a adoptar a pena de morte. 

Pelas inconveniências dos castigos, convencionou-se a pena de multa que 

perdura ate hoje; 

 Feitiçaria - considerado crime grave, a feitiçaria era punida com a morte pelo 

fogo; 

 Homicídio praticado contra o homem comum – era punido com multa 

devendo o homicida pagar uma peça de pano ao chefe, e duas, três, quatro ou 

cinco pessoas à família da vítima; 

 Furto e roubo ou abuso de confiança - era punido com multa de valor muitas 

vezes superior ao da coisa desviada, revertendo para o queixoso uma pequena 
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parte e a restante para o chefe pela ofensa de que tinha sido vítima por o crime 

ter sido cometido nas suas terras; 

 Ofensas corporais - eram resolvidas pela conciliação e pagamento de uma 

pequena multa; 

 Reincidência na prática do furto - era aplicado uma punição designada “inka 

tambala” (fazer correr o galo). O penitente, despido, de olhos vendados e 

pintado às listas é perseguido por toda a povoação “como quem persegue uma 

ave para a panela” e metralhado com refugos, espancado e insultado com 

obscenidades e seguidamente expulso da povoação. 

Segundo Luís Wegher(1995, p. 246 a 247), no seu estudo, o adultério e o roubo eram 

resolvidos da maneira que se segue: 

 Roubo - o culpado impede o dever de pagar duas magolas de pano de 10 

metros cada, e entregar um membro da sua família ao chefe, podia ser 

substituído, com permissão do regulo-sultani, por um escravo 

 Adultério - apanhado em flagrante eram-lhe cortadas ambas as orelhas e 

marcadas nas costas com duas grandes feridas superficiais e entrecruzadas. 

Devia pagar um ou dois escravos ao chefe. Se o adultério acontecesse com a 

mulher do régulo ambos eram mortos mesmo por fogo.  

A prática dessas penalidades é comum em zonas mais recônditas. Fora da periferia a 

autoridade do régulo se articula com as autoridades administrativas a quem envia o caso 

em recurso. Esta posição é defendida por Wegher que considera que “a tribo yao, 

continuava, sempre que possível, mesmo sob domínio colonialista, os usos antigos, no 

que se refere à administração da justiça à aplicação de penas.”(Wegher, 1995, p. 245) 

O desenvolvimento do presente estudo nos permitirá averiguar, no presente momento, 

o que mudou e o que continua, de acordo com o retratado pelos autores citados.
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7. A caracterização de indicadores de crime e justiça (polícia, movimento processual dos 

Tribunais e Tribunais comunitários) nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula59 

7.1. Caracterização de indicadores de crime e justiça (polícia, movimento 

processual dos Tribunais e Tribunais comunitários) 

A Tabela 28 mostra a distribuição de crimes registados e percentagens de esclarecidos 

pelas autoridades policiais, de acordo os dados, no período de 2016 a 2018, na região 

Norte do país foram esclarecidos pouco mais de 80% de crimes registados. Em 2018, a 

província de Nampula registou maior número de crimes esclarecidos seguido da 

Província do Niassa, correspondendo a cerca de 90.4% dos crimes registados em todo 

País (INE, 2019b) 

Tabela 28: Crimes registados e percentagem de esclarecidos pelas autoridades 
policiais, segundo comando provincial, Moçambique 2016 – 2018 

Comando 
Provincial 

2016 2017 2018 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos (%) Registados Esclarecidos 
(%) 

Total (País) 21691 85.1 21176 84.5 16653 85.8 
Niassa 762 84.9 741 88.1 603 87.9 

C. Delgado 1063 88.9 775 89.4 709 86.9 
Nampula 862 85.8 623 89.7 521 90.4 

Fonte de dados básicos: (INE, 2018) 

Conforme os dados, em 2018 os crimes esclarecidos na província de Nampula atingiram 

a magnitude de 87%, uma ligeira queda relativamente a 2017, e pequena melhoria face 

a 2016. No mesmo período em análise, os distritos de Mogincual e Nacala-Velha 

registaram 100% dos esclarecimentos dos crimes, destronando assim os distritos de 

Larde e Memba em 2017 (INE, 2019c) 

                                                      

59 Este texto é da autoria de Carmino Machavane(2020) 
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Por categoria, os crimes contra a propriedade foram mais frequentes na região Norte do 

país, com peso de 60,3%, seguido dos crimes contra pessoas com 28,7% de 1.855 crimes 

registados na região em 2018. 

A Tabela 29 apresenta a distribuição dos crimes registados contra propriedade e 

percentagens de esclarecidos pelas autoridades policiais na região norte do país. 

Segundo o TAB 26 foram esclarecidos em média cerca de 78.5% dos crimes Contra 

Propriedade, no período em análise, de referir que houve uma redução de crimes 

registados em cerca de 15.2% de 2016 para 2018. Apesar do comando provincial de Cabo 

Delgado ter registado menor número de crimes em 2018, apresenta uma percentagem 

acima da média de crimes esclarecidos (INE, 2019b) 

Tabela 29: Crimes registados contra propriedade e percentagem de esclarecidos pelas 
autoridades policiais, segundo comando provincial, Moçambique 2016 – 2018 

Comando 
Provincial 

2016 2017 2018 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Total (País) 13838 80.1 12778 79.7 9560 78.9 
Niassa 515 81 297 77.4 355 74.1 

C. Delgado 678 83.6 422 82 328 80.2 
Nampula 528 80.3 426 85.9 435 81.1 

Fonte de dados básicos: (INE, 2018) 

Em 2018, a província de Niassa tive aumento de 58 crimes registados, respectivamente 

face a 2017, o que representou 13.9% de variação positiva TAB 26. No que se refere aos 

crimes esclarecidos, houve decréscimo em 2018 face a 2017 (INE, 2019b) 

A Tabela 30 estabelece a distribuição de crimes registados contra pessoas e 

percentagens dos esclarecidos, reportados pelas autoridades policiais. Neste caso, o 

número de crimes registados aumentou em cerca de 49% de 2016 para 2017 e reduziu 

em cerca de 18% para o ano de 2018. Os comandos provinciais de Nampula e Cabo 

Delgado, apresentaram maior número de crimes contra pessoas. Cabo Delgado 

apresentou a maior percentagem crimes esclarecidos, com 97.3%, 95.2% e 97.5 % em 

2018, 2017 e 2016 respectivamente (INE, 2019b). 
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Tabela 30: Crimes registados contra pessoas e percentagem de esclarecidos pelas 
autoridades policiais, segundo comando provincial, Moçambique 2016 – 2018 

Comando 
Provincial 

2016 2017 2018 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Total (País) 6921 93.6 7057 90.8 5798 94.5 
Niassa 180 91.1 129 83.7 128 84.4 

C. Delgado 305 97.7 231 95.2 183 97.3 
Nampula 273 94.5 282 92.2 222 95.5 

Fonte de dados básicos: (INE, 2018) 

Na província de Nampula o número de crimes registados e esclarecidos contra pessoas 

conheceu uma ligeira subida em 2018 ao aumentar na magnitude de 3.5% e 0.9% 

respectivamente em relação ao ano de 2017 (INE, 2019c). 

A Tabela 31 mostra a distribuição de crimes registados contra ordem e tranquilidade 

públicas e esclarecidos pelas autoridades policiais. Os dados indicam que na região norte 

de país houve aumento em 33.2% de crimes contra a ordem e tranquilidade pública de 

2016 para 2017, uma tendência que se verifica em quase todas as províncias do país. Em 

média cerca de 98% de crimes foram esclarecidos em 2018 (INE, 2019b). 

Tabela 31: Crimes registados contra ordem e tranquilidade pública e percentagem de 
esclarecidos pelas autoridades policiais, segundo comando provincial, Moçambique 

2016 – 2018 
Comando 
Provincial 

2016 2017 2018 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Registados Esclarecidos 
(%) 

Total (País) 640 99.2 851 96.8 843 98.7 
Niassa 67 98.5 55 96.4 60 98.3 

C. Delgado 80 100 88 98.9 92 96.7 
Nampula 61 95.1 67 100 52 98.1 

Fonte de dados básicos: (INE, 2018) 

Os crimes contra ordem e tranquilidade públicas, registados e esclarecidos, registaram 

em 2018 uma estabilidade ao manter praticamente as mesmas cifras registadas em 2017 

(Tabela 31). De 204 crimes registados em 2018 nas províncias de Niassa, Cabo Delgado 

e Nampula, foram esclarecidos em cerca de 99%, o que representa uma redução do nível 

de esclarecimento de cerca de 1% em relação ao observado em 2017. 
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Ao fluxo de processos entrados, findos e pendentes referentes a um determinado ano 

civil, denomina-se movimento processual, e é com base em processos entrados e findos 

que se calcula a taxa de resolução processual, dividindo o número total de processos 

findos pelo número total de processos entrados e multiplicado por 100. 

Quando a taxa de resolução processual for igual a 1 ou 100%, significa que o número de 

processos findos é igual ao dos processos entrados. Quando for superior a 100, significa 

que o número de processos findos é superior ao dos entrados, isso acontece quando em 

um determinado ano, são terminados processos pendentes, transitados de anos 

anteriores. Quando a percentagem for inferior a 100, significa que o número de 

processos entrados é superior ao dos findos. Assim, quanto maior for a percentagem, 

maior é a recuperação de casos pendentes ocorridos em anos anteriores e quando 

menor, significa baixa resolução de processos. 

Tabela 32: Movimento Processual (criminal, cível, menores, laboral e comercial), 2018 
Taxa de movimento processual nos tribunais judiciais de Província  

Província Pendente
s 

Entrados Findos Taxa (%) Transitados 

Niassa 1016 866 1120 129.3 762 
Cabo Delgado 2522 1089 1678 154.1 1933 

Nampula 3227 1358 1496 110.2 3089 

Fonte de dados básicos: (MOÇAMBIQUE, 2019) 

A província de Cabo Delgado embora tenha número de entrados inferiores à província 

de Nampula apresenta maior percentagem de taxa de resolução processual na ordem 

de 154.1%. Isto significa que a província que teve maior recuperação de casos pendentes 

ocorridos em 2017 (Tabela 32). Ao nível nacional, no ano de 2018, houve um aumento 

da taxa de resposta, em termos de processos findos, na ordem de 108.8%, quando 

comparados com o número de processos entrados no mesmo ano (MOÇAMBIQUE, 

2019). 
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Figura 6 - actividade Jurisdicional dos Tribunais Judiciais de Província, 
2017/2018 

 

Fonte de dados básicos: (MOÇAMBIQUE, 2019) 

Comparando os 4.294 processos findos no ano de 2018 e os 4.132 findos em 2017, nas 

três províncias, nota-se que houve um aumento de produtividade, com um incremento 

na ordem de 3.8%. No entanto, ao nível nacional o incremento foi na ordem de 93.6% 

(Figura 6). A província de Niassa teve um decréscimo na ordem de 23.6% em 2018 se 

comparando aos processos de 2017 (MOÇAMBIQUE, 2019) 

Tabela 33: Movimento Processual (criminal, cível, menores, laboral e comercial), 2018 
Taxa de movimento processual nos tribunais judiciais de distrito  

Província Pendentes Entrados Findos Taxa Transitados 
Niassa 2974 5209 5095 97.8 3088 

Cabo Delgado 13279 5953 5286 88.8 13946 

Nampula 13834 10703 9176 85.7 15361 
Fonte de dados básicos: (MOÇAMBIQUE, 2019) 

Em 2018, os tribunais judiciais de distritos da província de Niassa apresentaram maior 

percentagem de taxa de resolução processual na ordem de 97.8%. Isto significa que a 

província que teve maior recuperação de casos pendentes ocorridos em 2017 (Tabela 

33). Ao nível nacional, no ano de 2018, houve um decréscimo na taxa de resposta, em 

termos de processos findos, na ordem de 2.1%, quando comparados com o número de 

processos entrados no mesmo ano (MOÇAMBIQUE, 2019) 
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Figura 7 - Actividade Jurisdicional dos Tribunais Judiciais de distrito, 
2017/2018 

 

Fonte de dados básicos: (MOÇAMBIQUE, 2019) 

Comparando os 19.557 processos findos no ano de 2018 e os 21.278 findos em 2017, 

nas três províncias, nota-se que houve um decréscimo de produtividade, com um índice 

na ordem de 8.8% (Figura 7). Ao nível nacional, o número de processos findos em 2018 

é inferior ao de 2017, ano em que findaram 96.670 processos, representando um 

decréscimo na ordem de 4.2%. O desempenho dos Tribunais Judiciais de Distrito acabou 

por influenciar o aumentando a pendência dos processos que transitam para o ano de 

2019 (MOÇAMBIQUE, 2019). 

De acordo com os dados da Direção Nacional de Administração da Justiça, Moçambique 

tem 2536 tribunais comunitarios, onde quase metade se encontram distribuídos na 

região Norte (48%) e destacados de seguinte maneira, Cabo Delgado com cerca de 

30.9%, Nampula com 14.1% e Niassa com cerca de 3.1%. 

Tabela 34: Distribuição dos tribunais comunitários na região Norte de Moçambique 
Província N° de TC N° de membros de TC 

Nampula 357 1377 

Cabo Delgado 783 4183 

Niassa 78 Em actualização 
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8. Cartografia das normas e das instâncias locais de resolução de conflitos nos distritos da 

Província de Nampula, Cabo Delgado e Niassa 

Nos capítulos anteriores, estudámos a evolução do pluralismo jurídico, em 

Moçambique, o levantamento através de estudos anteriores de alguns conflitos sociais 

e as normas – usos, costumes, hábitos, práticas sociais – vigentes nas comunidades, que 

foram usadas para os “resolver”, designadamente, nas “questões sociais” do acesso das 

mulheres à propriedade da terra, às heranças no contexto de família alargada e, ainda, 

a prevalência dos ritos de iniciação e a sua relação com os denominados “ casamentos 

prematuros”. De seguida, também através da revisão de literatura de estudos anteriores 

descreveu-se as diversas configurações encontradas de redes plurais de instâncias de 

resolução de conflitos com origem no Estado, na sociedade, nas autoridades 

tradicionais, nas igrejas ou na família. Subsequentemente, procedeu-se a uma 

caracterização socio-demográfica e socio-económica das populações das províncias de 

Niassa, Cabo Delgado e Nampula. 

O capítulo anterior permite-nos ter uma percepção da acção da Polícia, nos anos 2016 

a 2018, nas referidas províncias, através do número de crimes registados, 

desconhecendo-se qual a taxa de crimes não denunciados. Mas, admite-se, como 

hipótese decorrente dos capítulos anteriores, que exista uma percentagem significativa 

de crimes, previstos na legislação penal do Estado, que não são do conhecimento das 

autoridades policiais, bem como exista uma percentagem significativa de litígios que não 

chegam aos Tribunais Judiciais distritais. Daí a importância de, através do trabalho de 

campo realizado que agora se apresenta, se poder mapear as normas vigentes e as 

instâncias de resolução de conflitos, em acção, nos distritos das províncias de Nampula, 

Cabo Delgado e Niassa. 
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5.11. Cartografia das normas e instâncias locais de resolução de conflitos nos distritos da 

Província de Nampula 

4.1.15. As instâncias locais de resolução de conflitos 

Como se escreveu nos capítulos anteriores, Moçambique é um país onde prevalece o 

pluralismo jurídico, caracterizada pela co-existência de diversas ordens normativas no 

mesmo espaço, marcado por uma enorme riqueza e complexidade(Santos & Trindade, 

2003c, p. 48). As evidências produzidas na presente pesquisa na província de Nampula, 

não constituem a excepção. Foram identificadas, nos distritos estudados, diversas 

instâncias de resolução de conflitos, que confirmam esse pluralismo jurídico de ordens 

normativas e de instâncias de resolução de conflitos.  

A nível estadual, em termos de cobertura da rede judiciária de acordo com dados do 

Tribunal Supremo (MOÇAMBIQUE, 2019, p. 43 a 44), os tribunais comuns estão 

presentes em todos os distritos de Nampula, com excepção de um, ainda que em dois 

tribunais distritais, não tenham entrado em funcionamento. Dispõe também do Tribunal 

Superior de Recurso com jurisdição para as províncias do Norte de Moçambique. A nível 

de Procuradorias distritais, o Ministério Publico, assegurou a cobertura de todos 

distritos nacionais. A Polícia da República de Moçambique (PRM), esta representada em 

todo o país. 

A nível comunitário estão representadas as principais instâncias de resolução de 

conflitos, que caracterizam o pluralismo jurídico moçambicano: os tribunais 

comunitários e as autoridades tradicionais.  

Ao abrigo número 1 do Decreto 15/2000, de 20 de Junho, as autoridades tradicionais, 

os secretários de bairro ou aldeia, e outros líderes legitimados como tais na comunidade, 

são considerados líderes comunitários, de entre várias, com competências de resolução 

de conflitos.  



23
7 

 
237 

De acordo com os dados da Direcção Nacional da Administração da Justiça do Ministério 

da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, já apresentados nos capítulos 

anteriores, a província de Nampula dispõe de 357 tribunais comunitários e de 1377 

membros dos tribunais comunitários60, que integram a justiça oficial informal ou não-

policial 61. 

 No entanto o pluralismo jurídico na província de Nampula é muito intenso e 

diversificado no ponto de vista de actores podendo encontrar para além dos chamados 

líderes comunitários, curandeiros e organizações religiosas, que administram a justiça 

na comunidade. É reconhecido um potencial muito grande as igrejas que colaboram 

para a manutenção da ordem social, pelo papel que exercem na sociedade, reforçando 

“a moral e os bons costumes” dos cidadãos que as frequentam. 

4.1.16. Redes de interlegalidade na resolução de conflitos: 

Da família às instâncias oriundas da comunidade e do 

Estado 

A pesquisa de campo foi conduzida por um pressuposto de que as instâncias de 

resolução de conflitos funcionam de forma integrada, em complexas redes de interacção 

jurídica62. Na informação recolhida, sobretudo através de entrevistas, constatamos a 

existência de interacções jurídicas entre as diversas instâncias de resolução de conflitos 

que estabelecem imbricadas redes caracterizadas redes especialização e 

interdependência funcional na resolução dos conflitos, em todos os distritos da 

província de Nampula. Foi privilegiada a análise da interacção jurídica que ocorre nas 

configurações sócio-jurídicas a nível distrital, tendo como base da pirâmide, a família e 

                                                      

60 Vide a tabela 31 do Capítulo sobre a “Caracterização estatística”. 
61 Direcção Nacional da Justiça – Distribuição dos Tribunais Comunitários por Província. MJACR. Maio de 
2020. 
62 A este respeito vide a metodologia empregue no livro de José (2014). 



 

 238 

as instâncias comunitárias mais próximas desta, e no topo as instâncias judiciárias do 

distrito.  

A família enquanto instituição que estabelece um elo entre o indivíduo e a sociedade 

apresenta-se como uma instituição de resolução de conflitos que intervêm em quase 

sempre em primeira instância na resolução de conflitos, através da intervenção dos 

conselhos de família. Falhada a tentativa de mediação familiar, as partes recorrem as 

instâncias disponíveis as instâncias que coexistem no âmbito das redes de 

interlegalidade. 

Em todos os distritos observados, encontramos uma tendência muito grande da 

comunidade recorrer em primeiro lugar às instâncias comunitárias socialmente mais 

próximas, física e culturalmente. Estas instâncias, se dispõem entre si numa divisão 

social do trabalho jurídico, que obriga a partes em conflito, a percorrer a multiplicidade 

de instâncias, a demandar a justiça nos chamados “casos sociais”. Muitas das vezes estas 

instâncias autónomas, sem hierarquia, estabelecem uma subordinação funcional, o que 

lhes permite funcionar como instância de recurso sociológico do conflito. 

As primeiras instâncias que a comunidade procura em todos distritos estudados, são os 

secretários do bairro, as autoridades tradicionais e os tribunais comunitários, onde 

apresentam os “casos sociais”. Note-se que os secretários dos bairros, actuam no topo 

de uma pirâmide estrutural, constituída pelos chefes de quarteirão, e os chefes de 10 

casa na base. O mesmo ocorre na estrutura tradicional, onde o chefe tradicional ou 

régulo, ocupa o topo da pirâmide, a quem se subordina os chefes de grupos de 

povoações e os chefes de povoações, que assumem designação própria nos contextos 

culturais específicos. 

A Ametramo é accionada em primeira instância, nos casos de feitiçaria como observa 

um entrevistado no distrito de Angoche. 
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“A resolução dos problemas de feitiçaria é feita no curandeiro”63 

As organizações religiosas exercem um papel importante na solução dos conflitos sociais 

na comunidade, em particular entre os seus fiéis. Como observa um líder religioso em 

Nacala-Porto 

“As confissões religiosas, em primeiro lugar, sabem que as religiões pregam a 

mensagem de reconciliação e de paz, acho que seria incoerência, ir a igreja por 

exemplo e dizer que Jesus Cristo é amor, nos ensina o amor e todos os mandamento. 

Todas as religiões nos ensinam a amar ao próximo, a perdoar, a reconciliar, enfim. 

Portanto, as confissões religiosas de certa maneira, influenciam na vida, no dia-á-

dia e tem um papel muito importante na pacificação da sociedade o que é mesmo a 

missão das religiões.”64 

Os “Casos sociais” 

Normalmente os “casos sociais” são um emaranhado de micro-conflitos que demandam 

a atenção das diversas instâncias especializadas na comunidade. A denominação “casos 

sociais”, não considera a separação que geralmente é feita pelo direito positivo entre os 

casos ‘crime’ e ‘cível’. A agressão física é, por vezes, também entendida como caso 

social. São considerados casos sociais os problemas que ocorrem no contexto das 

relações de família ou de vizinhança. De acordo com José et al (2014, p. 213), num 

estudo sobre as redes informais em Moçambique constata que “a distinção quase 

sempre depende da avaliação que as partes ou as instâncias fazem do conflito, optando-

se por uma ou outra classificação, consoante se valorize a agressão em si, as suas 

consequências ou o seu motivo e o contexto em que ocorre. Se em Macossa o critério 

utilizado é o da ocorrência de sangramento - sendo considerados «sociais» todos os 

conflitos e os casos de agressão física de que não resulte sangue - em Maputo 

                                                      

63 Entrevista ao líder Comunitário de AngocheA-1, Agosto e Setembro de 2019.  
64 Entrevista ao líder religiosoA-79, Agosto e Setembro de 2019 
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tendencialmente consideram-se «sociais» todos os conflitos que ocorrem no contexto 

doméstico ou que emerjam por causa de relações familiares. Em ambos contextos, o 

que está na base da classificação é um juízo sobre a dignidade judicial dos conflitos”.  

Tribunais comunitários e a sua relação com outras instâncias 

A avaliar pelas competências atribuídas aos tribunais comunitários, ao abrigo do artigo 

3 da Lei 4/92 de 6 de Maio, as instâncias comunitárias com mesmo escopo de acção, 

têm genericamente competência de resolver conflitos de natureza civil e pequenos 

delitos de pequena gravidade. Os delitos considerados de maior gravidade são 

remetidos directamente à Polícia ou a Procuradoria. Aliás a polícia desempenha vários 

papéis importantes nas interacções jurídicas, para além do papel de recurso. De acordo 

com a literatura, “as instâncias comunitárias se articulam com a polícia para a 

notificação das partes e/ou para a execução das sentenças” assumindo que produzem 

decisões de adesão espontânea e voluntária(Fumo, 2014, p. 37). 

No entanto nem sempre o critério de gravidade do crime é respeitado, como factor 

decisivo no encaminhamento dos casos para as instâncias judiciárias. Algumas instâncias 

comunitárias tentam mediar crimes considerados graves procurando resolvê-los 

civilmente  

“ Um processo que veio com um crime de violação, em que segundo o que constava 

no auto de denúncia, o individuo violou uma senhora, e o processo acabou chegando 

ao tribunal, segundo o próprio arguido e a ofendida, porque eles não conseguiram 

resolver junto ao régulo da comunidade, isso para dizer que a maior parte dos 

conflitos que acabam chegando ao tribunal, descaem aqui, porque não conseguiram 

não foi possível resolver junto aos órgãos que fazem parte da comunidade, que neste 

caso em concreto era um régulo, porque a pena ou a sanção aplicada ao suposto 

violador foi de pagar um montante de 10 mil meticais. Como não pagou os 10 mil 
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por ter supostamente violado a tal mulher, então acabaram levando o caso ao 

tribunal.”65 

Também os casos de violência doméstica, considerados graves e recentemente elevados 

à categoria de crime público, também são resolvidos pelas instâncias comunitárias 

segundo a literatura, contrariando a Lei nº 29/2009 de 29 de Setembro, Lei sobre 

Violência Doméstica praticada contra a Mulher 66  .Nos casos observados, os juízes 

conhecem a lei da violência doméstica, e por se tratar de crime público, (artigo 21) os 

tinham o dever denunciá-lo (artigo 23), junto da autoridade policial ou do Ministério 

Público. Todavia preferiram conciliar evidenciando a existência de critérios 

patriarcalistas onde os conflitos envolvendo mulheres são resolvidos no campo 

estrutural doméstico, não se achando dignos para serem encaminhados para as 

instâncias judiciárias(Fumo, 2018, p. 57). 

No entanto a solução dos problemas de violência doméstica, podem por vezes ser do 

interesse da mulher vítima da violência de acordo com o depoimento de juiz do tribunal 

comunitário em Moecate 

Já vimos a agressão física de uma senhora pelo marido, porem muitas mulheres não 

querem os maridos presos e sim a reconciliação. Nós os juízes eleitos, resolvemos de 

tal forma, que culmine em perdão ou reconciliação para o bem-estar da vítima que 

normalmente não deseja que o marido seja preso mas sim que seja 

consciencializado.67 

 

 

 

                                                      

65 Entrevista ao juiz de direito de um distrito A 66. Agosto Setembro de 2019  
66 Publicada no Boletim da República da 1ª Série de 29 de Setembro de 2009 
67 Entrevista ao juiz comunitário A 69 – Distrito de Moecate. Agosto e Setembro de 2019. 
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A “Transferência” dos conflitos para outra instância 

Nas interacções jurídicas, constatamos que as instâncias judiciárias, também remetem 

às instâncias comunitárias casos que consideram de natureza civil ou delitos de pequena 

gravidade. E o que foi relatado por um procurador de um distrito 

Sim, as vezes quando chegam casos que constatamos que não merece ou é muito 

diminuto o tal delito para provocar a actuação dos órgãos de administração da 

justiça nos endereçamos a volta para os secretários, aos régulos aos outros órgãos 

de justiça não formal e eles é que podem resolver este problema. Há questões de 

disputa de terra e nós não conhecemos aquela área, não conhecemos os 

antepassados então tem os régulos ou secretários que estão lá a muito tempo e 

conhecem as pessoas desta área e nós convocamos a actuação deles nesses termos, 

é assim que tem sido este trabalho.68 

Acontece também as instâncias formais se aproximarem `as estruturas locais de 

resolução de conflito, para solucionar um problema no local onde os factos 

controvertidos tiveram lugar 

As vezes que aparecem cidadãos com casos de conflito de terra, e porque as terras 

estão lá na comunidade, eu tenho recorrido aos régulos, secretários que conhecem 

as pessoas, o sítio e ai sentamos entramos em coordenação para ver, como podemos 

resolver o caso, uma vez que aquele cidadão se calhar tem outros vizinhos que já 

vem morando naquele bairro, que fazem machambas naquele bairro e com tudo 

isso, também porque o secretario esta ali próximo, ajuda o Ipaj resolver os 

conflitos.69 

Falhada a tentada de mediação comunitária do conflito, os chamados conflitos sociais 

são enviados principalmente para as instâncias judiciárias. Esses recursos 

                                                      

68 Entrevista ao procurador de um distrito A 54. Agosto e Setembro de 2019  
69 Entrevista ao técnico do IPAJ de um distrito A72. Agosto e Setembro de 2019.  
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sociologicamente considerados ocorrem quase com o envio de um documento, não 

obstante a cultura oral envolvente. 

“Bem, nós temos as autoridades locais e tradicionais, os régulos e os secretários dos 

bairros, então na maioria das vezes aparecem aqui com um documento, que eles 

chamam de transferência que vem de lá da comunidade, então significa que nas 

zonas mais recônditas, normalmente eles iniciam os processos na comunidade, no 

régulo ou secretário do bairro, sem ir nem ao tribunal comunitário, até em casos de 

roubos ou furtos. Em situações em que as autoridades locais não conseguem 

resolver aquele conflito, aí sim, são mandados para nós.”70 

4.1.17. Conflitos dominantes e formas locais de resolução de 

conflito 

Conflitos conjugais, apropriação de bens e agressões físicas: acesso e transferência 

entre instâncias 

Os principais conflitos apresentados nas instâncias comunitárias, na província de 

Nampula, são os conflitos conjugais. Um dos estudos mais profundos sobre o 

funcionamento dos tribunais comunitários, uma das facetas do pluralismo jurídico 

moçambicana, evidenciou que os conflitos conjugais são os mais prevalecentes71. No 

entanto os roubos são os casos mais apontados a seguir aos conflitos conjugais. Quase 

todas a instâncias entrevistadas em toda a província, apontaram o roubo como um dos 

principais problemas. As agressões físicas, sobretudo motivadas por consumo de álcool, 

são apontadas como um problema endémico na província. 

A nível da justiça formal, o crime do furto e do roubo lideram as indicações de todos os 

entrevistados na província de Nampula, seguidos de perto pela agressão física. De 

                                                      

70 Entrevista ao procurador de um distrito A 3. Agosto Setembro de 2019 
71 Nesse sentido já Gomes, Fumo et al. (2003, p. 330) 
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acordo com as estatísticas do de crime e justiça da cidade de Nampula, no ano de 2018, 

os crimes contra a propriedade atingira marca de 36% enquanto os crimes contra a 

pessoa, chegou a 59%(INE, 2019c) 

Nas justiças comunitárias existem várias estratégias de acesso as instâncias comunitárias 

de resolução de conflitos. Como vimos anteriormente, as primeiras instâncias mais 

importantes que são procuradas pelos litigantes, são os secretários de bairro, as 

autoridades tradicionais, os tribunais comunitários e a Ametramo e as autoridades 

religiosas. Estas instâncias entram em contacto com o conflito quando uma das partes 

apresenta a queixa directamente, expondo formalmente o caso. Segundo estudos 

anteriores, esta estratégia de acesso é a que mais prevalece nos tribunais 

comunitários(Gomes et al., 2003, p. 325). No entanto, a remissão dos casos entre as 

instâncias comunitárias têm sido uma forma importante nas estratégias de acesso às 

instâncias comunitárias. Em função das configurações sócio jurídicas, as diversas 

instâncias comunitárias dispostas paralelamente, estabelecem mecanismos de 

subordinação funcional, em que normalmente os conflitos e litigantes são conduzidos 

em recurso sociológico. Em tese, as instâncias que possuem estratos organicamente 

subordinados, como é o caso dos Grupos Dinamizadores, e as autoridades tradicionais, 

o conflito, percorre todos os níveis do topo à base. A experiência de investigação, tem 

nos revelado, contudo, quem nem sempre foi assim. Os recursos normalmente vêm 

através de uma guia de transferência, elaborada ou simples, mas também pode ser 

executada oralmente.  

Os secretários do bairro remetem casos de mediação falhada, aos tribunais 

comunitários, assim como a polícia envia os casos sociais·. à Ametramo remetem os 

casos, a polícia e os secretários do bairro quando se trata de conflitos de feitiçaria(Fumo, 

2014, p. 171).  

No trabalho de campo encontramos pelo menos uma forma como as instâncias 

comunitárias se articulam com as redes judidiciais: 
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Bem, primeiros quando surgem os problemas existem secretários das células do 

partido, o secretário que reúne todos os componentes. Caso não conseguirem 

resolver, levam ao secretário do bairro, depois o cabo leva ao chefe da povoação e 

este leva directamente no régulo. Caso o régulo também não consiga levam ao 

Tribunal comunitário onde reúnem e debatem sobre os problemas. Caso estes 

também não consigam o problema é levado para outras entidades.72 

Quando o conflito é apresentado a instância comunitária de resolução de conflitos, são 

observados certos procedimentos rituais de funcionamento. Normalmente é notificada 

a parte acusada, para comparecer na instância no dia e hora marcado em que a instância 

esta em funcionamento.  

A pessoa vem até aqui, diz que tem um problema em casa e eu lhe passo um a papel 

para dizer para outra pessoa vir. Quando ele vem é que resolvemos o problema73 

“Taxas de Justiça”, multas, intuição e adesão 

Identificadas as partes, a terceira parte solicita primeiro o ofendido e posteriormente o 

acusado para dar a sua versão do problema explorando a contradição dos argumentos. 

Depois da exposição do problema, a terceira parte inicia o interrogatório das partes, das 

testemunhas e acompanhantes quando presentes. Em todas instâncias comunitárias, 

com excepção das instituições religiosas, há sempre espaço de pagamento de taxas de 

justiça, cujo valor é variável. Esta posição transparece nas palavras do líder comunitário 

no distrito de Erati. 

Alguns casos são cobrados valores com 100 ou 200 meticais para se resolver74 

                                                      

72 Entrevista ao juiz comunitário A69 – distrito de Moecate. 
73 Entrevista membro da autoridade tradicional A55- distrito de Mogovolas. Agosto/Setembro de 2019. 
74 Entrevista ao secretario de bairro A9- Distrito de Erati. Agosto e Setembro de 2019.  
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Na resolução do conflito a terceira parte evoca as normas e valores, amplamente 

partilhados pelas partes em conflito e pela comunidade de uma forma geral. De acordo 

com um entrevistado as instâncias comunitárias operam no amplo consenso de normas 

Nas mesquitas, resolvem com base no alcorão, porque não existe nenhuma lei , se 

baseia no alcorão , para resolver com base no que vem lá , ou seja o código penal das 

mesquitas é o alcorão. Acredito que para a igreja é o mesmo. Os secretários também 

não têm nenhuma legislação. Sempre existe um guia para resolução desses 

problemas. Excepto em caso de secretários e tribunais comunitários que agem de 

acordo com a intuição, ou a maneira correcta que eles decidem resolver a questão.75 

A terceira parte assume um discurso conciliatório, persuasivo, tentando aproximar e 

conciliar as partes, não apelando a linguagem técnica. No depoimento de um líder 

religioso identificamos esta posição  

Foram ouvidas as partes, e cada um expôs a sua inquietação em relação ao outro, 

mas depois quem esteve no processo de mediação, tentaram reconciliar as partes.76 

Na decisão do conflito há espaço se arbitrar o pagamento de multas e indemnizações, 

como podemos depreender dos relatos de um líder comunitário no distrito de Moma.  

As vezes o ofendido tem que receber um certo valor do agressor e estabelecemos 

uma data para o pagamento desse valor.77 

 

 

Do comentário (conselhos de moradores) à mediação do formal 

                                                      

75 Entrevista a um membro da PRM A62 – Distrito de Moma. Agosto e Setembro de 2019. 
76 Entrevista a um líder religioso A 79 – Distrito Nacala-Porto. Agosto e Setembro de 2019. 
77 Entrevista a um líder comunitário A65 – Distrito de Moma. Agosto e Setembro de 2019. 
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Não obstante o papel que as instâncias comunitárias desempenham na pacificação, nem 

sempre estas conseguem resolver o conflito. Como se sabe, a decisão das instâncias 

comunitárias de são de adesão voluntária, assistindo as partes o direito de acatar. 

Nestas situações, os conflitos são encaminhados para outras instâncias, comunitárias, e 

em última análise para as instâncias judiciárias, tais como a polícia, o IPAJ, as 

procuradorias e os tribunais. 

Quando um morador coloca as suas questões numa autoridade, a autoridade não 

resolve sozinha, tem a sua equipe de trabalho, então escolhe um da igreja, um 

muçulmano e um que não entende de nenhuma religião e juntam-se mulheres e 

jovens, em cada sociedade civil tira-se dois jovens, duas da liga das mulheres, duas 

pessoas idóneas, duas pessoas de idade avançada e começa-se a debater o assunto 

desse indivíduo, depois de encontrar uma solução dão conselhos positivos para 

amanhã não continuar a criar-se outro conflito um ao outro. Se caso não conseguir, 

encaminha-se para as autoridades superiores que é o comando, se o comando não 

conseguir encaminha-se ao tribunal.78 

Os conflitos quando entram em contacto com o sistema formal, o formalismo 

processual, formata os procedimentos de todos os agentes permitindo acções 

padronizadas.  

No entanto, nem sempre que os conflitos são tratados de uma forma processualmente 

definida. De acordo com os relatos de actores judiciários, apelam ao método de 

mediação extra-processual dos conflitos. Foi o que aconteceu de acordo com relatos de 

um procurador.  

A nível da Procuradorias nós temos datas para receber pessoas que metem a queixa 

informal e mandamos chamar a outra parte para procurar um meio-termo, com isso 

conseguimos que grande número de pessoas não chegue ao Tribunal por causa 

                                                      

78 Entrevista ao Grupo focal de mulheres A 64 – Distrito de Moma. Agosto e Setembro de 2019. 
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dessa abertura que criamos. Os postos policiais também têm feito o seu papel, 

procuram mediar e grande parte dos problemas tem sido resolvida dessa maneira79 

Já em anteriores estudos se evidenciou uma certa multiplicação de exemplos de a 

mediação extra-processual dos conflitos no judiciário, como forma de atingira soluções 

mais aceitáveis para as partes e reduzir a demanda aos tribunais com já com altos níveis 

de pendência e morosidade processual(Fumo, 2011, 2014). 

4.1.18. Discrepância normativa: a lei e o costume na solução 

dos conflitos da comunidade 

Moçambique é um país culturalmente heterogéneo e rico em contactos culturais entre 

diversos povos ao longo da sua história: no período pré-colonial com os árabes, 

chineses, indianos; no período colonial com a Administração portuguesa e no pós-

colonial, com a cultura eurocêntrica socialista, capitalista e a globalização. Segundo 

Severino Nguenha, “horizontalmente, somos mistura de duas historicidades: uma 

colonial e outra étnica. Enquanto a historicidade europeia, fonte das nossas instituições 

estatais, guia a acção da sociedade política institucional, a historicidade étnica ou 

herança cultural autóctone, atrofiada pelo choque de civilizações do qual foi vítima, 

encarna a consciência colectiva das populações moçambicanas”(Ngoenha, 1992, p. 30).  

As identidades sociais em Moçambique têm sido construídas em torno de dois pólos 

extremados, a saber: a cultura autóctone de um lado, e a cultura ocidental de outro, 

como herança do sistema colonial português. Todavia, empiricamente verificam-se 

complexas combinações dos pólos identitários, que configuram uma situação de 

hibridismo cultural. 

As culturas autóctones e ocidentais são fontes de direitos que circulam na sociedade 

moçambicana, que engendram culturas jurídicas próprias. Enquanto a primeira se 

                                                      

79 Entrevista ao procurador de um distrito A 93. Agosto e Setembro de 2019. 
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associa ao chamado direito consuetudinário, a segunda, como observa Ngoenha, é 

“fonte das nossas instituições estatais”, aí compreendido o direito e a justiça estatais. 

A questão do costume e o direito positivo foi uma preocupação constante dos 

operadores do direito, atendendo a expectável divergência normativa entre os sistemas 

jurídicos. A esse respeito, o (ex) ministro da Justiça Rui Baltazar 80 , no período da 

construção do sistema judicial moçambicano pós-independência, considerou que os 

julgadores deveriam utilizar a sua “imaginação e audácia” no contacto com os casos 

reais de litígios, visto que manuseariam códigos coloniais, não raro, hostis aos contextos 

socioculturais onde iriam operar. Com a mesma sensibilidade, o antigo Juiz Conselheiro 

do Tribunal Supremo, Luís Mondlane, propôs que o julgador devia compreender o 

universo sócio cultural dos sistemas jurídicos infra-estatais, com vista a “dosear na 

devida medida o direito positivo de modo a alcançar-se uma justiça socialmente justa, 

mesmo enquanto aquele não se ache conformado com a realidade sócio cultural do 

país.”81 

A discrepância normativa levou a abertura à participação popular no sistema de 

administração da justiça em Moçambique, mormente a introdução da figura do juiz 

eleito nos tribunais judiciais, trazendo um contributo para a justiça formal ao aflorar e 

aspectos culturais e sociológicos a terem tido em conta no momento da decisão judicial, 

veio impulsionar uma maior diálogo intercultural entre a lei e o costume conciliando o 

direito `as normas culturais autóctones. 

A importância do papel do juiz eleito é expressa no depoimento de uma juíza por nós 

entrevistada, que encontra respaldo naquela figura para compreensão da cultura local 

envolvente. 

                                                      

80 Baltazar, Ruy, Discurso proferido no encerramento do curso de preparação das brigadas de justiça 
popular, em Revista Tempo n. 394, de 23 de Abril, Maputo 
81 Mondlane, Luís António. O perfil do Juiz Distrital, IX Sessão Ordinária do Conselho Judicial, 6 a 30 de 
Novembro 2001, p. 3  
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Como juíza sou do Sul e fui nomeada para aqui no Norte, não tenho conhecido dos 

hábitos e costumes deste distrito, então o que eu tenho feito como forma de 

solucionar essa questão é mesmo contar com a ajuda dos juízes eleitos, porque são 

pessoas que fazem parte desta comunidade e eles melhor do que ninguém, sabem 

como lidar com essas questões, então acabo me refugiando, no auxilio dos juízes 

eleitos, e é assim a forma que eu encontrei para lidar com essa questão do Direito 

positivo e Direito costumeiro, fazer com que as minhas decisões não sejam apenas 

legais, mas também sejam justas, porque nem tudo que vem escrito na lei é tido 

como justo.82 

Por outro lado, a crise do legalismo, o paradigma dominante do direito, influenciou a 

formação jurídica e judiciária com base na introdução da dimensão sociológica e 

antropológica do direito. Grande parte dos entrevistados, apontaram que a influência 

que tiveram particularmente no curso de magistrados, no Centro de Formação Jurídica 

e Judiciaria impactou positivamente na sua adaptação ao conflito de valores entre os 

sistemas normativos, embora não lhes permita distinguir hábitos e costumes de cada 

região. Não obstante, a formação permitiu-lhes uma maior cautela na abordagem das 

normas costumeiras em sua interacção com o direito estadual.  

Nós sabemos que no âmbito da aprovação da lei, temos vários princípios e alguns 

deles são baseados nos usos e costumes. Então, quando estamos diante de um 

conflito, é necessário saber a realidade ou os usos e costumes daquela região 

concretamente. Depois as próprias comunidades ou confissões religiosas 

influenciam na medida em que nós os fabricadores da lei nos baseamos naquela 

cultura, naqueles usos e costumes para aplicar a justiça, porque nós não podemos 

nos basear somente na lei, sob pena de não seremos justos, porque há questões que 

fazem parte dos usos e costumes e que por consequência dessas práticas, podem 

ocorrer ilícitos, então nós temos de nos apoiar para perceber o contexto, as 

                                                      

82Entrevista a uma juíza de um distrito A 66. Agosto/Setembro de 2019. 
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circunstâncias, as razões de praticas daquela determinada conduta daquele 

cidadão.83 

Tendo em conta o contexto cultural de Nampula onde predomina a cultura macua, 

procuramos entender as práticas locais de justiça e os desafios que se colocam aos 

operadores do direito no âmbito da administração da justiça. Foram identificadas 7 

questões de divergência entre o direito costumeiro e direito formal designadamente, o 

fenómeno sucessório no sistema matrilinear avuncular; Transmissão de DUAT entre 

vivos; crimes sexuais; ritos de iniciação; feitiçaria; violência doméstica e justiça 

restaurativa. 

O fenómeno sucessório no sistema matrilinear avuncular: a posição das “viúvas” 

Da prioridade na classe dos sucessíveis  

Ao abrigo da lei de sucessões com a lei de sucessões, recentemente aprovada em 

Moçambique, a Lei n º 23/2019 de 23 de Dezembro, firam fixados a classe de 

sucessíveis (art. 118), pela seguinte ordem de prioridade:  

a) Descendentes e cônjuges da união de facto 

b) Ascendentes e o cônjuge ou companheiro da união de facto  

c) Cônjuge ou companheiro de união de facto 

d) Irmãos e os seus descendentes 

e) Outros colaterais atem ao oitavo grau 

f) Estado 

 Relativamente ao fenómeno sucessório, os magistrados enfrentam o problema da 

expulsão da viúva, na sequência da morte do seu cônjuge ou companheiro, atribuindo-

se-lhe um papel secundário, um sujeito sem direitos. O relato de dois procuradores que 

trabalham em distritos diferentes, retrata esta realidade de discrepância normativa.  

                                                      

83 Entrevista ao procurador distrital A3. Agosto/ Setembro de 2019. 
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No domínio do Direito Penal, deparamos com problemas, também ligados a essa 

situação de sucessão quando morre alguém que tem os seus bens. Entende-se que 

como dizia antes que aqueles bens são da família, portanto, a viúva é expulsa de 

casa. De acordo com a comunidade os bens pertencem exclusivamente ao homem e 

a nossa lei penal diz que quando morre alguém e se retira os bens familiares, isto 

constitui um crime, Mas para a comunidade, isto cria um choque quando nós vamos 

explicar que a pessoa morreu, ficou a mulher, aqueles bens pertencem a senhora e 

se o falecido tinha filhos, a parte relativa ao “de cujos” é herdada pelo filhos. Eles 

não percebem, os filhos não têm direito, a mulher não tem direito. Em primeiro lugar 

são os irmãos do falecido que se acham no direito de herdar os bens, de acordo com 

as culturas locais.84 

Aqui há tendência, em caso de falecimentos, da família do malogrado expulsar a 

viúva da casa e dividir o património da família, pois para eles a viúva não é família 

e não tem direitos em relação ao património, então isso também colide com aquilo 

que é a Lei.85 

Esta posição é corroborada pelos entrevistados masculinos a respeito das questões 

sucessões, evidenciando uma posição patriarcal. Na sua alocução, a mulher é afastada 

como prioridade na sucessão, sempre subordinadas dos parentes do falecido como 

atesta o seguinte depoimento 

Tradicionalmente o que nos queremos, quando morre um familiar, por exemplo 

quando eu morro, nossa tradição que nos queríamos primeiro são os irmãos depois 

é que vai para viúva e por ai em diante.86 

No mesmo diapasão, outro entrevistado, demonstra a forma como a mulher é tratada 

nos casos do falecimento do seu marido, de acordo com as práticas culturais locais 

                                                      

84 Entrevista ao procurador de distrito A95. Julho de 2019. 
85 Entrevista ao procurador de distrito A 93. Agosto/Setembro de 2019. 
86 Entrevista a Grupo focal de homens, A 63 – Distrito de Moma. Agosto/Setembro 2019. 
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Quando morre um homem a mulher é estigmatizada pelos familiares do falecido e 

são situações muito complicadas e agora tive uma situação idêntica e acho que a 

senhora veio de um grupo de senhoras. O que esta acontecer faleceu o esposo de 

umas das senhoras que estavam aqui e nem pode participar das cerimónias fúnebres 

por decisão da família. Porém a família havia liberado a ela a contrair outro 

matrimónio se quisesse e ela tinha um filho com homem e a família do falecido 

reclama da casa e do filho.87 

Um outro magistrado por nós entrevistado, indicou o impacto da dominação patriarcal 

que impacta na construção de um papel social subordinado da mulher, influenciando na 

sua auto-representação como sujeito de direitos 

A mulher tem sempre um papel secundário na comunidade. Não é tida nem achada 

no fenómeno sucessório, ela não tem direitos. Nós temos vindo a sensibilizar. Isto 

nem sempre cai bem na comunidade quando dissemos que ela é herdeira também 

porque eles têm as suas práticas, que é um fenómeno que faz sentido para eles. É 

preciso uma ginástica muito grande, para poder interagir com a comunidade. A 

gente não vai lá impor um determinado modo de vida, porque pode não ser bem 

recebido, então eles podem fazer ouvidos do mercador, e quando a gente virar as 

costas eles continuam a viver. É necessário um processo de sensibilização e dar a 

entender o porque da nossa presença lá. Então, este é um fenómeno como disse 

desde o fenómeno sucessório, o processo educacional da rapariga, é mais priorizado 

o exercício de tarefas domésticas, caseiras de sobrevivência em detrimento da 

frequência das aulas. As comunidades eles querem uma resposta imediata, da 

actividade que esta sendo realizada. A escola não tem um retorno imediato, a 

machamba é mais prática é a luta pela sobrevivência.88 

                                                      

87 Entrevista a técnico do IPAJ A 92. Agosto/ Setembro de 2020. 
88 Entrevista ao procurador distrital A 94. Julho de 2019. 
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No entanto esta posição que subalterniza e estigmatiza a mulher viúva, encontra 

resistência em algumas mulheres que se contemplam no direito de ter prioridade na 

sucessão dos bens quando o autor da sucessão é o seu esposo. Provavelmente as 

diversas campanhas publicitárias de defesa dos direitos da mulher, tem ajudado a elevar 

a consciência jurídica das mulheres, estimulando a não resignação em face da violação 

dos seus direitos no âmbito do direito estadual. 

Fiquei muito tempo com meu marido e temos muitos filhos, e ele a dado momento 

morre e ai vem os familiares do meu marido e me arranca os bens, sabendo de que 

tenho muitos filhos com aquele homem. Sendo assim eu não posso ficar parada, 

tenho de ir ao tribunal para que eles resolvam este problema.89 

 

Sucessão da terra 

Ao abrigo do nº 1 do artigo 16 da Lei de Terras (transmissão) e da Lei n º 19/97 de 1 de 

Outubro, o Direito de Uso e Aproveitamento de Terra, pode ser transmitido por herança 

sem distinção de sexo.  

No entanto, os magistrados encontram compreensões diferentes relativamente ao 

trespasse do DUAT quer entre vivos, quer por herança, na comunidade que se transmite 

num sistema matrilinear avuncular, com algumas especificidades próprias, como relata 

um magistrado entrevistado: 

Em termos de usos e costumes, o que eu tenho verificado muitas vezes, contende 

com o direito formal é a sucessão, sobretudo na sucessão da terra. De acordo com 

a tradição local, a terra transmite-se de um tio materno para o sobrinho materno. 

Mas aquela transmissão não é tida como transmissão do direito da terra, a 

propriedade sobre aquela terra de tal forma que no exercício dos seus direitos ele 

                                                      

89 Entrevista ao Grupo focal misto, A 49 – distrito de Mecuburi. Agosto/ Setembro de 2019.  



25
5 

 
255 

tem certas limitações, porque tem que perceber que esta terra vai ter que passar 

para outro sobrinho. O que tem acontecido? É que as pessoas que têm direito 

naquele preciso momento, estão limitadas de transmitir o DUAT sobre aquela terra, 

porque vem a família a dizer que esta terra que o senhor está a explorar é da família. 

De acordo com o Direito formal, a pessoa que tem o DUAT sobre a terra, tem a 

liberdade de transmitir de acordo com a lei. Mas o que acontece é que há pessoas 

que de acordo com o direito consuetudinário pretende exercer esse direito, portanto 

herdei a terra do tio, portanto quero transmitir para alguém. Efectivamente 

transmite. Só que o que acontece, adquirente, o novo titular do direito, aquele que 

“comprou” a terra quando já quer exercer a titularidade, vem os outros membros 

da família a dizer que não o Sr. não pode explorar a nossa terra porque essa terra é 

da família. Aquele indivíduo que transmitiu o direito a si, estava a administrar, mas 

o direito não era exclusivamente dele. Esta é uma das situações que tem levantado 

muitos problemas. 90 

Outro caso relatado por um outro magistrado, revela o impacto da sucessão de terra no 

sistema matrilinear avuncular que entra em conflito com a lei, que muitas obriga aos 

magistrados a tomar decisões não com base na lei, mas proceder a mediação extra-

judicial do conflito.  

Um caso que têm a ver com conflito de terra, não aqui, mas em um dos distritos que 

já passei, em que alguém morreu e por causa da tradição matrilinear, ao invés de 

deixar a terra com seus filhos e esposa, deixou com o sobrinho, para cuidar e ser 

responsável pela terra. A dado momento os filhos começaram a reclamar pois 

sentiam-se injustiçados e os familiares não os consideravam legítimos para serem 

donos da terra, aí recorreram a justiça formal. Então juntamos as duas justiças, 

chamando primeiro as autoridades tradicionais locais, o herdeiro da terra, os filhos 

e conversamos, explicando que pela lei, os filhos têm direito a terra. Muitas vezes 

                                                      

90 Entrevista ao procurador de distrito A95. Julho de 2019. 
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essas situações acontecem, pois, as pessoas não sabem como funciona a justiça 

formal e acabam sendo injustiçadas. Felizmente chegou-se a um consenso e foi feita 

a divisão da terra.91 

Transmissão de DUAT entre vivos 

O disposto do n º 2 do mesmo artigo e da mesma lei, estipula que “os titulares do direito 

de uso e aproveitamento de terras, podem transmitir, entre vivos, as infra-estruturas, 

construções e benfeitorias nela existentes, mediante escritura pública precedida de 

autorização pública precedida de autorização da entidade estatal competente.” 

No entanto, as práticas de justiça locais, revelam discrepância com a lei de terra, 

relativamente a transmissão de DUAT entre vivos, como atesta o depoimento do 

magistrado:  

Um aspecto que me deixou assim perplexo, durante a minha estadia é relacionado 

a transmissão de direito, de uso e aproveitamento da terra. Quando se faz o 

trespasse do direito, fui constatar que apenas faz-se trespasse da propriedade 

existente no terreno, a terra continua sendo propriedade daquele anterior. Quer isto 

dizer que “eu compro”, um determinado espaço que tem lá uma casa, é passada a 

papelada pelas estruturas locais, então vou lá viver. Então se um dia a minha casa 

cai, já vem o anterior proprietário, a reivindicar o espaço. Já não tens mais nada lá. 

Este é um aspecto que depois as pessoas recorrem as nossas instituições de 

Administração da justiça e nós ficamos assim tentar perceber. A nível documental 

esta tudo claro, quem é o proprietário, mas quando ele vem aqui a reclamar, é 

quando percebemos que existe este fenómeno. Então “quid Juris”, como solucionar 

se as próprias partes reconhecem esta prática como legítima.92 

Crimes sexuais no direito penal vs. Pagamento de uma compensação 

                                                      

91 Entrevista ao procurar distrital A 94. Julho de 2019. 
92 Entrevista ao procurador distrital A 94. Julho de 2019. 
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Ao abrigo do artigo 201 (violação) da Lei 24/ 2019 de 24 de Dezembro, Lei da Revisão do 

Código Penal, “quem tiver cópula, coito anal ou oral, introdução vaginal ou anal com 

partes do corpo ou objectos com qualquer pessoa, de um ou de outro sexo, contra sua 

vontade, por meio de violência física ou de veemente intimidação ou achando-se a 

vítima privada do uso da razão ou dos sentidos, comete o crime de violação e é punido 

com a pena de prisão de 2 a 8 anos”. 

No disposto no artigo 202 (trato sexual com menores) e 203 (outros actos sexuais com 

menores) do CP, “quem tiver trato sexual com menor de 12 anos, é punido com pena de 

prisão de 16 a 20 anos” e “ quem mediante violência ou ameaça grave, praticar acto 

sexual com menor de 16 anos, ou levar a que este seja praticado com outrem é 

condenado a pena de 8 a 12 anos de prisão”, respectivamente. 

No entanto, na província de Nampula o crime da violação é tratado civilmente nas 

comunidades, não havendo espaço para aplicação da lei penal. De acordo com a 

entrevista feita a um magistrado distrital, esse é um grande problema que cria choque 

entre os direito positivo e o costumeiro. 

No domínio criminal, na questão da violação temos reparado com alguma tristeza 

que as questões só chegam a tribunal quando entre o violador e a vítima, não há 

consenso, na comunidade basta haver o pagamento de uma indemnização, resolve-

se o problema. Quando explicamos que esses crimes são públicos, ou semi-públicos 

não basta a indemnização, os danos vão para além da questão financeira ou 

económica, as pessoas não querem saber. Já tivemos situações em que houve uma 

denúncia, instruímos o processo, e julgamos o infractor, entretanto foi a família da 

própria vítima que veio se opor ao tribunal, porque entendia que era a partir do 

próprio violador que a vítima conseguia ter alguma sobrevivência, portanto era uma 
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situação bastante triste, por isso temos a percepção de que os casos que chegam a 

nós de violação, são muito menores em relação aos casos que acontecem.93 

Ritos de iniciação e relações sexuais com menores 

Constatamos que no decurso dos ritos de iniciação, há estímulos a praticas sexuais entre 

adultos e menores, em virtude de práticas culturais aceites pela comunidade, como 

apontam os depoimentos de dois magistrados entrevistado no trabalho de campo, e que 

trabalham em distritos diferentes 

Existem a prática [sexual] a nível dos ritos de iniciação. Normalmente, estas práticas, 

ate foram objecto de nossa intervenção muito profunda que nos obrigou a deslocar 

a mais de 150 quilómetros, para poder resolver esses aspectos no âmbito de 

palestras com as comunidades em que normalmente participam as raparigas nos 

ritos de iniciação feminino. No âmbito daquele processo de ritos de iniciação, existe 

uma prática chamada “hotata ntupi”, traduzido quer dizer “sacudir poeira”. Esta 

prática consiste que as raparigas sujeitas aos ritos de iniciação, as suas mães, fazem 

uma conferência à revelia dos pais, e contrataram um homem que mantém relações 

sexuais com todas raparigas e é pago para esse efeito. Esta é uma prática contra-

legem, porque na sua maioria são menores que são envolvidas nos ritos de iniciação 

e pode consubstanciar, um leque de tipos legais de crime, portanto praticados pela 

mãe que submete a rapariga e contratar tal homem e no homem que é contratado. 

(…) [O acto sexual] é do consentimento das mães e mesmos nas nossas palestras as 

mães não concordam com o nosso posicionamento94 

Cá na zona litoral há algumas práticas muito presentes que no entender da 

comunidade é como se a lei não é os órgãos da justiça quisessem se sobrepor. A 

esses hábitos e costumes acredito que tudo começa, eu vou falar o que coincide com 

                                                      

93 Entrevista ao procurador distrital A95. Julho de 2019. 
94 Entrevista a um procurador A 94. Julho de 2019. 
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meu trabalho propriamente, nos crimes sexuais. Acabam havendo um número 

elevado porque de início fazem ritos de iniciação nem, ao que me consta, eu não 

tenho nenhum dado numa base concreta, é a visão que tenho do tempo que estou 

aqui, então a questão dos ritos de iniciação as pessoas tendem cá a iniciar a 

actividade sexual muito cedo, então isso acaba criando alguns problemas porque há 

muitas práticas que eles pensam lá na comunidade que são normais, mas que depois 

quando temos conhecimento damos o devido tratamento e é a própria comunidade 

em algum momento a se revoltar. 95 

Nas zonas rurais, principalmente, as raparigas quando aparece a primeira menstruação, 

os seios e outros marcos fisiológicos, são separadas dos seus pais (com o consentimento 

destes) e levadas aos ritos de iniciação. Nestas cerimónias elas passam pela educação 

sexual; educação da divisão do trabalho entre homens e mulheres e valores 

socioculturais; ensinamento do respeito pelos mais velhos, ensinamento dos papéis 

domésticos (varrer, cozinhar); e cuidados com marido, como seja responder aos sinais 

de fome e desejo sexual do marido e ter um desempenho sexual e reprodutivo) (Osório 

& Macuácua, 2013, p. 164 a 165). Os ritos de iniciação são vistos como factores de 

integração social dos menores à vida adulta e à comunidade, sem os quais a menor fica 

excluída da sociedade.  

Maioridade e idade núbil 

Os conceitos de criança/infância, são construídos com base em duas correntes 

filosóficas designadamente: o universalismo e o historicismo.  

A perspectiva universalista, que é o modelo hegemónico defendido pelo Direito, define 

“criança” independentemente das diferenças culturais que caracterizam os agregados 

humanos a nível mundial, e esboça a criança “ como algo ideal, uma entidade abstracta 

à qual teorias, práticas, e leis podem ser universalmente aplicadas, sem consideração 

                                                      

95 Entrevista a procuradora distrital A 60. Agosto/Setembro de 2019. 
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pelo específico contexto social e cultural onde se encontra” (Collona, 2010, p. 134). Por 

sua vez, o historicismo – corrente filosófica contra-hegemónica defendida pelo 

Sociologia e Antropologia – assenta na heterogeneidade cultural e no particularismo 

histórico das configurações histórico-sociais. Esta corrente, apoia-se na ideia de que “o 

modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais (…) são produtos de uma herança cultural [específica]” (Laraia, 

1993, p. 70). 

A Convenção dos Direitos da Criança, define a criança com base no paradigma 

universalista baseado numa experiência específica de infância fixado em termos 

cronológicos. Nos termos do artigo 1º “criança é todo o ser humano menor de 18 anos, 

salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo. De 

acordo com perspectiva da sociologia da infância a criança/infância é encarada não só 

como um grupo geracional, mas também como “uma construção social, um produto 

histórico [um] conjunto de ideias, regras e representações que definem o que as crianças 

são ou deveriam ser dentro de uma determinada cultura.”  

Ao abrigo da alínea a) do artigo 32º, da nova lei da família, a Lei 22/2019 de 11 de 

Dezembro, estão impedidos de casar todos aqueles que tiverem uma idade inferior a 18 

o que significa que a idade núbil ao abrigo da lei inicia-se aos 18 anos. 

 Entretanto em Moçambique, “a partir da compreensão de referências sociais e culturais 

é possível inferir que os ritos de iniciação determinam a passagem para a idade adulta” 

(Divage et al., 2010, p. 12). Quando terminam os ritos de iniciação as menores são 

“aceites” e consideradas adultas pela família e pela comunidade, e prontas para assumir 

as responsabilidades da vida adulta, em particular, consideradas em idade núbil prontas 

para o casamento. 

De acordo com os magistrados entrevistados, as percepções culturais produzidas 

localmente sobre a maioridade e idade núbil, tem estimulado práticas consideradas pelo 

direito positivo como uniões prematuras, portanto condenáveis à luz da lei. A 
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intervenção dos magistrados, particularmente do ministério público, na sensibilização 

da comunidade tem gerado tensões culturais normativas entre o ponto legal e o 

costumeiro, como evidencia o depoimento de dois procuradores que trabalham em 

distritos distintos 

Nas comunidades as pessoas entendem que a pessoa basta atingir a puberdade ter 

aspectos físicos que demonstram capacidade para procriação, acham que a pessoa 

esta preparada para contrair casamento, de tal forma que estamos a ter muitos 

problemas de casamentos prematuros. Quando tentamos intervir nestes casos, nós 

sentimos um choque por parte dos pais, desses menores, mas no meu entender não 

sei se seja a causa principal, não sei se a pobreza desempenha um factor importante, 

para esse comportamento. Porque muitas vezes quando nós vemos esses menores, 

na sua maioria são pessoas que não vão à escola que quando encontram alguém 

que lhes assuma o casamento, eles encaram como uma oportunidade de pessoa se 

calhar sobressair na vida sobretudo as mulheres.96 

Há algum conflito entre as culturas locais e a Lei formal porque a etnia Macua tem 

aquilo que chamam de ritos de iniciação, onde chegada a certa idade eles levam as 

crianças para ter ensinamentos que levam as crianças a conhecerem actos sexuais 

e muita das vezes quando saem dos ritos tendem a implementar os ensinamentos, 

e isso faz com que surjam rapidamente os casamentos prematuros.97 

Feitiçaria 

A feitiçaria é uma acusação moral na sociedade, ou entre grupos sociais, que se funda 

na relação social de desconfiança entre pessoas que se sentem prejudicadas por alguém 

que acusam poderem lhes fazer o mal, mediante o uso de poderes mágicos (Couceiro, 

2004, p. 150). A legitimação e a legitimidade da acusação de feitiçaria, é produzida em 

                                                      

96 Entrevista ao procurador distrital A 95. Julho de 2019. 
97 Entrevista ao procurador distrital A 93. Agosto/Setembro de 2019. 
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contexto sociais específicos resultantes de processos culturais e simbólicos de longa 

duração onde a crença depende do acto de acusar alguém de feitiçaria, e a acusação, 

por sua vez, depende da eficácia da crença na acusação. A feitiçaria não é um fenómeno 

exclusivamente africano constitui um tipo de conflito não subsumível ao direito estatal. 

Os conflitos de feitiçaria estão associados a profundas e rápidas transformações sociais 

que têm atravessado as sociedades periféricas em virtude da globalização hegemónica 

(Santos, 2003, p. 85 a 86). Na sua perspectiva, funcionam como uma espécie de 

peacemaker, como referiu Santos, actuando como “uma instância de fixação e de 

limitação do ritmo da transformação social”. Como ele mesmo observa “as acusações 

de feitiçaria são uma forma de controlo social face à turbulência das relações sociais 

provocadas pelo aumento da mobilidade, o êxodo rural, o colapso das expectativas no 

papel facilitador do Estado e na estabilidade do emprego, com o consequente aumento 

da insegurança, a desestruturação das relações familiares, a exclusão social, o 

enriquecimento e o empobrecimento rápidos, a emergência dos valores do 

individualismo e da autonomia em conflito com os valores da família e da comunidade 

(um conflito que é muitas vezes geracional), o aumento da concorrência na luta pela 

ascensão social ou pela promoção no interior dos aparelhos do Estado, etc., etc.”  

Por seu turno Paulo Granjo identifica a feitiçaria com instrumento de domesticação de 

certeza e incerteza e como instrumento de controlo social, reproduzindo as relações de 

dominação existentes na sociedade (Granjo, 2011, p. 166). 

Os conflitos ou acusações de feitiçaria tem validado por um lado a teoria sociológica do 

colapso98 defendida por Sousa Santos que vem ganhando terreno perante as galopantes 

desigualdade e exclusão sociais e frustrações colectivas que vem assolado as sociedades 

contemporâneas. Por outro lado, reflectem a teoria funcionalista do equilíbrio social 

                                                      

98 De acordo com Mary Douglas a explicação sociológica recorrente sobre a feitiçaria chama a atenção 
para a frustração que se segue a desintegração social e a modernização. No seu estudo sobre a acusação 
de feitiçaria nos Lele do Kasai, constata que existem muitos exemplos entre os Lele que confirmam a 
teoria do colapso social (Douglas, 1999, p. 12). 
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actuando como uma espécie de apaziguador de tensões sociais, reforçando as crenças 

animistas e a santidade das tradições.  

A conflitualidade em torno da feitiçaria é resolvida exclusivamente pelo nyàngà a quem 

se reconhece poderes sobrenaturais para aferir a existência ou não de actos de feitiçaria 

através da divinação. No âmbito do pluralismo jurídico o yhanga coordena 

funcionalmente com as com as instâncias comunitárias de resolução de conflitos. 

Segundo os nossos entrevistados, dois procuradores de distritos distintos, os casos de 

feitiçaria quando são levados à justiça formal pelo cidadão, são encaminhados para a 

jurisdição comunitária onde se entende que os casos têm enquadramento. 

No distrito anterior já tive um caso em que o indivíduo consumiu bebidas alcoólicas, 

e não consegui se conter e caiu. Como estava muito quente nesse dia, e a areia 

acabou queimando-lhe o braço, como se fosse fogo. E prontos na concepção dele, 

um vizinho tinha lhe enfeitiçado, ele vinha fazer queixa ao procurador e ele pedia 

justiça. Aconselhei ao cidadão que de acordo com nossas leis não era possível, mas 

se calhar junto dos líderes comunitários, junto dos médicos tradicionais, pudesse 

resolver os seus problemas. O cidadão saiu satisfeito e disse que ia procurar as 

pessoas competentes para resolver o problema99 

O caso de feitiçaria e não é possível provar formalmente esses casos, apenas 

recorreu-se ao AMETRAMO ao tribunal comunitário.100 

Violência doméstica 

A lei contra a violência doméstica praticada contra a mulher, a Lei 29/2009 de 29 de 

Setembro, é resultado da ratificação do Estado moçambicano dos diversos instrumentos 

internacionais e regionais que protegem os direitos da mulher, em particular, a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas Formas de Discriminação da Mulher e o 

                                                      

99 Entrevista ao procurador distrital A95. Julho de 2019. 
100 Entrevista ao procurador distrital A 67. Agosto/Setembro de 2019. 
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Protocolo à Carta do Direitos do Homem e dos Povos relativo ao Direito da Mulher em 

África. A lei foi elaborada com objectivo de prevenir, sancionar os infractores e prestar 

as mulheres vítimas de violência doméstica a necessária protecção.101  A Lei definiu 

diferentes formas de violência doméstica designadamente: violência física simples102; 

violência física grave 103 ; violência psicológica 104 ; violência moral 105 ; cópula não 

consentida 106 ; “cópula com transmissão de doenças 107 ; violência patrimonial 108  e 

violência social109.  

Os tribunais comunitários no âmbito do pluralismo jurídico intervêm na solução dos 

problemas de violência doméstica. Note-se que os tribunais comunitários reconhecem 

como crime de violência doméstica a “violência física grave”, a única considerada digna 

de se reportar à Polícia ou ao Ministério Público nos termos do nº 2, do artigo 23º, da 

lei ora em análise. As outras formas de violência são tratadas como “casos sociais”110, 

negando a natureza criminal da infracção. Esta representação sobre os crimes da 

violência doméstica, tem prejudicado observação dos direitos humanos das mulheres, 

expondo as mulheres a um ciclo sistemático de violência e a um conjunto de relações 

de género que as inferioriza em direitos. 

A resolução dos conflitos de violência doméstica pelas instâncias comunitárias, é nos 

reportando no depoimento de um membro da PRM, no distrito de Moma. 

                                                      

101Artigo 2 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
102Artigo 13 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
103Artigo 14 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
104Artigo 15 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
105Artigo 16 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
106Artigo 17 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
107Artigo 18 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
108Artigo 19 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher. 
109Artigo 20 da Lei de Violência Doméstica praticada contra a mulher.  
110São considerados casos sociais, como se referiu anteriormente, os problemas que ocorrem no contexto 
das relações de família, ou de vizinhança, dentro de um contexto de relações “multiplexas” (de múltiplo 
vínculo). Na denominação casos sociais, não é nítida a separação entre os casos ‘crime’ e ‘cível’ que 
geralmente é feita pelo direito estadual. A agressão física é entendida dependendo da gravidade e dos 
intervenientes, pode ser entendida como ‘caso social’. 
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Quando há ofensa entre casais, na comunidade, o líder logo vai pela questão 

cultural, seguindo padrões antigos de submissão da mulher ao homem, que se a 

mulher fosse violentada por desobediência ao homem, o homem automaticamente 

ganha razão no caso. Mas com o tempo, pelas palestras dadas, informa-se que a 

resolução não deve ser assim.111 

Justiça restaurativa 

A justiça restaurativa é uma concepção nova paradigmática que se opõe `a ideia de 

justiça punitiva – retributiva e que propõe uma nova abordagem do crime e aos 

objectivos da justiça. Autores como Elaine Caravellas sustentam que “na justiça penal 

tradicional, ou retributiva, o crime é visto como violação da norma que tutela bens 

jurídicos relevantes, buscando-se através da coerção (punição) a retribuição à conduta 

ofensiva e a prevenção da sua repetição, na justiça restaurativa o crime é, sobretudo a 

ofensa de uma pessoa a outra. Assim, afasta-se a ideia da punição para substituí-la pela 

reparação do dano mediante a responsabilização activa do ofensor e construção 

conjunta de um rol de medidas consideradas suficientes pelos envolvidos.” (Caravellas, 

2009, p. 121 a 122). Ao logo do processo histórico, a justiça que inicialmente era feita 

pelas próprias mãos, com enfoque na justiça restaurativa. A partir do momento em que 

a justiça passou a ser exercida através da autoridade do Estado (com início na Idade 

média europeia) deslocou-se a dimensão restaurativa da justiça, atenta às necessidades 

da vítima, à punitiva, focada na imposição da pena que vem acompanhando os sistemas 

penais até aos nossos dias (Caravellas, 2009, p. 122). 

O estudo antropológico realizado por Henry Junod (Junod, 1996, p. 391 a 397), entre os 

Tsongas, identificou pratica tradicionais que apontam a responsabilidade familiar na 

                                                      

111 Entrevista a um membro da PRM A 62, Distrito de Moma/ Agosto/Setembro de 2019. 
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prática de crimes dos seus membros, para assegurar a justiça restaurativa, 

particularmente nos casos de processo penal.112 

No trabalho de campo, constatamos que os magistrados e outros operadores judiciários, 

confrontam-se com os dois modelos de justiça, na administração da justiça, mostrando 

claramente as tendências de as comunidades optarem pela justiça restaurativa onde se 

acha realizada a justiça. No relato de vários magistrados, é possível encontrar essa 

posição 

Nas ofensas corporais, estamos a aplicar a pena de prisão quando este não é o 

interesse da parte ofendida, nem é o interesse do réu, então porque é que nós 

estamos a aplicar a pena de prisão, qual é o interesse jurídico a ser acautelado, falo 

daquelas questões mesmo pequeninas que não põem em causa de forma 

significativa, a integridade física a convivência social porque sabemos que os 

conflitos são típicos da própria socialização do ser humano. Eles [a comunidade] 

priorizam as multas, então porque nós não aplicamos as multas. Mesmo os 

consensos que são adquiridos pelas partes, através de mediação. Penso que nestes 

tipos legais de crime, de pequeno monte, penso que à partida nós poderíamos 

procurar buscar a mediação. Se uma das funções do direito é buscar a paz social 

com mediação conseguimos este fim do direito. Podemos adoptar a mediação. 113 

Quando as pessoas roubam cabritos, a polícia poderá prender lhe e assim a vítima 

não será reembolsada, por isso é que as vítimas não recorrem directamente ao 

Comando. E ainda, algumas vezes as vítimas voltam sem nada porque os polícias 

tratam com o culpado a fim de ganhar vantagem desse roubo. Por isso é que muitas 

vezes é preferível recorrer a tradição, onde o régulo vai dizer para pagar os prejuízos 

ao dono.114 

                                                      

112 Junod, Henry – Hábitos e costumes dos Bantu, Arquivo Histórico de Moçambique. Maputo, 1996, p. 
391-397. 
113Entrevista ao procurador distrital A 94. Julho de 2019.  
114Entrevista ao grupo focal de misto A 49 - Distrito de Mecuburi. Agosto Setembro de 2019. 
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A comunidade quando o caso é resolvido a nível do tribunal tudo o resto não importa 

em termos de condenação do réu e tudo mais prende-se somente na indemnização, 

basta ouvir que há alguma indemnização, prontos, não há mais nada, não importa, 

sente que houve justiça na indemnização, no dinheiro mas do que ver aquela pessoa 

ou cumprir pena ou a fazer um trabalho socialmente útil a nível da comunidade.115 

No excerto de conversa que segue, mostra-se como alguns magistrados operaram na 

lógica de justiça restaurativa, e que na ausência de instrumentos legais adequados, tem 

optado por mediação extra-judicial: 

Defensor do IPAJ: eu na semana passada elogiei muito o juiz do tribunal aqui 

Entrevistador: o juiz? 

Defensor do IPAJ: tivemos um caso de roubo, então o juiz disse como vamos fazer, 

como forma de pagamento a família a dizer não temos dinheiro, aquele senhor diz 

assim, eu vou levar estes jovens como não há condições eu vou meter uma parte da 

porção da minha machamba eles vão capinar ali e vão se livrar desta prisão 

Entrevistador: sim 

Defensor do IPAJ: mas o pai disse não, em vez de irem capinar lá eu vou tirar um 

saco de mandioca seca para reforçar aquilo que meus filhos roubaram. Tivemos um 

caso aqui também de ofensas corporais, aqui há um relatório mas quando o juiz viu 

disse assim, perguntou que tal aplicarmos medidas educativas, eu disse esta bem 

uma das medidas educativas é a reparação dos danos e uma das formas da 

reparação dos danos é esta ferida gastou ele não gastou então esta bem o senhor 

tem o quê em casa. O pai daquele jovem disse assim, eu vou tirar uma galinha, vou 

fazer xima como antigamente fazíamos e vou pedir desculpas a esta família aqui 

como ele já perdoou. Aquilo em termos da sentença nós não podíamos fazer nada e 

                                                      

115 Entrevista a procuradora distrital A 60. Agosto/Setembro de 2019. 
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as pessoas foram a rir para casa e o jovem que estava detido na altura foi solto e 

seguiu aquela ideia, havendo esta perspectiva educação de resolver coisas da 

comunidade desta forma nós podíamos avançar, podíamos escolher os casos que 

podiam entrar no tribunal.116 

A concluir, o presente estudo exploratório efectuado em distritos da Província de 

Nampula permite-nos concluir que existem conflitos sociais, que foram identificados, 

em que as populações locais continuam a recorrer às normas vigentes na sua 

comunidade – usos, costumes, hábitos, práticas sociais – e não ao direito Estadual. E, 

ainda, que essas populações mobilizem preferencialmente para resolver os seus 

conflitos as instâncias locais de resolução de conflitos, que existem em cada distrito, em 

configurações variáveis. Por último, concluiu-se que essas instâncias interajam entre si, 

criando uma rede, e transferindo conflitos para outras instâncias, que consideram mais 

adequadas e legítimas para os resolver. 

 

5.12. Cartografia das normas e instâncias locais de resolução de conflitos nos distritos da 

Província de Cabo Delgado 

4.1.19. As instâncias locais de resolução de conflitos 

Tal a como na província de Nampula, na província de Cabo Delgado, a investigação 

empírica identificou diversas instâncias de resolução de conflitos, que caracterizam o 

perfil do pluralismo jurídico moçambicano. 

A nível estadual, em termos de cobertura da rede judiciária de acordo com dados do 

Tribunal Supremo117, os tribunais comuns estão presentes em todos os distritos de Cabo 

                                                      

116 Entrevista ao defensor do IPAJ A56. Agosto/ Setembro de 2019. 
117 Tribunal Supremo – Relatório Anual dos Tribunais Judiciais – 2018, p. 43-44. 
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Delgado. No que respeita as procuradorias distritais e a Polícia da República de 

Moçambique, estas instituições estão também representadas em todo o país. 

A nível comunitário estão representadas as principais instâncias de resolução de 

conflitos, que caracterizam o pluralismo jurídico moçambicano: os tribunais 

comunitários e as autoridades tradicionais. Encontramos também outras instâncias de 

resolução de conflitos tais como os grupos dinamizadores, chefes de aldeias, entre 

outros. 

De acordo com os dados da Direcção Nacional da Administração da Justiça do Ministério 

da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, a província Cabo Delgado dispõe de 

783 tribunais comunitários e de 4183 membros dos tribunais comunitários 118 , que 

integram a justiça oficial informal119. Pelos dados, a província de Cabo Delgado é a que 

tem ate ao momento, o maior número de tribunais comunitários bem como de 

membros dos tribunais comunitários (juízes) no país. 

Tal como observamos na província de Nampula, o pluralismo jurídico na província de 

Cabo Delgado é muito intenso e diversificado no ponto de vista de actores podendo 

encontrar para além dos chamados líderes comunitários, curandeiros e organizações 

religiosas, e organizações da sociedade de base comunitária que administram a justiça 

na comunidade.  

As organizações religiosas assunto um papel importante na manutenção da ordem 

social, por conta do papel modelador da personalidade colectiva, baseava nos valores 

da paz e perdão. 

                                                      

118 Vide a tabela 31 do Capítulo anterior sobre a Caracterização estatística dos indicadores de crime e 
justiça. 
119 Direcção Nacional da Justiça – Distribuição dos Tribunais Comunitários por Província. MJACR. Maio de 
2020. 
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Elas [as religiões] desempenham um papel importante na medida em que os líderes 

dessas igrejas pauta por observar a questão da justiça, sendo que essas ensinam a 

humildade a justiça, portanto acreditamos que sempre que estão com os seus 

crentes ensinam a existência e transparência da humildade.120 

4.1.20. Redes de interlegalidade na resolução de conflitos 

A informação de campo foi recolhida sobretudo com base nas entrevistas, como está 

descrito no capítulo 1, na metodologia adoptada no estudo. Com o suporte dos relatos, 

constatamos a existência de interacções jurídicas entre as diversas instâncias de 

resolução de conflitos que estabelecem imbricadas teias de interacções jurídicas. Tal 

como fizemos em Nampula, foi privilegiada a análise da interacção jurídica que ocorre 

nas configurações sócio-jurídicas a nível distrital, tendo como base da pirâmide da 

litigiosidade, a família e as instâncias comunitárias, mais próximas desta, e no topo as 

instâncias judiciárias do distrito.  

A família enquanto instituição que estabelece um elo entre o indivíduo e a sociedade 

apresenta-se como uma instituição de resolução de conflitos que intervêm em quase 

sempre em primeira instância na resolução de conflitos, através da intervenção dos 

conselhos de família. Foi o que podemos constar no depoimento de um administrador 

do distrito, relativamente a pirâmide de resolução de conflitos 

Só pode ser a família, apresenta-se o caso a um tio mais velho e eles sentam para 

resolver o problema.121 

Tal como na província de Nampula, em todos os distritos observados, encontramos uma 

tendência muito grande da comunidade recorrer em primeiro lugar às instâncias 

comunitárias socialmente mais próximas, física e culturalmente, quando falha a 

                                                      

120 Entrevista ao Secretario permanente de um distrito B5. Agosto/ Setembro de 2019.  
121 Entrevista a um Administrador de distrito B16. Agosto/Setembro de 2019. 
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mediação familiar, quando esta tem lugar. Como vimos, estas instâncias, se dispõem 

numa divisão social do trabalho jurídico que obriga a partes em conflito, a percorrer a 

multiplicidade de instâncias e demandar a justiça nos chamados “casos sociais”. Muitas 

das vezes estâncias autónomas estabelecem subordinação funcional para que uma delas 

conheça o recurso sociológico do conflito. 

Do “caso social” à polícia: como definir gravidade 

As primeiras instâncias que a comunidade procura em todos distritos estudados, são os 

secretários do bairro, as autoridades tradicionais e os tribunais comunitários, onde 

apresentam os “casos sociais”. 

No entanto, quando a falha a tentativa de mediação do conflito nas instâncias 

comunitárias, o conflito é remetido às instâncias formais.  

Primeiro levam para o chefe do bairro debatem, caso não consigam transferem para 

o chefe da aldeia e o chefe da aldeia quando não conseguem tirar conclusão e que 

já levam ao tribunal e o tribunal quando não conseguem logo transferência para os 

nossos superiores se é a polícia ou o tribunal distrital, mais a procuradoria.122 

Umas das instâncias que recebe os casos que vem das instâncias comunitárias, é a 

polícia. Esta desempenha vários papéis importantes nas interacções jurídicas. O 

primeiro papel diz respeito a sua intervenção nos casos criminais. Esses casos são 

remetidos directamente ̀ a polícia quando pelos critérios comunitários são reputados de 

graves, tais como a violência física com ferimento e derramamento de sangue. 

Entretanto, alguns casos criminais ocorridos na esfera doméstica e comunitária, são 

resolvidos pelas instâncias comunitárias em virtude de serem considerados de “casos 

sociais” sem gravidade, o que aflora uma atitude ambígua na actuação das instâncias 

comunitárias particularmente nos casos de violência doméstica. Esta posição é 

                                                      

122 Entrevista aos membros da comunidade B1 Distrito de Ancuabe. Agosto/Setembro de 2019.  
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defendida nos depoimentos que se seguem de juízes de um tribunal comunitário 

entrevistado em Pemba 

Nos casos da de homem bater a mulher, não julgamos que bate da mulher porque 

gosta dela. Quando vem esse problema, nós dissemos que o homem fez mal bater a 

mulher então tem que lhe entregar presente para terminar o problema apagar a 

cicatriz, reconciliamos então voltam para casa.123 

Os problemas costumam a ser resolvidos a partir da célula, depois passa-se uma 

declaração ao tribunal comunitário. Transfere-se casos ao comando do distrito, por 

exemplo, casos de violência doméstica e o comando leva ao tribunal.124 

No entanto, nem sempre o critério de gravidade do crime à luz do direito penal é um 

factor decisivo no encaminhamento dos casos para as instâncias judiciárias. Observamos 

com base num relato de uma magistrada do ministério público, que algumas instâncias 

comunitárias tentam mediar crimes sexuais considerados graves, procurando resolvê-

los “civilmente”. 

A comunidade tenta resolver o problema de violação sexual, de forma informal, 

através de multas, pagamento de colchão. Só aparece aqui quando a pessoa violada 

não recebeu. E quando vem para queixar vai perder duas vezes, perde la e perde 

aqui, porque aqui também para nos comprovarmos que essa pessoa foi violada, 

decorrido um ano, os vestígios todos desapareceram. Ainda temos secretários e 

líderes comunitários, e ate juízes dos tribunais comunitários, que ainda insistem a 

resolver assuntos de grande gravidade. 125 

A polícia também intervém em segunda instância na mediação dos conflitos “sociais” 

que não tenham componente criminal. Nesses casos a polícia pode intervir pelo 

                                                      

123 Entrevista ao juiz do tribunal comunitário B 51, Pemba. Julho de 2019. 
124 Entrevistas aos juízes do tribunal comunitário B 32, Montepuez. Agosto/Setembro de 2019. 
125 Entrevista a procuradora B 44 cidade de Pemba. Julho de 2019. 
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Gabinete de Atendimento a Mulher e Criança Vítima de Violência Doméstica, ou mesmo 

através do oficial de permanência. No caso de um conflito “social” ser apresentado 

directamente à polícia, sem ter passado pelas instâncias comunitárias, pode ser 

resolvido nesta instância, mas também ocorre ser devolvido para a apreciação nas 

instâncias comunitárias 

A comunidade recorre ao Comando, para apresentar os seus casos, mesmo casos 

passionais que a população poderia apresentar nos tribunais comunitários, eles 

recorrem ao Comando, que encaminha os casos para as instituições próprias126 

Para alem de intervir em primeira instância nos casos criminais considerados graves ou 

em segunda instância nos casos “sociais” remetidos pelas instâncias comunitárias, a 

policia desempenha um papel importante como garante da notificação e execução das 

decisões proferidas pelas instâncias comunitárias. Foi o que constatamos no 

depoimento de um membro da PRM 

Tivemos dois casos de adultério em que em um dos casos o acusado não queria 

aparecer para resolver o problema, as autoridades locais nos avisaram dessa 

situação e nós fomos notificar a pessoa e apareceu no tribunal comunitário para a 

resolução dos seus casos, mas não sei como terminou. Noutro caso, o acusado não 

queria pagar a multa exigida e vieram ao posto e nós sensibilizamos a resolver na 

comunidade e voltaram ao tribunal comunitário.127 

Transferências entre instâncias 

Nas interacções jurídicas, constatamos que as instâncias judiciárias, também remetem 

às instâncias comunitárias casos que consideram de natureza civil ou delitos de pequena 

gravidade. E o que foi relatado por um procurador de um distrito 

                                                      

126 Entrevista ao membro da PRM, B25, distrito de Metuge. Agosto/Setembro de 2019. 
127 Entrevista ao membro da PRM, B32, Distrito de Montepuez. Agosto/ Setembro de 2019. 



 

 274 

Já aconteceu, num processo que tive cá, primeiro tentou-se encontrar uma solução 

ao nível do tribunal comunitário. Houve caso de uma senhora que esteve ca e 

alegava que o seu tio usurpou-se de seus coqueiros. O tio desta senhora ficou com 

um espaço que havia sido concedido pelo pai desta senhora, depois de expor 

taxativamente o caso, aconselhei a ir para o tribunal comunitário, para la 

encontrarem soluções.128 

Falhada a tentada de mediação comunitária do conflito, os chamados conflitos sociais 

são enviados principalmente para as instâncias judiciárias. Esses recursos 

sociologicamente considerados ocorrem quase com o envio de um documento, não 

obstante a cultura oral envolvente. Foi o que nos foi relatado pela presidente do tribunal 

comunitário em Pemba 

Problema de sustento, há homens que não querem sustentar [as crianças], 

resolvemos a primeira vez, o homem não aceita, então, solicitamos a segunda vez, 

não aceita, então dali nós transferimos talvez nos acham sermos incompetentes 

então transferimos o caso para o gabinete de Atendimento da Mulher e Criança129 

4.1.21. Conflitos dominantes e formas locais de resolução de 

conflito 

Os conflitos prevalecentes nas instâncias comunitárias, são os conflitos conjugais. Nesta 

categoria, de destacam o adultério, a separação. No entanto os roubos s e a agressão 

física incluindo violência doméstica, são os casos mais apontados a seguir aos conflitos 

conjugais. A nível da justiça formal, os crimes contra propriedade lideram as estatísticas 

de seguidos de pelos crimes contra pessoas.  

                                                      

128 Entrevista ao juíz distrital B21. Agosto/ Setembro de 2019. 
129 Entrevista ao colectivo de juízes do tribunal comunitário B 47. Agosto de 2018. 
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As instâncias comunitárias de resolução de conflitos, operam reactivamente o que quer 

dizer que dependem de serem accionadas pelos particulares. Existem várias estratégias 

de acesso as instâncias comunitárias de resolução de conflitos. Como vimos 

anteriormente, e também em relação à província de Nampula, as primeiras instâncias 

mais importantes que são procuradas pelos litigantes, são os secretários de bairro, as 

autoridades tradicionais, os tribunais comunitários a Ametramo e as autoridades 

religiosas, entre outras.  

O accionamento dessas instâncias pode ser por via da queixa directa, ou através de 

recurso de uma instância comunitária relacionada funcionalmente.  

Não dispomos de informação estatística da forma prevalecente de acesso `as diversas 

instâncias comunitárias de resolução de conflitos. No entanto de acordo com a 

literatura, a queixa directa é a estratégia prevalecente de acesso aos tribunais 

comunitários(Gomes et al., 2003, p. 325).  

No decurso do trabalho de campo constatamos a existência de envio de casos entre as 

diversas instâncias de resolução de conflitos que compõem a rede de interlegalidade. A 

tendência verificada é do envio de casos das instâncias comunitárias para as instâncias 

judiciárias, podendo também se registar movimento diverso. O outro tipo de recurso 

ocorre entre instâncias comunitárias, que estabelecem complexas redes de articulação 

funcional.  

Os dois exemplos de articulação, podem ser documentados nos relatos de uma juíza 

presidente de um tribunal comunitário e por uma técnica do IPAJ entrevistadas na 

cidade de Pemba 

Primeiro, são eles [chefes de quarteirão] que pegam o caso, resolvem e quando não 

conseguem, há vezes que encaminham para o tribunal comunitário130 

                                                      

130 Entrevista a juíza de tribunal comunitário B 47. Agosto de 2018. 
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 Nós recebemos casos dos tribunais comunitários, mas o que tem acontecido 

normalmente é que, os tribunais comunitários, desconhecendo as regras, eles 

submetem directamente para o tribunal. Então, é a partir do tribunal, mediante um 

despacho feito pelo magistrado, que os encaminha para o IPAJ.131 

Quando o conflito é apresentado às instâncias comunitária de resolução de conflitos, 

normalmente pelo queixoso/ofendido ou remetido por uma instância funcionalmente 

subordinada, em primeiro lugar são notificadas as partes através de um documento 

elaborado para o efeito. Normalmente a notificação indica hora e datas em que partes 

devem comparecer. Depende do domínio da escrita, do maior ou menor formalismo das 

instâncias comunitárias, os documentos produzidos contem um grau variável de 

informações sobre as partes na notificação, bem como nas diversas peças processuais. 

Quando o cidadão sai da sua casa e vai ao tribunal comunitário suponhamos, 

chegado lá apresenta o caso e tem o escrivão. O escrivão por sua vez faz as 

solicitações para aquela família queixada e o tribunal reúne as duas famílias para 

resolver o assunto132 

Identificadas as partes, a terceira parte solicita primeiro o ofendido e posteriormente o 

acusado para dar a sua versão do problema explorando a contradição dos argumentos. 

Depois da exposição do problema, a terceira parte inicia o interrogatório das partes, das 

testemunhas e acompanhantes quando presentes. O princípio do contraditório é 

importante para se aferir a verdade, como o mostra o depoimento de um chefe da aldeia 

por nós entrevistados 

 Já acompanhei um caso de adultério, primeiro procuram saber quem fez a denúncia 

e procuram ouvir a versão dele, depois ouvem a versão do acusado, dali analisam o 

caso e dão a multa ao culpado133 

                                                      

131 Entrevista a técnica do IPAJ B 45. Agosto de 2018 
132 Entrevista a técnica do IPAJ, B14. Agosto. Setembro 2019. 
133 Entrevista ao chefe de aldeia, B 35. Agosto/ Setembro de 2019. 
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Há quase sempre em todas instâncias comunitárias, com excepção das instituições 

religiosas, de pagamento de taxas de justiça, cujo valor é variável. Em muitos casos, 

esses valores para além de ajudar o normal funcionamento das instâncias comunitárias, 

em termos de material de trabalho, ajuda também a financiar os subsídios dos juízes 

comunitários, dado que nem tem outra fonte de apoio. 

Na resolução do conflito a terceira parte procura sempre conciliar as partes, utilizando 

sempre as normas e valores, amplamente partilhadas pelas partes em conflito e pela 

comunidade de uma forma geral. No entanto, é possível que vários sistemas de normas 

se interpenetrem na solução dos problemas 

A terceira parte assume um discurso conciliatório, persuasivo, tentando aproximar e 

conciliar as partes, não apelando a linguagem técnica. No depoimento de um técnico de 

IPAJ, podemos atestar este procedimento 

A justiça informal não trabalha com processos, usam hábitos e costumes e medidas 

familiares e muito aconselhamento e dessa forma se conseguir-se resolver e foi feita 

a justiça134 

Pode acontecer, em alguns casos, as justiças comunitárias não conseguirem produzir o 

consenso no âmbito da mediação dos conflitos. Nesses casos os conflitos são remetidos 

às instâncias formais para serem reapreciados. O recurso é enviado normalmente por 

um documento entre às partes para o levarem à instância orgânica ou funcionalmente 

superior, ou pode mesmo ser enviado pelas estruturas que tentaram resolver o conflito 

anteriormente. É o que nos foi relatado pelos juízes de um tribunal entrevistados 

Nos também, determinamos o dia, notificamos as pessoas, sentamos. Debatemos o 

caso, então quando tivermos consenso, o caso acaba por aqui. Quando não 

chegamos a um consenso, transferimos para o tribunal da cidade.135 

                                                      

134 Entrevista ao técnico do IPAJ B 24. Agosto/Setembro de 2019. 
135Entrevista ao colectivo de juízes, B50. Pemba. Julho de 2019. 
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4.1.22. Discrepância normativa: a lei e o costume na solução 

dos conflitos da comunidade 

No âmbito da discrepância normativa entrevistamos grande parte das instâncias de 

resolução de conflitos, quer informais, quer formais, para compreender os dilemas que 

se colocam na administração da justiça do confronto entre as práticas costumeiras e a 

lei. Foram identificadas questões de divergência entre o direito costumeiro e direito 

formal designadamente, casamentos prematuros e crimes sexuais; o fenómeno 

sucessório no sistema matrilinear avuncular e na poligamia  

Casamentos prematuros e crimes sexuais 

Como vimos, quando estávamos a analisar a província de Nampula, os crimes sexuais 

contra menores, são punidos ao abrigo dos artigos 202 e 203, ambos do Código Penal 

(Lei 24/ 2019, de 24 de Dezembro, Lei da Revisão do Código Penal) e que no ao abrigo 

da alínea a) do artigo 32º, da nova lei da família, a Lei 22/2019, de 11 de Dezembro, é 

fixada a idade núbil em 18 anos.  

No entanto na pesquisa realizada em na província de Cabo Delgado, mostrou que o 

fenómeno de casamento prematuro e prática de actos sexuais com menores são 

bastante presentes nas comunidades, quer rurais, quer urbanas. De acordo com vários 

relatos recolhidos nas entrevistas, estas práticas, não são percebidos, na comunidade, 

como fenómenos que violam os direitos da criança. Pelo contrário, são encarados como 

práticas sociais que dentro do contexto sociocultural não geram litígios. Muitas das 

vezes, o litígio só é desencadeado, quando o acordo familiar é violado pelas partes. 

Apresentamos os relatos de um tribunal comunitário, de uma organização da sociedade 

civil de base comunitária especializada a resolver conflitos da mulher e criança e de 

magistrados a respeito da problemática dos casamentos prematuros e dos crimes 

sexuais. 
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De acordo com o relato do colectivo de juízes de um tribunal comunitário entrevistados 

na cidade de Pemba, o filtro familiar opera de modo que os casos não cheguem nas 

instâncias de resolução de conflitos, e quando aparecem, representem a ponta do 

iceberg, e ainda assim sujeitos a mediação comunitária, evitando o a acção punitiva do 

Estado. 

  

Joaquim Fumo (JF): Então no caso de casamento de pessoas menores de idade, não 

aparece aqui? 

Juiz presidente (JP): Não apresentam, aqui nem chegam no tribunal [judicial]. Mas 

ali no bairro está cheio de casamentos prematuros, em que o homem é maior de 

idade, a menina é menor. 

JF: Então, neste caso de casamentos prematuros, são resolvidos aonde, não são 

denunciados? 

JP: Não são denunciados. 136 

 

Dado que o tribunal comunitário só actua quando é accionado por uma das partes que 

se ache lesada, portanto é reactivo, nos casos de casamento prematuros pouco tem 

feito para a sua mitigação. Os juízes acreditam que devia haver palestras nas 

comunidades de modo a alterar os padrões socioculturais que são consideradas nocivas 

para a rapariga. 

 

JP: Eu estou a ver que primeiro, nós tínhamos que fazer palestra, fazer acostumar 

as pessoas para que não tenham medo, não tenham receio, que se acontecer um 

caso desses na vossa família tem que denunciar, tem que vir ao tribunal, nós para 

podermos fazer, podermos diminuir com casamentos prematuros e com coisas que 

estão a acontecer no dia-a-dia137 

                                                      

136 Entrevista ao colectivo de juízes do tribunal comunitário B47, Pemba. Agosto de 2018 
137 Entrevista ao colectivo de juízes do tribunal comunitário B47, Pemba. Agosto de 2018 
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Os casos de relações sexuais com menores, é muito comum na comunidade. Existe uma 

prática comum na comunidade que aceita ou tolera actos sexuais entre indivíduos 

adultos e menores.  

Os casos que se registam práticas sexuais com menores são resolvidos pelo tribunal 

comunitário. No entanto, segundo os juízes apenas não resolvem casos em que estão 

envolvidas menores de 12 anos, encaminhando-os para as instâncias judiciárias.  

JP: quando uma mãe vem queixa, quando vimos que a criança “descabaçada” é 

menor de idade, que ela é menor de 12 anos, e o homem que desvirginou é maior 

de idade, esse caso nós transferimos logo não resolvemos aqui (…) [quando uma 

criança] de 10 anos é violada esse caso já não para em nossas mãos porque, 10 anos 

para nós é crime, dissemos que é crime porque destrói a mentalidade da criança 

então para aconselhar, mas você porque fez isso, fez isso o homem que viola a 

criança, não põe na mente que, eu sentei naquilo, não me fizeram nada, então é por 

isso que nós encaminhamos o caso para a policia, tribunal para ter solução138 

Os casos de relações sexuais entre um adulto e uma menor são encaminhados ao 

tribunal, quando falha a solução nível da família, cuja solução baseada na reparação civil. 

O tribunal comunitário, normalmente resolve o problema de relações sexuais com 

menores também com base na reparação civil, desde que não tenham idade inferior a 

12 anos. 

JF: vocês quando resolvem esses assuntos de práticas sexuais com os menores, 

resolvem de acordo com a tradição, quais são as leis, normas, regras que vocês na 

solução do conflito? 

JP: Resolvemos de uma forma familiar, tentamos aconselhar, tentamos assim, 

pouco a pouco, de uma forma pacífica mesmo! 

                                                      

138Entrevista ao colectivo de juízes do tribunal comunitário B47, Pemba. Agosto de 2018 
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JF: Ok! 

JP: Sim por tratar-se de tribunal comunitário trabalhamos na base da comunidade 

são, assuntos sociais do nosso bairro. Acontece entre vizinhos resolvemos de uma 

forma tradicional mesmo, com base na nossa realidade sim. Então se a pessoa não 

quer levar do tipo família, numa forma pacífica é a vez que nós mandamos para a 

outra instância 

J.F. Por exemplo, no caso de “descabaçamento” de menores o que diz a nossa 

tradição aqui? como é que se resolve isso na tradição de família? 

J.F. sim, de uma menor. 

J.P. De uma menor? 

J.F. Sim. 

J.P. Paga multa! 

J.F. Paga multa? 

J.P. Sim! Na tradição, na nossa tradição deve pagar multa. Aqui na nossa tradição 

macua, tradição do nosso bairro, da nossa comunidade é de pagamento de multa 

pagou aquela criança, pagou a família daquela criança e já resolveu.  

(…) 

JF: queria que me contassem um caso que vocês tiveram de “descabaçamento”, que 

já resolveram aqui, podiam contar um caso que vocês resolveram, e acabou aqui 

mesmo 

J.P. Nós resolvemos um caso de “descabaçamento” em que, a senhora, veio queixar 

que a sua filha foi violada. Conversamos com a família, com o homem que 

“descabaçou” aquela menina e multamos um valor de dez mil e ele chegou de pagar 

porque era para dar a miúda uma cama e um colchão. Fizeram conta, cama dá cinco, 

colchão cinco e pagou ali este valor e não chegaram de ficar junto, somente o 

homem pagou aquelas coisas e disse não quer mais da criança.139 

 

                                                      

139Entrevista ao colectivo de juízes do tribunal comunitário B47, Pemba. Agosto de 2018 
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Por seu turno, organização da sociedade civil de base comunitária, especializada e 

resolver conflitos da mulher e criança, afirma que os casos de casamentos prematuros, 

chegam ao seu conhecimento, quando as famílias entram em contradição pelo facto do 

homem não dar a compensação `a família da rapariga. Esta consiste numa cama e num 

colchão. Quando o caso entra no Gabinete, o conflito real não é o casamento prematuro 

em si, mas falta de compensação à família da rapariga. 

 

Joaquim Fumo (JF): Mas como é que resolvem isso aqui na comunidade, quando há 

casamento prematuro, esse problema é apresentado aqui no Gabinete ou não? 

Presidente (P): Costuma queixar porque esses homens que violam começam não 

respeitar os pais, então os pais são o momento que eles chegam aqui. 

JF: Mas está bem, eles queixam devido ao casamento prematuro ou devido aos 

maus tratos da filha? 

P: O interesse deles não é casamento prematuro porque, casamento prematuro 

para eles é normal por isso é que estamos ver, outra vez os pais são também 

culpados há uma maneira que costuma dizer que, prontos, se você quer casar, tira 

colchão, tira cama. Pronto você provocou isto, então para terminar isso tira cama, 

tira colchão. 

JF: para pagar…para levar a filha 

P: Para levar a filha ficar já uma mulher com o marido e abandonar a escola, tudo 

já, porque tirou colchão e cama pronto para os pais é normal isso. 

JF: Ok, mas vamos lá perceber bem, o que eu estou a perceber é que casamento 

prematuro aqui, não é um problema…. 

F: Sim, sim, sim. 

J.F: Problema surge é quando o homem não cumpre com aquilo que prometeu, com 

o compromisso com a família? 

P: Exactamente! 

JF: Aí é quando os pais vêm queixar… 
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P: Quando vem queixar, mas se as coisas não estão a andar bem140 

 

Na organização, este tipo de casos acaba resolvendo com base na reparação civil, por 

conta da cultura envolvente. No entanto a organização tem encetado palestras junto `as 

comunidades para mudança de comportamento. Na perspectiva do presidente a 

mensagem é bem recebida na comunidade, todavia não é acatada por conta da cultura 

envolvente.  

Esta mesma cultura interfere na forma como são resolvidos os conflitos em que homens 

adultos mantêm relações sexuais com menores. A expectativa das famílias ao 

apresentar este tipo de caso a organização, é de que este obrigue o réu a pagar uma 

cama e um colchão. Mesmos nos casos em que há violação de menor de 12 anos, a 

família “obriga” a organização a decidir pela reparação civil. Algumas vezes quando o 

Organização pretende, por se tratar de um crime, encaminhar o caso para instâncias 

judiciárias encontra obstáculo nas famílias que pretendem resolver através da reparação 

civil. 

 

JF: Aqueles menores de 12 anos que são violadas (manter relações sexuais com elas), 

como é que se resolvem esses casos?  

P: Violação de menores às vezes vimos que aquele é crime porque, as vezes 

encontramos uma criança de 12 com um homem de 40 anos, aquilo ali é uma 

violação que não podemos resolver aqui… 

JF: Como é que vocês tratam esses casos quando aparecem, já apareceram esses 

casos? 

P: Aparecem às vezes há pessoa que pede uma criança de dono, ai quando chega ai, 

estou a pedir esta criança ir criar as minhas filhas, eu trabalho não sei com quem 

minhas crianças vão ficar. Chega aquela criança, nem o pai procura saber que 

quando você levar esta criança, vai pôr a escola para estudar, não procura saber da 

                                                      

140Entrevista ao colectivo da organização de base comunitária, B 48. Agosto 2018. 
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criança, criança vai ali, fica ali com aquelas crianças, mais tarde aquela, 

“makayaya”, quando já nádega está assim [acentuada], cai com o próprio patrão 

(risos) 

JF: (risos) então neste caso os que vêm aqui no gabinete queixar são os pais da 

criança  

P: Sim….sim! 

JF: Mas eles queixam porquê, por causa da violação ou porque eles conversaram 

com a pessoa, ou a pessoa não quis pagar? 

P: Não quis pagar e maltrata daquela menina … 

JF: Mas por exemplo se a pessoa faz violação de menor de 12 anos lá do bairro, e 

depois ele, assume pagar aquilo que lhe pedirem ou colchão ou cama o problema é 

apresentado aqui no Gabinete? 

P: Não vem porque, nem pai quer trazer a menina, nem a menina, já se resolveu o 

assunto. 

JF: Já se resolveu? 

P: Sim, já está aliviado exactamente, mas também você pode fazer o que faz, 

enquanto os pais já está aí, até você não pode fazer nada, até pode ter medo de ser 

perguntado, mas “qual é o problema senhora, esta aqui é minha filha!” 

(…) 

P: Aqui nós podemos dizer que levamos o caso mandar a polícia. Eles pessoalmente 

que saem dizer que, desculpa-la, o caso deve acabar aqui, eu só quer que pagar 

nossa filha, não quer que o assunto vai a polícia, não querem nada desculpa só quer 

que ele assume, se assumir responsabilidade, pronto já acabou, só que quando não 

assumir é que vai.141 

 

Através do relato dos magistrados, constatamos que a dinâmica das comunidades locais 

e seu reflexo na administração da justiça, não passam despercebidas. De acordo com 

                                                      

141Entrevista ao colectivo da organização de base comunitária, B 48. Agosto 2018. 
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relato de uma magistrada entrevistada na cidade de Pemba, aos ritos de iniciação 

influenciam a definição de idade núbil bem como a maioridade e aptidão para prática 

de sexo. Por outro lado, influenciam as instâncias comunitárias de resolução de conflitos 

por aplicar as normas da cultura envolvente.  

Com o tempo fui vendo que dentro dos bairros, as pessoas já estavam 

consciencializadas que aquilo não podia, mas isto estava ligada aos ritos de 

iniciação. Eles vão aos ritos de iniciação com 10 a 11 anos e depois já querem 

começar com tudo, uma vida sexual activa, enquanto são menores, as vezes vão 

começar com pessoas muito mais velhas e agora estão numa situação criminal e 

para aquelas pessoas que estão a praticar ele não vê problema nisto142 

A comunidade tenta resolver o problema de violação sexual, de forma informal, 

através de multas, pagamento de colchão. Só aparece aqui quando a pessoa violada 

não recebeu. E quando vem para queixar vai perder duas vezes, perde lá e perde 

aqui, porque aqui também para nos comprovarmos que essa pessoa foi violada, 

decorrido um ano, os vestígios todos desapareceram. Ainda temos secretários e 

líderes comunitários, e ate juízes dos tribunais comunitários, que ainda insistem a 

resolver assuntos de grande gravidade143 

O fenómeno sucessório no sistema matrilinear avuncular e na poligamia 

Um dos problemas enfrentados pelos magistrados em virtude da discrepância de 

normas entre a lei e o costume, é a sucessão que ocorre no sistema matrilinear 

avuncular, onde existe um papel importante do tio materno, que ao ser autor da 

sucessão, ficam habilitados com prioridade os sobrinhos maternos em detrimentos dos 

filhos descendentes, que tem prioridade no sistema legal. 

                                                      

142Entrevista a uma magistrada B 44. Pemba. Julho de 2019.  
143Entrevista a uma magistrada B 44. Pemba. Julho de 2019.  
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Temos os problemas de sucessão. Aqui na zona já sabemos que a linhagem deles é 

matrilinear. Quando morre alguém, um parente, um chefe da família, eles não 

querem saber o que a lei diz. Quem tem que herdar na zona norte, é a parte da 

mulher, e tem que ser sobrinhos filhos da irmã. Mas isso entra em contradição com 

a lei das sucessões.144 

De acordo com os magistrados, estas situações têm gerado muitos conflitos, entre os 

filhos biológicos e os sobrinhos maternos. A actuação do tribunal por via processual, tem 

gerado ainda mais problemas na sociedade matrilinear pelo facto da lei das sucessões 

não estar conformada com a cultura envolvente.  

 

Joaquim Fumo: Mas isto pode gerar um certo sentimento de injustiça nas 

comunidades? 

Procuradora: sem dúvidas, cria muita injustiça. Até acabamos nós que estamos a 

frente, sendo vistos como quem veio desorganizar as coisas. Até os secretários dos 

bairros quando tentam fazer as conciliações, fazem nesta vertente, de que não, 

quem tem direito aqui é a família a mulher. E depois este que acha que é lesado, 

muita das vezes aparece com aquele documento que é feito pelo tribunal 

comunitário, que está a ferir a lei.145 

 

Outra situação que se desencadeia com o fenómeno sucessório, sobretudo quando 

morre o marido, a mulher é expulsa da casa pela família do falecido, alegando não ter 

direito aos bens produzidos durante o casamento ou se sujeitar a casar com um membro 

da família do falecido marido para reaver o direito de usufruto dos bens, pratica que 

viola a lei das sucessões em vigor.  

 

                                                      

144Entrevista a magistrada, B44, Pemba. Julho de 2019. 
145Entrevista a magistrada, B44, Pemba. Julho de 2019 
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Joaquim Fumo: Quando morre alguém que era casado e tinha filhos, com quem 

ficam esses bens? 

Secretario do Bairro: No direito costumeiro os bens são da família do homem, os 

familiares do homem é que deve decidir o que dar os filhos. A mulher não tem 

direito. A mulher é obrigada a casar com o irmão do marido ou tio.146 

 

Outro fenómeno relatado como uma discrepância normativa, relaciona-se com a 

sucessão na união polígama. A lei da família em vigor, (Lei n º 22/2019 de 11 de 

Dezembro) não reconhece a poligamia como forma de casamento, fixando o carácter 

monogâmico do mesmo (artigo 8 da LF). No entanto, nos termos da lei de sucessões, as 

uniões polígamas não entram na classe de sucessíveis, entrementes, é reconhecido o 

apanágio no caso de união polígama (artigo 88 da LS).  

Na prática quotidiana, a poligamia é reconhecida socialmente nas culturas locais como 

forma de casamento, aceitando-se na sua dimensão da poliginia. Nos casos de sucessão, 

embora a lei reconheça a primeira mulher (considerada legalmente exclusiva pelo 

pressuposto na união singular), de acordo com relato de alguns magistrados, nas 

tradições locais nas uniões polígamas, todas as mulheres viúvas, têm o direito de 

beneficiar da herança do marido comum, em igualdade de circunstâncias, com ligeira 

vantagem da primeira mulher. 

Uma das questões que eu noto aqui em Pemba, é que a questão de poligamia. Aqui 

a poligamia não é problema, as mulheres estão preparadas para repartir, o homem 

e bens, também, não há problemas nenhuns. Vou dar um exemplo concreto que 

pessoas que estão unidas de facto numa união poligamia, ele vem para aqui e diz, 

todas essas são minhas mulheres, tudo na paz, não há problemas. É problema para 

nós, mas para eles não é problema. E quando vamos na lei, no caso de morte ou de 

separação, já temos problema há algumas mulheres que já não vão receber as 

                                                      

146Entrevista a um secretario do bairro B 51, cidade de Pemba. Julho de 2019. 
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coisas e vem e dizem que tem direito. E a mulher mais velha pode achar que aquela 

mulher tem direito, e para ela não há problema nenhum em repartir, mas a lei é um 

pouco contrária e já diverge quanto a isto.147 

Muitas das vezes este tipo de casos, são resolvidos nas instâncias comunitárias onde as 

regras estão conformadas com a cultura. Também há indícios de uma solução amigável, 

extra processual do conflito, pode ter lugar dentro do sistema formal de justiça 

atendendo o posicionamento da magistrada no caso supramencionado  

Nestas situações para mim, tem que prevalecer a vontade das partes. Ai tem que 

prevalecer o costume. Aí já posso concordar. 148 

Em suma, o presente estudo exploratório efectuado nos distritos da província de Cabo 

Delgado aponta, embora com alguma diversidade, para as mesmas conclusões 

enunciadas para a província de Nampula. Em síntese, privilegia-se recurso às normas 

vigentes na comunidade e às instâncias mais próximas de si e não reconhecem 

legitimidade da aplicação do direito estadual aos casos sociais, aos conflitos conjugais, 

à sucessão e herança das viúvas e aos casamentos prematuros. 

5.13. Cartografia das normas e instâncias locais de resolução de conflitos nos distritos da 

Província de Niassa 

4.1.23. As instâncias locais de resolução de conflitos 

Tal como observado nas províncias de Nampula, e de Cabo Delgado, a investigação 

empírica identificou diversas instâncias de resolução de conflitos, que actuam a par dos 

tribunais estaduais configurando a situação de pluralismo jurídico, conforme analisado 

nos capítulos 2, 3 e 4, da Iª parte deste relatório. 

                                                      

147 Entrevista a magistrada B44, Pemba. Julho de 2019. 
148 Entrevista a magistrada, B44, Pemba. Julho de 2019. 
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A nível estadual, em termos de cobertura da rede judiciária de acordo com dados do 

Tribunal Supremo149, os Tribunais comuns estão presentes em todos os distritos da 

província do Niassa. No que respeita as procuradorias distritais e a Polícia da República 

de Moçambique, estas instituições estão também representadas em todo o país. 

A nível comunitário como nas províncias de Nampula e de Cabo Delgado, estão 

representadas as principais instâncias de resolução de conflitos, que caracterizam o 

pluralismo jurídico moçambicano: os tribunais comunitários e as autoridades 

tradicionais. Encontramos também outras instâncias de resolução de conflitos tais como 

os grupos dinamizadores, chefes de aldeias, entre outros. 

De acordo com os dados da Direcção Nacional da Administração da Justiça do Ministério 

da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, a província do Niassa dispõe de 78 

tribunais comunitários e de um número ainda indeterminado de membros dos tribunais 

comunitários. Pelos dados, a província de Niassa é a que tem ate ao momento, o menor 

número de número de tribunais comunitários da zona Norte no país. 

O pluralismo jurídico na província de Niassa, revela-se intenso e diversificado. Ao longo 

do trabalho de campo, foram identificadas, entre outras, as seguintes instâncias 

comunitárias de resolução de conflitos: Os tribunais comunitários, as autoridades 

tradicionais, os secretários de bairros, líderes comunitários e líderes religiosos. 

4.1.24. Redes de interlegalidade na resolução de conflitos: 

da família ao Tribunal Judicial 

Os estudos de sociologia jurídica, produzida nos últimos 20 anos no Centro de Formação 

Jurídica e Judiciaria, como referimos no capítulo 4, têm apontando para a existência de 

interacções jurídicas entre as diversas instâncias de resolução de conflitos, gerando 

complexas redes de interlegalidade.  

                                                      

149 Tribunal Supremo – Relatório Anual dos Tribunais Judiciais – 2018, p. 43-44. 
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Tendo em conta a pirâmide de litigiosidade observada no campo, constatamos que a 

família actua como umas primeiras das instâncias que assumem papel de terceira parte 

de solução de conflitos. Falhada a tentativa de mediação é o que conflito pode ser 

remetido para uma instância, de preferência de natureza comunitária mais próxima da 

família. É o que foi relatado por um líder comunitário no distrito de Majune: 

Primeiro tem sido a família do marido e da mulher que tentam resolver o caso em 

família e se não conseguem aí procuram as autoridades locais. Os tios ou irmão do 

ofendido trazer encaminha o caso para nós e chegado aqui marcamos uma data 

para reunir as duas famílias150 

Ao longo do trabalho de campo, constatamos a existência de uma tendência significativa 

da comunidade recorrer em primeiro lugar às instâncias comunitárias socialmente mais 

próximas, física e culturalmente. Estas instâncias, se dispõem numa divisão social do 

trabalho jurídico que obriga a partes em conflito, a percorrer a multiplicidade de 

estratos jurídicos, e demandar a justiça nos chamados “casos sociais”. Muitas das vezes 

estâncias informais estabelecem subordinação funcional para o recurso sociológico do 

conflito. 

Naturalmente que dependendo da natureza do conflito, a relação entre as partes, a área 

social de litigação, o conflito pode ter como primeira instância a judiciária. Normalmente 

ocorre nos casos de crimes graves e violentos, que são remetidos à polícia. 

As primeiras instâncias que a comunidade procura em todos distritos estudados, são os 

secretários de bairro, as autoridades tradicionais e os tribunais comunitários, onde 

apresentam os “casos sociais”. Note-se que os secretários dos bairros, actuam no topo 

de uma pirâmide estrutural, constituída pelos chefes de quarteirão, e os chefes de 10 

casa na base. O mesmo ocorre na estrutura tradicional, onde o chefe tradicional ou 

régulo, ocupa o topo da pirâmide, a quem se subordina os chefes de grupos de 

                                                      

150 Entreviste ao líder comunitariao C 21, distrito de Majune. Agosto/ Setembro de 2019. 
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povoações e os chefes de povoações, que assumem designação própria nos contextos 

culturais específicos. Os casos de feitiçaria, a literatura e as evidências colhidas, 

mostram que são administrados com a intervenção da AMETRAMO, como instância 

pericial que produz a prova utilizada nos julgamentos das instâncias comunitárias.  

Outros actores importantes na administração da justiça na província do Niassa, são as 

organizações religiosas, que têm um papel primacial na manutenção da ordem social 

através da socialização dos seus fiéis. Vários relatos, apontam a importância destas 

organizações para promoção da cultura de paz nas comunidades  

As confissões religiosas influenciam nas práticas comunitárias de justiça no seguinte 

sentido, muitas vezes os líderes religiosos acabam por estar directamente ligados 

com os líderes comunitários e na resolução dos conflitos não ficam apenas os líderes 

comunitários também tem tido a presença dos líderes religiosos para poder dar a 

sua experiência sobre um determinado caso, então acabam influenciando na justiça 

comunitária151 

Na religião muçulmana sempre que há rezas há momentos para a educação dos 

crentes no âmbito do respeito dos direitos humanos, se você bate alguém é pecado, 

o Deus da terra é o governo o qual deve ser respeitado, se você vai a casa de alguém 

e incendeia a casa o Governo condena e vai preso, matar alguém também é pecado 

e crime, então trazendo esta informação, significa que estão a ajudar os órgãos da 

justiça, para fazer perceber ao cidadão que aquilo que o Governo condena, a religião 

também condena.152 

Como sabemos, a jurisdição das autoridades comunitárias é voluntária. Falhada a 

tentativa de mediação comunitária do conflito, os chamados conflitos sociais são 

enviados principalmente para as instâncias judiciárias. Esses recursos sociologicamente 

                                                      

151 Entrevista ao técnico de IPAJ C2. Chimbolina. Agosto/Setembro 2019. 
152 Entrevista aos líderes comunitários C6 Chimbonila. Agosto/Setembro de 2019. 
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considerados ocorrem quase com o envio de um documento, não obstante a cultura oral 

envolvente. 

Primeiro tentam resolver na comunidade e quando não conseguem resolver o líder 

comunitário transfere até aqui [polícia] e nós transferimos para a Procuradoria, o 

caso corre até chegar ao Tribunal.153 

Entrementes, constatamos que as instâncias judiciárias, também remetem às instâncias 

comunitárias casos que consideram de natureza civil ou delitos de pequena gravidade, 

que entendem estar adequados às competências das justiças comunitárias. E o que nos 

foi relatado por diversos actores de administração da justiça a nível comunitário e 

estadual.  

O que tem acontecido mais é as pessoas irem a polícia meter uma queixa e a polícia 

devolveu as autoridades comunitárias. Acontece muito com casos sociais (divórcios) 

e quando a polícia devolve as autoridades comunitárias sensibilizam as partes para 

se reconciliarem.154 

Já remetemos casos ao Tribunal comunitário. O conflito foi remetido ao Tribunal 

formal, mas após analisar o caso, concluímos que o caso seria melhor resolvido na 

comunidade.155 

4.1.25. Conflitos dominantes e formas locais de resolução de 

conflito 

Os principais conflitos apresentados nas instâncias comunitárias, na província de Niassa, 

são os conflitos conjugais e furtos/roubos. Seguem-se os casos de agressões físicas e 

conflitos de terra.  

                                                      

153 Entrevista a Polícia C36, distrito de Marrupa. Agosto/ Setembro de 2019. 
154 Entrevista aos líderes comunitários C 38, distrito de Maua. Agosto/Setembro de 2019. 
155 Entrevista a um juiz distrital C 46. Agosto/Setembro de 2019. 
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A nível da justiça formal (Polícia, Procuradoria e Tribunais), o crime do furto e do roubo 

e agressão física são os mais frequentes na província de Niassa, em consonância com as 

estatísticas apresentadas no capítulo anterior, em que crimes contra propriedade 

lideram as estatísticas de seguidos de pelos crimes contra pessoas.156 

Nas justiças comunitárias existem várias estratégias de acesso as instâncias comunitárias 

de resolução de conflitos. Como vimos anteriormente, as primeiras instâncias mais 

importantes que são procuradas em primeiro lugar pelos litigantes, são a família, os 

secretários de bairro, as autoridades tradicionais, os tribunais comunitários e a 

Ametramo e as autoridades religiosas. Sociologicamente, a mobilização das instâncias e 

o recurso progride das instâncias comunitárias para as judiciárias. 

As instâncias comunitárias entram em contacto com o conflito quando uma das partes 

apresenta a queixa directamente, expondo formalmente o caso. No entanto, a remissão 

dos casos entre as instâncias comunitárias têm sido uma forma importante nas 

estratégias de acesso às instâncias comunitárias. Os recursos normalmente vêm através 

de uma guia de transferência, elaborada ou simples, mas também pode ser executada 

oralmente.  

Na pesquisa vários relatos atestam as interacções jurídicas entre as instâncias nas 

diversas configurações sócio-jurídicas 

Vamos ao secretário do bairro, caso não consiga, se transfere para o régulo e depois 

para o chefe da localidade. Há casos que são transferidos para o posto policial. 

Quando se trata de crime passamos um processo e o caso é remetido a polícia.157 

Quando o conflito é apresentado a instância comunitária de resolução de conflitos, são 

observados certos procedimentos rituais de funcionamento. Normalmente é notificada 

a parte acusada, para comparecer na instância no dia e hora marcado em que esta está 

                                                      

156INE, Estatísticas de Crime e Justiça em Moçambique, 2018. 
157 Entrevistas ao FG mistoC16, distrito do Lago. Agiosto/Setembro de 2019. 
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em funcionamento. A notificação é entregue pelo chefe de quarteirão onde reside o 

acusado.  

Recebemos a pessoa e relata o que lhe aflige; solicitamos a outra parte caso haja, 

mandando a solicitação ao secretário do bairro158 

No dia do julgamento, identificadas as partes, a terceira parte solicita primeiro ao 

ofendido e posteriormente ao acusado para darem as suas versões do problema 

explorando a contradição dos argumentos. Depois da exposição do problema, a terceira 

parte inicia o interrogatório das partes, das testemunhas e acompanhantes que podem 

ser solicitados a respeito. Os relatos que se seguem, evidenciam os procedimentos 

adoptados pelas instâncias comunitárias de resolução de conflitos 

No dia da resolução do problema, para além da nossa presença, devem estar 

também o ofendido e o ofensor, cada um fala e explica o que aconteceu, e depois 

surgem questões para as partes para perceber melhor o problema, porque as vezes 

nem sempre a pessoa que denuncia tem a razão. Depois, de acordo com a justiça e 

análise do grupo de juízes, se for do nível do mwene, ele bate o martelo e chega-se 

a conclusão159 

Para a resolução de um conflito, pergunta-se a pessoa ofendida se no momento do 

acontecimento havia testemunhas, se disser que sim, chamam-se as testemunhas e 

dá se a palavra para ouvir o que elas viram para também servir de base para 

tomarmos a decisão.160 

Em todas instâncias comunitárias, com excepção das instituições religiosas, há sempre 

espaço de pagamento de taxas de justiça, cujo valor é variável. Há também o pagamento 

                                                      

158 Entrevista ao técnico do IPAJ, C2. Agosto/Setembro de 2020. 
159 Entrevista aos lideres comunitários, C 6, distrito de Cuamba. Agosto/ Setembro de 2019. 
160 Entrevista aos lideres comunitários C38, distrito de Maua. Agosto/Setembro de 2019. 
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de multas que são estabelecidos pelas instâncias comunitárias, ligadas a penalizações e 

indemnizações.  

[Tivemos] problemas de ofensas um senhor saiu e foi ofender um cidadão sem 

motivo. O cidadão ofendido levou o caso ao tribunal comunitário e resolvemos o 

problema dando uma multa para ele não ofender nunca mais. 

Inquiridor (I): quanto costuma ser o valor da multa? 

Juiz (j): Costuma ser 1000 meticais ou 1500 meticais.  

I: Todo vai para o ofendido? 

J: Não. O 1000 é o ofendido e 500 para o tribunal. Mas pagam 100 meticais para dar 

entrada no caso.161 

 

Na resolução do conflito a terceira parte evoca as normas e valores, amplamente 

partilhadas pelas partes em conflito e pela comunidade de uma forma geral. Assume um 

discurso conciliatório, persuasivo, tentando aproximar e conciliar as partes, não 

apelando a linguagem técnica.  

Ao chegar-se a uma decisão que todos concordam, depois saímos com um abraço das 

partes envolvidas no conflito e volta-se a convivência normal na comunidade.162 

Não obstante a mediação, nem sempre estas conseguem resolver o conflito. Nestas 

situações, os conflitos são encaminhados para outras instâncias, comunitárias, e em 

última análise para as instâncias judiciárias, tais como a polícia, o IPAJ, a Procuradoria e 

os Tribunais judiciais. 

Quando os conflitos dão entram no sistema formal, nem sempre são resolvidos de 

acordo com as regras processuais. Em quase todas instâncias há sempre uma tentativa 

de mediação. 

                                                      

161 Entrevista ao líder comunitário C21, distrito de Manjune. Agosto/ Setembro de 2019. 
162 Entrevista aos lideres comunitários C38, distrito de Maua. Agosto/Setembro de 2019. 
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Foi o que tem acontecido de acordo com relatos de um procurador e também dos 

técnicos do IPAJ.  

Como ministério público, a procuradoria, uma das nossas atribuições é conceder 

audiência aos cidadãos, e as pessoas trazem situações que não conseguiram resolver 

na comunidade, outros vem a priori para aqui para ter alguma solução. Isso, estamos 

a falar de resoluções extra-judiciais. Se desses problemas que trazem poder gerar um 

processo, a procuradoria poder a levar ao cabo ao surgimento de um processo. (…) Se 

é um problema familiar mandamos chamar as famílias e resolvemos aqui, mas temos 

sempre levado em consideração as lideranças comunitárias. Sempre que necessário 

mandamos chamar os líderes comunitários, os secretários dos bairros porque eles 

melhor conhecem a sua comunidade.163 

Nosso papel é de sensibilizar para que eles não cometam algumas infracções e se por 

ventura há lá um erro que lá cometeu-se nós tentamos minimizar a situação para 

podermos chegar a um acordo extrajudicial ou melhor nós aconselhamos daquilo 

pode-se ser feito ou que não deve ser feito então quando não há consenso aí quando 

já o IPAJ transfere o caso através de acusações particulares, petições neste caso 

refiro-me aos casos simples as petições iniciais164 

4.1.26. Discrepância normativa: a lei e o costume na solução 

dos conflitos da comunidade 

No âmbito da discrepância normativa entrevistamos grande parte das instâncias de 

resolução de conflitos, quer informais, quer formais, para compreender os dilemas que 

se colocam na administração da justiça do confronto entre as práticas costumeiras e a 

lei. Foram identificadas questões de divergência entre o direito costumeiro e direito 

                                                      

163 Entrevia ao procurador do distrito, C37. Agosto/ Setembro de 2019. 
164 Entrevista ao técnico de IPAJ, C46 distrito de Mecanhelas/ Agosto/Setembro de 2019. 
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formal nos seguintes aspectos: o fenómeno sucessório e expulsão da mulher viúva; 

cárcere privado; e feitiçaria. 

O fenómeno sucessório e a expulsão da mulher viúva  

a) Da prioridade na classe dos sucessíveis  

Ao abrigo da lei de sucessões com a lei de sucessões, recentemente aprovada em 

Moçambique, a Lei n º 23/2019 de 23 de Dezembro, firam fixados a classe de sucessíveis 

(art. 118), pela seguinte ordem de prioridade:  

 

a) Descendentes e cônjuges da união de facto 

b) Ascendentes e o cônjuge ou companheiro da união de facto  

c) Cônjuge ou companheiro de união de facto 

d) Irmãos e os seus descendentes 

e) Outros colaterais atem ao oitavo grau 

f) Estado 

 Relativamente ao fenómeno sucessório, os magistrados, nos Tribunais Judiciais, 

enfrentam o problema da expulsão da viúva, na sequência da morte do seu cônjuge ou 

companheiro, atribuindo-se-lhe um papel secundário, na sucessão dos bens do marido 

prática que viola a lei das sucessões em vigor.  

Nós tivemos um exemplo aqui, numa família um dos membros perdeu a vida, então 

houve conflitos entre a família do falecido assim como dos filhos e a viúva. Esse caso 

foi até ao chefe tradicional que é do 3º escalão e o assunto não foi resolvido. 

Transferiu para cá na localidade e nós também resolvemos o caso mas a família já 

estava a ser remetentes e então levamos o caso para o tribunal mas o tribunal já 

baseada nas leis acabaram por explicar que, aqui temos a senhora que é a viúva e 

se tivesse sido ela a perder o marido de acordo com a Lei da Família, se tivesse sido 
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ela quem perdera a vida os bens passariam para o marido e assim como foi o seu 

marido que perdeu a vida os bens passam para a viúva165 

Cárcere das autoridades tradicionais 

Durante o trabalho de campo, encontramos relatos que indicavam que autoridades 

tradicionais, no âmbito da resolução de conflitos imitavam a liberdade das pessoas, 

detendo-as nas suas instalações, em resultado da determinação da pena ou da 

realização de diligências de julgamento. Esta prática das autoridades tradicionais está 

registada em estudos anteriores. Um estudo realizado no regulado Luís na Beira, 

apontou a existência de uma “cela” nas traseiras do edifício do regulado, destinado a 

limitar a liberdade de indivíduos recalcitrantes(Meneses & Fumo, 2003, p. 361). 

 

Há grupos étnicos que são do mato digo assim querem manter aquele modelo 

anterior que eles faziam e até em algum momento temos ouvido aqui prisões 

domiciliares tradicionais quando eles resolvem os problemas montam aquelas 

pessoas aparentemente perdem aquilo que chamamos de perder a razão, então tem 

tido imposto aquela questão procedimentos ofensivos tal como seus antepassados 

faziam, mas é aquela questão é algum momento tem sido clandestina entre eles e é 

difícil nós intervir nessa parte porque não há aquilo que nós chamamos de denúncias 

com a tendência de salvaguardar aquilo que é a cultura deles e nós não podemos 

fazer nada sem denúncias.166 

Entretanto, ao abrigo do código penal em vigor as práticas de cárcere privado 

configuram um crime contra a liberdade das pessoas sob forma de sequestro (artigo 198 

do CP, que nos termos do numero 1 estipula: “ Quem ilicitamente detiver, prender, 

mantiver presa ou detida qualquer pessoa ou de qualquer forma ilicitamente a privar da 

                                                      

165 Entrevista aos líderes comunitários C 43, distrito de Mecanhelas. Agosto/Setembro de 2019. 
166 Entrevista ao Secretario permanente C 5. Agosto/Setembro de 2019. 
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sua liberdade, até 24 horas, é punido com pena de prisão de 1 a 2 anos e multa 

correspondente”). 

Feitiçaria 

Apesar de a feitiçaria não ser subsumida ao direito formal, em muitas situações as 

comunidades enfrentam os problemas ligadas à feitiçaria, que normalmente são 

resolvidos nas instâncias comunitárias de resolução de conflitos, sempre em articulação 

com a Ametramo que disponibilizam o nyanga para diagnóstico e cura. No entanto a 

feitiçaria entra em choque com as representações da justiça formal dado que 

juridicamente ela não existe. Um dos confrontos entre a feitiçaria e o direito positivo diz 

respeito a produção de prova. 

O conceito de prova de acordo com Nelson Nery Júnior dá-nos conta de “meios 

processuais ou materiais considerados idóneos pelo ordenamento jurídico para 

demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico.”167 

No entanto, as provas utilizadas pela AMETRAMO na resolução de conflitos não são 

consideradas idóneas pelo ordenamento jurídico. Estas provas podem consistir no 

lançamento de pedras (tilholo) ou a administração da “raiz da justiça”. A literatura, tem 

apontando que a produção de prova através do tilholo ou “raiz da justiça” é importante 

para na resolução dos conflitos de feitiçaria, e a prova produzira vai indicar o culpado e 

as responsabilidades para o pagamento das multas, do tratamento da vítima(Fumo, 

2014). 

No trabalho de campo encontramos que na comunidade é comum o uso da prova 

produzida pelo nyanga, para a resolução de conflitos de feitiçaria que são considerados 

pelas instâncias comunitárias 

                                                      

167 https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/provas-judiciais/ Pagina acedida no 
dia 14.07.2020 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/provas-judiciais/
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Há comunidades em que usam um medicamento por exemplo para alguém que 

cometeu um crime e não quer confessor, essa pessoa toma o medicamento e depois 

começa a confessor. E isso é um recurso a tradição para encontrar o culpado por um 

lado168 

Não obstante das provas não serem admitidas como válidas no tribunal formal, em 

certas ocasiões, o argumento da feitiçaria, tem sido utilizado pelos magistrados para 

entender o móbil cultural do crime e com base nele atender situações de agravamento 

s ou abrandamento da pena. É o que nos foi relatado por um Juiz de um Tribunal distrital, 

que foi entrevistado 

Tive um caso em que o réu alegava que havia cometido um furto porque estava 

possuído por espíritos maus, durante o julgamento ele dizia que nem se lembrava 

do que tinha acontecido, mas um dos juízes eleitos, disse que é uma prática comum 

no distrito, ou seja, através da feitiçaria, usar outrem para cometer o crimes e a 

pessoa não se lembrar do que fez. Então neste caso tentamos atenuar a decisão.169 

A concluir, este estudo exploratório dos distritos da província do Niassa, temos a 

considerar que tem um padrão semelhante de uso de normas vigentes na comunidade 

e de instâncias locais de resolução de conflitos ao das províncias de Nampula e Cabo 

Delgado, tendo sido mais visíveis as questões relacionadas com cárceres das autoridades 

tradicionais e a relevância das questões de feitiçaria. 

5.14. Reflexão sobre as conclusões do estudo exploratório 

O estudo exploratório dos distritos das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, 

realizados nos termos da metodologia definida no capítulo 1, confirma-nos a hipótese 

decorrente de estudos anteriores que existem conflitos sociais, em que as populações 

                                                      

168 Entrevista lideres comunitários C8, distrito de Cuamba. Agosto/Setembro de 2019. 
169 Entrevista ao juiz distrital C41. Agosto/Setembro de 2019. 
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locais optam por os resolver de acordo com as normas aí vigentes – usos, costumes, 

hábitos, práticas locais – e com recurso às instâncias locais de resolução de conflitos. 

Assim, verifica-se a necessidade, nestas províncias, bem como nas outras províncias do 

norte, centro e sul de Moçambique, de fazer um levantamento dessas normas, 

designadamente na regulação: 

a) Das relações e conflitos de família nas relações conjugais, de pluralidade e de 

acesso à propriedade e uso de bens imóveis (terra, casas) e móveis (gado e 

outros bens); 

b) Do desenvolvimento das crianças, de acordo com as normas locais vigentes em 

confronto com os direitos das crianças na legislação nacional e internacional; 

c) Dos ritos de iniciação, da sua mutação e da prevenção dos “casamentos 

prematuros”, “forçados” ou das relações sexuais, violentas ou mesmo 

consentidas, entre homens adultos e meninas de menor idade; 

d) Das sucessões e heranças, em especial, da necessidade de protecção das 

mulheres viúvas e dos filhos de casamentos polígamos e de relações extra-

conjugais; 

e) Da violência doméstica e violência sexual entre adultos; 

f) Das questões físicas; 

g) Do adultério e as respostas das populações; 

h) Da apropriação de bens, por pessoa, a quem a comunidade não considera 

legítimo (furtos e roubos); 

i) Da legitimidade e modo de transmissão da DUAT – Direito de uso e 

aproveitamento da terra; 

j) As questões de feitiçaria e o impacto na vida quotidiana, em que as pessoas se 

consideram possuídos por espíritos maus ou pretendem recorrer a modos de 

prova usados pelos feiticeiros ou curandeiros; 

k) A privação de Liberdade à ordem de lideranças comunitárias ou autoridades 

tradicionais. 
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Estamos certos que ao aprofundar este estudo nos distritos das províncias de Nampula, 

Cabo Delgado e Niassa, e ao alargar o estudo ao Centro e Sul de Moçambique, as 

relações sociais e conflitos sociais, que necessitam de ser estudados, serão bem mais 

que os enunciados, com recurso a normas locais, com configurações e conteúdos 

diferentes, das que foram encontradas nas províncias referidas. 

A mesma necessidade de aprofundamento do estudo se estende à actividade e 

interacção das instâncias locais de resolução de conflitos oriundas da família, das 

confissões religiosas, da comunidade (lideranças e instâncias comunitárias), das 

autoridades tradicionais e, ainda, dos médicos tradicionais ou do Estado (Polícia, 

Procuradoria, Tribunais, IPAJ). Em cada localidade, teremos configurações diferentes 

das relações entre estas instâncias, pelo que o seu mapeamento e cartografia ajudará 

ao seu bom desempenho e à formulação de uma política pública de justiça, que 

reconheça as funções que cada uma pode desempenhar. Para isso, é necessário 

continuar este estudo, a nível nacional para que se conheça melhor, designadamente: 

a) O conteúdo e o uso da categoria de um conflito como “caso social”; 

b) As transferências de conflitos de umas instâncias para as outras, com uma certa 

especialização sociológica de cada instância; 

c) O pagamento e função das “taxas de justiça” nestas instâncias; 

d) O processo de decisão; 

e) Os limites (ou não) à resolução de conflitos “for a do estado” através de práticas 

restaurativas de compensação; 

f) Em que situações sociais, os conflitos chegam aos Tribunais Judiciais; 

g) As articulações existentes e as necessárias entre estas instâncias; 

h) Reconhecimento e legitimização local e da política pública nacional. 

Ora, com este aprofundamento e extensão ao centro e sul de Moçambique, se poderá 

fazer uma recolha de diversas realidades, o que permitirá, posteriormente, a sua 

incorporação na formação da responsabilidade do Centro de Formação Judicial e 

Judiciária. 
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5.15. Recomendações para melhorar o conhecimento e a articulação entre as normas e 

as instâncias de resolução de conflitos locais e o direito estadual e as instâncias 

estaduais e judiciais 

Os actores que foram entrevistados, nas referidas três províncias, foram questionados 

no sentido de formularem propostas para melhorar o conhecimento e a articulação 

entre as normas e as instâncias de resolução de conflitos locais e o direito estadual e as 

instâncias estaduais e judiciais. Com as respostas obtidas, elaboraram-se as sínteses que 

constam nos Quadro 2 (Justiça comunitária) e Quadro 3 (Justiça Estadual). 

 

Quadro 2: Propostas para melhorar a justiça comunitária (opinião dos 
entrevistados) 

 Regularização da lei dos Tribunais comunitários; 

 Harmonizar os custos aplicados na justiça informar em termos de taxas, multas e 
indemnizações, bem como as medidas aplicadas no julgamento; 

 Criar Tribunais comunitários onde não existem, e prever eleições periódicas dos seus 
membros; 

 Reforçar a capacidade institucional dos Tribunais comunitários, construindo edifícios e 
disponibilizando as condições materiais de funcionamento, incluindo pagamento de 
subsídios aos juízes dos Tribunais comunitários; 

 Fomentar palestras nas comunidades para elevar a consciência jurídica, identificando 
práticas culturais nocivas para determinados grupos sociais vulneráveis; 

 Formar os juízes dos Tribunais comunitários, bem como outros membros e outras 
instâncias comunitárias de resolução de conflitos, em matérias actuais de direitos 
humanos e outra pertinente para a sua actuação no Estado de Direito; 

 Criar condições para que os Tribunais comunitários sejam vistos de forma neutral, sem 
vinculação a nenhum Partido; 

 Definir as competências das instâncias comunitárias de resolução de conflitos, e as redes 
de articulação entre elas; 

 Diminuir os recursos para os Tribunais comunitários; 

 Permitir um processo de selecção rigorosa de membros que compõem as diversas 
instâncias comunitárias de resolução de conflitos, com domínio na cultura local e nos 
instrumentos necessários para uma correcta administração da justiça com respeito aos 
direitos; 

 Coordenar a actuação e partilha de experiências e procedimentos dos Tribunais judiciais 
bem como com outras instâncias comunitárias de resolução de conflitos; 
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 Garantir que actos processuais praticados pelos Tribunais comunitários, sejam 
registados; 

 Que as instâncias comunitárias de resolução de conflitos devem sensibilizar a 
comunidade a demandar o judiciário nos conflitos críticos. 

 

 
Quadro 3: Propostas para melhorar a Justiça Estadual (opinião dos entrevistados) 

 Garantir a permanente formação dos operadores judiciários, para melhorar a sua 
interacção com as comunidades; 

 Reforçar a capacidade institucional do judiciário; 

 Melhorar a articulação interinstitucional entre os órgãos de administração da justiça; 

 Reforçar a interacção do judiciário com a comunidade, através de palestras, formação das 
instâncias comunitárias e partilha de procedimentos de trabalho; 

 Inserir prática da justiça restaurativa na resolução dos conflitos nos tribunais estaduais; 

 Reduzir os custos associados ao acesso à justiça, a morosidade e o formalismo; 

 Ajustar a elaboração das leis aos contextos culturais locais, através de processo legislativo 
consciente das diferenças culturais, e criador de uma legislação flexível mais próxima do 
cidadão na sua dimensão multicultural; 

 Proceder a divulgação das leis em vigor em Moçambique, e sensibilizar a comunidade 
para a sua obediência espontânea; 

 Assegurar uma ampla intervenção nos julgamentos, dos juízes eleitos dos tribunais 
judiciais; 

 Tornar os tribunais mais próximos dos cidadãos do ponto de vista físico e cultural; 

 Divulgar o papel das instâncias formais de administração da justiça junto das 
comunidades; 

 Melhorar a disponibilidade das linhas verdes do sector da justiça de modo que estejam 
operacionais quando solicitados; 

 Explicar as comunidades sobre as mudanças legislativas procedimentos legais como por 
exemplo as penas alternativas à prisão, caução e liberdade condicional; 

 Formar os agentes judiciários de forma a se relacionar com as culturas locais. Este 
exercício passa pela elaboração de leis atentas dimensões sociológicas e antropológicas 
da comunidade para garantir uma maior eficácia normativa; 

 Cada distrito deve dispor número suficiente de Defensores Públicos para a defesa dos 
cidadãos;  

 Reforçar os meios materiais de funcionamento da justiça formal de modo que esta 
alcance zonas recônditas, onde existem maiores necessidades de acesso à justiça;  

  Combater a corrupção no sector da administração da justiça;  

 Disseminar a lei nas comunidades com meios de propaganda, de modo que todas as leis 
sejam devidamente conhecidas; 

 Eliminar as detenções ilegais, invasão a domicílios sem mandado de captura. 
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IIIª PARTE 

Proposta de Desenvolvimento do estudo etnográfico e levantamento das normas e 

instâncias de resolução de conflitos locais e da sua relação com o acesso ao direito e 

à justiça em Moçambique 

1. Revisitar os termos de referência: levantamento geral dos hábitos e costumes das 

populações locais e a sua relação com o acesso à justiça 

Os objectivos deste estudo tem de ser, em primeiro lugar, como estava escrito nos TDR 

compreender “os hábitos, costumes e práticas locais” e a sua influência “destas práticas, 

hábitos e costumes no processo de administração da justiça às comunidades, no geral, 

e às localidades em particular. Assim, ao longo do estudo, temos de entender a cultura 

das “comunidades espelhadas nos distritos de Moçambique através de um exame 

aprofundado dos comportamentos, costumes, crenças, entre outras coisas 

compartilhadas dentro dessas comunidades quanto a sua incidência, directa ou 

indirecta, sobre a gestão da justiça e o seu acesso pelas comunidades locais”. Assim, o 

estudo tem de captar as normas vigentes, que são padrão de regulação dos 

comportamentos e os modos de resolução de conflitos existentes nós Distritos e nas 

suas comunidades.  

Em segundo lugar, os TDR exigem “ compreender como imprimir melhorias na actuação 

dos magistrados, dos defensores públicos e dos funcionários do Estado como um todo, 

na aplicação da lei e promoção do direito de acesso á justiça”, integrando “nos curricula 

do Centro de Formação Jurídica e Judiciária uma componente relevante de formação na 

área de usos e costumes locais; e estabelecer um mecanismo visando tornar disponíveis 

aos magistrados recém-formados, nomeados e colocados para cada Distrito, as 

monografias etnográficas ou informações relevantes sobre os usos e costumes locais”. 
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 Logo, os TDR exigem a realização de estudos, em todo o país – nos Distritos de 

Moçambique - “para um levantamento geral dos hábitos e costumes das populações 

locais e sua relação com o acesso ao direito e à justiça”. 

2. Revisitar o contexto teórico 

Para se poder fazer o estudo que os TDR exigem temos de recorrer a um conceito amplo 

de direito, que permita captar “os hábitos, costumes e práticas locais” ou seja o 

pluralismo jurídico existente em Moçambique, conforme reconhece a Constituição da 

República, e não reconduza o Direito unicamente às normas produzidas pelo Estado. 

Assim, como ponto de partida propõe-se o seguinte conceito: “o direito é um corpo de 

procedimentos regularizados e de padrões normativos, considerados justiçáveis num 

dado grupo social, que contribui para a criação e prevenção de litígios, e para a sua 

resolução através de um discurso argumentativo, articulado com a ameaça de força. 

Dizem-se justiçáveis os procedimentos e os padrões normativos com base nos quais se 

fundamentam pretensões contraditórias e se geram litígios susceptíveis de serem 

resolvidos por terceiras partes não directamente envolvidas neles” (Santos, 2000: 269). 

Os estudos sobre a administração da “Justiça em Moçambique”, na qual se incluem os 

efectuados, no CFJJ ou com participação de investigadores do CFJJ,    são consensuais 

sobre a existência de uma pluralidade de instâncias de administração da justiça, que  não 

se limitam ao Poder Judiciário e à “Justiça Estadual” (dos Tribunais Distritais ao Supremo 

Tribunal), mas  incluem uma  heterogeneidade de instâncias não judiciais ( Tribunais 

Comunitários; Autoridades Tradicionais; Justiça informal das autoridades 

administrativas e das Polícias; acção da Ametramo; acção das ONG’s, líderes 

comunitários e religiosos etc.) que estabelecem entre si e com os Tribunais Judiciais, 

conforme as situações, relações de cooperação, de exclusão, de prevalência, de 

concorrência e outras, em múltiplas configurações, que necessitam de ser melhor 

conhecidas e estudadas.  
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3. Reflexão e as necessidades decorrentes dos resultados do estudo-piloto 

Os resultados do estudo piloto permitiram-nos entender que: 1- Não devemos 

simplesmente clamar pela reforma do quadro legal, mas sim, pensar o quadro legal a 

partir da matriz sócio-antropológica moçambicana; 2 - É preciso evidenciar as 

discrepâncias entre o quadro legal vigente (colonial) e a estrutura sócio-antropológica 

das populações moçambicanas hoje; 3- Pensar o direito moçambicano hoje exige que 

sejam envolvidos mais Antropólogos, Sociólogos, Geográfos, Filósofos, que os Juristas 

formados e formatados por técnicas de aplicação de um quadro legal desfasado da 

realidade sociocultural moçambicana; 4- Este pensar o direito a partir da matriz sócio-

antropológica exige o reconhecimento do papel da justiça, não somente como 

instrumento punitivo, mas sim, e principalmente como restaurativo (que procura o viver 

juntos; Ius Ujama); 5- Visto que as populações só procuram a justiça formal quando não 

encontram soluções culturais satisfatórias, consideramos que é o direito formal que é 

alternativo e não o direito costumeiro; 6- Por último, o estudo piloto evidenciou a 

necessidade do reconhecimento de que a justiça restaurativa é mais bem aplicada pelo 

direito consuetudinário, que pelo direito formal.” 

Assim, do estudo piloto resulta ser necessário fazer o mapeamento das configurações 

actuais do direito, ou seja, fazer emergir as Geografias do Direito ou da Justiça. Para tal, 

precisamos igualmente fazer a Antropologia do Direito da Justiça, e concomitantemente 

fazer um esforço para compreender as metamorfoses Sociológicas e sua influência na 

aplicação do Direito e administração da justiça.”  

4. Desenho da execução do projecto e metodologia de Investigação 

5.16. O Distrito enquanto unidade de análise: a escolha de Distritos 

O Distrito, é a unidade de análise, que escolhemos, e nos permite estudar a relação entre 

o direito produzido pelo Estado e o direito resultante de “os hábitos, costumes e práticas 

locais”, que denominamos de “normas vigentes na comunidade” ou “normas locais” e 
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entre as instâncias de resolução de litígios “não judiciais” (Tribunais Comunitários; 

Autoridades Tradicionais; Justiça informal das autoridades administrativas e das Policias; 

os médicos tradicionais da Ametramo, acção das ONG’s, líderes comunitários e 

religiosos etc.) e o Judicial (Tribunais e Procuradoria distritais em cada Distrito). É, ao 

nível do distrito, que conflui e interage a estrutura administrativa do Estado e os 

Tribunais Judiciais Distritais com as estruturas informais e com as estruturas 

comunitárias. Assim, o Distrito é uma unidade de análise essencial para podermos 

estudar a relação entre as normatividades e a resolução de conflitos não estaduais e a 

estadual.  

Ora, por razões de orçamento, de recursos humanos disponíveis e de só termos 2 anos 

para concluir o projecto, se não for possível estudar as realidades dos 154 Distritos 

existentes em Moçambique, há que seleccionar os Distritos onde seja estudado o 

mapa/geografia/ configurações do Direito e da Justiça. É necessário escolher alguns que 

se possam considerar mais próximos de caracterizar uma realidade territorial mais 

ampla. 

Os distritos seleccionados devem atender às variáveis que venham a ser definidas 

designadamente: Norte; Centro; Sul; Litoral/ Interior; Cultura/Língua, Urbano/Rural. No 

seminário inicial, desta Segunda Fase do Projecto, devem ser seleccionados os Distritos 

a estudar, em função do orçamento e das equipas de investigação disponíveis. 

Cada equipa de investigação – pelo menos dois pesquisadores – como descreveremos 

infra, fará no máximo 3 a 4 estudos monográficos de distrito, por ano. Logo cada equipa 

fará, no período em falta (aproximadamente 2 anos), entre 6 e 8 distritos. Se tivermos 4 

equipas, conseguiremos fazer entre 24 a 32 estudos monográficos, abrangendo 

certamente 24 a 32 distritos.  
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5.17. A composição e o trabalho das equipas de investigação: metodologia da 

investigação 

4.1.27. As equipas de terreno, metodologias qualitativas e 

diários de campo 

As equipas de terreno necessariamente têm de ter no mínimo 2 pesquisadores, com 

formação adequada. Cada equipa terá de passar pelo menos 1 mês em cada Distrito, 

pois sem isto não é possível fazer monografias por Distrito. Logo, cada equipa recolherá 

a informação de 3 a 4 Distritos por ano. As equipas terão de ser reforçadas por 

tradutores conhecedores das Línguas Nacionais e com assistentes para Transcrição das 

entrevistas. 

As equipas tem de ter sempre presente que, no final da investigação, vão ser elaborados 

estudos/relatórios, em cada um dos distritos seleccionados, na qual  se “mapeia” e se 

captam as diversas configurações, de direito (vigente estadual e não estadual para 

questões de terra, família, crime, recursos naturais, direitos das crianças, etc.) e a 

pluralidade de instâncias de resolução de litígios, bem como a relação entre elas, 

recorrendo a metodologias oriundas da antropologia (observação directa e participante; 

roda de conversas) da sociologia (análise documental, entrevistas nas suas diversas 

formas,  seja a actores e informadores privilegiados seja a membros da comunidade; 

seja entrevistas individuais ou diversas formas de entrevistas colectivas). Todo este 

trabalho tem de ser registado num “Diário de campo” de cada investigador, bem como 

em suportes áudio e vídeo se houver disponível.  

4.1.28. Guiões (entrevistas e informação a recolher) e diários 

de campo (conteúdo) 

Através das metodologias referidas e dos guiões a elaborar tem de se recolher e de 

“registar” no diário de campo informação e relatos – narrativas em discurso directo e 

indirecto – de modo a se poder fazer a caracterização:  
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a) social, económica e cultural do Distrito – mapear poderes; grupos sociais; 

culturas dominantes; actividade económica etc.; 

b) das normas invocadas para a resolução – normas sociais/normas religiosas/ 

relações de poder/norma jurídica – registar o conteúdo da “norma” (verbal, 

escrita, etc.) usada para cada conflito que seja estudado. Registar a hipótese da 

norma (situação de facto) e a estatuição, injunção ou consequências da norma; 

c) das justiças no Distrito e dos actores –mapear todas as instâncias de resolução 

de litígios (autoridades comunitárias; polícia; administração; Tribunais judiciais, 

etc.), que existem num determinado Distrito e as relações de colaboração ou 

conflito entre elas; 

d) do percurso dos litígios no Distrito  – mapear/escolher 3 ou 4 questões de 

litígios  (conflito de propriedade de terras; homicídio; caça furtiva; pai que 

abandona os filhos; violência domestica, abuso sexual de menores, furto de gado 

etc.) e registar como cada instância o trata e como se articula entre elas; 

e) dos procedimentos e modo de resolução em cada instância – o formal/informal; 

verbal/escrito; etc. 

Independentemente dos percursos dos litígios devem ser registadas as “normas sociais 

e culturais” aplicadas na resolução dos litígios em causa ou seja os relatos  sobre “as 

normas” que a comunidade usa para regular/decidir quem deve ter o uso ou 

propriedade da terra ou as questões familiares. Esta pesquisa deve captar as normas e 

regras que guiam as comunidades, de acordo com seus grupos sociais, na resolução 

desse tipo de conflitos. Deve, ainda, ser relatado a “influência do sobrenatural” na 

definição destas normas e na resolução de litígios. 

 No que se refere ao direito oficial teremos de estudar no “Direito dos livros” e a 

proximidade ou a discrepância desse Direito com as normas recolhidas na comunidade 

para as mesmas relações sociais.  
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Nos Tribunais Judicias Distritais deverá ser recolhida informação que caracterize a 

procura, a oferta, o desempenho, as normas aplicadas, o acesso ao direito e à justiça e 

sua relação com as outras instâncias de resolução de litígios.  

5. Planeamento da pesquisa da investigação segunda fase e escrita dos estudos e 

relatórios finais 

5.1. Coordenação científica e direcção do projecto 

Para que este projecto tenha sucesso devido à sua complexidade é necessário garantir:  

a)  Uma coordenação científica forte e presente e a tempo integral – de modo a 

garantir e apresentar resultados mensais ou bimensais;  

b) Um modelo de governação do projecto eficiente, em que a coordenação 

científica esteja em contacto (e-mail, telefone, WhatsApp) com cada 

investigador; 

c) As equipas de investigação participem no seminário inicial, estejam a tempo 

integral, durante os 2 anos, e estejam em articulação permanente com 

coordenação científica do projecto.  

5.2. Preparação da equipa (durante a vigência do projecto): teórica, metodológica e 

planeamento 

a) Para maximizar o trabalho feito neste primeiro ano de período piloto, o projecto 

deve ter disponível para análise e uso para o trabalho futuro: a) todas as 

entrevistas feitas (transcritas ou não); b) fotos; c) cadernos de campo; d) actas das 

discussões e análises; e) fichas da revisão teórica e metodológica (geral; nacional; 

províncias; e distritos); d) relatório final da fase piloto; 

b)  Seminário inicial interno de formação da equipa – 2º fase / revisão da 

literatura/metodologia – uma a duas semanas (o mais breve possível) – neste 

seminário capacitar-se-á a equipa de investigação para recolher e registar toda a 
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informação para fazer o trabalho supra descrito (guiões, diário de campo e 

elaboração de relatórios); 

c)  Selecção dos Distritos a estudar, em função das equipas disponíveis e 

planeamento da investigação; 

d) Realização de conferências iniciais do projecto com juristas, sociólogos, e 

antropólogos sobre estudos existentes sobre normas e instâncias locais de 

resolução de litígios ou experiências de vida em determinados distritos;  

e) A revisão da literatura de todas as Ciências Sociais (teoria e estudos empíricos) a 

nível nacional, e a nível dos distritos seleccionados, e a escrita de sínteses 

adequadas do conhecimento já existente. As equipas só devem ir para o campo 

(distritos) com uma revisão e síntese feita de todo conhecimento que já existe 

sobre esses Distritos. Essa revisão de literatura continuará até ao fim do projecto.  

5.3. Trabalho de campo 

a) Realização do trabalho nos distritos seleccionados;  

b) A coordenação científica monitoriza o trabalho efectuado (entrevistas, diários 

de campo); 

b) Elaboração da primeira versão de cada estudo. 

5.4. Seminário interno semestral de avaliação do trabalho efectuado e dos relatórios de 

distritos efectuados. 

5.5. Realização de conferências ao longo do projecto com juristas, sociólogos, e 

antropólogos sobre estudos existentes ou experiências de vida em determinados 

distritos. 

5.6. Elaboração de estudos e relatórios finais. 

A concluir, serão escritos e apresentados: 
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c) Os relatórios/estudos monográficos de cada Distrito, em que se analise, em 

todas a vertentes, “hábitos e costumes jurídicos das populações locais e sua 

relação com o acesso ao direito e à justiça formal”;  

d) A revisão dos curricula do CFJJ; 

e) O “Manual complementar de formação de magistrados nos cursos de 

formação inicial e complementar”.  

A concluir, estamos convencidos, por um lado, que esta proposta é muito exigente, em 

termos de constituição de equipa de coordenação científica e das equipas de 

investigação de campo, com uma necessidade de disponibilidade de tempo, se possível 

a tempo integral. Por outro lado, as equipas de investigação de campo têm de ser 

preparadas teoricamente e metodologicamente para toda a informação recolhida. Por 

último, esta proposta necessita de um desenho de pesquisa mais desenvolvido, bem 

como um planeamento detalhado. Mas, tal só será possível de efectuar depois da 

coordenação científica do projecto ter na sua disponibilidade todo a informação sobre 

as condições de execução da presente proposta. 
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