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RESUMO 
  

Esta tese denominada: Criminalidade violenta em Moçambique contemporâneo: 

abordagens sobre a violência e criminalidade com uso de arma branca nas cidades de 

Nampula, Pemba e Lichinga no Norte de Moçambique(2005-2015), inscreve-se dentro 

do campo da sociologia do crime e/ou da violência e busca refletir sobre determinantes  

da prática de violência e criminalidade com uso de arma branca nos principais centros 

urbanos de Moçambique, particularmente nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. 

No plano metodológico a pesquisa se orientou no enfoque mais qualitativo. Como 

marco teórico, tomei de eleição as teorias explicativas da violência e/ou criminalidade. 

Assim, para discernir teoricamente e empiricamente  os determinantes da criminalidade 

violenta urbana, na componente de arma branca, incorporei tanto a literatura 

especializada de diferentes autores da sociologia de crime e/ou violência, como também   

usei  entrevistas feitas aos policiais e a população carceária e inquéritos aos cidadãos em 

geral. De igual modo, explorei processos criminais nos tribunais e relatórios médicos 

nos estabelecimentos hospitalares localizados nas cidades de Nampula, Pemba e 

Lichinga. A par de todo este arcabouço teórico e metodológico questiona-se então: quais 

são os fatores que concorrem para o crescimento da prática de violência e de 

criminalidade com uso de arma branca nos centros urbanos de Moçambique, 

particularmente nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga? Sobre este 

questionamento, a pesquisa apurou que a prática de criminalidade violenta é resultado 

da conjugação de diversos fatores interiores (fatores biopsicológicos) e exteriores 

(fatores sociológicos, ou seja, fatores ligados ao ambiente social) aos indivíduos.  
  

Palavras-chave: Arma branca. Criminalidade violenta. Moçambique. Sociologia do 

crime e/ou da violência.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis, entitled: Violent criminality in contemporary Mozambique: an approach to 

violence and criminality using white weapon in the Nampula, Pemba and Lichinga 

towns, northern Mozambique (2005-2015), is part of the field of sociology of crime 

and/or violence and aim to reflect on the determinants of violence and criminality with 

the use of a white weapon in the main urban centers of Mozambique, particularly in 

Nampula, Pemba and Lichinga towns. At the methodological level, the research focused 

on a qualitative approach. As a theoretical framework, I elected the theories of violence 

and / or criminality. In order to discern theoretically and empirically determinants of 

urban violent crime, related to white weapon component, I have incorporated both the 

specialized literature of different authors of the sociology of crime and / or violence, as 

well as interviews with police officers and the prison population and I also inquired the 

citizens, in general. Likewise, I explored criminal cases in court and medical reports 

from local hospitals (Nampula, Pemba and Lichinga towns). In addition to this 

theoretical and methodological framework, I question: what are the factors that 

contribute to the increase in the practice of violence and criminality using weapon in the 

urban centers of Mozambique, particularly in the towns of Nampula, Pemba and 

Lichinga? Regarding this questioning, the research found that the practice of violent 

crime is the result of the conjugation of several internal factors (biopsychological 

factors) and external factors (sociological factors - factors linked to the social 

environment) to individuals. 

  

Keywords: White weapon. Violent crime. Mozambique. Sociology of crime and / or 

violence. 

 

 

 



 

 

 

HOYATCHERERA2 

 

Muthenkhesso olá onihaniwa otakala murima, namatupela Omoçambique, ni ocathy 

yola, etaratariwa wamukhalelo sowira sonanara erumelelaka mialo ni ikatana 

wammucthectheny sa Wamphula, Ophemba ni Olichinka, wota Womoçambique (2005-

2015), sinnilempwa mphuwa wammuthetcheni wathu owira sonanara ni othuphela ni 

okucha muphuwelelo mua somalihera mwanvai samathakalelo ni ovara ni mialo 

mutchonkhesso wammutchetcheny wamphua Womoçambique, wophuahacha 

Wamphula, Ophemba  ni Olichinka. Wa moreherera wamiruku mutchenkesso wo  vaha 

n´lamulo noreracha ntoko niphuro nophwanelela, kokucha iothanliwa ya wichitchiha 

sotakala ni sowira sonanara. Mwahiha olelihera mwatchu wa maphatchuwelo 

mwassotakala samuthethene, wokalano wa ikaphitchi sa mialo kihilepiha vantchene 

mukalelo wothanliwa wamakalelo wammutchetcheny wawira sothakala, wawihiha mio 

kihira wakoha mapiliça ni athu hothukheliwa ni wakohá atchu othene. Wawihiha, 

kinvekela mitchenkesso sa mathakalelo so oniphukiwa milatho ni  onloliwa aretcha 

mwimitchetcheni Wamphula, Ophemba ni Olichinka. Wamukalelo  wothene 

wouphavelela wa miruku sinnikohiwa mwaela tihene eniriha wa mukhalelo yola 

wowathereaka sotakala ya. Ivareliaka ni ikaphuitchy sa mialo mwammutchetchene wo 

Moçambique, wophahereracha Wamphula, Ophemba ni Olichinga? Mwaela yokohá 

yotokossa ela, yovarelela ela yophunha yowira onanara ela enruela wohiwanana waithu 

samakalelo wapua (mwanthowa yohikhala sana) ni yokiphy (mwantowa yohikhala sana, 

ni wokala ohiwanana wamwloko) watchu.  

 

Mwassotessene seya: ikapuicthy sa mialo inapakeliwa sonanara. Omoçambique. 

wamutchenkesso wathu mulatchu wohiwana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Esta versão de resumo foi escrita em língua Emácua, na vertente de Emácua-lomué. 
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Apresentação                                                                                                                      

   

A ideia de produção de conhecimento à volta de criminalidade violenta em 

Moçambique contemporâneo: abordagens sobre a violência e criminalidade com uso de 

arma branca nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga no Norte de Moçambique 

(2005-2015)  surgiu  no pretérito ano de 2012, numa altura em que o fenômeno crescia a 

ritmos assustadores e quando um governante de nível provincial3 pediu aos docentes da 

Universidade
4
 para que fizessem um estudo circunstanciado sobre a temática. 

Conhecendo a especificidade do fenômeno, a Diretoria da Delegação encarregou aos 

docentes do Departamento de Ciências Sociais e, concretamente ao curso de sociologia 

para que se organizassem e realizassem um estudo científico sobre o fenômeno. Na 

altura, fazia parte de docentes desse Departamento e coordenava o curso de sociologia. 

No entanto, acabamos constatando que diariamente relatavam-se casos de assaltos, 

ferimentos e mesmo homicídios com recurso à arma branca nos principais bairros 

suburbanos da cidade de Nampula. E aí ficamos instigados porque sentíamos que de 

fato a situação era preocupante. 

Por percebermos que o estudo era pertinente, avançamos na elaboração do pré-

projeto que não foi concluído por dificuldades financeiras. Já interessado em efetuar 

estudos de doutoramento no Brasil, apresentei a ideia do nosso pré-projeto à 

Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em parceria 

com Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). É importante 

referir que a experiência adquirida na orientação dos estudantes de graduação que na 

sua maioria escreviam sobre a temática de violência e criminalidade, contribuiu em 

grande medida para familiarização com este campo de pesquisa. 

No entanto, para materialização desta intenção, em janeiro de 2015, solicitei a 

Reitoria da Universidade Pedagógica à autorização para deslocamento ao Brasil o que 

fui aceite já nos princípios de fevereiro do mesmo ano. A primeira viagem para Brasil 

foi realizada em finais de fevereiro. Lembro que esta viagem de caráter internacional foi 

                                                           

3 No Brasil corresponde ao nível estadual. 

4
 Trata-se da Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula. 
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a segunda a ser feita por mim já que em novembro de 2008 havia feito um deslocamento 

idêntico à Portugal onde fiz a primeira Pós-graduação
5
.   

Chegado ao Brasil, concretamente na Universidade Federal de Goiás (UFG), na 

Faculdade de Ciências Sociais (FCS) e, particularmente, no Programa de Pós-graduação 

em Sociologia (PPGS), iniciei a formação em 2015 e aí os contatos com o supervisor se 

intensificaram tendo culminado com a aprovação do projeto pelo programa no final do 

mesmo ano. Deve-se referir que a ideia inicial previa que o estudo fosse realizado 

apenas na cidade de Nampula, mas já no Brasil recebi a proposta do orientador para 

estender às cidades de Lichinga e Pemba, fato que foi aceite por julgar que teria um 

campo mais abrangente que possibitaria efetuar um estudo comparativo de dados. Entre 

outras atividades curriculares da formação, apresentei três comunicações
 
que versavam 

a mesma pesquisa. Isso ajudou-me muito porque recebi subsídios que aumentaram a 

minha visão sobre o fenômeno e, principalmente no que diz respeito ao conhecimento 

de autores que escreveram sobre a temática. 

Depois da aprovação do
 
projeto de pesquisa pelo PPGS e pela Comissão de 

Ética da UFG6, elaborei plano de atividades do campo e instrumentos de recolha de 

dados. Com efeito, em finais de julho de 2016, solicitei autorização da CAPES/PEC-

PEG e do PPGS da UFG para viajar à Moçambique a fim de efetuar trabalho de campo 

num período de seis meses. Assim, a pesquisa teve lugar nas cidades capitais das 

províncias de Nampula (Nampula), Cabo Delgado (Pemba) e Niassa (Lichinga) no 

Norte de Moçambique. O processo de recolha dos dados foi realizado através de 

inquéritos por questionário, inquéritos por entrevista gravados e posteriormente 

transcritos e análise documental. No final do mês de janeiro de 2017 voltei ao Brasil 

onde comecei com tratamento de dados e redação do relatório de pesquisa.  Depois de 

passar pelo exame de qualificação em junho do mesmo ano, viajei para Moçambique a 

fim de efetuar  o segundo trabalho de campo que se prolongou até Janeiro de 2018.  

Concluído o segundo trabalho de campo, viajei para Brasil a fim de continuar com as 

atividades extracurriculares e a redação do relatório final do qual resultou este trabalho.

                                                           

5
 A primeira Pós-graduação fiz na Universidade de Minho (UMINHO) em Portugal, concretamente no 

Instituto de Educação e Psicologia (IEP) da qual permitiu a obtenção do grau de Mestre em Sociologia e 

Políticas Educativas. 

6 Cf. o termo de compromisso indicado no apêndice D. 
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Introdução 

 

 

 Os fenômenos da violência e criminalidade não são novos para a espécie 

humana. Eles acampanham os seres humanos desde os tempos mais remotos e um dos 

questionamentos que surge em cada um de nós é sobre os motivos que levam as suas 

práticas por estes mesmos humanos (Saraiva, 1999). Assim, partindo deste 

questionamento, minha inquientação central foi de compreender os fatores que 

concorrem para o crescimento da prática de violência e de criminalidade com uso de 

arma branca nos centros urbanos de Moçambique, particularmente nas cidades de 

Nampula, Pemba e Lichinga. Isto dito de outra maneira, pretendeu-se identificar os 

determinantes da violência e criminalidade com uso de arma branca nos centros urbanos 

de Moçambique, especialmente nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. Outrossim, 

pretendeu-se: 

            a) comparar os dados empíricos recolhidos nas três cidades objeto de estudo; 

            b) observar como a sociedade reage ao longo do tempo face ao fenômeno da  

criminalidade violenta com recurso à arma branca; 

            c) descrever a ação do Estado como garante da segurança pública face à 

criminalidade violenta com recurso  à arma branca e finalmente, 

            d) passar em revista e analisar criticamente os diferentes modelos teóricos de 

explicação das causas da violência e/ou criminalidade. 

A violência e criminalidade sendo problemas sociais afetam todas as camadas 

sociais e criam no seio da sociedade espectro de medo, de insegurança, de desconforto e 

até imposssibilitam a livre circulação de pessoas e de bens. Ninguém sabe de fato se 

será próxima vítima e neste sentido, todo o cuidado é pouco porque o violador e 

criminoso não avisam seus alvos de quando será protagonizada a agressão. O que está 

em causa aqui é a relação dialética entre indivíduo e sociedade que, segundo Porto 

(2003) é entendida por um lado como conflito inconciliável e por outro como uma 

simbiose total.  

Em relação a relevância da pesquisa, ela é resumida nas seguintes dimensões: 

dimensão científica, dimensão pessoal e dimensão sociopolítica. 

No concernente a dimensão científica, a presente investigação por ter interesse 

sociológico poderá preencher lacunas existentes no âmbito teórico-metodológico das 

pesquisas sociológicas em Moçambique, já que, presentemente, há poucos estudos 
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sistematizados sobre este tipo de violência e criminalidade. 

Na dimensão pessoal, a pesquisa para além de constituir exigência para 

conclusão de estudos de doutorado, contribuirá grandemente para o desenvolvimento 

das reflexões futuras sobre a problemática da violência e de criminalidade com recurso 

à arma branca. O peso da experiência que adquiri ao longo dos últimos quatro anos na 

orientação dos trabalhos de pesquisa de discentes de graduação cujos temas versavam 

sobre a problemática da violência e criminalidade nos seus diferentes tipos e formas 

contribuiu em grande medida na opção por esta pesquisa. 

Na dimensão sociopolítica, a pesquisa é necessária porque seus resultados 

podem ajudar o Estado na intervenção mais qualificada e na tomada de medidas mais 

eficazes tendentes a reduzir o fenômeno. A violência e a criminalidade sendo problemas 

sociais que, de certo modo, dificultam a livre circulação dos cidadãos, condicionando 

desta forma o desenvolvimento socioeconômico, o estudo pode proporcionar elementos 

científicos para compreensão das motivações de seus praticantes e quiçá, na condução 

de programas de intervenção social por parte das entidades governamentais com vistas a 

redução do fenômeno. Obviamente, ao decidir estudar este fenômeno, o fiz com 

consciência de que no país existem outros tipos de violência e criminalidade. Assim, 

sem querer relativizar, parece-me que ao nível dos centros urbanos, a violência e 

criminalidade com recurso a arma branca é uma das mais sentidas uma vez que muitas 

pessoas são feridas e carregam as cicatrizes da ação violenta. 

O trabalho que aqui apresento, em termos de estrututura, foi dividido em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo faz uma breve caracterização de Moçambique, 

focalizando sucintamente a situação geográfica e os aspectos que caracterizaram a 

evolução histórica, política, econômica e social de Moçambique, desde o período 

colonial até a independência e, desta até ao final da segunda República. Neste contexto, 

possibilitei ao leitor a aprimorar-se da realidade socioeconômica e política e até sua 

interpretação sociológica. Assim, julgo que, nesta pesquisa, a situação geográfica e a 

caracterização do passado de Moçambique são aspectos necessários na medida em que 

qualquer fenômeno social/sociológico ocorre num determinado espaço geográfico e 

temporal e, antes de estudá-lo, é imperioso seu enquadramento espacio-temporal e 

encontrar antecedentes que estejam intimamente ligados à sua ocorrência. 

O segundo capítulo aborda os principais fundamentos teórico e metodológicos 

da pesquisa. Na componente teórica, busquei apresentar, numa primeira fase, os 

conceitos de violência, crime e controle social que ao todo, constituem a tríade de 
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conceitos-chave na sociologia de violência e/ou de crime. Na segunda fase da 

componente teórica procurei descrever as abordagens teóricas da violência e da 

criminalidade, analizando criticamente os diferentes modelos teóricos das causas da 

violência e criminalidade. Já nos fundamentos metodológicos, passei em revista os 

processos de investigação que conduziram a pesquisa e (re) visitei alguns conceitos que, 

de ponto de vista epistemológico e metodológico, examinam algumas caraterísticas das 

pesquisas qualitativas. Outrossim, ao (re) visitar estes conceitos, explicitei a minha 

opção metodológica que assenta no enfoque mais qualitativo. Nesta parte do segundo  

capítulo, especificamente, se apresenta a natureza da pesquisa, locais de pesquisa e 

descrição dos instrumentos de recolha de dados e, finalmente, o campo e a população 

alvo de pesquisa.   

No terceiro capítulo, apoiando-se das teorias explicativas sobre as causas da 

violência e criminalidade apresentadas no capítulo anterior, busquei, num primeiro 

momento, apresentar os resultados da pesquisa e, no segundo momento, efectuar a 

discussão e interpretação desses resultados. Na apresentação dos resultados da pesquisa, 

discuti como as desigualdades socioeconômicas e a exclusão social concorrem no 

crescimento e expansão da violência e de criminalidade em Moçambique, 

particularmente nas três cidades que constituíram campo de pesquisa. 

Posto isto, no quarto capítulo procurarei apresentar debate teórico sobre  

políticas públicas urbanas em Moçambique e estratégias a ter em conta para redução da 

violência e criminalidade urbana, sobretudo nas cidades que constituíram espaço 

territorial de campo de pesquisa.  
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1. Moçambique: breve caracterização 
 

Moçambique é a minha Terra 

Ela não quer deixar na miséria 

Tenho que esforçar-me para formar 

Uma terra nova 

Moçambique é o meu caminho 

Nela não quero haver pedras 

Tenho que derrubar para ser livre 

Para que a gente passe à vontade 

Moçambique é o meu campo 

Nele não quero haver ervas 

Tenho que cultivar melhor 

Para que as sementeiras cresçam livremente [...]  

(KUMWANGA, 1996, in: SOUZA E SILVA, 1996, p.128 ). 
 
 

 
 
 

Este primeiro capítulo focaliza sucintamente a situação geográfica e os 

aspectos que caracterizaram a evolução sociohistórica, econômica e política de 

Moçambique, desde o período colonial até a independência e, desta até ao final da 

segunda República
7
. A situação geográfica e caracterização do passado de Moçambique 

são aspectos necessários à medida em que qualquer fenômeno social que ocorre num 

determinado espaço geográfico, antes de estudá-lo, é imperioso situá-lo no espaço e no 

tempo e, quiçá, encontrar antecedentes que estejam intimamente ligados à sua 

ocorrência. É nesta lógica que começo por localizar geograficamente o país em estudo e 

a caracterização da sua evolução sociohistórica, econômica e política com a esperança 

de não tratar a problemática da violência e criminalidade em Moçambique 

contemporâneo sem mínima ideia do que é este País. 

1.1 Situação geográfica e evolução sociohistórica, econômica e política dos períodos 

pré-colonial e colonial 

 

A República de Moçambique fica situada ao Sul da linha do Equador, na região 

Austral e na Costa Oriental de África, em frente da ilha de Madagáscar. O País tem uma 

superfície de 799.380 Km². É limitado ao Norte pela República Unida da Tanzânia, ao 

                                                           

7
 Considera-se segunda República o período da história de Moçambique que começa no final da década 

de 1980 e início dos anos 1990, ou seja, período que marca o fim da era monopartidária e início da 

convivência multipartidária e democrática no país. 
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Sul pela República da África do Sul e do Reino da Suazilândia, a Oeste pelas 

Repúblicas do Malauí, do Zimbábue, da Zâmbia e da África do Sul. Na Zona Este do 

território, estende-se uma faixa costeira banhada pelo Oceano Índico, deste a foz do rio 

Rovuma até a ponta de Ouro, numa extensão de cerca de 2.515 Km (vide mapa 1). 

Mapa 1 - África ao Sul do Equador evidenciando Moçambique 

 

 

Fonte: http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/mocambique.html. Acesso: em 15 fev.  2017. 

 

Em termos administrativos, o País divide-se em províncias, distritos, postos 

administrativos e localidades. As províncias são unidades territoriais maiores e dividem-

se em distritos e estes em localidades. Geograficamente, o País divide-se em três 

grandes regiões: Norte (províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa); Centro 

(províncias da Zambézia, Sofala, Tete e Manica) e Sul (províncias de Inhambane, Gaza, 

Maputo e cidade de Maputo). No entanto, com o processo de democratização e 

descentralização em vigor no país e a luz da atual Constituição da República
8
, 

introduziram autarquias municipais surgidas pela primeira vez em 1998 que constituem 

outra divisão administrativa. De acordo com os dados projetados pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE) do governo de Moçambique, até 2016 o país tinha uma população 

de 26.423.623 de habitantes, distribuída por sexo e por zonas urbana e rural conforme a 

tabela que se segue: 

                                                           

8
 Refere-se a Constituição de 2004 publicada no Boletim da República número 51, primeira série em 22 

de dezembro de 2004. 

http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/mocambique.html
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Tabela 1 - Distribuição da população por sexo e por zonas urbana e rural 
 

                     País                     Urbana                               Rural 

      Homens    Mulheres    Homens Mulheres            Homens        Mulheres 

  12.760.324 13.663.299  4.136.950 4.331.849            8.623.374         9.331.450 

                    Total                     Total                               Total 

                26.423.623                 8.468.799                             17.954.84 

Fonte: Adaptado pelo autor através de dados de projeção demográfica do INE em 2016 

 

Como se pode observar no quadro acima, em Moçambique, até 2016 as 

maiores concentrações da população eram do sexo feminino com 13.663.299 habitantes 

o que corresponde a uma percentagem de 55.9%. O cenário repete-se nos meios urbano 

e rural com uma população do sexo feminino a fixar-se entre 51.1% e 51.9% 

respectivamente. Comparando o meio urbano e rural, as maiores concentrações 

populacionais encontram-se neste último meio com 67.9% do total da população 

moçambicana. O território de Moçambique, à semelhança de outros espaços geográficos 

africanos, teve um processo evolutivo bastante longo e complexo. Ademais, antes da 

colonização portuguesa, o território estava fragmentado em reinos e impérios e cada um 

com sua estrutura política, econômica e social. Sobre a origem dos primeiros 

povoamentos sedentários Serra (2000) fala do aparecimento das populações falantes de 

línguas Bantu
9
 por volta de ano 200 d. C., vindas da região dos grandes lagos que, tendo 

escorraçado as populações autóctones de vida nômade para terrenos inóspitos, foram 

povoando de forma gradual nas costas das bacias fluviais, nas costas litorâneas e nos 

planaltos interiores onde praticavam agricultura, pastoreio, olaria, tecelagem e 

metalurgia. 

Estas populações viviam em famílias alargadas e cada uma era dirigida por um 

chefe que tinha poderes políticos, jurídicos e religiosos sendo auxiliado por um 

conselho de anciãos (Serra, 2000). Esta forma de organização da vida política e social 

lembram-nos daquilo que Durkheim (1979) classificou de solidariedade mecânica em 

                                                           

9
 Segundo este autor, o termo “Bantu” não tendo conotação racial, é utilizado exclusivamente como uma 

aproximação linguística já que sendo de autoria do linguista alemão Bleek, quis “assinalar o grande 

parentesco de cerca de 300 línguas, as quais utilizam esse vocábulo para designar “os homens” (singular 

Muntu) (SERRA, 2000, p.11). 
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contraste com a solidariedade orgânica. Na opinião de Altuna (2014), estas sociedades 

têm: 

[...] costumes próprios, transformados em leis, e uma sociedade de 

grupo, baseada na unidade cultural, étnica e linguística, não vão além 

do estado de «horda». Um ou mais homens regulam a vida 

transumântica.  

Como carecem de hierarquia autoritária, a lei consuetudinária regula a 

vida social; a religião – estão sacralizados até à medula - robustece a 

coerência do grupo, fortifica a unidade e aniquila qualquer tentativa de 

desagregação. A presença constante do mundo invisível, antepassados 

e outras potências, domina-os de tal forma, que não é preciso outro 

poder coativo. 

Nas relações materiais existe o equilíbrio. A autoridade é 

desnecessária e a prepotência impossível, dado que praticamente não 

existem conflitos nem diferenças sociais (ALTUNA, 2014, p.99). 

 

No entanto, a presença portuguesa remonta no século XV quando a frota 

comandada por Vasco da Gama partiu de Lisboa em 1497 e, atingindo a costa Sul de 

Moçambique em 1498, passou sucessivamente por Quelimane e Ilha de Moçambique 

antes de prosseguir o caminho marítimo que o levaria ao Oriente (Newitt, 2012). Deve-

se destacar que o que caracterizou os primeiros contatos com os portugueses, à 

semelhança do que aconteceu com alguns asiáticos que circulavam na costa 

moçambicana muito antes destes, foram trocas comerciais. Numa primeira fase feitas ao 

longo da costa, posteriormente, esses contatos comerciais expandiram-se para o interior 

de Moçambique. As principais mercadorias procuradas pelos portugueses eram ouro, 

marfim e mais tarde escravos (Serra, 2000). Depois da fase dos primeiros contatos, 

seguiu-se o processo de conquista e dominação colonial caracterizado por montagem de 

aparato político-militar e repressão de todo tipo de oposição à máquina de administração 

colonial portuguesa. 

Consumado o processo de colonização efetiva portuguesa em Moçambique 

que, segundo Mosca (1999, p.21), “[…] começa principalmente a partir de fins do 

século XIX, depois da Conferência de Berlim (1884-1885) ”, dá-se novo ciclo histórico 

já que durante quase 90 anos, este território fez parte integrante do então Império 

Colonial Português. Ao longo desse tempo, Moçambique se constituiu em um 

fornecedor de matérias-primas à Metrópole e de mão de obra barata às minas da vizinha 

África do Sul, das companhias monopolistas implantadas no interior de Moçambique, às 

plantações sediadas em diferentes ilhas no Oceano Índico e ainda no continente 

americano. 
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Assim, por carência de recursos financeiros e técnicos, Portugal alugou 

extensas áreas às companhias, concedeu direitos de exploração dos recursos existentes e 

estabeleceu controle político, administrativo e judicial dos seus habitantes (Serra, 2000). 

Das áreas que estavam sob controle das companhias destacam-se atuais províncias de 

Cabo Delgado e Niassa (companhia de Niassa)
10

, províncias de Manica e Sofala 

(Companhia de Moçambique)
11

. Os atuais territórios das províncias centrais de Tete e 

Zambézia ficaram sob administração conjunta do estado português e de companhias 

arrendatárias dos antigos prazos, de tal modo que, entregues estes territórios à 

administração das companhias, Portugal ficou apenas com a administração direta da 

atual província de Nampula ao Norte do País e as atuais províncias de Inhambane, Gaza 

e Maputo ao Sul de Moçambique (Rocha et al, 1999). 

Compreende-se, pois, que todo processo da evolução histórica de Portugal teve 

reflexos imediatos no desenrolar dos acontecimentos em Moçambique. Por exemplo, 

Rocha et al (1999) fazendo alusão ao golpe militar de 1926 em Portugal apoiado por 

diferentes setores da burguesia portuguesa então emergente e que teve repercussões 

consideráveis em Moçambique, descrevem que “em Moçambique, um dos resultados do 

golpe foi o reforço das posições dos representantes da burguesia portuguesa, quer no 

estado colonial, quer nas grandes companhias, mesmo contra os trabalhadores e 

machambeiros12 negros” (ROCHA et al, 1999, p.28).  

Outro acontecimento não menos importante que se repercutiu em Moçambique 

durante o período de dominação colonial portuguesa foi a implantação do regime 

fascista que de entre várias características, opunha-se aos direitos e liberdades 

individuais, segregação racial e divisão da população local em assimilados e indígenas. 

Falando destas categorias sociais, Mondlane (1975) afirma que ‟era esta base do 

sistema de assimilados, pela qual a população africana era dividida em assimilados, 

minoria diminuta que tinha adoptado um estilo de vida essencialmente português, e 

                                                           

10
 A Companhia do Niassa explorou estes territórios de 1981-1929 (Serra, 2000). 

11
 A Companhia de Moçambique toma posse dos territórios de Manica e Sofala em 1892 e cessa a sua 

exploração em 1942 (Serra, 2000). 

12
 A palavra machambeiros quer significar pessoas que trabalham nas roças, ou seja, os roceiros. 
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indígenas, que eram a grande maioria da população africana” (MONDLANE, 1975, 

p.45, grifos do autor)13. 

No âmbito da política do regime fascista colonial português, foram criadas 

polícias secretas, primeiro a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa de Estado) e 

depois, a DGS (Direção Geral de Segurança) que eram principais instrumentos de 

repressão colonial. Os centros urbanos que foram surgindo no território eram habitados, 

na sua maioria, pelos colonos europeus. A grande maioria dos moçambicanos vivia nas 

zonas rurais e nas periferias das cidades. Toda a vida urbana estava reservada aos 

colonos europeus e um número insignificante de africanos que eram assimilados. Nestes 

termos, o controle social da população e consequente dominação eram feitos através 

destes órgãos de repressão colonial. Todavia, é de notar que: 

 

 A metamorfose de Moçambique numa colônia de produção foi 

acompanhada de dois pressupostos mutuamente condicionados: (1) as 

colónias deviam produzir matérias-primas e, por consequência, as 

colônias deviam ‘produzir’ os produtores dessas matérias-primas; (2) 

os produtores dessas matérias-primas pertenciam a raças inferiores e, 

como membros das raças inferiores, deviam trabalhar para raças 

superiores (SERRA, 2000, p. 204). 
 

Estas injustiças aliadas ao crescimento de nacionalismo levaram a criação da 

Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), movimento nacionalista que dirigiu 

a luta armada contra colonialismo português de 1964 até à realização dos Acordos de 

Lusaka em setembro de 1974. 

É importante perceber que o nacionalismo em Moçambique, enquanto um 

despertar da consciência dos moçambicanos da sua condição de colonizados, “[...] 

nasce, assim, como contestação do colonialismo europeu e manifesta-se, 

principalmente, ao nível das associações, da Imprensa, e da Poesia, [...]” (SERRA, 

2000, p.432). Sobre a gênese de luta dos povos colonizados, Mendes constata que: 

 

 É a partir do fenômeno colonialismo que na realidade nascem, nos 

Países ocupados, lutas dos povos explorados e humilhados, pela 

preservação do seu patrimônio econômico, cultural, filosófico e 

territorial, cujo conteúdo corresponde ao que se denomina hoje de 

Movimentos de Libertação Nacional (MLN) (MENDES, 2006, 

p.11-12). 

                                                           

13 Segundo este autor, os indígenas eram africanos não assimilados, não tinham direito a cidadania e eram 

impedidos de frequentar lugares de convívio de indivíduos não africanos, incluindo assimilados que 

sendo africanos, teoricamente gozavam todos os privilégios da cidadania portuguesa (Mondlane, 1975).
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Nestes termos, foi evidente que, proclamada à independência, o País 

ressentisse dos efeitos dessa colonização e que alguns persistem até aos dias de hoje. 

Ainda sobre os malefícios da colonização, Mendes verifica que essas enormes situações 

que foram criadas de forma irracional, colocaram os povos dos territórios colonizados 

vítimas de fome, epidemias, miséria, alta mortalidade infantil, desemprego, 

criminalidade em seus diferentes tipos, o desrespeito pela dignidade humana e entre 

outros (Mendes, 2006). A título de exemplo, Mosca (1999) fala dos problemas vividos 

no período de transição e nos dois primeiros anos depois da proclamação da 

Independência nacional, evidenciando principalmente os seguintes: i) saída massiva dos 

empresários que provocou a queda brusca da economia; ii) diminuição dos índices de 

produção e consequentemente déficit em abastecimento; iii) saída ilegal de recursos 

financeiros e iv) atos de sabotagem e de intervenções públicas de legalidade duvidosa. 

1.2 Primeira República: uma governança autocrática 

 

Os acontecimentos de 25 de abril de 1974 em Portugal que levaram à queda do 

fascismo, criaram ambiente favorável para início das conversações entre o novo 

governo português e as autoridades da FRELIMO com vista a pôr fim ao conflito 

armado em Moçambique que se arrastava por anos. Essas conversações tiveram lugar na 

capital zambiana, Lusaka, a 7 de setembro de 1974, seguidas da formação do governo 

de transição entre as duas partes que perdurou até 25 de junho de 1975, data que foi 

proclamada independência nacional sob liderança de Samora Machel, este nomeado 

pelo comitê central da FRELIMO como primeiro Presidente de Moçambique 

independente. 

Os anos que se seguiram após a proclamação da independência nacional, a 

FRELIMO agora como partido único com uma orientação do tipo socialista implantou 

um regime ditatorial e com ele vedou as principais liberdades democráticas, tendo feito 

prisioneiro todos políticos que se opunham à sua ideologia e deixou o país numa 

situação de intolerância política que se prolongou até a promulgação da segunda 

Constituição em 1990. Esta segunda Constituição ora promulgada abriu caminho para a 
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realização do acordo geral de paz em 1992
14

 e das primeiras eleições multipartidárias 

em 1994. 

É necessário lembrar que, em 1977, a FRELIMO como movimento de 

libertação nacional foi transformada em partido de vanguarda de todo povo 

moçambicano. Sobre a nova atmosfera política em Moçambique que nasce momentos 

depois da proclamação da independência, Lalá e Ostheimer (2004) observam que: "[...] 

as forças de oposição existentes tiveram que se exilar ou optar pela via de luta armada, 

tal como sucedeu [...]" com a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO)
 

(LALÁ, OSTHEIMER, 2004. p.4). 

De fato, de 1975 até ao início da década de 1990, Moçambique viveu num 

ambiente político desfavorável às liberdades democráticas. Foram criados durante esse 

período de governação autocrática e de partido único, centros de reeducação que 

acolhiam indivíduos de “conduta duvidosa”, desempregados que deambulavam pelas 

ruas das principais cidades do país e cidadãos que haviam cometido delitos que 

pusessem em causa a orientação política e ideológica desse governo.  

Dentre vários objetivos, esses centros de reeducação visavam a reabilitação 

comportamental das pessoas em estado de reeducação. Relativamente a esse tipo de 

controle social, Mosca (1999) explica que: 

 

As omissões e lacunas do ordenamento jurídico adaptado às novas 

realidades eram superadas pela autoridade e decisão dos dirigentes, o 

que permitiu abuso do poder, a prática de ilegalidades contra as quais 

não existiam mecanismos, pelo menos durante os primeiros anos após 

a independência, de defesa dos direitos dos cidadãos. Assim, 

Moçambique foi, durante os primeiros anos depois da independência, 

considerado pela Amnistia Internacional como um dos países onde 

menos se respeitavam os direitos humanos. 

Muitos crimes de menor importância eram arbitrária e sumariamente 

punidos e em alguns casos, as pessoas eram enviadas para os 

chamados campos de reeducação, onde permaneciam muitas vezes 

esquecidas e nas mesmas condições de criminosos perigosos. As 

diferentes estruturas de base e mesmo dirigentes de alto nível atuavam 

em muitas ocasiões de forma arbitrária, como por exemplo nos postos 

de controlo nas estradas onde a população, para poder deslocar-se, 

tinha que apresentar, da mesma forma que durante a guerra nas zonas 

libertadas, uma guia de marcha passada pelos grupos dinamizadores 

(MOSCA, 1999, p. 78-79, grifos nossos). 

                                                           

14
 Este acordo conhecido mundialmente como acordo de Roma, realizou-se nesta cidade que para além 

dos representantes do Governo e da Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), fizeram parte 

ainda mediadores que na sua maior parte, eram membros da Igreja Católica apostólica Romana. 
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Assim, o principal instrumento de controle social durante a vigência da 

primeira República foi a Guia de Marcha
15

. Para viajar, os cidadãos deviam solicitar por 

obrigação uma guia passada pelas autoridades governamentais através dos Grupos 

Dinamizadores
16

(GDs). Os cidadãos que durante a viagem não portassem este 

documento eram presos sob alegação de serem infiltrados e inimigos do povo e julgados 

em sessões públicas pelo tribunal popular local. Os julgamentos eram seguidos de 

punições severas que iam de chambocos
17

 à trabalhos forçados nas cooperativas 

agrícolas. Na verdade, esta foi a fórmula encontrada para desencorajar aqueles que 

enveredavam pelas práticas sociais que chocavam com os interesses dos governantes da 

primeira República.  

Paralelamente aos GDs, e como forma de fortificar ainda o controle na 

estrutura social vigente, foram criados Grupos de Vigilância (GsV) que, se 

subordinando aos primeiros e atuando no mesmo espaço geográfico, funcionavam com 

olheiros do governo e extensão dos Serviços de Segurança do Estado. Por isso, uma 

presença de um ou mais indivíduos desconhecidos na comunidade era objeto de 

preocupação e de denúncia às autoridades competentes por parte dos GsV. 

Na foto 1, pode-se observar uma sessão pública de aplicação de chamboco a 

um acusado feita sob olhar atento dos presentes: 

 

 

 

  

                                                           

15
 Guia de marcha era um documento de identificação passado pelos Grupos Dinamizadores que todo 

cidadão deveria possuir durante a viagem para garantir a livre circulação em território nacional. Era um 

documento que para além de descrever os dados de identificação (nome completo, filiação, idade e 

naturalidade), ostentava os nomes dos acompanhantes, artigos transportados, o local de saída, destino da 

viagem e o tempo de estadia. 

16
 Segundo hierarquia do governo e atuando junto às comunidades, os Grupos Dinamizadores eram 

extensão das autoridades políticas e administrativas do governo central e no exercício das suas funções, 

representavam o Estado e o governo central. Ao mesmo tempo, eram difusores da linha política e 

ideológica do governo da FRELIMO. Dito de outra maneira, eram braços da autoridade político-

ideológica e administrativa do governo central, governo do Partido FRELIMO. 

17
 Como mostra a foto, chamboco era um instrumento através do qual batiam-se indivíduos que 

cometessem quaisquer ilícitos. Era espécie de cassetete em que os policiais ou outro tipo de autoridade 

usavam para bater os indivíduos implicados. 
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Foto 1 - Sessão de chamboco durante a vigência da primeira República 

                            

 

Fonte: Granjo, 2008 

 

Durante a vigência da primeira República, principalmente de 1976 a 1990, o 

País mergulhou-se num conflito político e militar generalizado que teve como epicentro 

as zonas rurais e afetou por completo grande parte da população moçambicana. Sobre a 

estratégia da RENAMO, então grupo armado que optou por desencadear a luta armada 

contra governança autocrática da FRELIMO, Newitt (2012) refere que: 

 

Quando entravam numa zona, o seu alvo principal era o pessoal e 

quaisquer edifícios ou instalações ligadas ao governo. A escolha destes 

alvos destinava-se a destruir toda a confiança ou crença na eficácia do 

governo como organização capaz, protetora ou beneficente. Os alvos 

secundários eram as instalações econômicas que iam desde pontes, 

cabos de energia e caminhos de ferro a fábricas, oficinas e instalações 

fabris de toda espécie. (NEWITT, 2012, p. 486). 
 

Na verdade, foi com este cenário que o tecido social ficou completamente 

debilitado. A circulação das pessoas e bens era condicionada pelas escoltas militares. As 

redes de transporte e escolar no meio rural ficaram destruídas pela guerra, o setor de 

produção agrícola baixou de rendimento provocando escassez de produtos nos 

principais centros urbanos e consequentemente a prática de especulação. Fazendo 

alusão às dificuldades enfrentadas nos primeiros anos da década de 1980, Mosca 

descreve que: 

 

[...] as trocas em muitas zonas do meio rural eram realizadas entre 

mercadorias. A moeda tinha deixado de funcionar como meio de troca 

e como reserva de valor. Os camponeses
18

 começaram a vender os 

                                                           

18
 No Brasil são designados por trabalhadores das roças. 
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seus bens patrimoniais de prestígio (como por exemplo gado bovino), 

para aquisição de bens de consumo. 

Consequentemente, a crise de abastecimento dos centros urbanos 

aumentava e a capacidade para importar era cada vez menor 
(MOSCA, 1999, p.148). 

 

A generalização da guerra no País aconteceu em simultâneo com o 

agravamento da crise econômica que, influenciando os domínios político e social, 

tornaram insustentável a vida das populações (Mosca, 1999). O cenário econômico, 

político e social era devastador de tal modo que, a partir de 1985, a governança 

autocrática da FRELIMO começou a encetar contatos com as chefias da RENAMO no 

sentido de pôr termo a guerra civil, o que ficou concretizado nos acordos de Roma de 

1992. 

Sobre as origens da RENAMO, Newitt (2012) fala da fuga nos primeiros meses 

após a independência dos opositores da FRELIMO para o estrangeiro, particularmente 

para então Rodésia do Sul (atual Zimbabué) de Iam Smith que se encarregou em treiná-

los militarmente e em fornecer apoio logístico. Assim, “sob controlo firme da 

organização de segurança Rodesiana, a RENAMO desenvolveu-se primeiro como uma 

unidade militar e não como um movimento político. Foi incumbida de chefiar ataques a 

Moçambique [...]” (NEWITT, 2012, p.482). Ao longo da sua vigência, os governos 

minoritários e racistas de Iam Smith na Rodésia do Sul e do Apartheid na África do Sul 

prestaram apoio militar, logístico e psicológico à RENAMO. Mosca (1999) fala da 

origem diversa da RENAMO, resultante da fusão de ex-militantes da FRELIMO, ex-

membros de forças especiais do Exército português, elementos da PIDE – DGS e 

mercenários que haviam militado ora no exército rodesiano, ora no exército sul-africano 

antes do fim dos governos minoritários destes países.  

No fundo, é fácil perceber que a RENAMO terá surgido como consequência da 

opção política e ideológica seguida pela FRELIMO após a proclamação da 

independência nacional. Os fundadores da RENAMO e outros círculos políticos opostos 

à FRELIMO não estavam de acordo com a ditadura à moda soviética imposta pela 

FRELIMO. 

Lalá e Ostheimer (2004), falam de dois períodos distintos da governança 

autocrática: o da década de 1970, considerado como período da consolidação do poder 

da FRELIMO e o de 1980 que os autores o classificam como período de revelação dos 

primeiros sintomas de um estado em crise. Contudo, durante os dezesseis anos da 
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guerra, as autoridades governamentais continuaram a exercer controle político, 

administrativo e econômico dos principais centros urbanos e áreas adjacentes. Grande 

parte das zonas rurais estavam sob controle da RENAMO. 

As mudanças políticas na Europa do Leste e na Rússia e o fim do regime racista 

de Apartheid na África do Sul no início dos anos de 1990 constituíram fatores 

determinantes para progresso das conversações entre a FRELIMO e a RENAMO com 

vista o fim da guerra civil em Moçambique. O próprio governo da FRELIMO inicia a 

partir de 1983 profundas reformas socioeconômicas
19

 e políticas
20

 que permitiram a 

adesão às instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional - FMI e o 

Banco Mundial - BIRD). 

Entretanto, parece evidente que o acontecimento que serviu de alavanca da 

transição do período da primeira República para segunda República foi a promulgação 

da primeira Constituição Multipartidária de 1990. Foi na base desta Constituição que 

depois da assinatura do acordo geral de paz em Roma em 1992, realizaram-se em 1994 

as primeiras eleições multipartidárias na história de Moçambique. 

1.3 A segunda República e as mudanças políticas e socioeconômicas 

 

A configuração duma estrutura sociopolítica e econômica favorável à 

convivência democrática que começou a ser esboçada desde os finais dos anos de 1980 

culminou com a realização das primeiras eleições multipartidárias em 1994. Sobre esta 

nova fase da História de Moçambique, Lalá e Ostheimer, explicam que: 

 

Paralelamente às conversações de paz, o governo Moçambicano 

continuou com o processo de liberalização política. Durante o quinto 

congresso do partido em 1989, a Frelimo separou o Estado do partido 

e retirou as referências de Marxismo-Leninismo dos estatutos do 

partido. A Constituição de Novembro de 1990, abrangeu, finalmente, 

tudo o que a Renamo “dizia lutar para alcançar”, nomeadamente: a 

garantia dos direitos básicos individuais, tais como, liberdades de 

crenças, opinião e associação; pluralismo partidário; independência 

dos tribunais; eleições livres e secretas; e uma eleição direta do 

                                                           

19
 Entre as reformas socioeconômicas levadas a cabo pelo governo neste periodo consta um vasto 

programa de ajustamento estrutural que começou com o Programa de Reabilitação Econômica (PRE), 

seguido do Programa de Reabilatação econômica e Social (PRES). 

20
 Uma das importantes reformas políticas foi a aprovação da Constituição multipartidária em 1990 pelo 

antigo Parlamento monopartidário na vigência da primeira República. 
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Presidente da República (LALÁ e OSTHEIMER, 2004, p.6, grifos 

dos autores). 
 

De fato, na medida em que decorriam conversações entre a FRELIMO e a 

RENAMO e, de acordo com as pretensões desta última organização política, o governo 

da FRELIMO introduzia mudanças na vida política e socioeconômica do País. 

Promulgada a primeira Constituição multipartidária em novembro de 1990 a atividade 

política ficou liberada e, consequentemente, não só voltaram a vida política os antigos 

políticos opositores da ideologia frelimista que se haviam exilado em alguns países 

europeus como também surgiram novos atores políticos. 

O primeiro teste desta nova fase da história de Moçambique foi dado em 1994 

com a realização das primeiras eleições gerais e multipartidárias, num sufrágio direto e 

universal. Tendo sido realizadas com maior entusiasmo não só pelos membros dos 

partidos políticos concorrentes como também pela população em geral, estas eleições 

para além de terem marcado formalmente o fim da guerra civil em Moçambique, 

constituíram primeiro passo num caminho de incertezas rumo a uma estabilidade 

política e para edificação do pluralismo democrático (Lalá e Ostheimer, 2004). 

Paralelamente às eleições gerais (presidenciais e legislativas) que a partir de 1994 

passaram a ser realizadas de cinco em cinco anos como rege a atual Constituição, foram 

introduzidas eleições autárquicas (municipais) e eleições provinciais em 1998 e 2008 

respetivamente. A questão da abertura multipartidária não resolveu a convivência entre 

diferentes forças políticas. As forças de oposição reclamam inclusão nos processos 

decisórios. Neste contexto, o que dita a aprovação de qualquer ementa constitucional é a 

força da maioria mesmo sabendo que tal ementa não terá impactos positivos na vida dos 

cidadãos. Esta problemática é descrita por Ngoenha nas frases seguintes: 

 

  O problema da democracia não é redutível a uma simples questão de 

eleições de partidos ou presidentes, mas implica antes de mais, e 

sobretudo, o lugar ocupado pelo povo nas decisões dos problemas 

fundamentais que lhe dizem respeito, e nos mecanismos jurídicos, 

para que tenha um controlo real sobre a realidade política, econômica, 

social e educativa. Se não tivermos domínio sobre a nossa realidade 

cultural, [...]; arriscamos ser uma vez mais, vítimas da nossa própria 

história e do nosso próprio destino. 

  O que sempre esteve [e, eventualmente estará] em jogo não foi seguir 

a escolha de um simples modelo político, jurídico ou constitucional, 

mas o lugar que nos seria reservado na escolha daquilo que deveria ser 

o nosso futuro (NGOENHA, 2014, p.7-8). 
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Como argumentam Lalá e Ostheimer (2004), convém que se diga que muito 

embora Moçambique apresente um quadro legislativo propício de um Estado de Direito, 

persistem ainda lacunas na sua implementação que são decorrentes de condicionalismos 

históricos, culturais e institucionais que se arrastam desde a governação autocrática da 

primeira República. A exisitir interesse de mudança, estes condicionalismos deveriam 

servir de “lição” para prática legislativa decorrente da vontade do povo e que de fato, 

todos fossem “iguais perante a lei” como versa a própria Constituição Moçambicana 

(Cap. I, art. 35 sobre o princípio da universalidade e igualdade). 

É também oportuno sublinhar que as mudanças socioeconômicas e políticas 

que são objeto de análise neste item, criaram ambiente favorável à circulação de pessoas 

e bens ao nível nacional. De igual modo, e em números cada vez maiores, emigrantes de 

vários países começaram a entrar no País de forma ilegal. Esta situação resultou de um 

lado, na exploração ilegal dos recursos minerais e no abate indiscriminado de espécies 

de animais, além de coletas de plantas protegidas pela lei moçambicana e 

internacionalmente e, por outro, na emergência de crimes relacionados com a posse 

ilegal de armas de fogo, raptos de pessoas, assassinatos e assaltos com recurso à arma 

branca e de fogo na via pública e a “caça” às pessoas portadoras de albinismo
21

 para fins 

até então desconhecidos.  

No entanto, não quero defender a ideia de que a emergência de crimes referidos 

anteriormente seja corolário da convivência democrática e multipartidária. Julgo sim 

que, o que faltou foi a criação de um mecanismo de controle social à altura dessas 

mudanças socioeconômicas e políticas22. Foi neste âmbito que a anterior forma de 

controle social aplicada na primeira república tornava-se ineficaz e inadaptável à nova 

realidade socioeconômica e política já em curso. Aliás, como escreveu Maloa (2012a, 

p.69), no período anterior à democratização do país, existia em Moçambique uma forte 

‟sociedade de controle” e de ‟vigilância” caracterizada pela existência de famílias onde 

persistiam ‟[...] ainda os hábitos e costumes rígidos de obediência hierarquizada e de 

                                                           

21
 É um fenômeno que consiste no rapto, assassinato e extração de órgão vitais de individuos portadores 

de albinismo. 

22 Por exemplo, com a reforma socioeconômica e política as autoridades governamentais não criaram 

condições de controle eficaz das entradas e saídas ao longo das fronteiras; faltou controle de armas de 

fogo na posse dos antigos militares da RENAMO e da FRELIMO e por outro lado, a pouca ou não 

responsabilização dos implicados nos crimes ora apontados por parte das instituições de justiça poderá ter 

motivado este crescimento. 
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reverência aos que ocupavam certos cargos políticos”. Paralelamente a este fato, Maloa 

fala do papel GDs e do impacto da figura do Xiconhoca23 na imagem da história pós-

colonial em Moçambique.  

Na verdade, como indicou Maloa (2012a), a imagem do Xiconhoca era descrita 

em toda amplitude social em forma de uma história e fragmentada em partes, ‟[...] onde 

a personagem tinha como características físicas e de comportamento: gordo, de pequena 

estatura, que passava horas a beber, preguiçoso e marginal” (p.71). 

A nova realidade revestida por uma convivência democrática e multipartidária 

estabelece como um dos princípios a livre circulação de pessoas e bens. Ninguém é 

impedido de viajar para qualquer ponto do País. Pouco a pouco, a atividade dos GDs e 

GsV deixa de ter influência na vida socioeconômica, política, administrativa e 

ideológica dos indivíduos dentro das comunidades e ou famílias. As Guias de Marcha 

deixaram de ser condição sine qua non para viajantes ao nível do território nacional. 

A atividade econômica foi liberada e agora pode ser praticada pelo setor 

privado à luz das reformas decorrentes. Verifica-se rápido aumento populacional nos 

principais centros urbanos do país como Maputo, Beira e Nampula. Assim, a tabela 

abaixo mostra dados da projeção da população no país e nas três cidades que 

constituíram o campo de pesquisa: 

 

Tabela 2 - Projeção da população de Moçambique e das cidades de Nampula, 

Pemba e Lichinga (2007 – 2020) 

 
 Ano Total do País  Cidade de Nampula Cidade de Pemba Cidade de Lichinga 

 2007 20.632.437          483.572         141.082         147.475 

2008 21.207.929          500.838         147.015         154.480 

2009 21.802.866          518.360         153.328         161.883 

2010 22.416.881          536.020         160.023         169.685 

2011 23.049.621          553.703         167.104         177.886 

2012 23.700.715          571.284         174.572         186.488 

2013 24.366.112          588.669         182.446         195.483 

                                                           

23 Segundo Maloa (2012a, p. 70), Xiconhaca ‟era uma imagem, cunhada pela FRELIMO, que 

representava todos os males da sociedade moçambicana, inclusive a preguiça, o individualismo, o 

colonialismo, a prostituição, o criminoso, o alcoólatra, o drogado [...]”. Maloa observa ainda que ‟o termo 

´Xiconhoca` era uma palavra composta de dois nomes: ʻXicoʼ e ʻNhocaʼ. O primeiro nome vem do ʻXicoʼ 

um indivíduo que pertencia à Polícia Internacional de Defesa do Estado Português – Direção Geral de 

Segurança (PIDE-DGS). O segundo termo, ʻNhocaʼ significa cobra nas maiorias  línguas nativas do País” 

(Ibid. p.71). 
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2014 25.041.922          605.760         190.741         204.860 

 2015 25.727.911          622.423         199.457         214.614 

2016 26.423.623          638.530         208.594         224.738 

2017 27.128.530          653.961         218.154         235.224 

2018 27.843.933          668.678         228.168         246.077 

2019 28.571.310          682.659         238.680         257.302 

2020 29.310.474          695.837         249.689         268.889 

Fonte: Adaptado pelo autor através de dados de projeção do Instituto Nacional de Estatística (2017). 

 

Como se pode observar no quadro acima, a tendência da população 

moçambicana é de aumentar em cada ano e até 2020 atingirá a cifra aproximada de 

cerca de 30 milhões de habitantes. O mesmo cenário acontece também para as cidades 

em estudo. Este aumento da população, particularmente nos centros urbanos que não é 

acompanhado pelo aumento dos postos de emprego cria problemas de sustentabilidade 

para muitos dos seus habitantes.  

Numa situação de economia de mercado, alimentada pela política neoliberal e a 

população sujeita a desigualdades econômicas, sociais e do desenvolvimento humano, 

as autoridades governamentais, como escreve Brito (2012), não conseguiram resolver o 

problema da pobreza na maioria da população moçambicana. Falando dos fracassos dos 

Planos de Ação para Redução da Pobreza Absoluta (PARPAs), o autor observa que: 

 

Porém, não estamos perante uma série de ações suficientemente 

articuladas entre si e sequenciadas para constituírem um verdadeiro 

plano. Mais importante ainda é a ambivalência e a contradição 

inerente a este tipo de planos. Concebidos em primeiro lugar como 

condição e instrumento da ‘ajuda internacional ao desenvolvimento’, 

eles evacuam a problemática da confrontação dos diferentes interesses 

existentes na sociedade, ou seja, a sua dinâmica e as suas lutas 

políticas, procurando resolver o problema numa perspectiva tecnicista, 

através de um suposto ‘consenso nacional’ reunindo o governo e a 

sociedade civil. A inconsistência dos compromissos assim 

estabelecidos acaba revelando-se nos resultados, ou, mais exatamente, 

na falta de resultados, destes planos (BRITO, 2012, p.31).  

 

Quanto a problemática das desigualdades econômicas, sociais e do 

desenvolvimento humano em Moçambique, Ali (2010) reconhece que é preocupação de 

diferentes setores da sociedade civil, incluindo investigadores e explica que “o conceito 

de desigualdade subentende uma distribuição não uniforme, ou proporcional repartida 

pelos membros da sociedade, de oportunidades, recursos, rendimentos, [...]” (ALI, 

2010, p.121). De fato, a distribuição da riqueza nacional é desproporcional e não existe 
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uma política de desenvolvimento voltada para o interesse nacional, ou seja, que atenda 

aos cidadãos, senão às vontades individuais e de grupos econômicos bem posicionados 

na elite política nacional, sendo notável o caráter deficitário da estrutura do Estado 

Moçambicano o que aumenta o nível de desigualdade social e econômica no país 

(Mosca, 2015). Não são raras vezes que esta crescente desigualdade social e econômica 

desemboca em instabilidade social e até política nos principais centros urbanos de 

Moçambique. O exemplo disso que se refere são constantes levantamentos populares 

em protesto do custo de vida (subida de preços de produtos alimentares, combustíveis, 

transportes públicos, entre outros). 

São estes traços que caracterizaram a evolução sociohistórica, econômica e 

política de Moçambique nos três períodos a que me propus empregar para melhor 

compreensão do  problema de pesquisa que é formulado nas seguintes modalidades: 

Quais são os fatores que concorrem para o crescimento e expansão da prática de 

violência e de criminalidade com uso de arma branca nos centros urbanos de 

Moçambique, particularmente nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga? Dito de 

outra maneira, pretende-se, com este estudo, identificar os determinantes da 

violência/criminalidade com uso de arma branca nos centros urbanos de Moçambique, 

em particular nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. 
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2. Enquadramento teórico e metodológico da pesquisa 

 

[...] as ciências sociais não podem estabelecer leis 

universais porque os fenômenos sociais são 

historicamente condicionados e culturalmente 

determinados; as ciências sociais não podem produzir 

previsões fiáveis porque os seres humanos modificam o 

seu comportamento em função do conhecimento que 

sobre ele se adquire; os fenômenos sociais são de 

natureza subjetiva e como tal não se deixam captar pela 

objetividade do comportamento; as ciências sociais não 

são objetivas porque o cientista social não pode libertar-

se, no ato de observação, dos valores que informam a sua 

prática em geral e, portanto, também a sua prática de 

cientista (SOUSA SANTOS, 1995, p.20) 
 

Enquanto no primeiro capítulo focalizei a situação geográfica e os aspectos que 

caracterizaram a evolução sociohistórica, econômica e política  de Moçambique, neste 

segundo capítulo me proponho a discutir os fundamentos teóricos e metodológicos da 

pesquisa. Nesse sentido, a tese defendida por Becker (2007, p.146) na sua obra 

‟Segredos e truques da Pesquisa” de que ‟todos nós trabalhamos com conceitos” e que 

‟um modo de análise conceitual proveitoso e mais empírico tem sido desenvolver 

modelos de ideal-típicos24, [...]” (p.145) é de suma importância para o tratamento 

teórico que pretendo efetuar nesta primeira parte do capítulo.  

Assim, apresento alguns autores  e  suas propostas teóricas que, de algum modo, 

ajudarão na construção e reconstrução do objeto de estudo. Relativamente ao 

enquadramento metodológico, o roteiro começará com a  indicação da natureza e das 

razões da pesquisa, a explicitação dos locais de pesquisa e descrição dos instrumentos 

de recolha de dados e, por fim, a apresentação do campo de pesquisa e da população 

alvo. 

 

 

 

 

                                                           

24 Segundo Tomazette (2008, p.3), “o sistema de tipos ideais é apresentado como uma ferramenta 

metodológica fundamental no pensamento de Weber, pois é a partir desse sistema que se poderão fazer 

comparações com fatos concretos e realizar uma pesquisa adequada”. No entanto, tal como se referiu 

Aron (2003), a (re) construção dos tipos ideiais, ou seja, ideal-típicos, como está escrito no texto,  não 

constitui o fim da pesquisa científica mas sim como um meio para realizá-la. 
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2.1. Enquadramento teórico 

 

2.1.1. Violência, crime e controle social: a tríade de conceitos-chave na sociologia 

de violência e/ou de crime 

 

Tomando em consideração que o problema fundamental desta pesquisa recai 

sobre os fatores que influem no aumento significativo e expansão dos níveis de 

violência e de crime de propriedade com recurso à arma branca, o embasamento teórico 

desta pesquisa passa primeiro pela (re) visitação de três conceitos-chave na sociologia 

de violência e/ ou de crime: violência, crime e controle social25. 

Devo iniciar a abordagem teórica com a reflexão feita por Pimenta (1996) 

sobre a violência. Assim, num esboço teórico, o autor reconhece que o termo pode 

assumir vários aspectos e formas e privilegia nos seus estudos aquela violência “[…] do 

sangue, da carne, ou seja, a violência explicita de forma – não só sentida como também 

praticada-sofrida no dia- a- dia” (PIMENTA, 1996, p.18).  

Autoras como Duarte e Silva (2004) reconhecem que a violência como 

problema social não se restringe simplesmente ao emprego da força, já que verbalmente 

e sem o recurso à força é também uma forma de violência. É necessário reconhecer que 

a violência como um problema social é bastante antigo e remonta aos primórdios da 

humanidade tal como reconhece Aléssio (2007) quando afirma que:  

 

As raízes da violência e as consequentes preocupações em evitar que 

ela desestruture e mutile as sociedades são provavelmente tão antigas 

quanto a própria humanidade. Ao longo dos milénios a agressividade 

humana acompanhou a evolução das sociedades. Contudo, não é 

possível caracterizar a violência de forma simplista, já que sua 

dimensão é muito complexa, envolvendo própria concepção da 

sociedade (ALÉSSIO, 2007, p.18).   

 

Em relação à historicidade da violência, atualmente a pecepção que se tem 

sobre a sua dimensão conceitual é bastante ampla, que para além de incluir o conceito 

tradicional que carregava consigo a variável ‟dano físico”, incorpora novos elementos 

tais como: descriminação por cor, sexo, idade, etnia, religião, opção sexual, 

constrangimento, exclusão, humilhação, entre outros qualificativos (Buoro et al, 1999; 

Hernández, 2002).  

                                                           
25 Para evitar repetições desnecessárias, este conceito é desenvolvido mais adiante no item de modelo 

teórico de controle social. 
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Tosca Hernández no seu excerto intitulado ‟Des-cubriendo la violencia” e 

publicado na revista ‟Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina” escreve que a 

violência sendo produto de interação humana, ela é vivenciada e compreendida através 

de diferentes contextos, sendo ao mesmo tempo percepcionada e atribuida significados 

por quem vivencia esse trama (Hernández, 2002, tradução nossa).  

Considerando a maior complexidade e abrangência do conceito de violência, 

Dahlberg e Krug (2007) apelam para que toda a análise feita de forma abrangente, inicie 

pela definição das suas várias formas para que facilite a medição científica do 

fenômeno. Neste sentido, e recorrendo primeiro a definição dada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Dahlberg e Krug (2007, p. 1165) apontam que existe 

violência quando  há ‟[...] o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, 

contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa 

resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou 

privação”. No entanto, para Tavares dos Santos (2009),  

 

a violência  seria  a relação social, caracterizada pelo uso real ou 

virtual da força ou coerção que impede o reconhecimento do outro – 

pessoa, classe, gênero, ou raça – provocando algum tipo de dano, 

configurando o oposto da sociedade democrática (TAVARES DOS 

SANTOS, 2009, p.16). 

 

Em face desta maior complexidade e abrangência do conceito de violência, em 

1996, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou uma tipologia da violência 

em três amplas categorias de acordo com as caraterísticas dos indivíduos que praticam 

este ato: i) violência autodirigida - aquela que é dirigida a si mesmo; ii) violência 

interpesssoal - violência de família ou de parceiros íntimos e violência na comunidade-

violência entre indivíduos sem relação pessoal que se podem conhecer ou não) e iii- 

violência coletiva - que pode ser social política ou econômica (Dahlberg e Krug, 2007).  

Ainda sobre a conceituação da violência, Figueredo (2001) considera que há 

violência na sociedade ou no exercício da vida social ‟[...] sempre que uma pessoa ou 

grupo, constituindo uma força, emprega meios de coação para obrigar materialmente os 

outros a adotarem atitudes contra sua vontade ou a realizarem atos que não realizariam 

se a isso não fossem coagidos” (FIGUEREDO, 2001: p.225).  

Nesta tese, a intenção é identificar os fatores que influenciam o crescimento e 

expansão dos níveis da violência e da criminalidade na sociedade moçambicana, 

particularmente nas cidades de Nampula, Lichinga e Pemba. Assim, os problemas de 
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violência e criminalidade não são específicos da sociedade moçambicana. Sobre isso, 

Pimenta refere que estes problemas são globais: 

 

[…] face às relações interpessoais produzidas em meio à 

complexidade societária da própria formação dos centros urbanos […] 

que articula a construção de uma identidade social, a partir da 

individualidade, da concorrência  e da disputa, que transforma todos 

inimigos de todos (PIMENTA, 1996, p.18). 

 

De ponto de vista de Hans Magnus Enzenberger o fenômeno da violência “[...] 

penetrou em cada poro da vida quotidiana e pôde disseminar-se em todas as direções e 

assumir as formas mais fantásticas e imprevisíveis. Cada um passou a ser contra cada 

um e, sobretudo, contra os vizinhos ” (ENZENBERGER, 1995, p.22). 

No entanto, é importante lembrar que no pensamento social moçambicano 

quando se fala da violência, percebe-se como sendo aquela ‟violência violenta”, 

portanto, 

 

[...] uma concepção muito física, como que quinestética: um tiro, uma 

agressão, uma ira sem fronteiras, um discurso, uma manisfestação 

popular, uma carga policial. Quando isso acontece, de imediato salta 

um fusível perceptivo no comum de nós e dizemos algo como: eis a 

violência. Por outro lado temos uma percepção que objetivamente 

exclui que as coisas serenas ou doces possam ser violentas ou dar 

origem à violência. Quer dizer, a nossa concepção é a do ruído, da 

explosão, a daqueles momentos veementes que escamoteiam as 

condições violentas não violentas que, por acumulação progressiva, 

geram a repentinidade da violência violenta que parece, afinal, não 

radicar nessas condições (SERRA, s/p. 2018). 

 

No contexto dessa pesquisa, pressupõe-se este ponto de vista de Serra e da 

segunda categoria tipológica da OMS (Dahlberg e Krug, 2007) se tomar-se em 

consideração o tipo de violência proposto para a investigação: violência e criminalidade 

com recurso a arma branca, portanto, uma violência física que ocorre na ‟forma 

interpessoal”; entre os indivíduos sem laços de proximidade no interior das 

comunidades e/ou bairros urbanos das cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. 

Saraiva (1999), procurando diferenciar crime e/ou criminalidade da violência, 

entende que os dois primeiros conceitos estão associados à transgressão das normas 

impostas pelo Estado cujo desfecho culmina com aplicação de pena. Já para o caso de 

violência, o autor se refere ao ato contrário à vontade de um indivíduo ou mais, de modo 

a constrangê-lo(s) de forma física ou mesmo moral.  
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Sobre o crime, Durkheim (1978) assinala que existem várias espécies de 

crimes, havendo entre essas espécies algo em comum que é a pena, sujeita ao infrator, 

embora esta varie de intensidade de acordo com a gravidade da infração, é sempre a 

mesma em qualquer parte do mundo. Para este autor, o conceito de crime pode ser 

percebido como sendo “[…] um ato que ofende certos sentimentos coletivos dotados de 

uma energia e de uma nitidez particulares” (DURKHEIM, 1978, p.58). Na verdade, 

apesar de existirem várias tipologias de crimes, duas variáveis caracterizam o conceito 

legal de crime: “a vontade maléfica” e o “ato ilegal ”que foi mostrada e praticado 

respectivamente pelo criminoso (Morris, 1978). 

Em sua obra,“Da Divisão do Trabalho Social”, Durkheim (1979) assume 

inteiramente que a definição dada anteriormente não reflete, na verdade, a essência do 

crime, pois que a ofensa dos sentimentos coletivos pode ocorrer para alguns sem que 

necessariamente haja crime. Para argumentar o seu posicionamento o autor recorre dois 

exemplos distintos: 

 

[…] o incesto é objeto de uma aversão bastante geral, mas é uma ação 

simplesmente moral. O mesmo vale para os atentados de honra sexual 

que a mulher comete fora do estado de casamento, pelo fato de alienar 

totalmente sua liberdade entre as mãos de outrem ou de aceitar de 

outrem essa alienação. Os sentimentos coletivos a que corresponde o 

crime devem, pois, singularizar-se dos outros por alguma propriedade 

distintiva […]. Desde modo, a essência do crime é […] todo o ato que, 

num grau qualquer, determina contra o seu autor essa reação 

característica a que chamamos pena. Relativamente a pena, consiste, 

pois, essencialmente, numa reação passional, de intensidade graduada, 

que a sociedade exerce por intermédio de um corpo constituído contra 

aqueles de seus membros que violaram certas regras de conduta 

(DURKHEIM, 1979, p.41, 47 e 68, grifos nossos). 

 

Territorialmente, o conceito de crime não é homogêneo pois que dependendo 

do código penal de cada país, o que pode ser crime num, pode eventualmente não 

constituir crime num outro País. De igual modo, o conceito de crime é complexo pois 

que não se limita simplesmente às práticas domésticas como a violação do domicílio, a 

agressão física a uma mulher pelo marido ou ao assalto de um telemóvel no interior de 

uma casa. Existem crimes muito mais dramáticos que estes e que em determinadas 

situações ultrapassam as fronteiras dos países. Escobar (2001) à partida, e de ponto de 

vista da sociologia criminal, entende o crime como toda afronta à ordem jurídica 

constituida, podendo neste caso merecer o respetivo tratamento judicial. 
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No Código Penal de Moçambique, considera-se crime ou delíto a qualquer fato 

voluntário que pode ser declarado punível pela lei penal em vigor no País26 e os seus 

agentes são autores, indivíduos cúmplices e os encobridores desse ato criminal (Ribeiro, 

2015). Assim, na tentativa de delimitar os sujeitos criminais, de modo a facilitar a 

atividade dos servidores da justiça, este código considera autores do crime como: 

i) aqueles que executam o crime ou tomam parte direta na sua execução; 

ii) os que por violência física, ameaça, abuso de autoridade ou de poder constranger 

outro a cometer o crime, seja ou não vencível o constrangimmento; 

iii) os que por ajuste, dádiva, promessa, ordem, pedido, ou por qualquer meio 

fraudulento e direto determinarem outro a cometer o crime; 

iv) os que aconselharem ou instigarem outro a cometer o crime nos casos em que 

sem esse conselho ou instigação não tivesse sido cometido; 

v) os que concorrem diretamente para facilitar ou preparar a execução nos casos em 

que, sem esse concurso, não tivesse sido cometido (RIBEIRO, 2015, p. 19-20). 

 

Na verdade, de acordo com os preceitos da lei penal moçambicana, fica 

implicado todo o indivíduo que, direto ou indiretamente, estiver ligado à ocorrência de 

delito, havendo para tal autores materiais e morais. 

Procurando caracterizar as atuais estruturas sociais dos países, Pimenta (1996, 

p.21) sublinha que 

  

A desmobilização e a atomização alienante recriam novas identidades 

sociais, nas quais as relações interpessoais são anônimas e não 

interativas, desarticulando a formação de identidades coletivas. Assim, 

os novos sujeitos, desarticulados da sociedade, do Estado e, 

principalmente, da ordem estabelecida, recriam uma nova ordem 

social, cujos códigos assimilam a violência e a criminalidade no 

interior dessas estruturas sociais (grifo nosso). 
 

Como se pode perceber na citação acima, o mundo atual tende a conviver com 

forças diametralmente opostas: uma que procura resistir e resguardar a paz e a 

estabilidade social e a outra que insistentemente, procura “desarrumar” a sociedade na 

sua forma de estar e de ser. É este cenário cíclico que infelizmente caracteriza a maior 

parte dos habitantes dos grandes centros urbanos do planeta terra.  

                                                           

26 Esta definição encontra-se no livro primeiro, parte geral, no capítulo I que trata de disposições gerais, 

no seu artigo 1. 
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Durkheim em sua obra “As Regras do Método Sociológico” retira toda a 

possibilidade de considerar o crime como uma patologia social já que ele não é um 

fenômeno exclusivo desta ou daquela espécie, portanto, ocorre em todas as sociedades 

(Durkheim, 1978). Isto significa que para este sociólogo, o crime é um fato social 

normal porque ocorre de forma generalizada em todas as sociedades simples e 

complexas. De maneira oposta poderia ser visto como anormal ou patológico se fosse 

um fato restritivo a uma determinado agrupamento da sociedade. No entanto, é 

interessante perceber a importância que o autor atribui ao fenômeno quando descreve 

que: 

 

O crime é, portanto, necessário; está ligado às condições fundamentais 

de qualquer vida social mas, precisamente por isso, é útil; porque estas 

condições de que é solidário são elas mesmas indispensáveis à 

evolução normal da moral e do direito. Quanto mais fortemente se 

revela uma estrutura tanto maior é a resistência que ela opõe a 

qualquer modificação, e isto tanto acontece com disposições 

funcionais como anatômicas. Ora, se não houvesse crimes, esta 

condição não seria preenchida; pois tal hipótese supõe que os 

sentimentos coletivos teriam atingido um grau de intensidade 

desconhecido na história. Nada é bom indefinidamente e sem limite 

(DURKHEIM, 1978, p.99-100). 

Percebe-se que, de contrário, o autor só considera o crime como um fenômeno 

social patológico, se este atingir taxas muito acima dos índices habitualmente 

registrados em cada sociedade. Neste ponto de vista e na lógica de Durkheim, podemos 

considerar que, na atualidade a violência e a criminalidade são uma patologia social 

porque atingiram contornos assustadores. Em moçambique, o cenário da criminalidade 

violenta atingiu esses contornos já que, aos olhos de todos, verifica-se um crescimento 

da violência/criminalidade, sobretudo na vertente de crimes contra patrimônio (furtos, 

roubos e assaltos à mão armada); homicídios dolosos (voluntários); crime organizado, 

principalmente, à volta do tráfico internacional de drogas, entre outros (Maloa, 2012b). 

            

2.1.2. Modelos teóricos das causas da violência e criminalidade 

 

O caminho teórico e sociológico para a compreensão da criminalidade violenta 

em Moçambique contemporâneo, particularmente para compreensão das causas da 

violência e criminalidade com uso de arma branca nas cidades de Nampula, Pemba e 
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Lichinga deve começar com reflexões à volta da velha questão27 que sempre emerge 

quanto o temática de pesquisa está ligada à violência e criminalidade: quais são as 

razões que levam as pessoas a praticarem violência e criminalidade? 

Decifrar o que leva uma pessoa a cometer crime é uma tarefa bastante árdua 

(Cerqueira; Lobão, 2003). No entanto, apesar deste reconhecimento que tomo 

emprestado a Cerqueira e Lobão, tenho consciência que muitos estudos sociológicos 

foram aflorados sobre esta matéria, não obstante a existência de diferenças nas 

abordagens o que é normal em estudos científicos.  

Na verdade, a análise teórica das teorias explicativas da violência e 

criminalidade ajudam aos pesquisadores a decifrar variáveis de causação do fenômeno 

e, quiçá, na formulação de hipóteses que devem ser testadas (Nóbrega Júnior, 2015). No 

entanto, Alves (1986) aconselha no sentido de que: 

 

[...] sendo o delito um fenômeno humano e social, não podemos 

entender ou aplicar à sua origem ou gênese um conceito de causa no 

sentido absoluto ou exato que se concede, por exemplo, ao da 

Matemática, ao da Física ou ao das ciências naturais. 

 

Em verdade, a conduta humana não pode ser aprisionada ou reduzida 

sempre a termos ou aplicações rígidas, invariáveis, ocorrendo, aqui, 

uma certa relatividade, imponderabilidade, ausência de nexo causal 

fatal ou de relação causa-efeito sempre direta e necessária. Nem 

sempre, então, uma causa ou fator de crime produzirá fatalmente 

delito (ALVES, 1986, p.130-131). 

 

Neste sentido, os estudos sociológicos sobre as causas da criminalidade 

violenta podem ser realizados ora ao nível macrossociológico, ora ao nível 

microssociológico de acordo com as opções teóricas que podem ser complementares ou 

opostas (Giddens, 2009; Cerqueira; Lobão, 2003). 

Olhando a dimensão macro das causas da criminalidade violenta, Lima (2017) 

observa que são valorizadas variáveis processuais, estruturais e institucionais ou seja, 

desvenda-se a causa social da criminalidade colocando em jogo ‟[...] o peso dos 

determinantes políticos, culturais, econômicos e dos contextos sociais mais amplos e 

sua influência sobre os indivíduos que cometem crimes” (p.216). Aqui, por um lado 

procura-se saber quais são as variáveis macrossociais que pesam sobre o indivíduo e o 

                                                           

27 Esta velha questão é levantada nos estudos realizados por Nobrega Júnior (2015), Escobar (2001) e 

Saraiva (1999).  
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arrastam para prática do crime e, por outro lado, procura-se saber como esses elementos 

atuam sobre esse mesmo indivíduo (Lima, 2017). 

Uma segunda dimensão que é de índole microssociológica, característica da 

criminologia positivista, o estudo da violência e criminalidade é focalizada no indivíduo 

ou em pequenos grupos e “[...] partem do pressuposto de que o crime – a explicação de 

suas causas e o controle de sua ocorrência na sociedade – se deve aos fatores internos 

aos indivíduos que os motivam, ou melhor, os impulsionam a cometerem um ato 

criminoso” (CALHAU, 2009, p.63). Esta dimensão está relacionada com causa 

individual do crime, embora  num contexto mais amplo admita a influência das pessoas 

mais próximas como membros da família e grupos de amigos (Lima, 2017). Em fim, 

 

nestes termos, microssociologias devem ser definidas como correntes 

teóricas cujo foco de interesse ou de pesquisa é o plano micro da vida 

social, enquanto macrossociologias como correntes teóricas cuja 

atenção está voltada para o plano macro (ou transindividual) da 

realidade social. Alías, é importante que se saiba que [...] uma teoria 

microssociológica não implica negação do nível macro, dado que o 

que a caracteriza é apenas seu interesse analítico, mesmo raciocínio 

que se aplica para as terorias macrossociológicas (SELL; PAULA 

JÚNIOR, 2016, p.10, grifo nosso). 
  

No entanto, foi na esteira destas perspectivas que despontou uma das mais 

difundidas abordagens teóricas que colocava como causas da criminalidade as 

patologias individuais28 como traços de atavismo físico ou psíquico ligados à laços 

genéticos o que possibilitou criação de um tipo-ideal de criminoso nato29 (Machado, 

2008). Assim, esta perspectiva teve como seu maior expoente o criminologista Cesare 

Lombroso (1738-1794) que apesar de incluir em suas análises as causas sociais como 

possíveis influenciadoras dos indivíduos na prática de crimes, a sua enfase era dada à 

causas biológicas (Nóbrega Júnior, 2015). 

Um dos aspectos que na atualidade chama a atenção dos sociólogos, 

diferentemente do passado, é a relação que existe entre as teorias de explicação da 

                                                           

28 Devido ao seu cunho racista, já que vitimizava indivíduos com determinadas características físicas 

como perpétuas portadoras de desejo de prática de criminalidade, mais tarde foi abandonada (Cerqueira; 

Lobão,2003). 

29 Segundo Machado (2008), o tipo-ideal de criminoso nato seria indivíduo que estando geneticamente 

disposto para cometimento de crime, deveria apresentar algumas destas características físicas: ‟forma ou 

dimensão «anormal» da calota craniana e da face; fartas sobrancelhas; molares proeminentes; orelhas 

grandes e deformadas; dissimetria corporal; grande envergadura de braços, mãos e pés” (MACHADO, 

2008, p. 85). 
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criminalidade com o aprendizado social e, nestes termos, os cientistas sociais, 

particularmente os sociólogos, têm dado enormes contribuições no estudo da violência e 

criminalidade (Cerqueira; Lobão, 2004). Para encerrar explicações teóricas sobre a 

criminalidade, se apresentam resumidamente algumas teorias alencadas nos trabalhos de 

Cerqueira e Lobão (2003, 2004); Nóbrega Júnior (2015); Lima (2017); Scuro Neto 

(1998); Escobar (2001); Saraiva (1999); Machado  (2008); Calhau (2009); Sell e Paula 

Júnior (2016) e Giddens (2008). 

  

2.1.2.1. Modelo de teorias focadas nas patologias sociais 

 

Segundo Cerqueira e Lobão (2003, 2004), as teorias que explicam o 

comportamento criminoso a partir de patologias individuais dividem-se em três grupos: 

de índole biológica; psicológica e psiquiátrica. Como se verificou anteriormente, esta 

perspectiva associa-se ao limiar da ciência do crime (criminologia) e foi liderada pelo 

criminologista italiano (Lombroso). De acordo com esta perspectiva, ‟a formação óssea 

do crânio e o formato de orelhas, entre outras características, constituiriam indicadores 

da patologia criminosa” (CERQUEIRA; LOBÃO, 2003, p. 4-5). 

Com efeito, na senda de Calhau (2009), Lombroso juntamente com Beccaria 

romperam com a chamada criminologia clássica que era do tipo pré-científica ao 

inaugurar a era da criminologia científica mas  de índole positivista. Nessa mesma linha 

de pensamento de Calhau associa-se a ideia de que não seria imprudente considerar que, 

sobretudo, Cesare Lombroso (1835-1906) fosse quem impulsionou a ciência criminal a 

partir do século XIX onde, igualmente, teve repercurssões no decurso do século XX e, 

ainda, nos dia de hoje têm-se feito abordagens biopsíquicas da criminalidade a moda 

Lombrosiana (Machado, 2008).  

Não obstante a existência de radicais e ortodoxos no campo de pesquisas 

criminológicas, atualmente, os estudos que focalizam em patologias individuais são 

desenvolvidos conjugando características biopsicológicas do indivíduo com seu 

histórico de vida pessoal e relações sociais (Cerqueira; Lobão, 2004) já que, segundo 

estes autores, os investigadores no campo da biologia e na psicologia se movem na 

  

[...] ideia de que haveria disfunções ou desvios de características do 

criminoso em relação ao não criminoso para ideia de que a 

criminalidade se constituiria em espécie de ajustamento de problemas 

mentais ou biológicos que o indivíduo teria conectado a outros 
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problemas derivados de relacionamentos sociais. É por isso que, por 

essa perspectiva, esses estudos têm, crescentemente, se aliado a outras 

teorias de estrutura social e cultural para explicar a criminalidade 
(CERQUEIRA; LOBÃO, p. 2004, p. 237-238). 

 

Importa referir aqui – observando apenas o seu legado na pesquisa 

criminológica - que o grande contributo de Lombroso não se circunscreve na sua teoria 

de delinqüente nato mas no método usado para chegar a tal teoria: o método empírico 

(Calhau, 2009). 

Em sintese, embora com inclusão dos fatores externos ao  criminoso, as 

abordagens das teorias focadas nas patologias sociais continuam ainda a privilegiar as 

características interiores do indivíduo, ou seja, a inclusão dos fatores físico e anatômicos 

na figura do delinquente, razão pela qual persiste o descrédito quando a sua 

cientificidade. Há esse descrédito porque é impossível provar cientificamente de que a 

má formação congênita do indivíduo ou a sua compleição física musculosa constituam 

fatores de envolvimento na atividade criminal. Nesse sentido, como inicialmente ficou 

evidenciado, as pesquisas ao nível das raizes individuais do comportamento delinquente 

continuam até aos nosssos dias tanto ao nível dos tipos físicos como no domínio 

psicogenético (Barata, 2004), muito embora Giddens (2008) tenha obsevado que, até 

então, não existem argumentos científicos que explicam a relação entre estes traços 

físico e anatômicos com a criminalidade.  

 

2.1.2.2. Modelo de teoria de desorganização social 

 

Foi inicialmente desenvolvido pela Escola de Chicago30 (1920-1930) através 

dos sociólogos Clifford Shaw e Henry McKay (Ferreira Santos, 2016). Assim, como 

explicam Cerqueira e Lobão (2003, p.5), este modelo teórico era direcionado às 

comunidades locais, estas concebidas pelos autores como sendo ‟[...] um complexo 

sistema de redes de associações formais e informais, de relações de amizades, 

parentescos e de todas as outras que de alguma forma contribuam para o processo de 

socialização e aculturação do indivíduo” condicionado por um conjunto de fatores 

estruturais, como status econômico, heterogeneidade étnica, mobilidade residencial, 

desagregação familiar e urbanização.  

                                                           

30 O aparecimento da Escola de Chicago está intimamente ligada às pesquisas realizadas no Depatamento 

de Sociologia da Universidade de Chicago do qual foi criado em 1890 (FURQUIM, 2018). 
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De acordo com os defensores deste modelo, o que definiria como causa da 

violência e da delinquência assim como da criminalidade seriam problemas ligados ao 

colapso demográfico, à urbanização descontrolada e ao desajuste social provocado por 

diversos fatores como: espaços urbanos deteriorados, tráfico e consumo de drogas em 

espaços abandonados pelo poder público do dia, formação de jovens de conduta 

duvidosa, ambientes familiares desajustados, falta de figura paterna, violência 

doméstica, entre outros (Nóbrega Júnior, 2015). É importante referir que todos os 

trabalhos desenvolvidos pela Escola de Chicago na vertente da criminalidade tinham em 

conta a relação entre este fenômeno e a organização do espaço urbano (Calhau, 2009). 

Assim, a Escola de Chicago como precedente da Escola positivista surge como resposta 

aos desafios impostos às ciências sociais, particularmente à sociologia criminal, para dar 

vaso as inquientações que continuavam a persistir relativamente aos motivos de 

causação do crime. 

 Tal como observou Furquim (2018), de ponto de vista sociológico , o conceito 

da desorganização social deve ser percebido como ausência ou perda de influência das 

regras socialmente determinadas como condutas que devem orientar uma determinada 

sociedade. Corroborando a ideia de Furquim, Melo e Matias (2015, p.367) referem que 

a desorganização social é uma “[...] inabilidade de uma comunidade estruturar e 

compreender valores em comum de seus habitantes e preservar um efetivo controle 

social”. Na verdade, o que teria acontecido na cidade de Chicago foi que a 

desorganização social manifestava-se, sobretudo, nos bairros pobres, habitados 

majoritariamente por imigrantes que procuravam melhoraria  das suas condições de vida 

(FURQUIM, 2018). Assim, como afiança Barata (2004), não foi ao acaso que esta 

perspectiva foi desenvolvida na Universidade de Chicago, porquanto: 

 

Chicago é um caso paradigmático do padrão de desenvolvimento e 

organização das cidades norte americanas. Em poucos decénios, 

conhece um crescimento espetacular: de 4.500 habitantes em 1840 

passa um milhão em 1890 e, em 1910, já ultrapassa os dois milhões! 

Para além disso, este crescimento pauta-se por uma grande 

diversidade étnica, linguística e cultural, resultado de sucessivas vagas 

de imigração – de alemães, ingleses e irlandeses por volta de 1800, 

escadinavos, polacos, italianos e judeus por volta de 1900, agricultores 

desapossados e negros provenientes dos estados do sul nas primeiras 

décadas do século passado. Esta população vai-se agrupando em 

ghettos e slums – bairros relativamente fechados e aparentemente 

desordenados, de habitações pequenas e de má qualidade – onde 

emergem inúmeras patologias sociais – toxicodependências, 
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delinquência, crime, prostituição, abandono, etc. (BARATA, 2004, 

p.15, grifo nosso). 

 

Enfim, como no passado, atualmente, os problemas gerados pela 

desorganização social são inúmeros e, as vezes, as autoridades político-administrativas 

das cidades não conseguem encontrar soluções acertadas para a sua superação, o que 

torna difícil a vida dos seus moradores. Frequentemente, na teroria de desorganização 

social, os pesquisdores usam por exemplo indicadores baseados em registros sobre a 

mobilidade residencial, pobreza, famílias separadas, urbanização e heterogeneidade 

étnica, relacionando-os com a ocorrência do fenômeno crime (Melo; Matias, 2015). 

Ao terminar a revisão bibliográfica sobre o  modelo das teorias focadas na 

desorganização social, devo referir que a contribuição dos seus autores nas pesquisas 

sobre a criminalidade foi enorme na medida em que diminuiram a hegemonia das 

teorias positivistas e abriram espaço para novo entendimento teórico dos determinantes 

da violência e da criminalidade, ao que Calhau (2009, p.63) considerou uma completa 

viragem no que diz respeito a sua forma de abordagem, ou seja, quanto o universo 

estudado: “de um estudo de criminalidade  focado no indivíduo ou em pequenos grupos, 

a criminologia passou a se preocupar com grande ênfase no estudo da 

macrocriminalidade [...]” sendo para isso, fundamental o uso de inquéritos sociais 

(social surveys) – um instrumento para obtenção de índice da criminalidade em uma 

cidade ou bairro (Calhau, 2009). Outrossim, subscrevo a ideia de que, a Escola de 

Chicago, particularmente o Departamento de sociologia, contribuiu decisivamente para 

o progresso da ciência criminológica uma vez que: 

 

[...] a sua importância não foi apenas a de ter redifinido o conceito de 

patologia na esfera individual e biológica para a esfera social, mas o 

ter mesmo contribuído para refutar empiricamente as teorias 

eugenistas que explicavam os problemas das cidades norte-americanas 

em função do patrimônio genético das populações imigrantes, 

considerado inferior e degenerado (BARATA, 2004, p. 15). 

 

 

2.1.2.3. Modelo da teoria da associação deferencial ou teoria do aprendizado social 

 

Conforme descreve Nóbrega Júnior (2015, p.75), este modelo teórico 

formulado por Sutherland nos anos 1930 e, posteriormente, seguido pelo seu 

colaborador Cressy, ‟[...] parte da hipótese de que as bases da conduta humana têm suas 

raízes no aprendizado que as experiências diárias enseja ao indivíduo”, ou seja, o seu 
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foco de análise está centrado no princípio segundo qual o comportamento das pessoas, 

principalmente do grupo etário juvenil, é determinado a partir das suas experiências 

pessoais com relação a situações do grupo de convívio (Cerqueira; Lobão, 2003). Neste 

contexto, 

 

O homem, segundo esta explicação, atua de acordo com as reações 

que a sua própria conduta recebe dos demais, de modo que o 

comportamento individual acha-se permanentemente modelado pelas 

experiências de vida cotidiana. Nesta perspectiva, o crime não é algo 

anormal nem sinal de uma personalidade imatura, mas um 

comportamento ou hábito adquirido, isto é, uma resposta a situações 

reais que o sujeito aprende no seu dia-a-dia (NÓBREGA JÚNIOR, 

2015, p.75, grifo nosso). 

 

De acordo com esta perspectiva, o contexto em que o indivíduo está 

envovlvido (família, grupo de amizades e a comunidade em geral) desempenharia um 

papel extremamente importante, muito embora os efeitos decorrentes da interação 

desses atores seja indireto. Nos seus estudos sobre temáticas como criminalidade do 

colarinho branco, delinquência econômica e profissional e sobre os níveis de 

inteligência do infrator, Sutherland concluiu que a conduta desviada não pode ser 

amputada a disfunções ou inadaptação dos indivíduos das classes mais pobres de ponto 

de vista socioeconômico, mas sim a aprendizagem efetiva dos valores criminais e isso 

pode acontecer em qualquer cultura (Torres; Bertoncini, 2015).  

No entanto, fica evidente que a explicação do comportamento criminal 

seguindo o modelo da teoria da associação deferencial/teoria do aprendizado centra-se 

na interação e aprendizagem dos indivíduos, portanto, durante o processo de 

socialização onde para o efeito, a comunicação é fundamental. Assim, o crime: 

 

Não é algo fortuito ou irracional: o crime se aprende. A capacidade ou 

destreza e a motivação necessárias para o delito se aprendem mediante 

o contato com valores, atitudes, definições e pautas de condutas 

criminais no curso de processos normais de comunicação e interação 

do indivíduo com seus semelhantes. Requer, pois, uma aprendizagem 

ativa por parte do indivíduo. Não basta viver em meio criminogênico, 

nem manifestar determinados traços da personalidade ou situações 

frequentemente associadas ao delito. Não obstante, em referido 

processo participam ativamente, também os demais (NÓBREGA 

JÚNIOR, 2015, p.76). 

 

Diferentemente do modelo de teoria de desorganização social que olha a 

criminalidade como produto das camadas sociais mais desfavorecidas do universo da 
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sociedade, o modelo da teoria de associação diferencial cujo expoente máximo é Edwin 

Hardin Sutherland (1883 – 1950) verificou que o crime também é praticado pelas 

classes privilegiadas de ponto de vista econômico. Sobre esta questão, esclarecem 

Torres e Bertoncini (2015, p.189), “[...] o crime não pode ser definido simplesmente 

como uma disfunção de pessoas de classes menos favorecidas, não sendo excluídas 

destas”. Na verdade, em sua obra White Collar Crime, Sutherland observou que tanto a 

criminalidade de colarinho branco praticada pelos indivíduos economicamente mais 

fortes quanto outras criminalidades sistêmicas eram todas aprendidas (França, 2014), ou 

seja, “[...] a causa do comportamento delitivo repousaria nas associações entre os 

indivíduos” (FRANÇA, 2014, p.70) em ambiente de aprendizagem. Igualmente, o 

postulado da teoria de associação diferncial de Sutherland  sustenta que 

 

O comportamento criminoso, como qualquer outro, é consequência de 

um processo que se desenvolve no meio de um grupo social, ou seja, é 

algo que se produz por intermédio da interação com indivíduos que, 

no caso, violam determinadas normas. Sendo assim, a causa geral para 

o delito, em todo agrupamento social, seria a aprendizagem, [...] não 

de um processo pedagógico, mas do resultado de contato com atitudes, 

valores, pautas de conduta e com definições favoráveis a 

desobediência da lei (SOUZA, 2011, p. 111). 

 

Relativamente ao crime de colarinho branco “White Collar Crime”, os seus 

autores para além de serem pessoas com capital econômico e social estabilizado e com 

historial de sucesso são, em simultâneo, privilegiados de ponto de vista intelectual e, 

por isso, têm uma forma de pensar diferente das pessoas comuns (Torres; Bertoncini, 

2015), fato que não deixa de serem considerados como criminosos, pois que: 

 

[...] o delinquente econômico que pratica a ação de forma dolosa e 

organizada para atingir suas finalidades ilegítimas, conduzido por sua 

conduta tipicamente racional, além de influente e prestigioso, deve ser 

tomado como um dos criminosos mais frios e lesivos, pois, incetivado 

pelo anseio de maiores lucros, atua compreendendo que as 

consequências negativas da sua conduta delituosa são mínimas, se 

relacionadas com  efeitos almejados por suas ações (TORRES; 

BERTONCINI, 2015, p.190) 

 

De acordo com o pensamento de Sutherland, o que diferencia o criminoso de 

colarinho branco do criminoso comum são os conceitos que estes têm de si mesmo e do 

conceito que a sociedade tem sobre eles, o que significa que “ o criminoso comum se vê 

como um delinquente e assim é visto pelo público em geral. O criminoso do colarinho  
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branco, ao contrario, se vê como um cidadão respeitável e, de modo geral, assim é 

considerado pelo público em geral” (FISCHER, 2011, p.17). 

Nesta perspectiva, nota-se que a essência da teoria de associação diferencial 

reside no fato de ela pretender fazer explicações de comportamento criminoso ou 

delinquente fora dos preceitos sócio-econômicos31 do agente prevericador e valorizar os 

mecanismos de aprendizagem do comportamento criminal no contexto da interação com 

outros membros da sociedade. No entanto, vozes de analistas não tardaram a chegar, 

criticando os preceitos desta teoria como nos faz perceber França (2014, p.71) quando 

afirma que: 

No que toca à concepção da associação diferencial, muito se criticou a 

generalização, a simplicação e mecanização do processo de 

aprendizagem. Policiais e agentes penitenciários, por exemplo, têm 

contato frequente com criminosos, mas não necessariamente se 

convertem em delinquentes. Do mesmo modo, a padronização teórica 

desconsiderava a incidência de fatores individuais da personalidade e 

ignorava a existência de crimes estranhos a padrões racionais e 

utilitários (FRANÇA, 2014, P.71). 

 

Se a teoria de associação diferncial teve este e outros deméritos, a verdade é que 

impulsionou o campo da sociologia do crime ao trazer à ribalta novas concepções sobre 

a criminalidade. Diferentemente da corrente positivista que estava centrada no perfil 

biológico do indivíduo criminoso, esta introduz o elemento “aprendizado social” na 

abordagem do crime e coloca de fora a hipótese de falta de condições de sobrevivência 

como fator de causação de crime. Na teoria de associação diferencial, como em todas as 

teorias interacionistas, o crime é visto como um fenômeno socialmente construído 

(Giddens, 2008). 

 

2.1.2.4. Modelo de teoria do controle social  

O crime como problema público conduz, sistematicamente, a um isolamento 

social e com ele cresce no imaginário social, a cultura de medo que provoca sensação de 

insegurança a todos os cidadãos (Duarte; Silva, 2004). Assim, como forma de reduzir 

essa insegurança, em cada sociedade estabelecem-se mecanismos de vigilância e de 

controle social. No entanto, como refere Calhau (2009, p.52), “o termo aparece em 

estudos sociológicos do século XIX. Esses estudos examinaram os meios que aplica a 

                                                           

31 Dito de outra maneira,  a teoria de associação diferencial não compactua com argumento de que a 

criminalidade resulta da falta de condições de sobrevivência dos seus praticantes, ou seja, não deve ser 

entendida como produto do empobrecimento das camadas desfavorecidas na estrutura social. 
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sociedade para pressionar o indivíduo a adotar um comportamento conforme os valores 

sociais, e, dessa forma, garantir uma convivência pacífica”. 

  A partir do ponto de vista dos funcionalistas e estruturalistas sobre a sociedade 

no sentido de que, é um organismo vivo32 que, merece a sua manutenção é importante 

refletir, ainda que seja de forma incipiente, a contribuição do modelo teórico de controle 

social. Nestes termos, o controle social é visto: 

 

[...] como o resultado do conflito entre os impulsos que conduzem à 

atividade criminal e os dispositivos físicos e sociais que a detêm. Esta 

teoria não está muito interessada em perceber as motivações que 

conduzem aos crimes; pelo contrário, assume-se que as pessoas agem 

racionalmente, e que dada oportunidade, todos podem enveredar por 

atos desviantes. Afirma-se que muitos tipos de delitos são o resultado 

de “decisões situacionais” – uma pessoa tem uma dada oportunidade e 

é motivada a agir (GIDDENS, 2008, p. 217). 

 

Num trabalho intitulado “Estado, Sociedade e Controle social” de Silva, 

Ferreira e Barros (2008), o termo controle social é concebido de ponto de vista empírico 

sob diferentes perspectivas, referindo que nas sociedades modernas e contemporâneas o 

debate a volta do conceito direciona-se em dois enfoques: um relacionado ao controle 

que o Estado exerce sobre os cidadãos e outro, ao controle que os cidadãos exercem 

sobre o Estado. Assim, de ponto de vista da responsabilização, o controle social é 

partilhado entre a sociedade e o Estado. 

Almeida Santos (2011) vê o conceito de controle social como sendo ‟as formas 

organizadas de reação social ao crime, ao desvio ou a determinadas situações-problema, 

objeto de punição ou regulação especial”(p.36-37).  

Uma outra visão do conceito de controle social é partilhada por Bottomore 

(1970), do qual considera como conjunto de valores e normas por meio do qual as 

tensões e conflitos entre indivíduos e grupos são resolvidos ou minorados com a 

finalidade de garantir a solidariedade de um grupo de dimensão ainda maior. O autor 

distingue entre os diferentes tipos de controle social as agências e meios que são 

considerados como veículo de controle. Para ele, os principais tipos de controle social 

são o costume e a opinião, a lei, a religião, a moral e a educação (conhecimento e 

ciência). Quanto às agências de controle social, Bottomore aponta o sistema 

                                                           

32 Os funcionalistas estabelecem uma analogia entre o organismo vivo e a sociedade da qual a função de 

uma parte é útil para a manutenção de toda sociedade. Quanto aos estruturalistas, referem a conectividade 

entre as partes. Esta conectividade deve ser estável e regular. 
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educacional, sistema político, as igrejas e outros órgãos religiosos, a família e muitas 

outras organizações especializadas na matéria. 

Em qualquer sociedade, afiança Calhau (2009), 

 

o controle social é exercido  das mais variadas formas, podendo ser 

discreto, tênue, defuso, como um olhar de reprovação de um professor 

ao aluno que demonstra não ter realizado uma tarefa de pesquisa 

prévia quando havia uma instrução anterior, e pode chegar a ponto de 

levar uma pessoa a ser presa pela prática de um delito, com a 

utilização da pena, instrumento mais poderoso e duro utilizado pelo 

Estado ao exercer o controle social formal (CALHAU, 2009, p.53). 

 

No entanto, Bottomore (1970, p.177) adverte que “o controle social como 

regulamentação do comportamento por valores e normas deve ser contrastado com a 

regulamentação pela força”, muito embora essas duas formas não estejam totalmente 

separadas na realidade social cotidiana e, ainda, o autor faz referência que: 

 

A sanção final da lei é a coação física, e a força física pode entrar de 

forma mais ou menos destacada em todos os tipos de controle social, a 

opinião pública pode transformar-se em violência da multidão, o 

sentimento religioso pode transformar-se em perseguição religiosa e 

na queima de hereges. Por outro lado, a coação física em si é mais 

efetiva quando pode ser justificada em termos de valores aceitos por 

todos, e, mesmo no caso mais extremo do governo pela força, o grupo 

dominante deve estar unido por outro meio qualquer (BOTTOMORE, 

1970, p.178). 

Assim, julga-se que apesar do homem ter um caráter gregário que o acompanha 

desde os primórdios da humanidade, o controle social é indispensável para suavizar os 

ânimos e outras condutas maléficas. Zedner (s/d, p.138) partilha a visão de Bottomore 

sobre o contraste do controle social entre a ideia de regulamentação do comportamento 

por valores e normas e a de regulamentação pela força na medida em que considera que 

este conceito “repousa na crença de que a ordem não é mantida apenas, nem 

principalmente, por sistemas jurídicos ou sanções, mas é, sim, o produto de instituições, 

relações e processos sociais mais amplos”. Assim, o controle social é necessário na 

medida em que garante a manutenção da ordem social pré-estabelecida.  

Cerqueira e Lobão (2004) observam que diferentemente de outros modelos 

teóricos que explicam as causas do crime, ou seja, o porquê as pessoas cometem 

delitos/crimes, o modelo de teoria do controle social ‟[...] busca entender por que 

algumas se abstêm de cometê-los” (p.242). Assim, este modelo teórico preconiza que 

“[...] quanto maior o envolvimento do cidadão no sistema social, quanto maiores forem 
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os seus elos com a sociedade e maiores graus de concordância com os valores e normas 

vigentes, menores seriam as chances de esse ator se tornar um criminoso” 

(CERQUEIRA; LOBÃO, 2004, p.242). 

No desenvolvimento deste modelo teórico, emergiram discussões que 

apontaram o espaço como elemento de influência no cometimento de crime com maior 

enfoque nos seguintes fundamentos teóricos: a) teoria das atividades de rotina, b) teoria 

das janelas quebradas; c) teoria de escolha racional; d) teoria de prevenção do crime 

(Ferreira Santos, 2016). No quadro que se segue, descrevem-se ideias fundamentais 

destes fundamentos teóricos. 

Quadro 1 - Fundamentos teóricos do modelo da teoria de controle social 

 

Ordem Fundamento teórico Autores Principais traços característicos 

    1 

 

 

Teoria das atividades de 

rotina 

Cohen e Felson (1979); 

Felson e Clarke (1998). 

• Assume como hipótese para  a 

ocorrência de crime a coexistência 

da vítima, de um agressor em 

potencial e a presença ou ausência 

de elementos dissuasórios. 

   2 Teoria das janelas 

quebradas 

 

 

Wilson e Kelling 

(1982) 

 

 

 

 

• Defende que uma simples janela 

quebrada sinaliza falta de 

preocupação ou cuidado de quem é 

proprietário o que pode levar a 

outros danos ou mesmo contaminar 

toda área, levando a deterioração 

física do local, assim como das 

relações sociais, havendo 

necessidade de corrigir o problema 

antes do seu agravamento. 

   3 Teoria da escolha racional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clarke e Cornish 

(1985) 

 

 

 

 

 

 

• Defende que o crime é resultado de 

uma decisão econômica, ou seja, o 

criminoso calcula entre vantagens 

que pode obter com o crime, como 

por exemplo dinheiro,  sexo, 

aventura, perigos e entre outros. 

• Conduta criminosa resulta de uma 

decisão racional. 

   4 Teoria de prevenção do 

crime 

Clark (1980)  • Baseia-se na ideia de que o crime 

pode ser prevenido ora com a 

redução das oportunidades presentes 
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no espaço que favorecem a sua 

prática, ora aumentando-se os riscos 

para o criminoso no que se refere à 

prática do crime. 

            Fonte: adaptado pelo autor através de Ferreira Santos (2016) e Nóbrega Júnior (2015) 

  

Nas grandes cidades moçambicanas, particularmente nas três cidades objeto 

deste estudo, o controle social da criminalidade violenta é feito pelas comunidades 

urbanas através do policiamento comunitário e pelas autoridades policiais.  Com a 

função de manter a segurança e tranquilidade no seio dos moradores, o policiamento 

comunitário33 é exercido por alguns membros da comunidade, selecionados dentre 

aqueles indivíduos que apresentam comportamento são e que mostram sua 

disponiblidade em colaborar na manutenção da segurança pública ao nível do bairro. 

Regra geral, o trabalho de policiamento comunitário toma o caráter voluntarista na 

medida em que não existe salário. De vez em quando, como forma de agradecimento 

pelos serviços prestados, há apenas umas gorgetas dadas pelos moradores. No que 

concerne as autoridades policiais, concebidas como membros de uma instituição 

formalmente constituida - “Polícia da República de Moçambique” - através da Polícia 

de Segurança Pública, têm a função de manter a ordem, segurança e tranquilidade 

públicas. 

No entanto, como refere Zaluar (1994), o que existe nestas duas instituições de 

controle social34 da criminalidade violenta é um paradoxo da (in)convivência na medida 

em que a relação entre eles, construída fundamentalmente através de ‟[...] imagens e 

ideias que ficam crsitalizadas em cada uma das partes [...]” ( ZALUAR, 1994, p. 10) e 

que é fruto das suas vivências, é marcada por acusações recíprocas constantes. Do lado 

das comunidades persitem ideias de que os policiais nada fazem para repor a ordem 

social na medida em que os criminosos não são levados à justiça e mesmo sabendo da 

insconstitucionalidade de suas práticas. Assim, a solução de saída é fazer justiça com as 

suas próprias mãos através da prática de linchamentos. A este propósito, Maloa (2012b) 

fala da crise do sistema de justiça criminal na medida em que este está infestado de 

                                                           

33 Embora seja de iniciativa da comunidade e, neste caso, com caráter voluntarista e informal, o 

policiamento comunitário é monitorado pelas autoridade policiais. 

34 Do lado das comunidades urbanas destacam-se organizações não governamentais de defesa dos direitos 

humanos, associações de moradores e instituições religiosas. Do lado dos policiais, estão as instituições 

do Estado que tratam da justiça.  
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corrupção que se manifesta principalmente através de suborno (proprinas) e extorsão o 

que na ótica do autor, “a consequência mais grave deste processo é a descrença dos 

cidadãos nas instituições encarregadas de conter o crime, principalmente os que são 

encarregados de distribuir e aplicar sanções para os autores criminais” (MALOA, 

2012b, p. 66). 

Do lado dos policiais, a ideia que fica é a conivência de alguns membros das 

comunidades. Assim, dados resultantes de trabalho de campo indicam que dos 184 

sujeitos que responderam a questão do inquérito por questionário ‟ relação entre a 

polícia e a população do bairro onde reside” nas três cidades, 48.9% consideram que 

esta relação nem é boa e nem é má/ruim, 15.7% classificaram-na de má/ruim e 11.4% 

de muito má ou muito ruim. As restantes percentagens foram distribuídas nas variáveis 

muito boa (7.6%); boa (16.4%). Desde modo, contando com a percentagem dos que 

consideram que a relação nem é boa e nem é má/ruim com os que classificam-na de 

má/ruim e muito má/ruim perfaz 76% contra  24% dos que consideram ser muito boa e 

boa.  

Do que se pode constatar destes dados é o fato da maioria dos inquiridos não 

conseguir se identificar claramente de que lado tende a situar-se está relação já que é 

óbvio a insatisfação da população relativamente a atividade policial. Ademais, a 

descredebilização da população não acontece apenas em relação à polícia. Ela está 

gerneralizada, como nos comprova o relatório da Open Society Initiative for Southern 

Africa (OSISA) publicado em 2012 sobre a avaliação do crime e violência em 

Moçambique onde constatou que, em Moçambique, a corrupção gerneralizada afeta  os 

“[...] níveis de confiança dos cidadãos nas instituições do Estado e compremete a 

construção de um sistema imparcial da justiça”(REISMAN; LALÁ, 2012, p. 22).  

A partir de Nhanale (2017) compreende-se que até a Procuradoria Geral da 

República que deveria ser exemplar na punição de todos incumprimendores dos 

preceitos legais, a título de exemplo, em 2014, esta instituição registrou 906 casos de 

corrupção em diferentes instituições estatais de todo o País e, destes, tiveram acusação 

formalizada somente 239 casos, tendo sido julgados, na globalidade, apenas 79 casos o 

que na perceção de muitos cidadãos, a justiça está muito longe de ser justa. 

 Terminada a abordagem de controle social parece agora conveniente debruçar 

sobre a consciência coletiva, elemento importante na análise da problemática da 

violência e do crime.  
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Será que a fraca consciência coletiva gera violência35/crime? Esta é a questão 

que debaterei ao longo dessa abordagem teórica. Durkheim, patrono do conceito de 

consciência coletiva, aborda em sua obra “Da divisão social de trabalho” as diferenças 

entre sociedades numerosas e pouco numerosas relativamente as suas consciências 

coletivas. Este autor explica que: 

Para certificar-se, basta comparar as grandes cidades com as 

pequenas. Nestas últimas, quem procurar emancipar-se dos usos 

dominantes enfrenta resistências que, por vezes, são vivíssimas. 

Qualquer tentativa de independência é objeto de escândalo público, e 

a reprovação geral a ela ligada é de natureza a desencorajar os 

imitadores. Ao contrário, nas grandes cidades, o indivíduo é muito 

mais emancipado do jugo coletivo; este é um fato experimental que 

não pode ser contestado. Quando a atenção de todos está 

constantemente fixada sobre o que cada um faz, o menor desvio é 

percebido e logo reprimido; inversamente, cada um tem tanta maior 

facilidade de seguir o seu próprio caminho quanto mais fácil for 

escapar desse controle (DURKHEIM, 1979, p. 300 -301). 

Diante desta comparação percebe-se que, quando maior for o aglomerado 

populacional, maior é a dificuldade de exercer controle social sobre os seus membros e, 

consequentemente, abrem-se espaços que glorificam as consciências individuais. 

Durkheim refere ainda que 

Quando mais extenso e denso for um grupo, mais a atenção coletiva 

dispersa numa ampla superfície é incapaz de seguir os movimentos de 

cada indivíduo porque ela não se torna maior, ao passo que estes se 

tornam mais numerosos. Ela se concentra em demasiados pontos ao 

mesmo tempo para poder se concentrar em algum. A vigilância se faz 

menos bem, porque há demasiadas pessoas e coisas a vigiar 
(DURKHEIM, 1979, p.301). 

No entanto, para que o controle social seja efetivo e se mantenha a consciência 

coletiva, Durkheim (1979) propõe que a sociedade seja fracionada em pequenos grupos 

que evolvam por completo o indivíduo porque de contrário, tanto o controle social 

como a consciência coletiva debilitar-se-ão a medida que as divisões vão 

desaparecendo. No meu ponto de vista, tal proposta é impraticável na medida em que é 

quase impossível efetuar essa divisão numa altura em que se vive num mundo 

globalizado.  

                                                           

35 A violência referida neste trabalho é aquela que Pimenta (1996, p.18) considera como sendo “[…] do 

sangue, da carne, ou seja, a violência explícita de forma- não só sentida como também praticada-sofrida 

no dia-a-dia”. Outrossim, é a violência referenciada por Serra (2018). 
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Relativamente a questão colocada anteriormente, se a fraca consciência 

coletiva gera violência/crime, penso que não é exatamente isso que defendem os 

especialistas na matéria. Sabe-se que onde existe fraca consciência coletiva, emergem 

consciências individuais que são propensas aos comportamentos desviantes. Quando a 

consciência coletiva é fraca, os indivíduos ficam menos controlados e, 

consequentemente, a sociedade fica mais propensa aos atos que ferem a conduta do 

grupo. 

Diante do que foi exposto, se pode considerar que, socialmente, o crime é um 

problema. Na perspectiva funcionalisa, as posições teóricas de Durkheim sobre a 

problemática do crime podem ter sustentabilidade  se se julgar que na sociedade “tudo 

tem função”, neste caso, o crime existe porque une as pessoas contra outras ameaças 

que, na ausência deste, não haveria necessidade das pessoas armarem-se e se 

defenderem contra essas ameaças. É importante sublinhar o caráter normal deste 

fenômeno e, por via disso, estar presente em todas as sociedades. No entanto, como 

pontuou Durkheim, apenas passa a ter caráter anormal quando ultrapassa a normalidade.   

 

2.1.2.5. Modelo de teoria da ecologia humana ou teoria ecológica 

 

Conforme Ferreira Santos (2016), este modelo teórico defende que a sociedade, 

assim como o espaço geográfico determinado têm uma forte influência na gênese da 

violência/criminalidade. Tendo sido desenvolvido por Robert Park na Escola de Chicago 

(EUA), este modelo influenciou grandemente em muitos estudos posteriores no que diz 

respeito a relação entre o crime e espaço urbano (Calhau, 2009). Para os teóricos da 

ecologia humana, o crime não é algo que é determinado pelas pessoas de forma 

individualizada, mas sim pelo grupo a que pertencem, o que faz com que o meio físico e 

social seja determinante (Calhau, 2009). Globalmente, Park entendia que a causa 

principal da ocorrência de crime é a quebra dos processos de socialização primária 

enfluenciados, como é evidente, pelo ambiente urbano (Machado, 2008). Assim, para a 

prevenção da crimiminalide, Park propunha: 

 

O desenvolvimento de ações organizadas do tipo comunicacional, 

criadas pelo controle público e formando “regiões morais”. Elabora 

assim o conceito de playground que concebe como áreas de lazer, 

monitorizadas e controladas pelas instâncias de socialização 

secundária do tipo local, nomeadamente associações permanentes 

ligadas à escola, igreja e outras instituições comunitárias, 
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especialmente dirigidas a crianças e jovens, e que conseguissem criar 

vínculos entre as pessoas desde a infância, como forma preencher o 

espaço formador que antes era ocupado pela família. Esta intervenção 

justificava-se num quadro em que as condições de vida urbana fizeram 

com que muitos lares fossem transformados em meros dormitórios 

(MACHADO, 2008, p.129). 

 

Cerqueira e Lobão (2003) referem que a explicação dos determinantes da 

violência e criminalidade usando modelo da teoria ecológica é feita numa amplitude 

integral através do enfoque à vários níveis - estrutural, institucional, interpessoal e 

individual, já que empiricamente, percebeu-se que ‟[...] a violência e a sua tolerância 

variam significativamente entre sociedades, entre as comunidades e entre os vários 

indivíduos” (p.19). A teoria da ecologia humana situa a cidade como um elemento 

motivador da criminalidade, ou seja, ela é produtora da delinquência, uma vez que é 

neste meio onde convergem vários fatores que podem ser elementos motivadores à 

incidência de crimes (Calhau, 2009; Ferreira Santos, 2016). Para tanto, é importante 

compreender que: 

 

[...] essa abordagem, mais do que atribuir importância a determinadas 

características isoladas, o modelo [...] considera que a combinação de 

tais atributos pertencentes àqueles diferentes níveis ocuparia um papel 

central para explicar a violência. Por outro lado, esses vários níveis se 

reforçariam a depender da sua combinação. Dentre as variáveis que 

constituiriam os níveis supramencionados, no plano individual há o 

histórico pessoal, os fatores ontogenéticos e as respostas da 

personalidade individual diante de situações de tensão. No contexto 

mais íntimo do indivíduo, onde a violência poderia se processar, há as 

relações interpessoais com familiares e com outros conhecidos 

íntimos. No plano instituicional figuram as associações formais e 

informais comunitárias, profissionais, religiosas, ou outras redes 

sociais em que haja a identidade dos grupos. No nível macroestrutural 

inserem-se as estruturas econômica, política e social que incorporam 

crenças e normas culturais que permeiam a sociedade [...] 

(CERQUEIRA e LOBÃO, 2003, p.19). 

 

Como se pode depreender, estes autores ao se referirem da amplitude 

integralizada na explicação dos determinates da violência e criminalidade querem, de 

forma implícita, recomendar aos pesquisadores da necessidade de fazer o uso cruzado 

de modelos teóricos e, quiçá, reconhecer a existência de muitas causas de 

violência/criminalidade. Alías, sabe-se que, ‟sociologicamente existem várias 

explicações do comportamento individual e coletivo, e, também, do comportamento 
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criminoso” (NÓBREGA JÚNIOR, 2015, p.85). Sobre essa amplitude integralizadora, 

veja o quadro abaixo representado. 

  

Quadro 2 - Amplitude integralizada para a causalidade da violência 

 

Ordem         Níveis    Principais traços caraterísticos 

 1    Individual Histórico pessoal e biopsicológico, personalidade. 

 2    Interpessoal Contexto mais próximo às relações individuais: 

família; amigos, entre outros. 

 3    Institucional Redes formais e informais de trabalho,  

comunidade. Examinam-se os contextos 

comunitários nos quais estão enseridas as relações 

sociais (escolas, locais de trabalho e bairros) e a 

partir disso, identificam-se as caraterísticas dos 

cenários associados às vítimas e agressores. 

 4    Estrutural Ao nível macro: político, econômico e cultural. 

Estão em evidência os fatores mais significativos 

da sociedade que influenciam as taxas de 

violência. 

Fonte: Adaptado pelo autor através de Cerqueira; Labão (2003).  

 

2.1.2.6. Modelo de teoria estrutural-funcionalista de desvio e de anomia 

 

Primeiramente, o conceito de anomia foi desenvolvido por Durkheim e depois 

reformulado e aperfeiçoado por Merton quando aplicou-o ao comportameno desviante, 

concretamente no concernente ao crime dando origem ao modelo teórico estrutural –

funcionalista de desvio/anomia (Machado, 2008). Este modelo teórico desenvolvido por 

Merton e com forte cunho psicológico defende que a motivação para a prática de ato 

criminal resulta da impossibilidade que o indivíduo tem em atingir metas desejadas, 

como por exemplo, o sucesso econômico decorrente de fatores sociais que impedem sua 

materialização (Cerqueira; Lobão, 2004; Nóbrega Júnior, 2015). Assim, segundo Oliven 

(2009), Merton concebe a anomia ‟[...] como uma ruptura na estrutura cultural, 

ocorrendo, particularmente, quando há uma disjunção aguda entre as normas e metas 

culturais e as capacidades socialmente estruturadas dos membros em agir de acordo com 
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as primeiras” (p.29), ou seja, no conceito de anomia elaborado por Merton, é possível 

observar dois polos opostos em conflito constante: de um lado as metas culturais 

(riqueza, sucesso, status profissional, entre outros) e, de outro lado, meios 

institucionalizados (Calhau, 2009). É importante referir que a teoria de anomia faz parte 

integrante das chamadas teorias de consenso. A essência das teorias de consenso 

resume-se em: integração,  cooperação e a concordância com as regras de convívio.  

Observando que o desvio é uma resposta natural dos indivíduos às situações do 

seu dia-a-dia, Merton (1968) indentificou cinco tipos de adaptação/reação possíveis às 

tensões entre os valores socialmente aprovados e os meios limitados para os alcançar: 

conformidade, inovação, ritualismo, retraimento e rebelião. O quadro abaixo, descreve 

as principais características de cada tipo de adaptação/reação. 

 

Quadro 3 - Tipologia de modos de adaptação individual da teoria de anomia de 

Merton 

Ordem Modos de adaptação    Principais  caraterísticos 

1  

Conformidade 

Aceitam tanto os valores geralmente mantidos, assim como os 

meios institucionalizados de os realizar sem por em pauta se vão 

vencer ou não. É o mais comum entre os indivíduos. 

2 Inovação Aceitam igualmente os volores socialmente aprovados muito 

embora recorram meios iligítimos e legais para atingir o simulacro 

de sucesso.- a riqueza e o poder. É o caso de homens “astutos, 

hábeis e bem sucedidos” – Barrões Ladrões. 

3 Ritualismo Os ritualistas podem viver em conformidade com os modelos 

socialmente aceites, muito embora, de vista, tenham perdido os 

valores que estão na sua base. São casos de indivíduos que 

conseguem emprego miserável, pouco compensador e sem garantia 

profissional futura . 

4 Retraimento Diz respeito aos indivíduos que renunciam aos objetivos 

culturalmente prescritos e o seu comportamento não se ajusta às 

normas institucionalizadas, ou seja, as pessoas que se adptam a esta 

tipologia estão na sociedade, mas não são da sociedade. 

Sociologicamente são considerados estranhos na sociedade 

(psicóticos, mendigos, bébados crónicos e viciados em drogas e 

entre outros). 
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5 Rebelião Pertencem a esta tipologia os indivíduos que rejeitam tanto os 

valores  existentes como os meios normativos para os alcançar, 

desejando substituí-los por outros novos, ou seja, pressupõe o 

afastamento dos objetivos dominantes, e dos padrões vigentes, os 

quais vêm a ser considerados como arbitrários. São exemplos da 

rebelião os casos de membros de grupos políticos radicais. 

  Fonte: Adaptado pelo autor através de Merton (1968). 

 

O primeiro autor a desenvolver a noção de anomia foi o sociólogo francês 

Emile Durkheim36. No entanto, é importante estabelecer similaridades e diferenças entre 

Merton e Durkheim no que diz respeito a concepção da anomia. Estas similaridades e 

diferenças são apontandas por Pinto (2017) quando refere que: 

 

Para ambos, ela é desencadeada pela impossibilidade de se satisfazer 

as necessidades ou aspirações humanas através de meios socialmente 

prescritos. 

Porém há importantes diferenças entre os entendimentos deles. 

Primeiro, Durkheim tem uma concepção naturalista de desvio. Para 

ele, faz parte da natureza humana desejar sempre mais, razão pela qual 

as aspirações são naturalmente ilimitadas e insaciáveis, o que 

inviabiliza a completa satisfação delas. Merton, contudo, parte do 

postulado do determinismo sociólogico, ou seja, as aspirações não 

seriam inatas ao homem, mas induzidas pela própria sociedade. 

Assim, a impossibilidade de alcançar os objetivos individuais não está 

ligada a uma natural insaciabilidade dos desejos humanos, mas a um 

sistema social que, para evitar estagnação, necessita estimular todos os 

seus membros a sempre desejarem mais (PINTO, 2017, p.41). 

 

 No entanto, este autor se lembra que: 

 

                                                           

36 Em Durkheim, a noção ‟[...] de anomia surgiu na explicação das formas e consequências patológicas da 

divisão do trabalho, principalmente a frequente tendência de uma divisão cada vez maior do trabalho a ser 

acompanhada por uma coordenação imperfeita das partes, redução da solidariedade social e conflito entre 

as classes sociais. De acordo com Durkheim, essas condições surgiam quando os indivíduos que 

desempenham as várias funções especializadas da divisão do trabalho não possuíam, entre si, uma 

integração suficientemente estreita e contínua que possibitasse o crescimento gradativo de um sistema de 

regras e entendimentos comuns. Na falta de tais regras, aumenta a incerteza e a imprevisibilidade, não 

sendo possível harmonizar as ações dos indivíduos de um setor da divisão de trabalho com as ações das 

pessoas nos outros setores, e as pessoas são dominadas por objetivos contraditórios, o que causa 

confusão, realização ineficiente de funções sociais fundamentais e tendências à desintegração social” 

(DURKHEIM, 1930 apud OLIVEN, 2009, p. 26). Sobre a autoria do termo “anomia”, Merton (1968) fala 

de que muito antes de Durkheim começar a usar, já existia nos finais do século XVI e, prefere desde 

modo utilizar a expressão “ressureição” do termo em vez de atribuir a sua autoria ao sociólogo Durkheim, 

embora reconheça que, uma vez reintroduzido,  passou a ser de uso frequente. 
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Há outros [...] pontos de divergência. Um deles diz respeito aos 

setores sociais mais vulneráveis à força anômica. Para Durkheim, 

seriam os mais abastados financeiramente, ou seja, os patrões estariam 

mais sujeitos à anomia do que os operários, pois o estado de 

subordinação destes, inexistente naqueles, ajudava a conter os desejos. 

Para Merton, ao contrário, a anomia se verifica com maior vigor nos 

membros das classes menos favorecidas, uma vez que o desiquilíbrio 

entre os fins culturais e os meios socialmente legítimos para atingi-los 

é mais acentuado nas pessoas com parcos recursos financeiros e com 

deficiência educacional. 

A outra divergência consiste no fato de que, Durkheim, a desregulação 

social provoca as aspirações infinitas, ou seja, a desproporção entre os 

desejos e os recursos necessários para satisfazê-los ocorre nos 

momentos em que há uma ruptura violenta e repentina do equilíbrio 

social (crises econômicas ou brusco progresso financeiro), sendo que 

ultrapassada a crise, restabelece-se a normalidade, de modo que a 

anomia decorreria da ausência transitória de normas nesses periódos 

excepcionais. Para Merton, o movimento é inverso, isto é, são as 

aspirações ilimitadas que levam ao desregramento normativo, ou seja, 

a anomia não estaria ligada à ausência de normas, mas à presença da 

grande ênfase cultural dada às metas de sucesso, por um lado, e à 

pouca importância atribuída à licitude dos meios utilizados para 

alcançá-los por outro (PINTO, 2017, p.41-42). 

 

É importante evidenciar que a abordagem mertoniana de anomia, tal como 

refere Oliven (2009), ‟[...] é radicamente sociológica, na medida em que, 

contrariamente a teoria focada nas patologias sociais, situa o indivíduo no confronto 

com a estrutura social e cultural à qual pertence, e rejeita a predominância dos fatores 

biológicos como determinantes da conduta humana” (p.30, grifo nosso). É por essa 

razão que Merton defendeu a ideia de que, “[...] o comportamento aberrante pode ser 

considerado sociologicamente como um sintoma de dissociação entre as aspirações 

culturalmente prescritas e as vias socialmente estruturadas para realizar essas 

aspirações” (MERTON, 1968, p.207). Por sua vez, Durkheim desenvolveu o conceito de 

anomia num complexo estudo sociológico sobre o suicídio que, servindo-se de 

pesquisas empíricas concluiu que tanto as crises econômicas como as crises 

matrimoniais (falecimento de um dos cônjuges) constituiam causas de suicídios 

anômicos resultantes respectivamente da anomia econômica e anomia doméstica 

(Durkheim, 1996).  

       A abordagem durkheimiana procurou encontrar evidências científicas na 

relação entre o suicídio anômico e os fatores extra-sociais. Assim, dentre vários fatores 

extra-sociais que Durkheim testou, se podem evidenciar as disposições orgânico-

psíquicas das quais ele concluiu que: 
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[...] não há nenhum estado psicopático que mantenha com o suicídio 

uma relação regular e incontestável. Não é porque uma sociedade tem 

um número maior ou menor de neuropatas que ela tem um número 

maior ou menor de suicidas. Embora a degenerescência, sob suas 

diferentes formas, constitua um terreno psicológico eminentemente 

apropriado à ação das causas que podem determinar o homem a se 

matar, ela não é, em si, uma dessas causas. Pode-se admitir que, em 

circunstâncias idênticas, o degenerado se mata mais facilmente do que 

o sujeito são; mas ele não se mata necessariamente em virtude do seu 

estado. A virtualidade que há nele só pode passar ao ato sob a ação de 

outros fatores [...] (p.68). 

 

Efetuando uma análise comparativa entre o pensamento de Durkheim sobre as 

causas do suicídio com as teorias sociológicas sobre as causas do crime/desvio da escola 

de Chicago pode-se concluir que, tanto o pensamento de Durkheim como as teorias 

sociológicas da escola de Chicago avançaram para o mesmo diapasão, no sentido de que 

as causas destes dois fatos sociais levantados em cada uma das partes devem ser 

explicadas apenas olhando os aspectos ligados ao ambiente social e não aos ligados à 

constituição física e psíquica dos indivíduos como acontece com os defensores das 

teorias positivistas da linha do criminologista italiano – Cesare Lombroso. 

Em fim, o pensamento Durkheimiano sobre o fenômeno anômico alicerça-se 

na influência que o indivíduo recebe do seu meio exterior, no sentido estrutural-

funcionalista, tal como é expresso pelo seu autor quando afirma que: 

 

Mas dado que não há nada no indivíduo que lhe possa fixar um limite, 

para que este exista deve vir necessariamente de alguma força exterior 

do indivíduo. É necessário que uma força regularizadora desempenhe 

em relação às necessidades morais o mesmo papel que desempenha o 

o organismo em relação às necessidades físicas. 

  

Quando afirmamos portanto que é necessária uma autoridade para 

impô-la aos particulares, não queremos dizer de forma nenhuma que a 

violência constitua o único meio para a estabelecer. Dado que esta 

regulamentação é destinada a reprimir as paixões individuais, é 

necessário que emane de um poder que domine os indivíduos; mas 

igualmente necessário que se obedeça a este poder não por receio mas 

por respeito (DURKHEIM, 1996, p. 242-245). 
 

Durkheim, neste caso, ao se referir da necessidade de existência de uma 

autoridade para regular as paixões dos indivíduos, implicitamente, está destacar o papel 

que o Estado e de outros organismos legalmente instituídos devem desempenhar no 

controle dos comportamentos desviantes, neste caso particular do suicídio que também 

deve ser extensivo ao fenômeno criminoso. Sobre o contributo da teoria durkheimiana 
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de anomia, explica Eduardo (2016, p.181), “[...] – especialmente considerando que, 

àquela altura, o positivismo era a teoria por excelência – é compreender o crime a partir 

de estruturas sociais, ou seja, o fenômeno criminal como um fenômeno social cultural” 

e, nestes termos: 

[...] a teoria da anomia caracteriza-se por ser teoria estrutural, pelo 

determinismo sociológico, pela normalidade e funcionalidade do 

crime e pela ideia de que a perda das referências coletivas normativas 

que orientam a vida em sociedade leva ao enfraquecimento da 

solidariedade social (EDUARDO, 2016, p. 181) 

  

Deve-se perceber que apesar de todo esforço empreendido no estudo do 

comportamento anômico, Durkheim não foi feliz quanto a direção explícita e metódica 

em relação aos diferentes sinais de anomia (Merton, 1968). Neste contexto, Merton 

explica que o déficit que subsistia em Durkheim foi superado por Leo Srole37 ao 

desenvolver uma “escala de anomia”, identificando cinco itens que na globalidade 

referem a percepção do indivíduo em relação a seu ambiente social e a percepção do seu 

próprio lugar dentro desse ambiente: 1) percepção de que os líderes das comunidades 

são indiferentes às necessidades dos indivíduos; 2) a percepção de que pouco pode ser 

realizado numa sociedade, que seja considerada como basicamente imprevisível e onde 

falta a ordem; 3) a percepção de que as metas da vida se afastam em vez de se 

realizarem; 4) um senso de futilidade; e 5) a convicção de que não se pode contar com 

associados pessoais para apoio social e psicológico (MERTON, 1968:p. 239). 

O comportamento anômico em Merton surge quando se verifica um insucesso 

em atingir metas culturais desejadas em virtude da insuficiência dos meios 

institucionalizados (Calhau, 2009), ou seja, a incongruência entre o que está 

institucionalizado como norma e as atitudes tomadas fora das normas e incorporadas 

por alguns membros da coletividade resultantes de interações sociais. 

Como nota conclusiva sobre a abordagem do modelo da teoria de anomia é 

importante observar que esta, está situada ao nível estrutural da análise sociológica do 

crime, embora de forma implícita referencie dinâmicas individual e interpessoal do 

crime (Lima, 2017). Deve ficar evidente que este modelo teórico, nos seus argumentos, 

se impregna nos aspectos ligados a sociabilidade, ou seja, aos comportamentos 

                                                           

37 No entanto, Merton entende que apesar da escala de anomia de Srole ter o mérito de fornecer um ponto 

de partida em direção a uma medida padronizada , apresenta várias limitações e algumas inadequações 

que mais tarde foram superadas por Bernard Lander ao introduzir o conceito de fator anômico (Merton, 

1968). 
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desviantes adquiridos em consequência dos processos de interação social, das vivências 

e da dialética entre a o status quo culturalmente pré-estabelecido e os interesses 

individuais38. Nestes termos, trata-se de um modelo teórico que se enquadra nas 

chamadas teorias de consenso. 

 

2.1.2.7. Modelo de teoria de autocontrole 

  

Michel Gottfredson e Travis Hirschi, fundadores deste modelo teórico, 

elaboraram ‟uma teoria geral de crime” da qual relacionaram o ato criminal às 

diferenças individuais na propensão ao cometimento de atos criminais (Magalhães, 

2015). De acordo com Nóbrega Júnior (2015), este modelo teórico defende que: 

 

O comportamento desviante seria explicado pelas deformações no 

processo de socialização da infância, e seria desencadeado pela 

ineficácia na conduta educacional ministrada pelos responsáveis da 

criança. Estes teriam falhado em não impor limites, seja em 

consequência da falta de supervisão mais aproximada, seja por 

negligência ao mau comportamento eventual da criança. Assim, a falta 

de punições a tornaria egoísta e insolente. 

Na adolescência, o resultado da formação educacional deficiente 

fragmentaria os mecanismos de autocontrole do indivíduo [...] 

levando-o a práticas delinquentes e a andar mal acompanhado 

(p.79). 

 

No entanto, segundo os defensores desta teoria, a diferença que existe entre os 

indivíduos que apresentam comportamento desviante ou desenvolvem vícios como 

jogos de azar, promiscuidade sexual, fumo, alcoolismo, entre outros, de outros 

indivíduos diferentes destes é o fato de os primeiros não terem conseguido desevolver 

mecanismos psicológicos de autocontrole apartir dos três primeiros anos da sua vida até 

a fase de pré-adolescência (Cerqueira; Lobão, 2003). Porém, a questão central  da teoria 

de autocontrole reside pelo fato dos seus defensores argumentarem que “ na origem de 

qualquer crime, bem como na origem de qualquer outro comportamento anti-social ou 

                                                           

38 Vale a pena referir mais uma vez a relatividade e, nalgumas vezes, a universalidade dos conceitos de 

desvio e crime, ou seja, quanto a relatividade, há locais e momentos históricos que uma determinada 

prática social poder ser considerada desvio ou atitude criminal e, noutros locais e épocas históricas, 

simplesmente toleradas e, quanto a universalidade, são poucos atos que, salvo casos execionais, são 

proibidos em todo mundo como por exemplo: incesto entre indivíduos da mesma paternidade, rapto ou 

violação, homicídio e roubo (Cusson, 1995).  
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desviante, estaria a interação entre o baixo controlo e a oportunidade” (PINTO, 2012, p. 

1), o que converge com a teoria de janelas quebradas descrita no quadro 1 sobre os 

fundamentos teóricos do modelo da teoria de controle  social. Assim, para os defensores 

da teoria de autocontrole, o baixo autocontrolo39 e as oportunidades seriam duas 

variaveis determinantes no comportamento criminoso (Pinto, 2012), muito embora 

reconheçam, “[...] em teoria, a importância da oportunidade, na prática pouca atenção 

lhe é prestada, pois oportunidades existem em grande número e para todos. O que 

verdadeiramente faria diferença seria o baixo autocontrolo” (PINTO, 2012: p.12). 

Na teoria de autocontrole (self-control), o criminoso é um indivíduo que foi 

mal socializado durante a sua infância e não teve a possibilidade de internalizar, através 

da educação, mecanismos que pudessem porporcionar o autocontrole (Magalhães, 

2015). 

Para Cerqueira e Lobão (2003), o resultado da má formação de mecanismo de 

autocontrole que o indivíduo sofreu nesse período boom40 do processo de socialização, 

na fase a seguir, 

 

[...] a partir da adolescência, passa a exibir uma persistente tendência 

de agir baseado exclusivamente em seus próprios interesses, com 

vistas à obtenção do prazer no curto prazo, sem considerar, contudo, 

eventuais consequências de longo prazo e os impactos de suas ações 

sobre terceiros (p.10). 

 

 

Neste sentido,  

 

O crime é um tipo de comportamento que surge naturalmente se não 

for adequadamente desestimulado. Porquanto, o autocontrole é algo 

que deve ser inculcado através da educação e do treinamento. É tarefa 

da sociedade por meio de socialização, fazer com que os indivíduos se 

comportem de acordo com os interesses da coletividade 

(MAGALHÃES, 2015, p. 42, grifos nossos). 

 

                                                           

39 Os defensores desta teoria reconhecem que, unicamente, o baixo autocontrole não é determinante na 

medida em que “[...] um indívíduo com baixo autocontrolo que esteja preso numa instituição de alta 

segurança, ou preso a uma cama de hospital devido [...] a problemas de saúde, dificilmente terá a 

oportunidade de cometer crimes. Nestes termos, a oportunidade de crime é, portanto, a segunda variável 

que especifica as candições em que o baixo autocontrolo tem maior probabilidade de levar ao crime” 

(PINTO, 2012, p. 11, grifo nosso). 

40 Para este estudo, considera-se o período boom do processo de socialização o que inicia a partir dos três 

primeiros anos e termina na fase de pré-adolescência.  
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De igual modo, mesmo recolhecendo o papel da sociedade no processo de 

autocontrole, os defensores desta teoria entendem que o crime não é algo que surge a 

partir dos processos de socialização dado que os os seus praticantes  – os criminosos – 

são antissociais desde a sua infância, sendo por isso, difíceis de submeter o controle 

social (Magalhães, 2015). 

No entanto, como referiu Lima (2017), este modelo teórico enfrenta alguma 

fraqueza científica pelo fato de não se encontrar pelo menos até ao momento, 

explicações acerca de indivíduos que, nascidos e criados numa mesma família optarem 

por seguir caminhos opostos em relação à prática da criminalidade. 

Ao terminar a explicação da teoria de autocontrole, uma questão deve ser mais 

uma vez entendida: a fraqueza científica dos seus proponentes. Ainda persistem 

penúmbras quanto ao efeito de interação entre oportunidade criminal e baixo 

autocontrolo, “[...] pois essa interação não parece dar origem ao crime e/ou 

comportamentos análogos de uma forma universal” (PINTO, 2012, p. 15). 

 

2.1.2.8. Modelo de teoria interacional 

  

O modelo de teoria interacional de desvio e/ou de crime que resulta das 

construções sociais a partir das interações sociais no cotidiano dos indivíduos tem sua 

origem ligada à escola de Chicago e começou a ser desenvolvido a partir dos anos 20 do 

século XX (Lima, 2001). Segundo este modelo: 

  

O comportamento criminoso tomado como objeto por muitos 

pesquisadores interacionistas, advém da qualidade de relação 

estabelecida do indivíduo com as pessoas e com os grupos com os 

quais ele interage. Porquanto, não se trata de negar a existência da 

estrutura, mas de tomar como determinante o que se coloca na 

interação e, portanto, no cotidiano das pessoas. O indivíduo é um 

agente ativo formado, fundamentalmente, pelo processo de interação 

ao qual está sendo submetido. Portanto, o Self é um objeto criado na 

interação (MIRANDA, 2011, p. 6, grifos nossos). 

 

No entanto, a partir dos finais dos anos 60 do século passado, a teoria 

interacionista clássica inspirada em estudos psicossociais de Mead diversifica-se em 

várias orientações teóricas (Lima, 2001). Ainda, de acordo com este autor, “[...] outros 

sistemas de análise do fenômeno de desvio apareceram nos anos 70 com o objetivo de 

estudar, além das interações cotidianas, os modos de dominação e a influência das 

relações de poder na sociedade” (LIMA, 2001, p.196). Foi nesta ordem de ideias que, 
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entre várias teorias, surgiu a teoria marxista ou teoria/radical de criminalidade cuja 

centralidade reside na crítica das posturas da criminologia de consenso (Shecaira, 2008). 

Assim, de acordo com a teoria crítica, o comportamento delituoso e/ou desviante é 

resultado de conflitos políticos e sociais (Lima, 2001), dado que “[...] num enfoque 

macro-social, a realidade social é baseada nos interesses políticos e econômicos de 

certos grupos e na visão da classe que se encontra no poder” (LIMA, 2001, p.196). 

Volto, então, à teoria interacional de antes dos finais dos anos 1960 do século 

passado que, segundo Helpes (2014), ela não havia se limitando apenas à ideia do 

crime, associava-a ao desvio: 

 

O que implica em estudar aquelas ações em que fogem às regras 

amplamente aceitas e ao que é considerado comum pela maioria da 

sociedade. Mas não basta que o indivíduo realize determinadas ações 

para que ele seja um desviante, pois não se trata apenas de ação, mas 

sim reação que as pessoas têm diante do ato. É necessário, para que o 

ator seja um desviante, que esta seja a forma pela qual a sociedade o 

veja, o rotule (HELPES, 2014, p.150). 

    

Cerqueira e Lobão (2003) constataram que os teóricos do modelo interacional 

procuram entender a delinquência como causa e consequência de um conjunto de 

relações recíprocas desenvolvidas ao longo do tempo.  

Portanto, ao terminar este enfoque, se conclui que a ideia da teoria 

interacionista reside na experiência que é adquirida através da interação interpessoal 

onde a influência dos outros delinquentes no self é fundamentalmental na 

deteterminação desse comportamento. 

 No quadro que se segue, se apresenta o resumo das teorias sociológicas 

(criminologias de consenso e de conflito). 

 

Quadro 4 - Resumo sinótico 

 

Vertentes sociológicas (criminologias de consenso e de conflito) 

Orientação teórica/ conceito                             Conteúdo 

              Conceito Teorias que fazem parte da chamada virada sociológica. 

Tentam explicar o crime através de fatores alheios às questões 

biológicas; não têm paradígmas etiológicos baseados na 

patologia individual. 
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Criminologia de consenso Parte da ideia de um conjunto de valores e ideias comuns a 

todos os membros da sociedade, que baseia e fundamenta a 

ordem social. 

Criminologia de conflito A coesão se funda na coação que alguns membros exercem 

sobre os outros. Com isto se determina por meio de normas 

penais, a criação de despositivos que assegurem tal ordem e, 

por conseguinte, o triunfo da classe dominante. 

Fonte: Adaptado pelo autor na base de Viana (2016) 

 

Como se deve constatar até aqui, cientes que os fenômenos da criminalidade 

violenta não são explicáveis olhando apenas um único modelo teórico, a intenção foi de 

procurar investigar, através da literatura selecionada, os diferentes modelos teóricos que 

procuram explicar as causas da violência e da criminalidade. No entanto, como 

explicam Nóbrega Júnior (2015); Cerqueira, Lobão (2003), as causas da criminalidade 

violenta são difíceis de serem explicadas baseando-se em um único modelo teórico, uma 

vez que, o comportamento humano é complexo de ponto de vista da sua interpretação 

sociológica. Ademais, Nóbrega Júnior (2015) reconhece que:  

 

Nem sempre as explicações teóricas se sustentam aos testes empíricos 

aplicados. Outras teorias, [...] têm dificuldades empíricas, pois 

necessitam da aplicação de questionários/entrevistas nem sempre bem 

elaborado (as) e nem sempre adequados (as) para a realidade em 

estudo (NÓBREGA JÚNIOR, 2015, p. 85). 

 

Na verdade, tomando em consideração que as realidades sociais são distintas, 

díficil será ainda formar um corpus de conclusões que poderia ser aplicável em todas 

sociedades. É nessa complexidade do comportamento humano e de dificuldade de 

generalização das conclusões sobre uma determinada realidade social que Nóbrega 

Júnior reconhece que ‟as causas em um contexto nacional podem não ser as mesmas em 

outro contexto regional, estadual ou municipal” e termina apelando que ‟é importante 

averiguar as diversas variáveis sem levar em consideração determinações teóricas” 

mesmo sabendo que ‟de outro lado, mostra-se imperativo o domínio da teoria para os 

testes das variáveis” (NÓBREGA JÚNIOR, 2015, p.85). Acreditando a ideia do autor, 

no terceiro capítulo alencamos diversas variáveis que julgamos que podem estar 

associadas aos determinantes da violência e criminalidade com recurso a arma branca, 

sem contudo se distanciar das explicações teóricas do fenômeno. 
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2.2. Enquadramento metodológico: processos de investigação empírica 

2.2.1. Natureza e razões da pesquisa  

 

Uma vista de olhos sobre alguns autores como Sousa Santos (1995), Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (1998), Gunther (2006) se percebe que na atualidade, uma 

das discussões travadas entre cientistas diz respeito a dicotomia entre ciências naturais e 

ciências sociais. Por exemplo, Gunther (2006) considera que:  

 

[...] a questão não é colocar a pesquisa qualitativa versus a pesquisa 

quantitativa, não é decidir-se pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa 

quantitativa. A questão tem implicações de natureza prática, empírica e 

técnica. Considerando os recursos materiais, temporais e pessoais 

disponíveis para lidar com determinada pergunta científica, coloca-se 

para o pesquisador [...] de encontrar e usar a abordagem teórica-

metodológica que permita num mínimo tempo, chegar a um resultado 

que melhor contribua para a compreensão do fenómeno [...] 

(GUNTHER, 2006, p.207). 
 

No dizer de Sousa Santos (1995), estamos perante a crise do paradigma 

dominante que durante muito tempo dominou o mundo da ciência. Assim, o autor 

reconhece que depois do boom da ciência vivido no século XIX e seguido da aversão da 

própria reflexão filosófica estampada pelo positivismo, chegou-se aos finais do século 

XX com ansiedade de se completar o conhecimento das coisas com o conhecimento dos 

próprios homens (Sousa Santos, 1995). 

Neste sentido, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) explicam que como 

alternativa aos modelos quantitativistas, o paradigma qualitativo começou a ter 

influência decisiva nas ciências sociais. Assim, as pesquisas qualitativas surgiram como 

alternativa das pesquisas quantitativas “para análise de casos concretos em sua 

particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em 

seus contextos locais” (FLICK, 2004, p.28). De fato, muito tem-se feito pelos cientistas 

sociais na aproximação entre estes dois paradigmas, apesar de se saber que “as 

abordagens quantitativas e qualitativas geralmente partem de premissas incompatíveis 

sobre a natureza do mundo” (GRAY, 2012, p.163). 

Tomando em consideração o que acima foi transcrito e em face do problema e 

dos objetivos do estudo, se optou pelo enfoque mais qualitativo. Nesta perspectiva, os 

enfoques qualitativo e quantitativo não podem ser vistos como metodologias opostas, 

mas sim complementares (Goldenberg, 2000). Na verdade, como afirma Oliveira (2005), 
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“[...] é preciso entender que as abordagens quantitativas e qualitativas não são 

excludentes e até diríamos que elas se complementam, visto que existem fatos que são 

do domínio quantitativo e outros de domínio qualitativo” (OLIVEIRA, 2005, p. 67-68).  

Assim, ao optar pelo enfoque mais qualitativo, objetiva-se compreender os 

fatores que concorrem para o crescimento da prática de violência e de criminalidade com 

uso de arma branca nos centros urbanos de Moçambique, particularmente nas cidades de 

Nampula, Pemba e Lichinga. 

É por isso mesmo que o estudo se centra no método dialético. Segundo 

explicam Richardson et al (2015), a palavra dialética sendo de origem grega (dialektiké) 

significa discursar ou debater e, é “[...] vinculada ao processo dialógico de debate entre 

posições contrárias, e baseada no uso de refutações ao argumento por redução ao 

absurdo ou falso” (RICHARDSON, et al, 2015, p.45). No método dialético, todos os 

aspectos da realidade sejam naturais ou sociais estão ligados por laços necessários e 

recíprocos ( Marconi; Lakatos, 2012). O uso do método dialético permite a descoberta 

dos aspectos contrários e opostos e, quiçá, identificar aqueles que interagem nessas 

diferenças e que garantem  o movimento e a própria existência do fenômeno estudado 

(Medeiros, 2006). 

No entanto, Gil (2010) explica que o conceito de dialética é muito antigo e 

evoluiu de acordo com as épocas históricas. Na Antiguidade e na Idade Média o termo 

era conotado com a lógica das “coisas” e, na Modernidade, através de Hegel41, “[...] a 

lógica e a história da humanidade seguem uma trajetória dialética, nas quais as 

contradições se transcendem, mas dão origem a novas contradições que possam a 

requerer solução” (GIL, 2010, p.13). Mais tarde, o conceito de dialética foi (re) 

elaborado pelos filósofos materialistas42 (Karl Marx, F. Engels e entre outros) que passou 

a constituir a ciência das leis gerais do movimento exterior e da consciência humana 

(Richardson, et al, 2015). 

A utilização do método dialético  nesta pesquisa pode ser justificada na relação 

indivíduo/sociedade que segundo Porto (2003), é entendida por um lado como conflito 

inconciliável e, por outro como uma simbiose total entre estas acepções. Nestas 

                                                           

41 Em Hegel, a dialética tinha fundamento idealista, ou seja, há hegemonia das ideias em detrimento da 

matéria (Gil, 2010). 

42 O conceito da dialética assim reelaborado passa a designar-se por dialética materialista que incorpora 

ideias chave: a ideia da unidade dos opostos; a de quantidade e qualidade e por último, a ideia de negação 

da negação (Gil, 2010). 
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circunstâncias, Porto (2003, p.30) considera que os termos indivíduo/sociedade ‟[...] 

configuram uma relação de mútua dependência, dialeticamente conflituosa em alguns 

contextos, relativamente harmoniosa em outros”. Como se pode depreender, a autora ao 

se referir da mútua dependência, pretendeu explicar que o indivíduo como parte 

integrante da sociedade, não pode viver sem ela, assim como esta, não sendo apenas 

simples soma dos indivíduos como afirmou Durkheim na sua obra ‟As regras do método 

sociológico”, depende destes para sua constituição. 

É importante referir que a opção pelo enfoque misto (qualitativo/quantitativo) 

mas no sentido mais qualitativo foi pelo conhecimento de que a combinação de métodos 

qualitativos/quantitativos facilita a obtenção de respostas às perguntas de pesquisa que 

seriam impossíveis de obtê-las usando separadamente estes dois paradígmas43 

(Creswell; Clark, 2013). Tratando-se de uma pesquisa social, ou seja, uma pesquisa que 

envolveu seres humanos, foi necessário, ainda no período de delineamento da pesquisa, 

a submissão do projeto de pesquisa ao Comité de Ética da Universidade Federal de 

Goiás, do qual teve aprovação conforme o Termo de Compromisso indicado no 

apêndice D. Como deve-se compreender, o Termo de Consentimento Livre e 

Exclarecido (TCLE), documento que se exibe aos participantes pesquisados, tem o papel 

de assegurar e/ou comprovar o esclarecimento e liberdade de opção de cada sujeito de 

pesquisa (Aguirre, 2008). 

Assim, para o efeito, recorri aos inquéritos por questionário cujas respostas de 

cada respondente foram tabuladas e aos inquéritos por entrevista que também mereceram 

o devido tratamento metodológico. De igual modo, contei com análise de processos 

criminais e hospitalares, jornais, documentos do Instituto Nacional de Estatística e 

relatórios de algumas organizações não governamentais. 

Já agora, então, porquê pesquisar a temática de violência e criminalidade com 

recurso a arma branca nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga no norte de 

Moçambique?  

Como referem Goode e Hatt (1968), a ciência existe para ajudar o ser humano a 

compreender o mundo empírico que lhe envolve. Nestes termos, Richardson et al (2015, 

p.16) explicam que: 

 

                                                           

43 Segundo os autores, o caso mais evidente seria, por exemplo, a compreensão das opiniões dos 

participantes das entrevistas e dos instrumentos padronizados se divergem ou convergem (Creswell; 

Clark, 2013). 
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Esses estudos empíricos ou teóricos podem mudar de sentido a partir 

da consciência dos pressupostos sociais, culturais, políticos ou mesmo 

individuais que se escondem sob a enganadora aparência dos fatos 

objetivos. Assim, ainda que seja muito comum a realização de 

pesquisas para o benefício do próprio pesquisador, não devemos 

esquecer de que o objetivo último das ciências sociais é o 

desenvolvimento do ser humano. Portanto, a pesquisa social deve 

contribuir nessa direção. Seu objetivo imediato, porém, é a aquisição 

do conhecimento. 

 

Neste sentido, o porquê pesquisar a temática da violência e criminalidade recai 

sobre seguintes dimensões: dimensão científica, dimensão pessoal e dimensão 

sociopoliítica. 

No concernente a dimensão científica, a presente investigação por ter interesse 

sociológico poderá preencher lacunas existentes no âmbito teórico-metodológico, numa 

altura em que em Moçambique há poucos estudos sistematizados sobre este tipo de 

violência e criminalidade. 

Na dimensão pessoal, a pesquisa para além de constituir exigência para 

conclusão de estudos de doutorado, contribuirá grandemente para desenvolvimento das 

reflexões futuras sobre a problemática da violência e de criminalidade com recurso à 

arma branca. Assim, a decisão no estudo deste tema deveu-se pela experiência que se 

adquiriu ao longo dos últimos quatro anos na orientação dos trabalhos de pesquisa de 

discentes de graduação no Departamento de Ciências Sociais da Universidade 

Pedagógica – Delegação de Nampula, cujos temas versavam na problemática da 

violência e criminalidade nos seus diferentes tipos e formas. 

Na dimensão sociopolítica, a pesquisa é necessária porque seus resultados 

podem ajudar ao Estado na intervenção mais ousada e na tomada de medidas tendentes 

a reduzir o fenômeno, ou seja, na adoção de políticas públicas acertivas de prevenção do 

fenômeno. A violência e a criminalidade sendo problemas sociais que de certo modo 

dificultam a livre circulação dos cidadãos, retrocedendo desta forma o desenvolvimento 

socioeconômico, o estudo pode proporcionar elementos científicos para compreensão 

das motivações dos seus praticantes e, quiçá, a condução de programas de intervenção 

social por parte das entidades governamentais com vista a redução do fenômeno44. 

Quero reconhecer aqui que ao decidir estudar este fenômeno, o fiz com 

                                                           

44 As propostas metodológicas para redução da problemática de violência e criminalidade com recurso à 

arma branca são apresentadas no capítulo quatro deste trabalho. 
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consciência de que no país existem outros tipos de violência e criminalidade
45

. No 

entanto, e sem querer relativizar, parece-me que ao nível dos centros urbanos, a 

violência e criminalidade com recurso a arma branca é uma das mais sentidas. Ademais, 

segundo os entrevistados, a violência e criminalidade com recurso a arma de fogo é 

mais “onerosa” e tem sido praticada por indivíduos com alguma capacidade financeira 

para suportar o (re)abastecimento da arma em munições. Nestes termos, constatei que 

nas cidades moçambicanas, particularmente as de Nampula, Lichinga e Pemba, a 

violência e criminalidade com recurso a arma branca é mais “popularizada” do que a 

sua congênere com recurso a arma de fogo.  

O trabalho de campo foi realizado nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga 

no Norte de Moçambique. A minha opção pelos locais de pesquisa teve, em última 

instância, influência direta pela sua fácil acessibilidade (três cidades situadas na mesma 

região geográfica) e pela possibilidade de dialogar com os sujeitos de pesquisa em 

língua Emacua
46

, majoritariamente falada na região Norte de Moçambique.  

2.2.2. Locais de pesquisa e descrição dos instrumentos de recolha de dados 

 

Como foi dito, o trabalho de campo foi realizado nas cidades de Nampula, 

Pemba e Lichinga. No processo de administração dos inquéritos por entrevista e por 

questionários eram antecedidos por um trecho introdutório que de forma sumária 

explicitava a minha identidade e os objetivos da pesquisa. Desta maneira, foi possível 

evitar incompreensões que em certa instância, prejudicariam a comunicação. 

Tal como referem Selltiz et al (1965), se admito a possibilidade de que o 

recurso apenas da técnica de observação não me conduz a obtenção dos pontos de vista 

dos sujeitos de pesquisa sobre determinada realidade social, então os inquéritos por 

questionário e por entrevista podem ser um dos instrumentos viáveis para esse 

procedimento. Na verdade, o que fiz com inquéritos por questionário e por entrevista foi 

explorar o máximo possível as opiniões dos interlocutores sobre fenômeno da violência 

                                                           

45
 Pode-se falar da criminalidade violenta com uso de arma de fogo, violência doméstica, violência nos 

campos de futebol, violência na escola, violência do género, violência contra pessoa idosa e entre outro 

tipos. 

46
 A lingua Emacua para além de ser falada majoritariamente nas províncias do Norte de Moçambique 

(Nampula, Cabo Delgado e Niassa), também é falada nalguns distritos da província central da Zambézia. 

Assim, segundo dados do Instuto Nacional de Estatística de Moçambique, esta lingua é falada por mais de 

metade dos habitantes de Moçambique. 
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e da criminalidade, particularmente àquela violência e criminalidade ligada ao recurso à 

arma branca.   

Cientes de que cada uma destas técnicas seria útil para o trabalho de campo, o 

que fiz foi reconhecendo as suas desvantagens, capitalizar e aprimorar suas vantagens 

na recolha de informações que necessitava para satisfação do problema e dos objetivos 

de pesquisa. Nesse sentido, Goldemberg (2000), observando que a realidade social 

aparece apenas sob a forma como os sujeitos observam e dão sentido o mundo, 

aconselha então aos pesquisadores a captarem essa realidade através da maneira como 

os pesquisados veem esse seu mundo exterior. A questão, no caso destas duas técnicas, 

não é porque dispensei o uso de outras, pelo contrário, como refere Casa-Nova (2009), 

os investigadores, assumem papel significativo no sentido de que constituem principal 

instrumento de pesquisa sem o qual o trabalho de campo fica irrealizável. Assim, a 

autora esclarece que: 

  

O investigador é, portanto, o melhor instrumento de recolha de 

informação, interagindo constantemente com os diferentes sujeitos-

atores sociais que fazem parte da sua unidade de observação, 

analisando e interpretando continuamente os diferentes contextos de 

interação (CASA-NOVA, 2009, p.62, grifos da autora). 
 

Neste contexto, com ajuda de alguns autores, procuro clarificar então as 

diferenças entre inquérito por questionário e inquérito por entrevista. Autores como 

Selltiz et al (1965); Marconi e Lakatos (2010) e Oliveira (2005) consideram que a 

diferença fundamental que existe entre estas duas técnicas de pesquisa reside o fato do 

inquérito por questionário ser um instrumento que uma vez elaborado e testado pelo 

pesquisador, o texto final é submetido ao informante e depois de preenchido, este 

devolve a proveniência, enquanto regra geral, na entrevista verifica-se uma relação face 

a face entre o indivíduo que pretende entrevistar e o entrevistado. Neste contexto e 

como pontuou Gressler (2004, p.164), na entrevista há ‟[...] uma interação entre o 

entrevistado e o entrevistador, não apenas por meio das palavras, mas também pela 

inflexão da voz, gestos, expressão fisionômica, modo de olhar, aparência e demais 

manifestações corporais”47.  

O processo de elaboração destes dois instrumentos de recolha de dados referidos 

anteriormente foi precedido pela pré-testagem. Esta foi feita no primeiro semestre de 

                                                           

47 No caso de entrevista via telefone, apenas existe interação por meio das palavras e pela inflexão da voz. 
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2016 no Brasil e contou com uma amostra de quatro estudantes moçambicanos. Os 

inquéritos por questionário foram enviados para os respondentes por endereço 

eletrônico, enquanto os inquéritos por entrevista foram feitos frente a frente. Este pré-

teste permitiu-me detectar e corrigir algumas imprecisões que se mantinham nas 

questões formuladas. Como referi anteriormente, a primeira fase do trabalho de campo 

ocorreu de julho de 2016 à janeiro de 2017 e a segunda, de agosto de 2017 à janeiro de 

2018. 

Importa referir que os inquéritos por questionário foram elaborados de forma 

padronizada e os inquéritos por entrevista de forma semiestruturada. Sobre a 

padronização dos inquéritos por questionário, Selltiz et al (1965) escrevem que neste 

tipo de técnica: 

[...] as perguntas são apresentadas, a todas as pessoas, exatamente com 

as mesmas palavras e na mesma ordem. Evidentemente, a razão para a 

padronização é assegurar que todas as pessoas submetidas ao 

questionário respondam a mesma pergunta (SELLTIZ et al, 1965, 

p.286, grifo nosso). 
 

Neste caso, o que fiz de fato foi a elaboração de questões tomando em 

consideração os interlocutores propostos. Assim, elaborei uma grelha de inquéritos por 

questionários aos interlocutores pertencentes ao grupo de cidadãos comuns (vide 

apêndice A). Quanto aos inquéritos por entrevista, elaborei dois roteiros diferentes de 

forma semiestruturada para policiais e reclusos respectivamente. A partir desta técnica 

aplicada aos policiais e reclusos (vide apêndice B e C) procurei compreender as suas 

opiniões sobre a violência e criminalidade com recurso a arma branca nas três cidades 

que constituíram o meu campo de pesquisa.  

Falando de entrevistas semiestruturas, Gray (2012) e Hernández Sampieri et al 

(2013) observaram que elas garantem o aprofundamento de visões e opiniões sobre 

questões dos respondentes, admitindo que no decurso desse tipo de entrevista, podem 

ser feitas perguntas adicionais e inicialmente não previstas. É neste sentido que 

Thiollent (1982) refere que ao decidir usar a técnica de entrevista não diretiva, o que se 

faz inicialmente não é efetivamente a seleção da amostragem no sentido usado pelas 

pesquisas quantitativas, “mas sim de seleção dos indivíduos em função dos critérios do 

investigador” e recomenda que a tal “[...] seleção deve incluir representantes das 

posições mais diversas” (THIOLLENT, 1982, p.86). 

A análise documental consistiu no levantamento e análise de processos 

criminais, registros hospitalares, relatórios sobre a violência e criminalidade urbana em 
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Moçambique e de jornais de maior circulação no país. Nestes termos, “a análise 

documental permite passar de um documento primário (em bruto) para um documento 

secundário (representação do primeiro)” (BARDIN, 2008, p.47). Com vista a 

compreender o verdadeiro significado das respostas dos sujeitos de pesquisa obtidos 

através de inquéritos por questionário e por entrevistas, descrevi o conteúdo das suas 

respostas através de análises individualizadas e comparativas e, depois, identifiquei 

elementos da estrutura representacional comuns desses sujeitos de pesquisa (Olivera; 

Siqueira; Alvarenga, 1998). 

Os tribunais e hospitais provinciais de Nampula, Lichinga e Pemba foram 

principais instituições selecionadas para realização da pesquisa documental. Nestes 

termos, Alves-Mazzotti (2001) explica que:  

 

Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser 

usado como fonte de informação. Regulamentos, atas de reunião, 

livros de frequência, relatórios, arquivos, pareceres, etc., podem nos 

dizer muita coisa sobre os princípios e normas que regem o 

comportamento de um grupo e sobre as relações que se estabelecem 

entre diferentes subgrupos. Cartas, diários pessoais, jornais, revistas, 

também podem ser úteis para a compreensão de um processo ainda em 

curso ou para a reconstituição de uma situação passada (ALVES-

MAZZOTTI, 2001, p. 169). 
 

 

Assim, os documentos pesquisados foram processos criminais, relatórios e 

livros de registros de entrada de pacientes. Outros documentos que mereceram atenção 

especial foram mapas estatísticos do Instituto Nacional de Estatística  e de relatórios das 

organizações de defesa dos direitos humanos, assim como jornais de maior circulação 

no país. É importante referir aqui que foi extremamente difícil obter informações 

relativas aos anos de 1990 à 2006 por razões ligadas à falta de informatização de dados. 

Esta situação foi mais notória nos hospitais provinciais de Nampula, Pemba e Lichinga. 

Quando confrontados, os responsáveis destes setores explicaram que a questão de 

informatização dos dados é recente, no passado essa prática era quase inexistente e todo 

o material era depositado nas arrecadações, o que ocasionava sua rápida destruição e 

consequente desaparecimento de dados. Outrossim, é o secretismo que algumas 
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instituições ainda continuam a manter, apesar de existir a lei que regula o direito da 

informação.
48

 

Como se deve constatar, o que fiz foi uso cruzado de instrumentos de recolha 

de dados na esperança de recolher o máximo possível de informações desejadas a 

respeito da prática de violência e criminalidade com recurso a arma branca.   

2.2.3. O campo de pesquisa e população alvo  

 

Como bem explicam Marconi e Lakatos (2012), o trabalho de campo 

corresponde a: 

Etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos 

dados previstos. 

É tarefa cansativa e toma quase sempre, mais tempo do que se espera. 

Exige do pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além 

do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior 

(MARCONI; LAKATOS, 2012, p.18). 

 

Observe-se que, nestes termos, “[...] o pesquisador social busca alcançar  uma 

compreensão humana do mundo habitado pelo participante, por meio do envolvimento 

deste que partilha sua visão do mundo” (HOONAARD, 2008, p.83), ou seja, é uma 

tentativa de aproximação do pesquisador ao mundo real, ao espaço onde reside a fonte 

do conhecimento empírico.  

Tendo se acautelado todos procedimentos, para o caso desta pesquisa, o 

trabalho de campo contou com famílias pertencentes aos cidadãos comuns49, policiais 

ligados à segurança pública, reclusos presos e condenados pela prática da violência e 

criminalidade, urgências hospitalares, tribunais e bibliotecas. Como é óbvio, no 

processo de recolha de informações enfrentei dificuldades de várias ordens. Fazendo 

                                                           

48
 Trata-se da lei nº 34/2014, publicada no Boletim da República, I Série, número 105 de 31 de dezembro 

de 2014. No capítulo II, artigo 13, a lei refere que “o exercício do direito à informação compreende a 

faculdade de solicitar, procurar, consultar, receber e divulgar a informação de interesse público na posse 

das entidades definidas no artigo 3 da presente lei”. E o artigo 3 dessa lei descreve que “a presente lei se 

aplica aos órgãos e instituições do Estado, da administração direta e indireta, representação no estrangeiro 

e às autarquias locais, bem como às entidades privadas que ao abrigo da lei ou contrato, realizem 

atividades de interesse público, ou que, na sua atividade beneficiem de recursos públicos de qualquer 

proveniência e tenham em seu poder informação de interesse público”. 

49 Trata-se de indivíduos da sociedade residentes nas três cidades (Nampula, Pemba e Lichinga) que se 

dispuseram a fornecer informação que se pretendia de acordo com os objetivos da investigação. 
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alusão a essas dificuldades, Flick (2004) faz saber que um dos principais problemas que 

os pesquisadores enfrentam no acesso às pessoas em instituições ou em situações 

específicas diz respeito à disponibilidade dessas pessoas em aceitar a entrevista ou o 

questionário. De igual modo, o autor explica que “[...] com relação ao acesso a 

indivíduos, verifica-se a mesma dificuldade na questão de como encontrá-los” (FLICK, 

2004, p.73).  

Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas no trabalho de campo estavam 

relacionadas com o fato de as pessoas e/ou instituições em nenhum momento das suas 

vidas nunca terem sido confrontadas por um pesquisador interessado em ouvir ou 

compreender a problemática da violência com recurso a arma branca. Outrossim, apesar 

do profundo conhecimento da problemática de violência e criminalidade com recurso a 

arma branca nas três cidades, notei que alguns sujeitos entrevistados, particularmente os 

reclusos, primeiramente, mostravam-se reticentes em aceder os inquéritos por entrevista 

por razões ligadas à sua própria segurança, fato que não aconteceu com os policiais que 

sempre se mostraram receptivos. 

No entanto, como já havia destacado, a presente investigação foi realizada nas 

cidades capitais das províncias de Nampula (Nampula), Cabo Delgado (Pemba) e 

Niassa (Lichinga). Os interlocutores foram os cidadãos comuns, os policiais e reclusos 

condenados por causa da prática de violência e criminalidade com recurso a arma 

branca. Igualmente, a pesquisa de campo estendeu-se aos hospitais provinciais, tribunais 

provinciais e/ou da cidade onde verifiquei e extraí informações nos processos de 

doentes que davam entrada naquelas unidades hospitalares em consequência das 

agressões com recurso a arma branca e processos criminais de reclusos condenados por  

essa fenômeno. 

A amostra foi não probabilística, selecionada de forma intencional. Nesta 

forma de amostragem, a preocupação do pesquisador(a) não é fazer generalizações em 

relação ao universo da pesquisa, mas sim obter opiniões de determinadas pessoas duma 

comunidade sem ter em conta a componente representativa (Oliveira, 2005; Marconi; 

Lakatos, 2012). Na mesma perspectiva, Goldenberg (2000) faz referência que: 

  

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, de uma instituição, de uma trajetória, etc.” 

(GOLDENBERG, 2000, p.14). 
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Este ponto de vista de Goldenberg é corroborado por Hernández Sampieri et al 

(2013, p. 403), quando afirmam que “a amostra no processo qualitativo é um grupo de 

pessoas, eventos, acontecimentos, comunidades, etc., sobre qual deveremos coletar os 

dados, sem que necessariamente seja representativo do universo ou população que 

estudamos”. Por sua vez, Medeiros (2006) escreve que nas pesquisas qualitativas: 

  

A amostragem, ou população com a qual se trabalha é intencional e 

depende diretamente do objetivo, ou seja, não existe a preocupação de 

uma amostra significativa, uma vez que não parte do princípio da 

extrapolação dos dados para toda uma população, como no positivismo 

(MEDEIROS, 2006, p.41).  

 

Relativamente às inquietações de muitos pesquisadores, principalmente aos 

apologistas do paradigma quantitativo que, não raras vezes, questionam a objetividade 

das pesquisas qualitativas, é necessário que eles compreendam que “a questão não é 

usar uma forma ou outra, mas, sim, como essas formas devem trabalhar juntas para 

promover o desenvolvimento da teoria” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p.45). Ademais, 

Medeiros (2006) adverte que pelo fato do paradigma qualitativo não garantir tal 

objetividade defendida pelos partidários do paradigma quantitativo, isso não pode ser 

confundido com a falta de rigor nos procedimentos metodológicos e adianta que “neste 

sentido, o pesquisador deve estar sempre atento a veracidade das informações, 

permeando de exigências acadêmicas o seu trabalho, uma vez que os seus resultados são 

importantes para outros trabalhos que certamente virão” (MEDEIROS, 2006, p.53).  

A este respeito, Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2010) falam da 

necessidade de pautar pela vigilância epistemológica que segundo estes autores a 

reflexão epistemológica em ciências sociais deve estar sempre presente no decorrer de 

todo processo de investigação, desde a construção do objeto até a produção de 

resultados e observam que “a invenção nunca se reduz a uma simples leitura do real, por 

mais desconcertante que seja, já que pressupõe sempre a ruptura com o mesmo e com as 

configurações que ele propõe à percepção” (BOURDIEU; CHAMBAREDON;  

PASSERON, 2010, p.25).  

Um aspecto que também deve ser considerado é descrito por Flick (2004) nas 

seguintes modalidades: 

 

A pesquisa qualitativa torna-se um processo contínuo de construção de 

versões da realidade. A versão que alguém apresenta em uma 

entrevista não necessariamente corresponde à versão que essa pessoa 
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teria formulado no momento em que o evento relatado ocorreu; não 

necessariamente corresponde à versão que ele teria dado a outro 

pesquisador com uma questão de pesquisa diferente. O pesquisador, o 

qual interpreta sua entrevista e a apresenta como parte de suas 

descobertas, produz uma nova versão do todo. Diferentes leitores do 

livro, artigo ou relatório interpretam a versão do pesquisador de forma 

diversa, de modo que surgem outras versões do evento (FLICK, 2004, 

p.25). 
 

Dito tudo isto, resta-me referir que tudo foi feito para garantir a cientificidade 

desta pesquisa, na medida em que busquei compreender em profundidade os pontos de 

vista dos sujeitos de  pesquisa sobre a problemática da violência e criminalidade com 

recurso a arma branca. Nos parágrafos que se seguem, procuro apresentar um retrato 

geográfico, político-administrativo, socioeconômico e cultural de Moçambique no geral 

e particualarmente nas três cidades que constituíram locais de recolha de dados. 

Devido a sua maior extensão no sentido Norte-Sul, a República de 

Moçambique divide-se em três grandes regiões geográficas. Assim, o quadro abaixo 

indica essas regiões, as províncias e as respectivas cidades capitais, incluindo a capital 

do país: 

Quadro 5 - Divisão de Moçambique por regiões geográficas 

  

         Fonte: adaptado pelo autor na base dos dados do INE 

                                                           

50 Cidades onde foi realizado tabalho de campo. 

51 A cidade de Maputo para além de ser capital da sua cidade é sumultaneamente capital do País, ou seja, 

em termos político-administrativos e econômicos as províncias dependem em última instância das 

decisões do governo central que está sediado nesta cidade. 

 Ordem    Região geográfica       Províncias            Capitais 

 

 

   1 

 
 
                 Norte 

 

Nampula          Nampula 50 
 

Cabo Delgado             Pemba 

Niassa               

Lichinga 

 

2 

 

 

         

         Centro 

 Sofala              Beira 

 Manica             Chimoio 

 Tete              Tete 

         Zambézia             Quelimane 

 

 

3 

        

 

          Sul 

 Inhambane              Inhambane  

  Gaza              Xai-Xai 

  Maputo província              Matola   

  Maputo cidade              Maputo51 
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Mapa 2 - Divisão de Moçambique por províncias e regiões 

 

 

Fonte: http://www.arturana.com/arturana/documents/39.html. Acesso em 01 Mai 2018 

 

A capital do país fica situada no Sul de Moçambique, concretamente na cidade 

de Maputo e é principal centro urbano do País. A cidade da Beira que fica situada no 

centro do País (Província de Sofala) é o segundo maior centro urbano. A cidade de 

Nampula é o terceiro centro urbano e fica situada na Província do mesmo nome, na 

região Norte de Moçambique. Na tentativa de contextualizar o campo de pesquisa 

pretendo aqui, efetuar a sua localização geográfica, descrever a estrutura política-

administrativa e suas especificidades socioeconômicas e culturais.  

Nestes termos, as cidades de Nampula, Pemba e Lichinga localizam-se no 

extremo Norte de Moçambique, no interior das províncias de Nampula, Cabo Delgado e 

Niassa respectivamente. Enquanto as províncias de Nampula e Cabo Delgado são 

banhadas a este pelo canal de Moçambique que faz parte das águas do Oceano Índico, a 

província de Niassa localiza-se no extremo ocidental da região Norte, junto ao Lago 

Niassa do qual faz fronteira com a República do Malaui e a República Unida da 

http://www.arturana.com/arturana/documents/39.html
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Tanzânia. Sobre essa localização/divisão de Moçambique por províncias e regiões, veja 

o mapa 2 já representado na pagina anterior. 

De ponto de vista do passado histórico, existe alguma aproximação entre Cabo 

Delgado e Niassa pelo fato de, muito antes dos anos 1940 do século passado, estas duas 

províncias terem sido administradas pela Companhia monopolista de Niassa, 

diferentemente de Nampula que nesse período em referência estava sob administração 

direta do colonialismo português. Um outro aspecto comum entre Cabo Delgado e 

Niassa é o fato de estas províncias apresentarem fronteiras com alguns países vizinhos 

como são os casos de Tanzânia e Malaui. A província de Nampula apenas tem fronteiras 

nacionais na parte continental e, no litoral, separa-se do Oceano Índico através do Canal 

de Moçambique. 

De ponto de vista antropológico, quando se examina o retrato etnográfico e 

arquitetônico das principais cidades moçambicanas, a diferenciação socioespacial e 

infraestrutural fica patente, já que é notório a presença de: 

1) Centro da cidade que tendo sido construído e inicialmente habitado pelos 

colonos europeus, atualmente é ocupado pela elite política local e uma 

parte diminuta pelos servidores dessa elite política. Este espaço funciona 

como centro da atividade política-administrativa e econômica da cidade; 

2) Áreas da periferia da cidade que tendo sido inicialmente habitadas 

majoritariamente pelos grupos sociais empobrecidos e, geralmente 

vinculados a classe trabalhadora, atualmente, estes são arrastados para os 

limites entre espaço semi-urbano e rural devido a implantação de novas 

infraestruturas econômicas estaduais e da grande burguesia emergente; 

3) Áreas da semi-periferia da cidade que tendo servido no passado para 

fomento da agricultura familiar e associativa, atualmente são ocupadas 

pelas manções e quintas da grande burguesia nacional emergente. 

No entanto, em todas estas cidades, observa-se que, a arquitetura dos bairros 

situados no centro da cidade, na sua maior parte herdada do período colonial, é 

constituída por edifícios de construção convencional, diferentemente dos bairros que 

diariamente se constituem na cintura destas que, na sua maioria, são habitações de 

contrução precária, ou seja, casas de caniço (sul de Moçambique); casas de adobe, 

plástico e capim (centro e norte de Moçambique). Havendo concentração de empresas e 

serviços no centro da cidade, daqui decorre que as classes trabalhadoras de baixa renda 

que vivem nas periferias e semi-periferias da cidade, diariamente deslocam-se para 
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aquele ponto a fim de cumprir suas jornadas de trabalho em troca de um salário que 

muitas vezes não chega para satisfazer suas necessidades básicas.  Para caracterizar essa 

diferenciação socioespacial e infraestrutural, Ramos (2002) criou a categoria 

‟segregação socioespacial” da qual explica a partir das relações sociais de modo de 

produção capitalista que: 

  

[...] ao produzir um acesso desigual aos meios de produção, circulação 

e troca de riqueza social; os poucos que detém esses meios apropriam-

se do valor agregado pelo trabalho dos outros; consequentemente, é 

também desigual o acesso aos equipamentos e serviços coletivos, com 

base no direito natural e inalienável da propriedade privada [...], muito 

embora em Moçambique, na teoria, a terra seja considerada 

propriedade do Estado (RAMOS, 2002, p.138, grifos nossos). 

 

De igual modo, Ramos (2002) considera que essa segregação socioespacial:  

 
[...] dá-se através de uma hierarquização na distribuição dos grupos 

sociais ou ‟categorias sociais” nos espaços territoriais do município, 

decorrente de sua maior ou menor capacidade de acesso às áreas 

residenciais mais nobres, portadoras de equipamentos públicos e 

privados; essa capacidade é determinada socialmente pela modalidade 

de inserção dos grupos sociais na produção social, opondo, de um 

lado, grandes e médios proprietários de meios de produção, circulação 

e troca da riqueza social, e, de outro, pequenos proprietários, 

executivos, trabalhadores intelectuais, trabalhadores braçais, 

prestadores de serviços, autônomos e desempregados (p.138). 

 

 

Neste sentido, posso afirmar que perante a aproximação do modo de produção 

capitalista, muito rapidamente e, com a liberalização do mercado econômico nacional e 

a abertura do investimento estrangeiro, as cidades moçambicanas passaram a fazer parte 

do amplo mercado da economia capitalista mundial. É neste contexto que surgem 

alguns bairros elitizados como são os casos de Polana-cimento e Triunfo no centro da 

cidade de Maputo; bairros centrais e algumas vivendas de luxo nos bairros de expansão 

das cidades de Nampula, Pemba e Lichinga, contrariamente aos bairros pobres que se 

formam nas imediações destas. As fotos abaixo indicadas, tiradas nas cidades de Pemba 

e Nampula, representam a diferenciação sócio-espacial e infra-estrutural. 
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Fotos 2 e 3 - Vista parcial do centro e semi-periferia da cidade de Pemba 
 
         Foto 2                                                                      Foto 3 

Fonte 1:  https://lourencosilvio.blogspot.com          Fonte 2:  Tirada pelo autor em 20 out. 2017                                                                          

Acesso em 6 mai 2018       

 

Fotos 4 e 5 - Vista parcial do centro e semi-periferia da cidade de Nampula 

                                   Foto 4                                                      Foto 5 

 

Fonte 1: https;//www.mmo.co.mz/viagem-por-mocambique-nampula 

Fonte 2: Tirada pelo autor em 20 out. 2017 

 

Na realidade, em todo o território moçambicano, a pobreza é evidente nas 

camadas sociais mais desfavorecidas.  De fato, um estudo realizado por Afrobarometer 

(2013), comprovarou que em Moçambique, os índices de pobreza têm estado a 

aumentar desde 2002 à 2012. Os indicadores socioeconômicos utilizados para aferir os 

índices desta pobreza foram: ausência de alimentos, água potável, remédios ou 
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assistência médica, combustível para cozinhar e rendimento em dinheiro. Assim, em 

termos de variabilidade, a pesquisa constatou que em 2002 a pobreza rondava nos 46% 

e em 2005 elevou-se para 64% e em 2008 diminuiu para 44%, voltando a subir em 2012 

para 55%. A pesquisa revelou ainda que os moçambicanos apresentavam nesse período 

mais pobreza monetária com 75% dos inquiridos, muito embora os indicadores de falta 

de remédios ou assistência médica e alimentos seja de 53% e 50% respetivamente. 

Quanto a desprovisão de combustível para cozinhar e água os valores foram de 35% e 

45% respetivamente. 

Finalmente, vejam-se as caraterísticas das cidades que constituíram o lucus de 

pesquisa, começando pela a cidade de Nampula. 

Localizada no interior do Norte de Moçambique, na província com o mesmo 

nome e um pouco ao centro do distrito também com o mesmo nome, a cidade/município 

de Nampula é considerada como capital do Norte e ocupa uma área de 404 Km², sua 

origem está relacionada com a penetração e expansão militar portuguesa na província de 

Nampula iniciada em 1897 (Araújo, 2005). Num primeiro momento concebida como 

acampamento militar, a cidade de Nampula passou sucessivamente de 1934 para 

estatuto de Vila e 1956 para estatuto de Cidade (Araújo, 2005). Em relação a divisão 

administrativa, a cidade de Nampula que desde 1998 é uma autarquia, divide-se em seis 

Postos administrativos e estes por sua vez repartem-se em bairros, tal como vem 

representado no quadro abaixo indicado: 

Quadro 6 - Divisão administrativa da Cidade de Nampula 

 
o Ordem PPPP Nome do Posto Administrativo BAB                                      Bairros 

 01 Porr     Posto Administrativo Urbano              Bombeiros/Poetas, 25 de setembro, 1º de maio, 

Limoeiro, Liberdade e Militar 

 02 Posto Administrativo de Muatala  Muatala e Mutauanha  

 03 Posto Administrativo de Muhala  Muhala, Namutequeliua e Muahivire 

 04 Posto Administrativo de Namicopo   Namicopo e Mutava-Rex 

 05 Posto Administrativo de Napipine               Napipine e Carrupeia 

 06 Posto Administrativo de Natikire   Natikiri, Murrapaniua e Marrere 

Fonte: Adaptado pelo autor com base na planta da Cidade de Nampula 

 

Segundo dados estatísticos do INE resultantes da projeção feita em 2016, a 

cidade de Nampula possui 638.530 habitantes distribuídos pelos seis Postos 

administrativos e dezoito bairros comunais. O Posto Administrativo Urbano, designado 
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também por Posto Central é constituído pela zona de Cimento e inclui seis bairros. 

Outros cinco Postos Administrativos que incorporam restantes bairros formam a área 

que circunda a zona de cimento. Assim, de acordo com os dados do INE de 2016, as 

maiores aglomerações populacionais situam-se nos Postos Administrativos suburbanos 

de Muhala, Muatala e Napipine, enquanto Namicopo e Natikire estão ainda em 

expansão.  Atinente ao processo da expansão da cidade de Nampula, Baia explica que: 

 

[...] é um processo produzido por forças e práticas sócio-espaciais 

homogeneizantes, [...]. Pois, a expansão da cidade engloba dentro de 

si transformações de modos de vida, lá onde a homogeneização 

impera e os camponeses não conseguem resistir à ocidentalização e 

monetarização da vida ou ela envolve permanências ou persistências, 

lá onde a capacidade homogeneizante fracassa e o modo de vida da 

comunidade rural se mantém circunscrito ao costumeiro embora 

redefinido (BAIA, 2009, p.22). 
 

Este é, no entanto, o cenário de todas cidades moçambicanas. Assim, como 

acontece com o resto das cidades de Moçambique e de África no geral, a cidade de 

Nampula tem conhecido desde 1975, ano da proclamação da independência, um rápido 

crescimento demográfico como consequência da guerra civil por um lado e, por outro, 

pela paz que ultimamente o país vive (Araujo, 2005). Nestes termos, Araújo explica 

que: 

Ao contrário do que seria de esperar e de expectativas dos políticos e 

gestores, a cidade de Nampula viu aumentar mais a sua população no 

pós-guerra civil (a partir de 1991) do que no período anterior. Isto 

sucede pelo fato de as áreas rurais da província terem sido muito 

devastadas e se tornarem muito repulsivas; nessas condições, os que 

haviam migrado para a cidade para fugir à guerra, não regressaram às 

suas áreas de origem, e o campo continuou a expulsar pessoas, pois 

não lhes oferecia condições mínimas de sobrevivência (ARAÚJO, 

2005, p.214). 
 

Neste sentido, o mais preocupante é o fato do crescimento urbano não ser 

acompanhado por provisão de serviços mínimos para a população nesses novos espaços. 

São vários serviços que são reclamados pelos cidadãos, desde os problemas ligados ao 

abastecimento de água, energia elétrica, deficiências no saneamento do meio e até 

ausência de segurança pública. Dada a pertinência da questão de segurança pública  
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neste trabalho, a seguir se apresenta o quadro de distribuição de esquadras/postos
52

 

policiais pelos seis Postos Administrativos da cidade de Nampula: 

Quadro 7 - Distribuição das esquadras/postos policiais na cidade de Nampula pelos 

Postos Administrativos 

 
o Ordem PPP         Posto Administrativo BAB   Número de esquadras policiais/Postos 

policiais 

01 Posto Administrativo Urbano .                         2  esquadras policiais 

02 Posto Administrativo de Muhala              1  esquadra policial 

03 Posto Administrativo de Namicopo              1   esquadra policial 

04 Posto Administrativo de Napipine              1   Posto policial 

 
05 Posto Administrativo de Natikire              1   Posto Policial            

 06 Posto Administrativo de Muatala              1  Posto policial 
 Fonte: Adaptado pelo autor na base da informação recolhida no trabalho de campo 

 

Como se pode constatar, a cobertura policial nos Postos Administrativos é 

insuficiente, se tomar-se em consideração a extensão e o número crescente de habitantes 

de cada Posto Administrativo. O Posto Administrativo Urbano por ser o mais antigo de 

todos é único que tem duas esquadras. Os Postos Administrativos de Muhala e 

Namicopo são assegurados respetivamente por uma esquadra. Os restantes Postos 

Administrativos, cujos bairros são na sua maioria de expansão, ficam sob vigia dos 

Postos policiais e muitas vezes com falta de efetivos policiais para fazer frente à 

constantes solicitações da população. 

Em consequência do aumento demográfico registrado entre 1980 à 2005, 

houve uma duplicação da densidade demográfica na cidade de Nampula, 

particularmente nos bairros mais pobres (Araújo, 2005). Esse aumento pode ser 

observado na tabela que a seguir é apresentada: 

 

 

 

                                                           

52
 Esquadras e/ou postos policiais correspondem ao que no Brasil é designado por Delegacias. Assim, as 

esquadras policiais são dirigidas por um comandante e este subordina-se ao comandante provincial da 

Polícia da República de Moçambique que dirige o comando provincial e presta contas ao comando geral 

da Polícia sediado na cidade de Maputo que é capital política e administrativa do País. Os postos policiais 

são unidades mais ínfimas da corporação. 
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Tabela 3 -  Evolução da população da cidade de Nampula (1980-2005) 

 
 Anos      1980    1991     1997      2005 

 População   145.722    232.167  303.346   385.089 

Taxa de crescimento médio anual                   4.3%               4.5%              3.0%                   

 Densidade     361     575     751     955 

Fonte: Projeções do INE (1999) apud Araujo (2005).  

 

 

Os dados da tabela acima apontam que de 1980 à 1997 a população da cidade 

de Nampula quase duplicou, aumentando de 145.722 para 303.346 habitantes, o que 

significou uma subida de taxa de crescimento anual de 4.5% para o ano de 1997. De 

1997 à 2005 registrou-se uma desaceleração com um aumento de 81.743 habitantes. 

Porém, as densidades populacionais mantiveram um crescimento anual que oscilou 

entre 176 à 214 habitantes. Araújo aponta como fatores deste aumento demográfico a 

“tomada” das cidades pela população moçambicana após a independência e devido à 

instabilidade política que o país viveu nos anos que se seguiram depois da 

independência (Araújo, 2005). 

É importante referir que este crescimento continuou nos anos subsequentes já 

que de 2005 para cá o país voltou a viver alguns momentos de instabilidade política que 

tiveram foco no meio rural e que de certo modo, obrigaram muitos cidadãos a procurar 

refúgio na cidade. Pode-se afirmar também que, presentemente, o aumento demográfico 

deve-se por um lado, a crescente função universitária
53

 que a cidade assume nos últimos 

vinte anos e, por outro, a imigração de refugiados em consequência de conflitos que se 

registram em alguns países africanos (Baia, 2009).  

No entanto, Araújo (2005) refere que cerca de 47% da população que nos 

últimos dias reside na cidade de Nampula é resultante de processos de imigração, 

sobretudo da população rural da mesma província e dos vizinhos distritos da província 

da Zambézia, Niassa e Cabo Delgado.  

Porém, não se deve deixar de referenciar a contribuição dos elevados índices 

de natalidade no crescimento demográfico desta urbe, já que a semelhança de outras 

                                                           

53
 Como forma de resolver a maior procura de estudos universitários na região Norte de Moçambique,  a 

partir de 1995 abriram universidades como a Universidade Pedagógica-Delegação de Nampula (UPN), 

Universidade Católica de Moçambique (UCM), Universidade Mussa Bin Bique (UMBB) e a 

Universidade Politécnica (APOLITÉCNICA) que oferecendo um leque diversificado de cursos 

começaram a atrair cidadãos de todo o País. 
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cidades africanas, a cidade de Nampula é habitada majoritariamente pela população 

jovem, cujas idades variam entre 0 a 25 anos. A tabela que se segue, mostra a 

distribuição da população da cidade de Nampula por Postos Administrativos no período 

entre 1997 e 2007. 

Tabela 4 - Distribuição da população da cidade de Nampula pelos Postos 

Administrativos 

 

o Ordem PPP              Posto 

 Administrativo 

BAB     Área  

             (Km²) 

      % População 

     1997  

   % População 

 2007  

     % 

 01 Porr            Urbano .     3,2   0,8 16.229 5,3 17.603   3,7 

 02       Muhala     64,1 15,9     80.006 26,4 152.879     32,0 

 03      Namicopo   134,9 33,4     33.557 11,1 60.705 12,7 

 04      Napipine     41,6        10,3     68.410 22,5  86.301      18,1 

 05      Natikire    106,4  26,3 32.719 10,8 51.278  10,7 

 06      Muatala      53,8       13,3     72.425 23,9 109.006      22,8 

                  Total     404      100    306.346  100   477.772      100 

    Fonte: Instituto Nacional de Estatística/Censos Populacionais (1997) e (2007) apud BAIA (2009) 

 

Como se pode compreender, a maior extensão pertence ao Posto 

Administrativo de Namicopo com 33,4%, seguido do Posto Administrativo de Natikire 

com 26,3%. O Posto Administrativo Urbano é menos extenso de todos com apenas 

3,2%. O Posto Administrativo de Muhala obteve maior concentração urbana nos dois 

anos em referência, enquanto o Posto Administrativo Urbano foi menos povoado de 

todos com apenas 0,8% e 3,7% em 1997 e 2007 respectivamente. 

De acordo com Araújo (2005), a semelhança de outros países africanos, 

Moçambique é um País predominantemente de população jovem e isto é mais notável 

nas áreas urbanas, uma vez que tem sido nestas que essa população em idade de 

trabalhar procura melhorar condições de sobrevivência. 

De igual forma, Moçambique é um país multirracial e multiétnico, situação que 

se reflete nos centros urbanos. Porém, a raça negra é a mais predominante. A cidade de 

Nampula é habitada majoritariamente por população de etnia Emacua. Essa situação 

verifica-se também em relação a província do mesmo nome. Aliás, este grupo étnico 

encontra-se igualmente representado nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e 

Zambézia. 
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De ponto de vista geoestratégico, o centro político, administrativo e econômico 

situa-se no Posto Administrativo Urbano que também é designado por Posto 

Administrativo Central e corresponde a “zona de cimento”. Tendo sido inicialmente 

habitado pelos colonos, é aqui onde se situam as principais infraestruturas 

socioeconômicas e administrativas (Araújo, 2005). 

No que concerne à cidade de Lichinga, ela situa-se no extremo ocidental da 

região Norte, no interior da província de Niassa e do planalto de Lichinga. Ocupa uma 

área de 290 km² e sua população de 141.724 habitantes está distribuída pelos 15 bairros 

comunais incorporados em quatro Postos Administrativos Municipais 

(MOÇAMBIQUE, 2011). O quadro abaixo, mostra a distribuição dos Postos 

Administrativos e seus respetivos bairros comunais: 

Quadro 8 -  Distribuição dos Postos Administrativos da cidade de Lichinga 

rerespectivos bairros 

 
o Ordem PPP    Postos Administrativos BAB                                     Bairros 

 01                           Sanjala  Sanjala, Nzinje, Namacula,  

Muchenga, Popular e Chinlugo. 

 02               Chiuaula Estação, Lucheringo e Cerâmica.  

 03               Messenger Messenger, Assumane e Sambula. 

 04               Lulumile Lulumile, Nomba e Mitava. 

Fonte: Adaptado pelo autor na base de Moçambique, 2011 (Perfil do Município de Lichinga) 

 

Antes da proclamação da independência nacional em 1975, a cidade de 

Lichinga era designada por Vila Cabral, nome que foi atribuído em homenagem ao 

então governador geral de Moçambique, o Senhor José Ricardo Pereira Cabral em 1956, 

ano em que foi criado Conselho de Vila Cabral e que mais tarde, em 1962 a vila passou 

a categoria de cidade.
54

 Fazendo leitura dos dados das projeções do INE (2008) de 1997-

2015, Maloa observa que os grupos etários entre 14 – 34 anos continuam a crescer tanto 

em Lichinga como em todo território nacional em consequência da elevada taxa de 

fecundidade, redução gradual de taxas de mortalidade infantil, necessidade de ter muitos 

filhos por cada família para ajudar nos trabalhos agrícolas e dos movimentos 

                                                           

54
 MOÇAMBIQUE. Município de Lichinga: Bodas de ouro da cidade de Lichinga (1962-2012). 

Disponível em: http//:wwww.lichinga50anos.blogspot.com. Acesso em: 24 mar. 2017. 
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migratórios, principalmente os de meio rural da província do Niassa para cidade de 

Lichinga e ainda de outras províncias (Maloa, 2012a). 

Na cidade de Lichinga vivem diferentes etnias de acordo com o mosaico 

cultural que o país ostenta. No entanto, os principais grupos étnicos que habitam na 

cidade de Lichinga são os Ayaos
55

, os Macuas
56

 e os Nhanjas
57

. Embora possua algumas 

indústrias transformadoras, Lichinga é uma cidade basicamente agrícola e em termos de 

abastecimento de produtos industriais, depende em grande medida de outras cidades de 

Moçambique como são os casos das cidades de Nacala e Nampula, todas situadas no 

corredor de desenvolvimento de Nacala (Moçambique, 2011). A este respeito, Maloa 

(2012a) descreve que: 

 

O setor industrial é pouco desenvolvido, e compreende moageiras, 

serrações de madeira, padaria, indústria de construção, etc. Vários 

fatores têm, historicamente, determinado o fraco desenvolvimento 

industrial, principalmente deficiências de infraestruturas, como a 

escassez de estradas, a insuficiente distribuição de energia elétrica, 

[...] (MALOA, 2012a, p.31-32). 
 

De fato, esta situação não é apenas caraterística da cidade de Lichinga. É um 

cenário que se assiste quase em todo País, excetuando as cidades de Maputo e Matola 

no Sul que, devido a herança colonial, ainda conservam o seu legado industrial. 

Moçambique é um País eminentemente agrícola e sua economia é baseada na produção 

do campo (Maloa, 2012a). É importante lembrar que, durante a vigência do governo da 

primeira República, muito foi feito pelas autoridades governamentais para fazer do 

Niassa uma província modelo no desenvolvimento socioeconômico que se pretendia na 

altura. No entanto, deve-se referir que na totalidade, a província de Niassa é muito rica 

de ponto de vista de recursos agroecológicos, faunísticos, florestais e mesmo turísticos. 

Porém, a capitalização destes recursos não ocorre pela falta de investimentos robustos e 

de idoneidade na seleção de investidores em concursos públicos.  

                                                           

55
 Corresponde ao grupo etnolinguístico que se diz ser oriundo do monte Yao na região de Muembe no 

interior da província de Niassa.  

56
 Grupo etnolinguístico majoritário do Norte de Moçambique, estando representado nas províncias de 

Nampula, Niassa, Cabo Delgado e alguns distritos da província central da Zambézia. 

57
 Este grupo está representado nas províncias de Niassa, na zona fronteiriça entre províncias de Cabo 

Delgado e Niassa e província de Tete.  



97 
 

 

Relativamente à distribuição da população da cidade de Lichinga por religiões, 

a maioria professa o islão com 94,6%, seguida da religião católica com 3,2% (INE, 

2012). Um grupo muito reduzido professa outras religiões como Assembleia de Deus 

Africano, Igreja Evangélica de Cristo em Moçambique, Testemunhas de Jeová e entre 

outras seitas religiosas. 

Por último, veja-se agora Pemba que é a terceira cidade da região Norte de 

Moçambique. Esta cidade localiza-se no extremo Este do Norte de Moçambique e 

Sudeste da província de Cabo Delgado, junto a costa do canal de Moçambique. Limita-

se ao Norte com o Distrito de Pemba-Metuge, a Sul com o Distrito de Mecufi, a Este 

com o Oceano Índico através do Canal de Moçambique e a Oeste com o Distrito de 

Pemba-Metuge. Relativamente as origens da cidade, sabe-se que em 1840 foi criado o 

Distrito Militar de Cabo Delgado que depois foi extinto em 1891 com a concessão dos 

atuais territórios de Niassa e Cabo Delgado à Companhia do Niassa que tendo 

terminado em 1929, a capital do Distrito Militar foi transferida da Ilha do Ibo para então 

Porto Amélia, atual Pemba (Moçambique, 2017). 

Com uma superfície de 19 Km² e habitada por cerca de 127.967 habitantes, a 

cidade de Pemba é composta por doze bairros comunais: Paquitiquite, Ingonane, 

Cimento, Natite, Cariacó, Alto Gingone, Eduardo Mondlane, Mahate, Chuíba, Josina 

Machel, Maringanha e Muxara (Lalá; Capela, 2016). A cidade de Pemba localizada 

numa das maiores baías do mundo, a baía de Pemba, é um dos destinos turísticos em 

Moçambique. Oferece praias onde para além de lazer, os turistas podem praticar 

diversos desportos aquáticos. A este respeito e olhando a sua importância 

socioeconômica, Remessane (2016) descreve que a baía de Pemba com uma extensão 

de 194 Km, apresenta uma enorme quantidade de ecossistemas como estuários, 

mangais, tapetes de ervas marinhas, praias, pássaros marinhos, terras úmidas, peixes e 

diferentes espécies de crustáceos entre outros potenciais.  

A sua população é fruto de uma miscelânea que remonta desde o século VII, 

período que marca o início de contatos destes povos com os comerciantes de origem 

asiática, principalmente árabes e persas. Foi em consequência dessa miscelânea que os 

habitantes da cidade de Pemba herdaram um património cultural afroislâmico que 

perdura até aos dias de hoje. Do que acabei de referir pode ser complementado com os 

contatos feitos em consequência das migrações nacionais e mesmo ao nível do 

continente e do mundo. Essa população tem como principal atividade econômica a 

agricultura que é praticada em moldes tradicionais. O setor industrial é do tipo ligeiro e 
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transformador. A pesca artesanal é outro setor que garante o sustento de algumas 

famílias.  

No entanto, com a prospecção e descoberta de jazidas de hidrocarbonetos na 

baía de Pemba, atualmente há grande movimentação de empresas nacionais e 

multinacionais com vista a obtenção de autorização para exploração desses bens 

naturais. Nestes termos, Remessane (2016) fala de Anadarko e da Eni, empresas que se 

evidenciam pelo volume dos seus investimentos que, até então, rondam em 50 milhões 

de dólares americanos
58

. Note-se que apesar desta imensa riqueza que a baía de Pemba e 

a cidade ostentam, ainda persistem elevados índices de pobreza no seio da população. 

A maior parte da população de Cabo Delgado é de etnia Emacua com 66,8%, 

seguido de etnia makonde, falantes de língua shimakonde, que são mais representativos 

no planalto de Mueda com 21,8% e em terceiro lugar, os kimuanes que, vivendo ao 

longo do litoral, são comunidades afro-islamizadas e representam 6,1% (Moçambique, 

2017). Para além de outras línguas acima referenciadas e do Português, a língua oficial 

falada em todo o país, em cabo Delgado existem povos falantes de Suaíli (na fronteira 

com Tanzânia) e Yao (junto à fronteira com Niassa). 

Conforme vem descrito acima, este é de ponto de vista socioeconômico o perfil 

das principais cidades moçambicanas, particularmente àquelas cujo locus foi o campo 

de pesquisa. Estas caraterísticas permitem aferir quo é importante a adção de políticas 

públicas urbanas que, de forma cada vez mais aberta, incorporem na discussão das 

principais agendas de governação os principais atores sociais locais. Todavia, a matéria 

de políticas públicas é o assunto que vai merecer discussão no quarto capítulo. 

                                                           

58
 Estes valores não incluem pagamentos efetuados nos acordos de março de 2017 entre autoridades 

moçambicanas e duas empresas multinacionais (ENI e EXXON MOBIL) do qual resultou em um encaixe 

de cerca de 350 milhões de dólares americanos para os cofres do Estado moçambicano.  
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3. Pesquisa empírica: apresentação de dados, análise, interpretação e resultados  

 

Se desejamos saber como as 

 pessoas se sentem – qual sua experiência 

 anterior, o que lembram, como são  

suas emoções e  

seus motivos, quais as razões para agir como  

fazem – por 

 que não perguntar a elas? 

 (ALPORT, 1942 apud SELLTIZ et al, 1965, p.263) 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar estudos empíricos realizados nas cidades 

de Nampula, Pemba e Lichinga no Norte de Moçambique e, por via disso, efetuar a 

análise e interpretação de dados daí resultantes com vista a formar um corpus de 

fundamentos que ajude a responder às indagações em relação ao problema da pesquisa e 

a atingir os obejetivos planejados. 

Para o efeito, se coloca em evidência  dados de inquéritos por questionário 

submetidos aos cidadãos comuns; dados de inquéritos por entrevista feitos aos policiais 

e a população reclusória; documentos oficiais (registros hospitalares, processos 

criminais e dados estatísticos do INE e relatórios governamentais e de organizações não 

governamentais) e, posteriomente, a luz do problema e dos objetivos da pesquisa, 

analiso e interpreto esses dados. 

 

3.1. O que dizem os cidadãos comuns: inquéritos por questionário  

A distribuição do tempo de trabalho de campo e de inquéritos por questionário 

de acordo com os locais de estudo ficou ordenada de acordo com a tabela abaixo 

indicada: 

Tabela 5 - Locais de pesquisa de campo, duração e número de questionários 

aplicados 
 
Locais/Total 

 
 
  

Períodos de recolha de 

dados 

          Número de questionários aplicados 

       Submetidos        Devolvidos  

       I          II     H     M  HM     H      M  HM 

   2016      2017/2018 

Cidade de 

Nampula 

 

jun.; 

ago.; set.; 

out.; 

nov.; dez 

 

ago.; set.; 

out.; nov.  

dez.2017/jan. 

2018 

   100        50   150     79      34   113 

Cidade de 

Lichinga 

     50      25     75      38      08     46 
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Cidade de 

Pemba 

2016/jan. 

2017 

     50       25     75      22      07     29 

Total      200     100   300     139      49 188 

       Fonte: Elaborado pelo autor na base do trabalho de campo. 

 

Conforme a tabela acima, o trabalho de campo foi realizado nas cidades de 

Nampula, Pemba e Lichinga, entre os meses de julho de 2016 à janeiro de 2017 e de 

agosto de 2017 à janeiro de 2018. No conjunto, foram submetidos 300 inquéritos por 

questionário59 tendo sido devolvidos 188, o que corresponde a 62,6% do total dos 

inquéritos por questionários submetidos.  

 A cidade de Nampula teve maior número de inquéritos por questionário (150) 

contra (75) na cidade de Pemba e (75) em Lichinga pelo fato de ser a maior da região 

norte de Moçambique. Assim, usando-se software para análise estatística de dados 

qualitativos (Statistical Package for Social Science – SPSS), toda análise e interpretação 

de dados no tocante a esta técnica de recolha de dados foi feita na base de 188 

respondentes. 

Como atrás fiz referência, os sujeitos inquiridos são parte de cidadãos das três 

cidades, ou seja, esses respondentes do inquérito por questionário resultaram de uma 

amostra selecionada de forma intencional60. A maioria dos inquiridos é do sexo 

masculino (73,9%). As idades de todos os inquiridos variam entre 20 à 54 anos 

(Nampula); 20 à 60 anos (Pemba) e 18 à 53 anos (Lichinga). 

Relativamente ao grau de instrução destes inquiridos, os dados são 

apresentados nas tabelas abaixo indicadas: 

Tabela 6 - Último grau de instrução (Cidade de Nampula) 

 
Erro de Média Padrão:0,78744 

                 Categorias 
 frequência                                        percentagem 

 Ensino básico concluído 1 0,9 

Ensino básico não concluído 1 0,9 

                                                           

59 Excepto aos dados da questão dois que foi reformulada depois da realização do primeiro trabalho de 

campo em virtude de recomendações que foram dadas pela banca de qualificação. Assim, a questão 2.1 

foi aplicada apenas no segundo trabalho de campo que contou com um total de 166 inquiridos (122 

homens e 44 mulheres). Por força das limitações desta técnica não foi possível contar com indivíduos que 

até a data da realização do trabalho de campo, não sabiam escrever. 

60 As razões da seleção da amostra de forma intencional já foram explicadas no capítulo dois desta 

pesquisa. 
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Ensino secundário concluído        39 34,5 

Ensino secundário não concluído 1 0,9 

Ensino médio concluído        46 40,7 

Ensino médio não concluído61 1 0,9 

Bacharelato62 5 4,4 

Licenciatura 11 9,7 

Outro. Qual? 8 7,1 

Total       113 100,0 

 

  

Tabela 7 - Último grau de instrução (Cidade de Pemba) 

 
Erro de Média Padrão: 0,32946 

                  Categorias 
frequência                                          percentagem 

 Ensino secundário concluído 3 10,3 

Ensino secundário não concluído 3 10,3 

Ensino médio concluído         10 34,5 

Ensino médio não concluído 2 6,9 

Bacharelato 3 10,3 

Licenciatura          7 24,1 

Outro. Qual? 1 3,4 

Total 29 100,0 

 

 

Tabela 8 - Último grau de instrução (Cidade de Lichinga) 

 
Erros de Média Padrão: 0,35113 

                  Categorias 
frequência                                           porcentagem 

 Alfabetizado (a)  1 2,2 

Ensino básico concluído 7 15,2 

Ensino básico não concluído 1 2,2 

Ensino secundário concluído 16 34,8 

Ensino secundário não concluído 1 2,2 

Ensino médio concluído 7 15,2 

Ensino médio não concluído 5 10,9 

Bacharelato 1 2,2 

Licenciatura 6 13,0 

                                                           

61 No contexto brasileiro este nível é designado por Fundamental “dois”. Já em Moçambique, com a 

eliminação de escolas Pré-universitárias, o nível médio passou a ser frequentado nas escolas secundárias 

do segundo ciclo do ensino geral e em instituições de formação profissional. 

62 Antes de integração das Universidades moçambicanas no Processo de Bolonha, o bacharelato era 

adquirido no final de terceiro ano da universidade e, a licenciatura, no final do quinto ano. 
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Outro. Qual? 1 2,2 

Total 46 100,0 

 

Com base nas tabelas 6, 7 e 8 constata-se que, ao todo, o maior número de 

inquiridos corresponde aos indivíduos que concluíram o ensino médio (cidade de 

Nampula – 46); (cidade de Pemba –10) e (cidade de Lichinga –7), seguído de ensino 

secundário (cidade de Nampula –39); (cidade de Pemba – 3) e (cidade Lichinga –16). O 

grau de licenciatura aparece em terceiro lugar com (11 – Nampula); (7 – Pemba) e (6 – 

Lichinga).  

A seguir às questões relativas aos dados pessoais, igualmente, administrei 14 

dimensões de perguntas cujas respostas das categorias utilizadas também mereceram o 

tratamento no SPSS. A temática destas dimensões centrou-se, como é obvio, na 

violência e criminalidade em Moçambique, sobretudo, nas três cidades que constituíram 

campo da pesquisa. As tabelas que seguidamente apresento, focalizam os resultados de 

cada item e em cada dimensão apresentada. 

Na dimensão ‟Há ou não violência e criminalidade na cidade onde vive” que, 

como referi, foi incluída no segundo trabalho de campo, todos os 166 inquiridos 

reponderam que há violência. De fato, um estudo realizado por Maloa (2012a) na cidade 

de Lichinga, observou que atualmente a cidade transformou-se num “espaço de 

desordem” na medida em que diariamente cresce no imaginário das pessoas o espectro 

de medo, de desespero e de insegurança derivados da ineficiência do governo em 

formular políticas públicas eficazes de segurança pública o que ‟[...] reestruturou a 

sociabilidade e a mentalidade urbana do lichingense63” (p. 37). No entanto, tal como 

afirmou Escobar (2001), o fenômeno da violência e criminalidade não é desta ou 

daquela sociedade, ele é global pois que preocupa todas as sociedades atuais, 

particularmente as que vivem nos principais centros urbanos. 

Na tabela que se segue, sumarizo os índices estatísticos dos respetivos intens 

da dimensão relativa ao ‟grau de incidência da violência e criminalidade”.  

 

 

 

                                                           

63 Segundo o autor, lichingense é residente da cidade de Lichinga. 
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Tabela 9 - Dimensão sobre grau de incidência da violência e da criminalidade 

 

Erros de Média Padrão: Nampula – 0,4410; Pemba – 0,10262; Lichinga – 0,11056 

                    Categorias 
Frequência    Porcentagem correspondente 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 Há muita violência 

e criminalidade 

95 11 31 84,1   37,9 
  
      67,4 

Pouca violência e 

criminalidade 

14 17 12 12,4 
  58,6 

      26,1 

Não há violência e 

criminalidade 

1 1 1 0,9 3,4         2,2 
 

Não sei 1   -- 2 0,9  --   4,3 

Total    111 29 46 98,2 100,0     100,0 

Ausente Sistema 2    1,8   

Total     113   100,0  

 

 

 

Observando a tabela acima indicada, nota-se que os valores mais significativos 

são representados pela categoria “Há muita violência e criminalidade” com (95) 

(84,1%) para a cidade de Nampula e seguido de (31) (67,4%) para cidade de Lichinga. 

Nesta categoria, a cidade de Pemba apresenta (11) (37,9%) dos sujeitos inquiridos 

naquela cidade.   

Quanto às razões da diferença muito acentuada entre a cidade de Pemba e as 

suas congêneres de Nampula e Lichinga julga-se que, em parte, pode estar relacionado 

pelo fato de Pemba ser uma cidade localizada junto a baía do mesmo nome e com 

limitações na sua expansão,  surgindo apenas junto à baía bairros residenciais elitizados 

com poucas possibilidades de albergar população de baixa renda e susceptível em seu 

envolvimento na prática de criminalidade violenta com recurso à arma branca, embora 

que se saiba que, no geral, a criminalidade pode ser praticada tanto por estratos 

pauperizados como por aqueles estratos elitizados. Nestes termos, não obstante os dados 

da cidade de Pemba referentes ao inquérito por questionário indicarem uma 

percentagem abaixo de 50% da categoria “Há muita violência criminalidade”, os dados 

de registros hospitalares indicam que, nesta cidade, de 2005 – 2010 ocorreram 97 casos 

de criminalidade violenta com recurso à arma branca, o que corresponde a uma 

ocorrência média anual de 19,4 casos. Estes casos, registram-se nos bairros suburbanos, 

majoritarimente habitados pela população de baixa renda. Por sua vez, os dados 

resultantes de registros judiciais indicam que de 2001 – 2015 foram verificados 2.345 
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casos de criminalidade violenta com recurso à arma branca, o que corresponde a uma 

média anual de 167,5 casos64. De concreto, não querendo menosprezar os dados de 

inquéritos por questionário, estes últimos dados sugerem que de fato, a criminalidade 

violenta com recurso à arma branca é um fenômeno social que penetrou na estrutura 

social dos habitantes da cidade de Pemba e, desta forma, cria um espectro de medo no 

imaginário dos cidadãos e de incerteza quanto a sua segurança. 

  

Tabela 10 - Dimensão sobre prática mais frequente de violência e criminalidade 

em sua cidade 

 
Erros de Média Padrão: Nampula – 0,5185; Pemba – 0,12970 ; Lichinga – 0,11490 

         Categorias 
               Frequência 

 

             Percentagem 

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 Assalto no interior das 

casas com recurso a arma 

de fogo 

4 

 

 

24 

 

 

3 

 

 

3,5 

 

 

82,8 

 

 

    6.5 

 

 

Assalto no interior das 

casas com recurso a arma 

branca 

31      --     10 27,7 -- 21,7 

Assalto em plena rua 

com recurso a arma 

branca 

Assalto em plena rua 

com recurso a arma de 

fogo 

Outras 

77 

 

 

 

 

 

      -- 

 

      -- 

2 

 

 

 

 

 

   2 

 

   1 

32   

 

 

 

 

 

     -- 

 

     -- 

68,8 

 

 

 

 

 

    -- 

 

    -- 

6,9 

 

 

 

 

 

     6,9 

 

     3,4 

69,6 

 

 

 

 

 

     -- 

 

     -- 

Não sei       --    --       1     -- --       2,2 

Total 

Ausente Sistema 

 

Total 

112 

       

         1 

 

     113 

   29 46 

-- 

    100 

     

     0,9 

 

    100 

100 100,0 

        -- 

 

No concernente a dimensão acima indicada através da tabela 11, constatei que 

as cidades de Nampula e Lichinga são as que sofrem mais assaltos em plena rua com 

                                                           

64 Durante o trabalho de campo, verificou-se que, devido a insuficiência de recursos técnicos e humanos,  

certos casos da criminalidade violenta com recurso à arma branca não são registrados pelas instituições de 

direito e, desta forma, escapam sua listagem nas estatísticas oficiais. 
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recurso a arma branca, correspondendo aos valores de (77) (68,8%) e (32) (69,6%) 

respetivamente. Igualmente, segundo os sujeitos inquiridos, a categoria “Assalto no 

interior das casas com recurso a arma branca” é mais representativa nas cidades de 

Nampula e Lichinga com valores de (31) (27,7%) e (10) (21,7%) respetivamente. A 

categoria “Assalto no interior da casa com recurso a arma de fogo” é mais 

representativa na cidade de Pemba com (24) (82,8%) dos sujeitos inquiridos.  

Para o caso da cidade de Pemba, embra os dados de registros hospitalares e de 

instituições de justiça não consubstanciem elevados índices de ocorrência de 

criminalidade violenta com recurso à arma de fogo, é possível que os dados indicados 

pelo inquérito por questionário estejam relacionados pelo fato de Pemba ser uma cidade 

turística e, por conta disso, movimentar turistas nacionais e internacionais que podem 

constituir “alvo” apetecível por parte dos meliantes que utilizam a arma de fogo para 

atingir os seus intentos. Outrossim, nota-se que desde 2015 há circulação de homens 

armados fora da alçada estatal pelas periferias da cidade de Pemba65, fato que contribui 

para posse ilegal e uso indevido de armas de fogo nesta cidade . Assim, o que se pode 

depreender é que a cidade de Pemba constititui um caso sui generis na medida em que, 

diferentemente das cidades de Nampula e Lichinga, esta se situa numa baía, com 

limitações de expansão onde predominam bairros elitizados e com maior atração 

turística. 

Tabela 11- Dimensão sobre “já foi vítima de assalto ou não” 

 
Erros de Média Padrão: Nampula –0,4720; Pemba –0,09170 ; Lichinga –0, 07447 

 

Categorias 
Frequência Porcentagem 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

Válido Sim     59  18  22       52,2   62,1             47,8 

Não     54 11 24       47,8   37,9             52,2 

Total   113 29 46     100,0 100,0          100,0 
 

 

                                                           

65 Em virtude da cidade Pemba se localizar numa região designada por “zona econômica especial” (zona 

de prospecção e exploração de importantes jazidas petrolíferas), atraiu importantes investimentos 

estrangeiros e, por conta disso, surgiu um movimento militar que não se sabendo a sua origem e 

reivindicação, ataca às populações localizadas nas periferias dos empreendimentos de expolaração dessas 

jazidas. No entanto, até então, são escassos os estudos sistematizados sobre este novo fenômeno de 

criminalidade violenta.  
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No que diz respeito a dimensão “Já foi vítima de assalto ou não”, a tabela 

acima indicada e de acordo com os sujeitos inquiridos mostra que a cidade de Nampula 

é aquela que teve maior número de vítimas entre os inquiridos com (59) (52,2%), 

seguida da cidade de Pemba com (18) (62,1%). Na cidade de Lichinga, a maioria dos 

inquiridos assinalou a categoria “Não” com (24) (52,2%) contra (22) (47,8%) da 

categoria “Sim”. No conjunto, constatou-se que dos 188 sujeitos inquiridos nas três 

cidades, 99 responderam positivamente o que corresponde a 52,6%.  

Tabela 12 - Dimensão se sim, o que os assaltantes exigiram/levaram 
 

    Erros de Média Padrão: Nampula –0,11460 ; Pemba –0,22866 ; Lichinga –0,29156 
         Categorias 

Frequência Porcentagem 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 Dinheiro       34 10 15 55,7 55,6   68,2 

Telefone       20 6 2 32,8 33,3     9,1 

Documentos 

pessoais 

      2   --  4 3,3      --       18,2 

Outros haveres      5 2 1  8,2 11,1     4,5 

Total    61      18 22 100  100,0  100,0 

Ausente Sistema    52 11 24    

Total   113        29     46    

 

Destes resultados indicados na tabela acima, pode se verificar que a categoria 

mais assinalada nas três cidades foi “Dinheiro” com (34) (55,7%) em Nampula, (15) 

(68.2%) em Lichinga e (10) (55,6%) em Pemba, seguida da categoria “Telefone” com 

(20) (32,8%); (6) (33,3%) e (2) (9,1%) respetivamente nas cidades de Nampula, Pemba 

e Lichinga. No entanto, alguns inquiridos em cifras percentuais não muito significativas 

assinalaram a categoria “Outros haveres”, referindo-se principalmente aos objetos 

pessoais como relógios do pulso, carteiras, brincos e colares. Os dados ausentes no 

sistema (Nampula-52; Pemba-11 e Lichinga-24) correspondem aos indivíduos que não 

tendo sofrido assaltos em alguma vez, não se aplica nesta dimensão.  

Note-se que no inquérito por entrevistas submetido aos policiais e aos reclusos, 

estes indicaram também o dinheiro, telefones e outros bens materiais como alvos 

preferenciais dos assaltantes. Uma vez retirados dos seus proprietários, os telefones e 

outros bens materiais são posteriormente vendidos porque o objetivo principal dos 

meliantes é conseguir dinheiro, nem que por isso necessite a eliminação física do seu 

portador. A percepção que se tem é que os assaltantes, nesta sua fúria maldosa, não 



107 
 

 

deixam escapar documentos pessoais porque, regra geral, as pessoas guardam-nos na 

mesma algibeira onde contém dinheiro e não tendo utilidade para meliantes, estes optam 

por jogar no lixo e, na poior das hipóteses, destruí-los.  

No cômputo geral, nota-se que os meliantes quando interceptam suas vítimas, 

fazem-na com o objetivo de lhes retirar algo que economicamente seja viável para sua 

sobrevivência, deixando estas vítimas com sinais de violência física que, muitas vezes, 

ficam para o resto vida.  

Tabela 13 - Dimensão Causas da violência e criminalidade 

 
Erros de Média Padrão: Nampula –0,12947 ; Pemba –0,16817 ; Lichinga – 0,31119 

 

 

Categorias Frequência Percentagem 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

Uso de drogas proibidas 13 8 7 11,5 27,6 15,2 

Desemprego 51 15 22 52,2 51,7 47,8 

Desigualdade no que diz respeito 

a posse de bens 

31 3 10 27,4 10,3 21,7 

Falta de policiamento 3 3 -- 2,7 10,3 -- 

Fome -- -- 1 -- -- 2,2 

Falta de leis 1 -- 1 0,9 -- 2,2 

Consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas 

4 -- 1 3,5 -- 2,2 

Outros fatores 2 -- 2 1,8 -- 4,3 

Não sei -- -- 2 -- -- 4,3 

Total 113 29 46 100   100 100 

 

 

Os dados da tabela acima indicada apontam que as maiores frequências estão 

associadas à categoria “Desemprego” (59) (52,2%) Nampula; (15) (51,7%) Pemba e 

(22) (47,8%) Lichinga, seguida da categoria “Desigualdades no que diz respeito a posse 

de bens” com (31) 27,4%) para Nampula, (3) (10,3) para Pemba e (10) (21,7%) para 

Lichinga. As restantes categorias representam valores pouco significativos o que sugere 

que os principais determinantes da violência e criminalidade de ponto de vista dos 

sujeitos inquiridos gira a volta de desemprego e nas desigualdades sociais, ou seja, 

resulta de uma acentuada disparidade entre ricos e pobres e entre os que detem meios de 

subsistência e aqueles que vivem na penúria. 

Como se deve inferir, a opinião da maioria dos sujeitos inquiridos associa-se ao 

Relatório do Banco Mundial (2009)  ao constatar que no conjunto das populações 

urbanas em Moçambique, cerca de 70% vive em casas cobertas de capim66 com 

                                                           

66 Um exemplo de casas cobertas de capim pode ser visto na foto 5, pagina 90. 
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carências de infraestruturas e serviços como água, saneamento do meio, remoção e 

tratamento de resíduos sólidos, esgotos, eletricidade entre outras. Note-se também que 

no inquérito por entrevista submetido aos policiais e aos reclusos todos indicaram entre 

várias causas da criminalidade violenta, o desemprego e as desigualdades sociais. Dados 

de Inquéritos de Orçamento Familiar (IOF) obtidos pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) indicam que de 2014/2015 as taxas de desemprego eram de 53,3% no 

meio urbano e 29,5% no meio rural. O quadro abaixo indicado, descreve os valores 

percentuais relativos ao tipo de material usado na cobertura das casas de diferentes 

agregados familiares. 

Tabela 14 - Distribuição percentual dos agregados familiares segundo material de 

cobertura das suas casas 2008/9 a 2014/15 

  

Anos                                       Tipo de material/ valores percentuais 

Laje de 

betão 

Telha Lusalite Zinco Capim  Outros 

2008/2009      1,5% 0,3 1,9% 26,1%  69,8% 0,3 

2014/2015      1,4% 0,3 % 2,7% 35,0%  60,2% 0,5% 

 

Como se constata na tabela acima, em Moçambique, as habitações de muitos 

dos agregados familiares são cobertas de capim e há poucos agregados que utilizam 

material convencional, o que evidencia enorme desigualdade social no que diz respeito 

ao poder de compra de material convencial entre a grande maioria da população 

desfavorecida e pouca população elitizada. Nota-se também que os dados de 2008/9 

relativos à cobertura habitacional com recurso ao capim convergem com os que foram 

apresentados pelo Relatório do Banco Mundial (2009). 

Daqui decorre que, nos centros urbanos de Moçambique, recorrendo a Scuro 

Neto (1998, p.27), há percepção de que existe correlação entre os fatores 

socioeconômicos e a criminalidade mas não relação direta de causa e efeito já que é 

comumente sabido que “a grande maioria das pessoas carentes não comete crimes 

contra propriedade e algumas nações muito ricas têm elevados índices de 

criminalidade”. Nestes termos, admitir a existência de relação direta de causa e efeito 

entre os fatores socioeconômicos e a criminalidade seria de ponto de vista judicial 

criminalizar a pobreza e aceitar que todos pobres são susceptíveis a cometerem crimes. 

Ciente da complexidade do fenômeno da criminalidade violenta e da necessidade de 

busca de conhecimento holístico para seu entendimento, julga-se que estes resultados 



109 
 

 

ora apresentados, em grande parte, se aproximam à algumas teorizações que também 

passaram em revista no segundo capítulo desta tese. As questões de desemprego e de 

desigualdades sociais apontadas pelos sujeitos de pesquisa como principais 

determinantes da criminalidade violenta com recurso à arma branca têm enquadramento 

nas explicações sociológicas do crime e/ou desvio. Elas estão presentes nas teorias67 que 

privilegiam a influência do ambiente social e geográfico na explicação do 

comportamento criminoso e/ou desviante.  

Tabela 15 - Dimensão Reação da população perante aumento da violência e 

criminalidade 

 
Erros de Média Padrão: Nampula –0,09342 ; Pemba –0,19680 ; Lichinga – 0,11986 

 
                      Categorias Frequência Porcentagem 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

Válido Comunica 

autoridades policiais 

     54  26       39     47,8 89,7     84,8 

Fica indiferente      12 3        2   10,6     10,3       4,3 

Faz justiça pelas 

suas próprias mãos 

(Linchamentos) 

     44 --        4   38,9     --       8,7 

Não sei       1 --       1     0,9     --      2,2 

Total   111 29     46   98,2 100,0   100,0 

Ausente Sistema       2         --        --     1,8         --      -- 

Total   113         --      -- 100,0         --      -- 

 

No concernte a tabela 15 sobre a dimensão “ Reação da população perante 

aumento da violência e criminalidade”, nota-se que a maioria dos inquiridos optou pela 

categoria “comunica autoridades policiais” com (54) (47,8%); (26) (89,7%) e (39) 

(84,7) respetivamente para cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. Neste contexto, 

embora as relações entre os policiais e a população não sejam boas segundo a tabela 20, 

há vontade no seio desta última em comunicar os policiais sempre que neutraliza 

indivíduos de conduta criminosa. Por outro lado, nota-se que dos 111 inquiridos na 

cidade de Nampula,  (44) (38,9%) optaram por assinalar a categoria  “ faz justiça pelas 

suas próprias mãos” aludindo a prática de lichamento como solução encontrada para 

                                                           

67 Os exemplos vão para teorias de consenso (desorganização social, aprendizado social, controle social, 

ecologia humana, desvio e de anomia, autocontrole e teorias interacionais) e teorias conflito. 
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fazer frente ao combate de violência e criminalidade. Este fato pode significar que a 

população não tem muita confiança no trabalho da polícia. Como observaram Reisman; 

Lalá (2012), em Moçambique: 

 
A prática de linchamentos é um preocupação séria e os cidadãos 

começam a mostrar sinais de pré-disposição para realizar justiça pelas 

próprias mãos. Em 2008 foram reportados casos de linchamentos, nos 

quais 54 pessoas foram mortas. Setenta e oito pessoas foram linchadas 

em 2009. Nas zonas suburbanas, todavia, os linchamentos são levados 

a cabo por multidões movidas [...] ao sentimento de impunidade, 

quando um indivíduo é entregue às autoridades pela prática de um 

crime e é, de seguida, solto por falta de provas (REISMAN; LALÁ, 

2012, p.28). 

 

Outrossim, no ano de 2016, em média, registraram-se dois linchamentos por 

semana, fato que demonstra que, em Moçambique, esta prática vem tomando contornos 

cada vez mais preocupantes (Serra, 2017). 

Porém, importa referir que apesar de existir no seio das comunidades discursos 

que não abonam o bom nome da corporação policial em virtude da incapacidade desta, 

em suster a criminalidade violenta, nota-se que, estas ainda contam com o trabalho da 

polícia. Numa comunicação à nação moçambicana por ocasião da cerimônia de colação 

de grau de novos oficiais em 14 de março de 2018, como quem percebeu esses 

discursos, o presidente da República fez saber que a formação dos oficiais vai facilitar a 

compreensão da violência como problema público e perceber várias nuances da 

criminalidade e ficou esperançado que os oficiais recém-graduados trariam mais-valia 

no que diz respeito ao velho problema de prevenção e mitigação da criminalidade 

violenta (Nyussi, 2018). 

Tabela 16 - Dimensão Grupo etário que pratica crimes e violência com recurso a 

arma branca 

 
Erros de Média Padrão: Nampula – 0,04718; Pemba –0,03448 ; Lichinga – 0,03761 

 

          Categorias 
Frequência 

 

Porcentagem  

Nampula Pemba Lichinga  Nampula   Pemba Lichinga 

 Crianças     2         1       --       1,8          3,4      -- 

Jovens    88       28       42     78,6        96,6      93,3 

Adultos    21        --         3     18,8          --        6,7 

Não sei     1       --         --      0,9           --         -- 

Total  112       29       45   100,0        100,0      100,0 

Ausente Sistema    1        --         1 
      0,9   -- -- 
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Total 113       --        46      -- 
          --        -- 

 

Relativamente a dimensão “grupo etário que pratica crimes e violência com 

recurso à arma branca”, observa-se que a maioria dos inquiridos pensa que os que 

praticam crimes e violência com recurso a arma branca são principalmente indivíduos 

do grupo etário composto por jovens68 com  (88) (78,6%); (28) (96,6%); (42) (93,3%) 

respetivamente para Nampula, Pemba e Lichinga. Em relação a categoria  “adultos”, 

apenas foi respondida por (21) (18,8%) na cidade de Nmpula e (3) (6,7%) em Lichinga. 

As restantes categorias tiveram percentagens pouco significativas.  

A ideia de que os jovens é que praticam mais crimes e violência foi partilhada 

por Maloa (2012a, p.61-62) onde observou que “[...] há maior participação na 

experiência de crime de jovens de sexo masculino entre 21-25 anos de idade, seguindo 

de jovens de 16-20 e em terceiro lugar de jovens de 26-30 anos [...]”.  Relativamente a 

este aspecto, importa referir que isso acontece porque a população de Moçambique é 

majoritariamente jovem, cujas idades estão abaixo dos 35 anos e onde cerca de 70% são 

desempregados com acesso limitado de serviços básicos como educação, saúde, 

habitação e entre outros (Reismann; Lalá, 2012).  

 

Tabela 17 - Dimensão Sexo que mais usa violência e crime com recurso à arma 

branca 

 
Erros de Média Padrão: Nampula –0,06278 ; Pemba – 0,14277; Lichinga – 0,14526 

                   

                     Categorias 
Frequência Porcentagem válida 

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 Masculino 98 24 27 87,5 82,8      60,0 

Feminino -- --    1 --        --        2,2 

Ambos sexos 14 5       17 12,5 17,2      37,8 

Total       112 29 45       100 100,0       100,0 

Ausente Sistema    1 --         1 
       0,1           --          -- 

Total 113 --       46 
       --           --          -- 

  

Na tabela 17 estão dispostos os dados sobre o sexo que mais usa a violência e 

crime com recurso à branca em assaltos. A maioria dos inquiridos apontou a categoria 

sexo “masculino” como sendo aquele que está na dianteira com (98) (87,5%) para 

                                                           

68 Em Moçambique, conforme a política da juventude, jovens são todos os indivíduos cuja idade varia de 

entre 15 aos 35 anos (MOÇAMBIQUE, 2012). 
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cidade de Nampula; (24) (82,8%) em Pemba e (27) (60%) na cidade de Lichinga, 

seguido da categoria “ambos sexos” com (14) (12,5%); (5) (17,2%) e (17) (37,8%) 

respetivamente em Nampula, Pemba e Lichinga. Daqui se depreende que o grau de 

inserção dos homens no mundo do crime é mais elevado que as mulheres.  

Este fato é demostrado pelo Instituto Nacional de Estatística (2015) onde 

indica que dos 19.538 casos registrados em 2012, 93% foram praticados pelos 

indivíduos do sexo masculino e apenas 7% foram de sexo feminino. Dos 16.274 casos 

registrados em 2013, a percentagem de indivíduos do sexo masculino era de 94,8% 

contra 5,2% de sexo feminino e em 2014 registraram 11.344 casos em que 94,3% eram 

do sexo masculino e 5,7 do sexo feminino (INE, 2015).  

No entanto, sabe-se que a participação das mulheres no mundo da 

criminalidade violenta com recurso a arma de branca é feita indiretamente, já que, pelo 

menos na Cidade de Lichinga se percebeu que estas são usadas como isca para distrair 

as vitimas enquanto os homens se preparam para violentar. 

 

Tabela 18 - Dimensão espaços geográficos onde se registra maior incidência da 

violência/criminalidade com arma branca 

 
Erros de Média Padrão: Nampula –0,12581 ; Pemba –0,24780 ; Lichinga – 0,19344 

         

                 Categorias 
Frequência Porcentagem válida 

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 No centro da 

cidade 

      15   4        5 13,9 13,8      11,4 

Nas periferias da 

cidade 

      38  11       17 35,2 37,9      38,6 

Nas zonas rurais       --    --        3 -- --         6,8 

No centro e 

periferias da 

cidade 

      45  11       14 41,7 37,9 31,8 

No centro, 

periferias e 

zonas rurais 

     10 3         5 9,2 10,3  11,4 

Total     108 29       44 100,0 100,0 100,0 

Ausente Sistema        5     --         2 
         4,4    --          4,3 

Total    113    --        46 
          --        --     -- 
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Na tabela 18 apresento as categorias da dimensão “espaços geográficos onde 

se registra maior incidência da violência/criminalidade com arma branca”. A maioria 

dos inquiridos optou por indicar a categoria  “no centro e periferias da cidade” com 

(45) (41,7%) Nampula; (11) (37,9%) Pemba e (14) (31,8) Lichinga, seguido da 

categoria  “nas periferias da cidade” com (38) (35,2%); (11) (37,9%) e (17) (38,6%) 

respetivamente para Nampula, Pemba e Lichinga.  

No entanto, julga-se que a maioria dos inquiridos ao indicarem o centro e 

periferia da cidade, fê-lo ciente das dinâmicas atuais que caracterizam as cidades 

moçambicanas, principalamente de ponto de vista dos movimentos pendulares que são 

realizados da periferia para cidade e vice-versa e que, regra geral, são feitos por gente 

que sustenta suas vidas honestamente e, em simultâneo, se movimentam também 

indivíduos de conduta criminosa. As categorias “no centro da cidade” e  “no centro, 

perferias e zonas rurais” ocupam em terceiro e quarto lugares respetivamente.  

Como se pode constatar, a maioria dos inquiridos julga que os espaços 

geográficos mais propensos de ocorrência da criminalidade violenta relacionam-se 

com o centro e periferias da cidade. No entanto, teoricamente, Ferreira Santos (2012) é 

da opinião de que a criminalidade violenta nos centros urbanos, por assim dizer, não 

tem um espaço próprio e pré-determinado no interior da estrutura urbana, ela 

configura-se em todas as direções e estratos.  

Pese embora a visão de Ferreira Santos, a pesquisa de campo mostrou que 

configurando-se em todas direções e estratos, há espaços do território urbano onde a 

criminalidade violenta é mais notória do que em outros, dependendo de certos 

condicionalismos externos como é o caso da fraca iluminação da via pública e da 

frequência de pessoas de posse69 em locais turísticos. Leão e Franco (2011) ao fazerem 

um estudo de percepção de risco e sentimento de insegurança urbana identificaram, 

quanto ao local, os seguintes fatores de propensão para atividade criminal: maior 

concentração populacional, locais onde se exercem atividades comerciais ou moradias 

luxuosas; falta ou deficiente iluminação; políticas de repressão; os fatores físicos – 

espaços baldios, casas abandonadas, presença de jovens desgovernados, entre outros 

fatores. 

                                                           

69 Devido aos bens de valor que portam consigo (principalmente o dinheiro em moeda estrangeira - 

principalmente o dólar), estas pessoas constituem alvos preferenciais dos assaltantes. 
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As fotos abaixo indicadas representam dois territórios urbanos que, devido as 

suas especificidades, são propensos à criminalidade violenta. Nas fotos 6 e 7 

representam locais que durante a noite ficam desprovidos de iluminação e, 

consequentemente, mais apetecíveis para prática de criminalidade violenta. Sobre a 

geografia da criminalidade violenta, Ferreira Santos (2012) lembra que, regra geral, o 

espaço público é preferencial para ações bandidescas pelo fato de grande parte da 

população evitar fazer-se pelas ruas que, muitas vezes, são mal iluminadas e explica 

que: 

 

Os semáforos são locais bastante utilizados pelos bandidos para 

prática de crimes, sendo um ponto de vitimização extrema. Neles,  

crimes como roubos à mão armada e latrocínio são frequentes [...]. 

Viadutos e pontes são locais que, em sua maioria apresentam 

problemas quanto à segurança, tornando-se um lugar de risco para 

quem o acessa. Tais lugares permitem que os deliquentes se 

escondam, favorecendo, desta forma, a prática de delitos. Todavia, 

certos arbustos podem funcionar como esconderijo para a criminoso, 

facilitando, desta forma a prática de roubos ou até mesmo de estupros 

ou de outras modalidades de crime, caso o lugar apresente pouca 

infraestrutura de iluminação, bem como de circulação de pessoas em 

determinados horários, tais como a noite (FERREIRA SANTOS, 

2012, p. 120-125). 

 

Neste sentido, Bauman (2009, p.62, grifo do autor) sustenta que “a guerra à 

insegurança, aos riscos e aos perigos está em curso dentro da cidade; nela, os campos 

de batalha são nitidamente delimitados, e as linhas de frente são demarcadas” em 

alusão aos locais propensos que anteriormente foram referenciados e que, alguns, são 

ilustrados com base nas fotos abaixo indicadas:  

Nas fotos 6, 7 e 8 - Representam locais propensos de ocorrência de 

criminalidade violenta. 

Foto  6 
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                    Foto 7                                                                  Foto 8 

 

                      Fonte: Fotos tiradas pelo autor durante o trabalho de campo 2017/2018 

               

Tabela 19 - Dimensão Grau de satisfação da população em relação a ação do 

governo 

 
               Erros de Média Padrão: Nampula –0,10301 ; Pemba – 0,13227; Lichinga – 0,18091 

 
               Categorias 

 

Frequência Porcentagem   

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 Muito 

insatisfeito (a) 

    44 12     10       40,4 41,4       22,2 

Insatisfeito (a)    40 15     20        36,7 51,7       44,4 

Nem satisfeito 

(a) nem 

insatisfeito (a) 

   13 1       6       11,9 3,4       13,3 

Satisfeito (a)     8   1       5         7,3 3,4       11,1 

Muito 

satisfeito (a) 

   4    --       4   3,7    --         8,9 

Total 109  29      45 100,0 100,0     100,0 

Ausente Sistema   4    --        1 
    3,5        --         2,2 

Total 113          --    46 
    --      --   -- 

 

 

Relativamente a tabela 19, segundo os inquiridos, nota-se que, primeiramente, 

o grau de satisfação da população em relação a ação do governo vai para a categoria  

“Insatisfeito (a) “ com (40) (36,7%) para cidade de Nampula; (15) (51,7%) cidade de 
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Pemba e (20) (44,4%) na cidade de Lichinga. A categoria  “Muito insatisfeito (a)” 

aparece em segunda posição com (44) (40,4%); (12) 41,4%) e (10) (22,2) 

respectivamente para Nampula, Pemba e Lichinga.  

No cômputo geral, as categorias  “Satisfeito” e  “Muito satisfeito” variam ente 

3,4% a 11,1% de respostas o que revela que de fato, grande parte da população não está 

satisfeita com o trabalho dos govenernantes no concernente ao combate da violência e 

criminalidade nas três cidades que foram objeto de estudo. Uma prova de que há 

descrença da sociedade moçambicana em relação ao modo como é administrada a 

justiça criminal é dada pelo então Procurador Geral da República, Augusto Paulino, nos 

seguintes termos: 

  

Não há muitos anos, julguei e condenei um indivíduo a seis anos de 

prisão maior. Para grande surpresa minha, logo no mês seguinte à 

condenação, e tendo eu sido entretanto transferido da seção criminal 

para uma cível, certo dia ia a subir as escadas do prédio do tribunal a 

caminho do meu gabinete quando me deparo com o mesmo réu, que 

era suposto estar na cadeia a cumprir a pena em que fora condenado. 

Devo confessar que tive de disfarçar o susto que apanhei quando ele 

se dirigiu a mim... Mas, afinal, o que ele queria era apenas 

cumprimentar-me. Saudou-me com maior naturalidade. Eu respondi-

lhe e, já refeito do susto, enchi-me de coragem e perguntei: “Então 

você já saiu?” Com o maior à-vontade, ele retorquiu: “Sim, sai ... a 

maneira!” (PAULINO, 2003, p.4, grifo do autor). 
 

A conclusão que se pode tirar da resposta deste suposto réu é que ele quis 

transmitir a mensagem  de que há indivíduos que estão acima da lei e que, neste caso, o 

trabalho de juiz não teve alguma importância.  

A questão está, poís, em perceber o grau de satisfação dos sujeitos inquiridos 

ao que se pode sumarizar em notas conclusivas fazendo menção ao Maloa (2015) que, 

segundo seu ponto de vista, considera em  “descrença dos cidadãos” no que diz respeito 

ao desempenho das instituições do Sistema de Justiça Criminal em Moçambique.  

Tabela 20 - Dimensão Relação entre polícia e população do bairro onde 

reside/mora 

 
Erros de Média Padrão: Nampula – 0,08560; Pemba –0,19680 ; Lichinga –0,18963 

         
    Categorias 

Frequência Porcentagem válida 

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 

 Muito boa      2 4        8        1,8 13,8       17,8 

Boa    14 4       12       12,7 13,8        26,7 

Nem boa, nem    64 15       11       58,2 51,7        24,4 
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má 

Má/ruim    16 4        9       14,5 13,8 20,0 

Muito 

má/ruim 

   14 2        5        12,7 6,9 11,1 

Total  110 29       45      100,0 100,0 100,0 

Ausente Sistema      3          --         1 
          2,7         2,2      -- 

Total   113             --     46      --        --     -- 

 

 

Os índices estatísticos da tabela 20 relativas a dimensão  “relação entre a 

polícia e população do bairro onde reside/mora” revelam que a maioria dos  inquiridos 

julga que a relação entre a polícia e população  nem é boa e nem é má (58,2% - 

Nampula; 51,7% - Pemba e 24,4% - Lichinga). As categorias “Muito má/ruim” e 

“Má/ruim” associadas a categoria anterior, podem ser um forte indicativo de que essas 

relações não são boas. Alías, sabe-se que na realidade, existe algum mau estar entre a 

polícia e a população na medida em que a polícia é acusada de não estar a fazer nada 

para travar a onda de violência e de criminalidade no seio das comunidades o que, não 

raras vezes, alguns populares exercem justiça pelas suas próprias mãos fazendo 

linchamentos numa clara alusão de afirmação do poder que se julga alienado de quem 

de fato possui (Granjo, 2008). Nesta perspectiva, Paulino (2003), observou que em 

Moçambique: 

 

A moralização da sociedade e a mobilização desta para o ódio e 

denúncia aos crimes implica que as instituições de administração de 

justiça abandonem os métodos ortodoxos de fazer justiça às 

escondidas, como se fosse o único critério para garantir a presunção 

de inocência dos réus ou para recolha de prova, procedimento que 

torna os tribunais distantes do povo a quem devem servir, 

administrando a justiça (PAULINO, 2003, p.13). 

 

 Como se deve constatar, nas três cidades que constituíram o campo de pesquisa, a 

relação entre os policiais e a população não tem conhecido sucessos devido a descrença que este 

último grupo alimenta em relação o funcionamento dos órgãos de justiça no seu todo. 

Tabela 21 - Dimensão Você acha que esta relação entre a polícia e a população do 

seu bairro melhorou nos últimos dez anos 

 
      Erros de Média Padrão: Nampula –0,09411 ; Pemba –0,20894 ; Lichinga – 0,14702 

 

Categoriias 
Frequência Porcentagem válida 

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 
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 Melhorou        21  5       11      19,1 17,2    24,4 

Ficou mais ou 

menos igual 

       44  5       17      40,0 17,2    37,8 

Piorou      26  8       11       23,6 27,6     24,4 

Sem opinião      19 11         6       17,3 37,9     13,3 

Total      110  29       45     100,0 100,0    100,0 

Ausente Sistema         3          --         1 
 

        2,7 

       --      -- 

 

Total      113            --     46 
    --       --      -- 

 

Na tabela 21 relativa a dimensão “você acha que esta relação entre a polícia e a 

população do seu bairro melhorou nos últimos dez anos”, as estatísticas indicam que as 

categorias “Piorou” e “Sem opinião” juntas representam a maioria dos inquiridos com 

40,9%,  65,5% e  37,7% respectivamente para Nampula, Pemba e Lichinga. 

Seguidamente, aparece a categoria “Ficou mais ou menos igual” com 40% para 

Nampula, 17,2% para Pemba e 37,8% para Lichinga.  

A categoria “Melhorou” se posiciona em último lugar com 19,1%, 17,2% e 

24,4% respectivamente para Nampula, Pemba e Lichinga. Neste contexto, a ideia que se 

tem entre a maioria dos inqueridos é que a relação entre a polícia e a população nos 

últimos dez anos não tem conhecido um avanço significativo o que se pode levar a 

concluir  que a ideia de que a polícia nada faz para travar a criminalidade nos diversos 

bairros das cidades de Nampula, Pemba e Lichinga persitiu até a altura da realização do 

trabalho de campo. Assim, reflectindo sobre a situação que caracteriza as sociedades 

modernas quanto ao crescimento da criminalidade violenta, Adorno e Pasinato (2010) 

concluem que: 

 

Se os cidadãos suspeitam que os crimes não são punidos à proporção 

da sua evolução e gravidade, é esperado que busquem proteção e 

justiça por conta própria. Ao fazê-lo, disseminam modalidades 

privadas de aplicação de justiça, incentivando o ciclo interminável de 

vinganças pessoais, o recurso à violência como imposição da vontade 

do mais forte aos desprovidos de proteção das leis, a exacerbação de 

sentimentos de medo e segurança coletiva (ADORNO; PASINATO, 

2010, p.52). 

Tabela 22 - Dimensão ‟Qual destes períodos de tempo os criminosos com recurso a 

arma branca violentam os seus alvos” 

 
Erros de Média Padrão: Nampula – 0,12085; Pemba – 0,23333; Lichinga – 0,22207 

 

Categorias 
Frequência Porcentagem válida 

 

Nampula Pemba Lichinga Nampula Pemba Lichinga 



119 
 

 

Válido Madrugada      85       22        29  76,6        75,9      64,4 

Manhã       2        --         --     1,8          --       -- 

Tarde       2         1         --    1,8          3,4        -- 

Noite      19         6        15  17,1        20,7      33,3 

Não sei        3         --          1    2,7          --        2,2 

Total    111        29        45 100,0      100,0      100,0 

Ausente Sistema       2         --          1 
     1,8           2,2          -- 

Total    113               46 
   --           --          -- 

 

Como se pode verificar na tabela acima, os índices da categoria “madrugada” 

são mais elevados com (85) (76,6%) na cidade de Nampula; (22) (75,9%) em Pemba e 

(29) (64,4%), seguidos dos índices da categoria “noite” com (19) (17,1%); (6) (20,7%) e 

(15) (33,3%) respetivamente para Nampula, Pemba e Lichinga. As categorias “manhã”, 

“tarde” e “não sei” apresentam índices pouco significativos. Assim, de acordo com a 

maioria dos nossos inquiridos, a violência e criminalidade com recurso a arma branca 

acontece de madrugada, altura em que as vitimas saem à rua para cumprir suas jornadas 

de trabalho. A população de baixa renda, desprovida de transportes públicos, desloca-se 

a pé percorrendo longas distâncias entre bairros suburbanos e urbanos. 

Terminada a parte relativa aos inquéritos por questionário, a seguir se 

apresentam os dados de inquéritos por entrevista que para seu tratamento utilizou-se a 

análise de conteúdo. 

3.2. O que dizem os policiais e a população reclusória: inquéritos por entrevista 

 

A semelhança dos inquéritos por questionário, os inquéritos por entrevista 

também foram submetidos aos sujeitos de pesquisa nas cidades de Nampula, Pemba e 

Lichinga. Para ter acesso aos informantes, submeti pedidos de autorização nos 

Comandos Provinciais da Polícia de Moçambique em Nampula, Cabo Delgado e 

Niassa70. A escolha dos sujeitos a serem entrevistados não tendo sido feita com base no 

critério de representatividade pelas razões relacionadas com o paradigma escolhido e 

que foram apresentadas no capítulo metodológco, foi feita pelos respectivos 

comandantes provinciais, respeitando o meu desejo de entrevistar os policiais que, até 

então, estavam direta ou indiretamente vinculados à segurança pública. Neste contexto, 

julgou-se que com estes sujeitos seria possível compreender com maior profundidade os 

                                                           

70 Cf. os apêndices “E” que correspondem às cartas de pedido de autorização para realização das referidas 

entrevistas. 
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processos e/ou fenômenos da violência e criminalidade com recurso a arma branca do 

que com aqueles policiais cujas atividades não estavam ligadas à segurança pública. 

Para melhor percepção das falas destes entrevistados usou-se a técnica de 

análise de conteúdo. Sobre este procedimento, Bardin (2008, p. 33) explica que “a 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”.  

Por sua vez, Flick (2004) concebe a análise de conteúdo como um dos 

procedimentos mais antigos que consiste na análise do material textual, desde os 

produtos da mídia aos dados das entrevistas. Na análise de conteúdo, “buscam-se 

inferências confiáveis de dados e informações com respeito a determinado contexto, a 

partir dos discursos escritos ou orais de seus atores e/ou autores” (MARTINS e 

THEÓPHILO, 2009, p.98). 

No entanto, Bardin (2008) identifica três polos cronológicos dos quais incide 

todo processo de organização da análise de conteúdo: i) a pré-análise; ii) a exploração 

do material e, iii) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação da 

informação contida na comunicação.  

A partir de Bardin (2008, p.45), percebe-se que embora a análise de conteúdo e 

a linguística tenham aparentemente o mesmo objeto de estudo que é a linguagem, existe 

diferença entre elas já que a análise de conteúdo tem enfoque dirigido “a aquilo que está 

por trás das palavras sobre as quais se debruça, [...] é uma busca de outras realidades 

através das mensagens”, enquanto “a linguística estuda a língua para descrever o seu 

funcionamento”. 

Ao todo, a análise de conteúdo agrega diferentes técnicas. No entanto, Bardin 

(2008) distingue seis técnicas de análise de conteúdo: a) análise categorial ou por 

categorias, b) análise de avaliação, c) análise da enunciação, d) análise proporcional do 

discurso, e) análise da expressão e f) análise das relações. Para este autor, a primeira 

técnica que é a mais antiga e mais utilizada pelos pesquisadores consiste em repartição 

do texto analisado em unidades e categorias tendo em conta reagrupamentos analógicos.  

A segunda tem como finalidade a medição das atitudes do locutor relativamente a aquilo 

que ele fala (Bardin, 2008). A terceira etapa assentando na ideia do discurso como 

palavra em ato, o autor considera que “o discurso não é transposição transparente de 

opiniões, de atitudes e de representações que existam de modo cabal antes da passagem 

à forma linguageira” (BARDIN, 2008, p.216). A quarta técnica tem por finalidade 

“determinar a organização subjacente da produção verbal a fim de se perceber as 

estratégias psicológicas em ação” (p.243). A análise da expressão gira em torno da 
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hipótese implícita que admite a existência de uma correspondência entre o tipo do 

discurso e as caraterísticas de quem produz. Finalmente, de acordo com o autor, a 

análise das relações preocupa-se pelas relações que diferentes elementos do texto 

estabelecem entre si (Bardin, 2008). 

Neste contexto, as análises de conteúdo realizadas incidiram sobre as respostas 

das entrevistas dos policiais e reclusos que foram anteriormente gravadas e transcritas.  

Relativamente a regra de enumeração, apenas contei com a presença ou 

ausência das unidades de registro e a frequência. Primeiramente, todo processo de 

análise de conteúdo das entrevistas consistiu em uma leitura superficial e flutuante das 

respostas e seguidamente, explorei o seu conteúdo. A última operação foi a identificação 

das categorias subjacentes nos discursos dos entrevistados. 

Quanto à categorização, utilizei o critério semântico que consistiu no 

agrupamento de categorias temáticas envolvidas no processo de análise de conteúdo. 

Com efeito, as categorias definidas estão indicadas no quadro a seguir representado: 

Quadro 9 - Sujeitos da entrevista (policiais e reclusos) e categorias de análise 

 

       Sujeitos da entrevista                                                                  Categorias de análise 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

          Policiais 

 Existência/ ausência de violência/criminalidade contra 

propriedade e seu grau de incidência;   

 Práticas de violência/criminalidade mais frequentes com uso 

de arma branca;  

 Se como polícial já enfrentou esse tipo de casos;  

 objetos materiais preferidos pelos assaltantes; 

  determinantes da violência/criminalidade;  

 reação da sociedade perante aumento de 

violência/criminalidade;  

 grupos etários que mais protagonizam violência/crimes com 

recurso a arma branca;  

 Sexo das pessoas que mais protagonizam violência/crimes 

com recurso a arma branca;  

 Espaços geográficos onde se registra maior índice de 

violência/criminalidade; 

  Sentimento da população em relação à ação das autoridades 

governamentais na luta contra violência/criminalidade;  

 Situação atual da relação entre a polícia e a população;  

 Situação da relação entre a polícia e população nos últimos 
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dez anos;  

 Períodos de tempo em que os criminosos realizam suas 

ações; 

 Frequência da ação de violência/criminalidade com recurso 

a arma branca. 

 

 

 

 

 

       Reclusos 

 Contexto temporal do início da prática da atividade 

criminal;  

 Determinantes da violência/criminalidade;  

 Períodos de tempo em que os criminosos realizam suas 

ações; 

 Outras práticas de violência/criminalidade;  

 Aspectos materiais exigidos pelos criminosos;  

 Grupo etário que pratica mais a violência/criminalidade; 

 Sexo dos criminosos com recurso a arma branca;  

 Espaços geográficos onde se registra maior índice de 

criminalidade;  

 Grau de satisfação da população em relação a atuação das 

autoridades governamentais no combate ao fenômeno; 

 Períodos onde ocorre maior índice de criminalidade; 

  Grau de frequência em que praticava  criminalidade. 

 

    Deve-se referir que, foi importante a aplicação da análise de conteúdo na 

medida em que através de codificação e categorização se fez inferência dos aspectos 

implícitos contidos nas respostas dos entrevistados, momento considerado por Wilson 

Júnior (2008) como o mais fértil desse processo. Ademais, com este método, 

possibilitou “[...] compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” contidas nas falas dos 

entrevistados (ALVES-CHIZZOTTI, 2010, p.98). Sabe-se também que numa entrevista, 

as articulações gestuais e a forma como o interlocutor apresenta o rosto facial contam 

muito no que este responde, sendo crucial a observação destes detalhes. 
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3.2.1. Entrevistando policiais 

 

Sobre este procedimento, primeiramente, deve-se referir que das 12 entrevistas 

realizadas, 7 foram feitas dentro das instalações policiais em virtude da coincidência 

entre as datas marcadas para entrevista e as horas de serviço dos entrevistados. As 

restantes entrevistas foram realizadas fora das instalações policiais. Neste sentido, 

houve atenção em observar as condições oferecidas por estes locais de entrevistas71. 

Falando do papel da entrevista na pesquisa qualitativa, Poupart (2008) faz alusão de 

que: 

 

As condutas sociais não poderiam ser compreendidas, nem explicadas, 

fora da perspectiva dos atores sociais. A entrevista seria, assim, 

indispensável, não somente como método para apreender a 

experiência dos outros, mas, igualmente, como instrumento que 

permite elucidar suas condutas, na medida em que estas só podem ser 

interpretadas, considerando-se a própria perspectiva dos atores, ou 

seja, o sentido que eles mesmos conferem as suas ações (POUPART, 

2008, p. 216-217). 
 

Como foi dito nos parágrafos anteriores, para contemplação em profundidade 

das opiniões dos sujeitos de pesquisa, diversificando também as técnicas de recolha de 

dados, optei por entrevista semiestruturada em que privilegiei perguntas abertas e isso 

permitiu que os respondentes expressassem melhor as suas ideias e experiências de vida 

e/ou opiniões sem influência da contra parte (Hernández Sampieri, 2013). O quadro que 

se segue, mostra o local e as datas das entrevistas, código, ocupação e sexo de cada 

policial entrevistado: 

Quadro 10 - Distribuição dos policiais entrevistados segundo as cidades, datas da   

entrevistas, código, ocupação e sexo 
 

Local         Data     Código                    Ocupação   Idade 

em anos 

   Sexo 

 

 

 

 

 

14/09/2016 

     PecN1 Diretor da ordem e segurança 

públicas 

   47      M 

 

15/09/2016 

     PecN2 Comandante do Regimento da 

polícia costeira, lacustre e 

   48      M 

                                                           

71 Apesar de ter obsevado as condições mínimas para realização das entrevistas nestes dois meios (nas 

instalações da polícia e fora delas), constatei que alguns policiais entrevistados em tempo de serviço e 

dentro das instalações policiais mostravam-se mais conhecedores do fenômeno de violência e 

criminalidade e, para efeito, recorriam aos seus registros do que aqueles que eram entrevistados fora das 

instalações. 
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 Nampula fluvial 

 

22/09/2016 

    PecN3 Diretor da Polícia de 

investigação criminal 

   46     M 

 

28/09/2016 

    PecN4 Oficial de protocolo    35      F 

 

18/10/2016 

    PecN5 Técnica do Património da P.R.M    34      F 

 

20/09/2016 

    PecN6 Oficial de atendimento a família 

vítima da violência doméstica 

  

   33  

 

    F 

 

20/09/2016 

    PecN7 Operadora de rádio    38      F 

 

20/09/2016 

    PecN8 Oficial de Permanência    48      M 

 Pemba  

09/12/2016 

    PecP1 Oficial de Permanência    33     M 

 

14/12/2016 

    PecP2 Oficial de Permanência    51     M 

 Lichinga  

05/11/2016 

    PecL1 Patrulhamento    27     M 

 

05/11/2016 

    PecL2 Oficial de Permanência    35      M 

 

  

Como se pode verificar no quadro acima, ao todo, foram entrevistados doze 

(12) policiais distribuídos em: cidade de Nampula (08); cidade Lichinga (02) e cidade 

Pemba (02). Destes 12 policiais, 4 são do sexo feminino e todos foram entrevistados na 

cidade de Nampula. 

A presença em Nampula de um número relativamente superior dos sujeitos 

entrevistados em relação à outras cidades justifica-se pelo fato desta constituir a terceira 

cidade na hierarquia das cidades moçambicanas e, quiçá, a mais populosa comparada 

com as cidades de Pemba e Lichinga. Outrossim, justifica-se pelo fato da cidade de 

Nampula ser a capital da zona Norte de Moçambique, merecendo, deste modo, uma 

atenção especial. 

Os códigos utilizados foram elaborados por mim e permitiram a preservação do 

direito ao anonimato dos sujeitos de pesquisa. A identificação dos policiais 

entrevistados foi feita pelas letras iniciais das palavras Polícia e entrevistado, seguido da 

letra inicial da palavra cidade e da letra inicial do nome da cidade onde ocorreu a 
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entrevista e pela numeração arábica em ordem crescente.  Assim os sujeitos de pesquisa 

entrevistados na cidade de Nampula foram codificados de seguinte modo: PecN1, 

PecN2, PecN3..., o que significa “Policial entrevistado na cidade de Nampula número 

um, dois, três...” assim por diante. A codificação dos sujeitos de pesquisa entrevistados 

nas cidades de Lichinga e Pemba obedeceu ao mesmo procedimento, substituindo 

apenas a letra inicial da cidade de Nampula pelas letras iniciais dos seus nomes. 

De acordo com a ordem sequencial do roteiro de inquéritos por entrevista e 

com base na grelha de análise de conteúdo, a apresentação, análise e interpretação das 

falas dos policiais foram feitas cumprindo a seguinte ordem das categorias/perguntas: 

i) A categoria “Existência/ ausência de violência/criminalidade contra 

propriedade/grau de incidência” foi construída com base na pergunta feita aos policiais 

“Para você, existe ou não a violência/criminalidade contra propriedade nesta cidade? Se 

existe, qual é o grau de incidência?”. Assim, as respostas dos policiais à questão 

colocada e as respectivas categorizações foram sistematizadas no quadro abaixo 

representado. 

Quadro 11 - Existência/ausência da violência/criminalidade e, existindo, seu grau 

de incidência 

 
Código 

do 

entrevis-

tado 

Excerto das respostas  Categoria Subcategorias 

         

PecN1 

Existe sim. Nos últimos dias 

há uma redução de violência, 

sobretudo com recurso arma 

branca na via pública e em 

contrapartida há 

recrudescimento de 

arrombamentos à residências 

com recurso a instrumentos 

contundentes. 

 

 

 

 

 

Existência/ 

ausência de 

violência/cri

minalidade 

contra 

propriedade e 

grau de 

incidência 

 

 

Existência de violência/criminalidade 

Redução de violência com recurso a 

arma branca na via pública;  

Recrudescimento de arrombamentos nas 

residências com recurso à arma branca e 

outros instrumentos contundentes. 

 

  PecN2 

Existe sim. Incide 

principalmente para a camada 

jovem. É esta camada que 

frequentemente prática a 

violência e criminalidade 

contra propriedade nesta 

cidade de Nampula. 

Existência de violência/criminalidade 

Camada jovem que frequentemente 

pratica 
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    PecN3 

Existe. Atualmente tendem a 

abrandar, tendem a ser 

controlada por efetivação de 

patrulhas policiais em 

colaboração com a população 

e ligação polícia -

comunidade. 

Existência de violência/criminalidade 

Tendência de redução nos últimos anos 

graças a ação da polícia em colaboração 

com as comunidades 

PecN4  Existe sim e o seu grau de 

incidência tem sido maior. 

Existência de violência/criminalidade 

Maior incidência. 

PecN5 Existe sim. Não é muito 

elevado. . 

Existência de violência/criminalidade/ 

Não elevada. 

 

PecN6 

 

Existe sim e penso que é 

maior. 

Existência de violência/criminalidade 

Maior incidência. 

PecN7 Existe sim e é moderado. Existência de violência/criminalidade, 

mas com frequência moderada. 

PecN8 Existe sim e a percentagem 

de incidencia da violencia e 

criminalidade contra 

propriedade está a subir. 

Existência de violência/criminalidade 

Tendência de subida. 

PecP1 Existe sim. O grau de 

incidência não digo que é 

maior ou menor mas este tipo 

de violência e criminalidade 

acontece não com muita 

frequência. 

Existência de violência/criminalidade 

Não com muita frequência 

PecP2 Existe sim. O grau de 

incidência é elevado porque 

há problemas sérios no seio 

das comunidades. 

Diariamente acontece esse 

tipo de violência e 

criminalidade. 

Existência de violência/criminalidade 

Grau de incidência elevado; 

Violência e criminalidade diária. 

PecL1 Existe sim. O grau de 

incidência da violência e 

criminalidade contra 

propriedade aqui na nossa 

cidade é maior. 

Existência de violência/criminalidade 

Maior grau de incidência 

PecL2 Existe sim. O grau de 

incidência da violência e 

criminalidade contra 

propriedade nesta cidade 

pode-se considerar elevado e 

Existência de violência/criminalidade 

Elevado grau de incidência/assustador. 
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assustador nos últimos dias. 

 

Como se deve constatar no quadro acima, todas subcategorias identificadas 

revelam que existe violência/criminalidade contra propriedade nas três cidades onde 

foram realizadas estas entrevistas. No entanto há divergências de respostas em relação 

ao grau da sua ocorrência. Enquanto uns falam de maior grau de incidência que até 

ocorre de forma assustador, outros referem tendências de redução.  

Um aspecto interessante a ter em conta é que observando o quadro 8 sobre a 

distribuição dos policiais entrevistados, nota-se que alguns dos policiais que falaram de 

tendências de redução da violência/criminalidade contra propriedade ocupam lugares 

cimeiros na hierarquia da polícia, o que nos sugere tendências de minimização do 

fenômeno e escamoteamento da realidade social aí decorrente. No entanto, um estudo 

realizado por Maloa (2012b) constatou que: 

 

  A partir da década de 90 a sociedade moçambicana vem 

experiementando o crecimento de criminalidade, como por exemplo: 

crimes contra património (furto e roubo e assalto à mão armada), 

homicídios dolosos (voluntários), crime organizado, em particular em 

torno do tráfico internacional de drogas, modificando os modelos e 

perfis convencionais da criminalidade anterior a decada de 90 e 

propondo novos problemas para o direito penal e para o 

funcionamento do sistema de justiça criminal (MALOA, 2012b, p. 

58). 

 

De fato, como bem pontuaram Adorno e Pasinato (2009) o crescimento da 

criminalidade violenta no mundo moderno tem estimulado a difusão do imaginário de 

medo e de insegurança, numa altura em que se ignoram os direitos fundamentais dos 

cidadãos como o direito à vida, à livre circulação das pessoas e dos bens nos chamados 

espaços públicos e, isso, é agravdo pelo sentimento de impunidade que paira nas classes 

sociais mais desprovidas da sociedade.  Em função deste sentimento de impunidade, 

Maloa (2015) sustenta que, em Moçambique: 

 

      O Sistema de Justiça Criminal mostra-se incapaz de responder às 

novas demandas por segurança, tranquilidade pública, transparênia 

nos julgamentos, exigência em infrastrutura para o seu funcionamento. 

Em virtude de equipamentos escassos, fraco treinamento profissional 

dos agentes de justiça, problemas de desenhos de políticas públicas de 

justiça e de segurança, corrupção, abuso de poder, fugas de 

prisioneiros, morosidade processual, crise de subordinação hierárquica 
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entre a polícia de investigação criminal, atualmente designado por 

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) e o Ministério 

Pública (MP) quanto à produção de provas materiais do crime, 

superlotação nas prisões, fraca instrução dos policiais em matéria dos 

Direitos Humanos, entre outros (MALOA, 2015, p.110, grifo nosso). 

 

ii) A categoria ‟Práticas mais frequentes da violência/criminalidade” que 

está indicada no quadro 10 foi construída para satisfazer a seguinte pergunta: Em sua 

opinião, quais são as práticas mais frequentes da violência e de criminalidade contra 

propriedade na cidade onde vive? 

 Assim, como se pode observar no quadro abaixo, as subcategorias aqui 

construídas resumem as respostas dadas por estes entrevistados. 

Quadro 11 - Práticas mais frequentes da violência/criminalidade contra 

propriedade 
 

Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

     PecN1 As práticas mais frequentes da 

violência e de criminalidade contra 

propriedade estão relacionadas com 

assaltos recorrendo aos objetos 

contundentes como são os casos de 

alavancas interfixas, facas e algumas 

vezes recorrem armas de fogo mas há 

nos últimos dias algum 

recrudescimento (caso de assassinato 

de um policial na rua das flores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práticas de 

violência/criminalidade 

mais frequentes com 

uso de arma branca 

Assaltos na via 

pública; 

Arrombamento de 

casas com recurso 

aos objetos 

contundentes; 

Assalto na via 

pública com recurso 

a arma de fogo que 

resultou de 

assassinato de um 

policial. 

  PecN2 Assaltos e furtos na via pública, 

arrombamentos de residências entre 

outros. 

Assaltos e furtos na 

via pública; 

Arrombamentos de 

residências entre 

outros. 

  PecN3 Arrobamentos e roubos em 

residências usando violência e 

molestando pessoas com recurso a 

armas brancas ou mesmo armas de 

fogo que normalmente somos 

apresentados em processos. 

Arrombamentos e 

roubos em 

residências com 

recurso a arma 

branca e de fogo. 

PecN4   

Roubo com recurso à arma de fogo 

ou arma branca, violação familiar e 

Roubo com recurso 

à arma branca; 

Roubo com recurso 

à arma de fogo; 
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agressão física violações sexuais; 

agressões físicas 

PecN5 São mais frequentes as agressões 

físicas. 

Agressões físicas 

PecN6 Agressão física, roubos de bens 

(motorizadas e viaturas em alguns 

casos porque tem sido raro o roubo 

de viaturas nesta cidade). 

Agressão física; 

roubos de bens. 

PecN7 As mais frequentes são agressões, 

homicídios voluntários, roubos de 

bens e entre outros. 

Agressões e 

homicídios; roubos 

de bens, entre 

outros. 

PecN8 Agressões físicas, homicídios 

voluntários, furtos qualificados e 

outros. 

 

Agressões físicas; 

homicídios 

voluntários; furtos 

qualificados, entre 

outros. 

PecP1 Roubos e furtos é que são mais 

frequentes. 

Roubos e furtos 

PecP2 Roubos e furtos. Roubos e furtos 

PecL1 Roubo de dinheiro e telefones na via 

pública com recurso a arma branca, 

assaltos em residências com recurso 

à arma branca e de fogo, violência 

doméstica, entre outras práticas. 

Roubos na via 

pública com recurso 

à branca; assaltos 

em residências com 

recurso à arma 

branca/fogo 

PecL2 As práticas mais comuns são de 

assaltos e agressões na via pública 

com recurso à arma branca, assaltos 

a residências com recurso à arma 

branca e também arma de fogo, 

himicídios, ofensas corporais, furtos, 

burlas e entre outros. 

Assaltos e agressões 

na via pública com 

recurso à arma 

branca; assaltos a 

residências com 

recurso à arma de 

fogo; Homicídios; 

ofensas corporais; 

furtos. 

 

Ao colocar a questão anteriormente referida, se pretendia ouvir as opiniões dos  

entrevistados em relação as práticas mais frequentes de violência/criminalidade contra 

propriedade na cidade em que cada um mora e trabalha. Assim, para estes policiais, as 

práticas mais frequentes de violência/criminalidade contra propriedade nas cidades onde 

moram e trabalham estão relacionadas com assalto na via pública com recurso à arma de 

fogo ou arma branca; arrombamentos de residências com recurso aos instrumentos 

contundentes ou arma de fogo; agressões físicas e violações sexuais; homicídios; roubos 

e furtos. Do que se constatou, é que estes assaltos estão relacionados com as 
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desigualdades sociais que são cada vez mais crescentes na estrutura social 

moçambicana.  

Sobre este aspecto, há um grupo de delinquentes na cidade de Nampula que se 

autodenomina de “os que não comem” em aversão aos demais indivíduos da sociedade 

que vivem trabalhando honestamente.  Nesse sentido, o célebre pensador brasileiro, 

Josué de Castro, autor da obra “Geografia da fome: o dilema brasileiro: aço ou pão” 

observou que enquanto uma parte da humaninadade não come; a outra parte não dorme 

com medo dos que não têm esta possibilidade de comer (Castro, 1984 [1908-1973]) 

numa clara alusão à maneira como os governos modernos encaram não só em relação as 

desigualdades sociais, como também em relação as desigualdades ecológicas e até no 

que diz respeito ao capital político.  

A foto que abaixo é indicada, representa um dos objetos conduntentes 

utilizados pelos assaltantes. 

      Fotos 9 e 10 - Um dos instrumentos usados pelos assaltantes à mão armada 

 

Fonte: Facão utilizado para assaltos. Fotos tiradas pelo autor durante o trabalho de campo 2017/2018 

 

iii)  Com a categoria ‟Você como policial, enfrentou ou não esse tipo de 

casos?” se pretendia ouvir relatos de experiências vivenciadas pelos policiais no 

desempenho das suas funções e, quiçá, compreender através desses relatos os modus 

operandi dos assaltantes com recurso à arma branca. No quadro 11, apresento 

subcategorias que defini a partir das falas dos policiais. 
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Quadro 13 - Enfrentamento ou não de policiais entrevistados na 

violência/criminalidade com recurso a arma branca 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Nunca enfrentei… Enfrentar significa ser alvo 

desses malfeitores. Felizmente, nunca 

enfrentei. 

 

Se como 

polícia 

enfrentou 

esse tipo de 

casos 

Nunca. 

PecN2 Não, ainda nunca fui vítima desse tipo de 

crime. 

Não. 

PecN3 Vários casos.... e só para citar, eu este ano 

faço 24 anos na polícia e dois anos nas forças 

especiais dentro da polícia e os restantes dois  

na Polícia de Investigação Criminal. Como 

pode observar, durante esse tempo deparei-me 

com vários casos desse tipo de crimes. 

Já enfrentou vários 

casos 

PecN4 Já enfrentei sim. Já enfrentou. 

PecN5 Sim, já enfrentei. Já enfrentou. 

PecN6 Sim, já enfrentei. Já enfrentou. 

PecN7 Já sim. Já enfrentou. 

PecN8 Sim,sim. Já enfrentou. 

PecP1 Já enfrentei sim. Já enfrentou 

PecP2 Já enfretei e deparei-me muitas vezes com 

esse tipo de casos. 

Enfrentou várias 

vezes. 

PecL1 Sim. Já enfrentei várias vezes tanto em serviço 

como fora de serviço 

Enfrentou várias 

vezes. 

No serviço/fora do 

serviço 

PecL2 Já enfretei sim.  Já enfrentou 

 

A partir da leitura do conteúdo do quadro acima representado, percebe-se que a 

maioria dos policiais já enfrentou pelo menos uma vez as investidas dos assaltantes. Já 

que os policiais patrulham a via pública com recurso a armas de fogo, pode-se pensar 

que é mais fácil neutralizar um assaltante com recurso a arma branca do que aquele que 

recorre arma de fogo. Ademais, como referi nos parágrafos anteriores, nestas cidades 

onde ocorreu a pesquisa de campo há mais assaltos com recurso a arma branca do que 

com recurso a arma de fogo. No entanto, como observou Maloa (2015), a corporação 

policial moçambicana enfrenta dificuldades de vária ordem, desde a escassez de meios 
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financeiros, materiais e até humanos, o que não permite a cobertura de todo território 

nacional, havendo casos em que, os poucos policiais disponíveis, alguns possuem baixo 

nível de especialização. Nestes termos, a possibilidade de um delinquente tirar partido é 

maior tanto para aquele que recorre a arma de fogo como o da arma branca. 

Contrariamente, quando se trata de uma reivindicação popular, a luz da 

Constituição da República em vigor que, entre várias disposições, consagra a liberdade 

de manifestação, se confinam os meios mais sufisticados e com eles a polícia mais 

especializada: a polícia antimotim. Aqui, se pode explicitar casos de revoltas populares 

(2008 – 2012) que, Brito et al (2017) designam de revoltas de fome das quais, em parte, 

foram silenciadas a custa de repressão policial72. Neste sentido, Fernandes e Fernandes 

(1995, p.413) lembram que a Polícia como uma instituição formalmente constituida, 

cuja função principal é prevenção do crime, ela, acima de tudo, “[...] precisa atuar de 

molde a ver e a prever, para, desse modo, chegar antes que o crime suceda” o que, para 

o caso particular de Moçambique, é impossível devido aos condicionalismos que Maloa 

(2015) constatou. 

iv)  A definição da categoria ‟Objetos materiais que são preferidos pelos 

assaltantes” foi construída a partir da pergunta ‟Se sim, que objetos materiais os 

assaltantes exigem das suas vítimas?”. Como se pode perceber, a resposta desta 

pergunta requeria uma resposta positiva da pergunta anterior. Assim, os primeiros dois 

entrevistados não tendo respondido afirmativamente a questão anterior, esta, 

simplesmente, foi-lhes retirada. 

Quadro 12 - Objetos materiais que os assaltantes exigem das suas vitimas 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Não se aplica. Objetos 

materiais 

preferidos 

pelos 

assaltantes 

 

PecN2 Não se aplica.  

PecN3 De modo geral, quando abordam as suas 

vítimas muitas vezes é dinheiro e na 

atualidade são telefones e de certeza não 

é para uso, é para vender aos terceiros. 

Mas ao menos são estes objetos que 

exigem, sobretudo nas grandes cidades 

como é o caso de Nampula. 

Dinheiro; telefones.. 

                                                           

72 Considera-se que, em parte, foram silenciadas a custa da repressão porque “[...] perante a força da rua e 

a evidência – impossível de ignorar – do impacto do custo de vida nas camadas mais pobres, o governo 

passa em cada momento de crise de uma estratégia de confrontação a uma tentativa de acomodação 

através de cedências e anúncio de novas políticas” (BRITO, et al, 2017, p.33 – 34). 
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PecN4 Eles exigem bens valiosos como 

telefones, computadores, 

eletrodomésticos e dinheiro. 

Bens valiosos como: 

Computadores; 

Eletrodomésticos; 

Dinheiro. 

PecN5 De princípio, eles retiram os telefones 

das suas vítimas para impedir que exista 

comunicação para pronto socorro e de 

seguida começam a retirar outros bens 

como computadores, se é no interior 

duma casa tiram mobiliário e eles veem 

armados com transporte para facilitar 

todo processo de assalto e roubo. 

Retiram telefones, 

computadores; 

No interior de casa retiram 

mobiliário. 

PecN6 Muitas vezes, eles exigem todos bens 

valiosos que a pessoa naquela altura tem 

como computadores, telefones , 

dinheiro, colares e muito mais... 

carteiras valiosas. 

Bens valiosos como: 

Computadores, Dinheiro; 

Telefones; 

Colares; Carteiras, entre 

outros bens. 

PecN7 Valores monetários, bens valiosos e 

entre outros. 

Dinheiro; 

Bens valiosos e entre outros. 

PecN8 Exigem valores monetários, telefones e 

entre outros. 

Valores monetários; 

Telefones e entre outros 

PecP1 Eles arrancam computadores, telefones, 

aparelhos tipo plásma... é mais ao menos 

isso. 

Computadores;Telefones;Tvs-

plasma 

PecP2 Os assantantes exigem telefones, 

dinheiro, carteiras isso na vias pública. 

Via pública: Telefones; 

Dinheiro; Carteiras 

PecL1 Eles exigem das vitimas dinheiro, 

telefones, aneis de ouro e mesmo 

carteiras. 

Dinheiro; Telefones; anéis de 

ouro; 

Carteiras. 

PecL2 Telefones, dinheiro, motorizadas e 

outros objetos valiosos. 

Telefones; dinheiro; 

motorizadas e outros objetos 

de valor. 

 

Analisando as subcategorias definidas neste quadro, nota-se que todos os 

policiais que responderam a pergunta indicaram bens materiais como dinheiro, 

telefones, computadores, carteiras e aneis de ouro para o caso de senhoras e quando for 

arrobamento de residências, os assaltantes subtraem eletrodmésticos e mobiliários.  

No entanto, o fim destes assaltos é de obtenção de dinheiro para satisfação das 

necessidades que, eventualmente, não conseguiriam satisfazer sem recorrer a 

delinquência. O destino dos bens materiais tem sido a venda, muitas vezes feita em 

troco de valores muito inferiores do custo real do objeto assaltado.  Olhando por esta 

prática, parece-nos que, de modo geral, embora diversas literaturas desaprovem a 

pobreza e desigualdades sociais como epicentros da violência criminal, o que está 

acontecendo neste caso particular, é como observaram Fernandes e Fernandes (1995, 

p.46)  que: 
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A noção de uma igualdade humana, dentro do grupo, é radicalmente 

falsa. A natureza animal não conhece a igualdade e toda filosofia 

zoológica repousa na desigualdade dos seres vivos e, dentre estes, as 

desigualdades mais acentuadas são as que se verificam no ser humano. 

[...]. A desigualdade social é que induz a situações de conflito, que 

podem terminar em criminalidade, entendendo-se esta como todos os 

atos que constituem infração penal. 

 

Assim, percebendo esta acentuada desigualdade, os sucessivos governos da 

FRELIMO nos últimos quinze anos73 colocaram na agenda da sua governação o 

combate da pobreza absoluta, muito embora na prática não tenha surtido efeitos 

desejados já que no entender de Waterhouse (2010, p. 105), ‟ [...] uma série de indícios 

aponta para uma já crescente desigualdade e uma alta proporção da população 

aprisionada pela pobreza crônica.” 

No entanto, como nos faz perceber em Bauman (2009), na totalidade, 

 

[...] as cidades se tornaram depósitos sanitários de problemas gerados 

e concebidos globalmente. Os moradores das cidades e seus 

representantes eleitos tendem a se confrontar com uma tarefa que nem 

pela força de imaginação poderiam realizar: a de encontrar soluções 

locais para problemas e dilemas concebidos globalmente 

(BAUMAN, 2009, p.89). 

 

Como se pode inferir, Bauman ao se referir da dialética entre o local e o global 

remete-nos ao emblemático problema que surgiu a partir dos finais do século passado, 

com o triunfo do neoliberalismo e da globalização sobre as estruturas políticas de 

diversos Estados capitalistas no mundo (Feitosa, 2006), caracterizado pela desregulação 

dos mercados e, consequentemente, o fim do intervencionismo do Estado em relação a 

esses mercados econômicos. Como se deve imaginar, esta medida enfraqueceu até certo 

ponto a velha estratégia capitalista de Estado de providência social, esbarrou 

desemprego no seio das camadas trabalhadoras e fez baixar os salários e o consumo 

(Feitosa, 2006).  

Como escreveu o respeitado sociólogo francês Alain Touraine em sua obra 

“Podemos viver juntos? Iguais e diferentes”, estamos num período que eu consideraria 

                                                           

73 O discurso sobre o cambate a pobreza foi mais acentuado nos governos liderados pelo então Presidente 

de Moçambique, o Senhor Armando Emílio Guebuza, vencedor das eleições gerais de 2004 e 2009. 
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defuso marcado, segundo este autor74, pela desmodernização; desinstitucionalização e 

de dessocialização, ou seja, cada dia que passa, “vemos desaparecer e se decompor as 

mediações sociais entre a economia globalizada e as culturas fragmentadas” 

(TOURAINE, 1999, p.54), situação que, segundo Bauman (2009) é difícil, senão 

impossível, de realizar. 

 

v) Na categoria determinantes da violência/criminalidade identificada para 

responder a pergunta ‟Para você o que determina o aumento significativo e a expansão 

dos níveis de prática de violência e de criminalidade com recurso de arma branca na 

cidade onde vive?” foi definida com objetivo de compreender as percepções dos 

policiais sobre o móbil deste tipo de violência/criminalidade.  

Quadro 15 - Determinantes do aumento e expansão da violência/criminalidade com 

recurso a arma branca 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Avidez de dinheiro, cópia que assistem 

hoje em dia nos filmes, problema do 

berço (vivência em ambientes de 

clivagem: aspecto sociológico). 

 

 

Determinantes da 

violência/criminalidade 

Dinheiro; 

influência do meio 

(Aprendizagem) 

PecN2 Deve-se por causa de aumento 

demográfico, aliado ao desenvolvimento 

econômico da cidade porque muitas 

pessoas emigram do meio rural para a 

cidade a procura de melhores condições 

de vida e não encontrando essas 

condições então optam por praticar 

esses crimes para a sua sobrevivência. 

Aumento 

populacional; 

desenvolvimento 

econômico; êxodo 

rural (procura de 

melhores 

condições). 

PecN3 Isto tem a ver com o desenvolvimento 

das comunidades e esse 

desenvolvimento deve ser acompanhado 

com desenvolvimento de métodos de 

Desenvolvimento 

das comunidades; 

Procura de 

melhores 

condições sem 

esforço. 

Cidade como 

                                                           

74 O autor considera a desmodernização como a roptura entre sistema e o ator; a desinstituicionalização 

como enfraquecimento ou desaparição das normas codificadas e protegidas por mecanismos legais e pelo 

desaparecimento de julgamentos de normalidade aos comportamentos rígidos por instituições e, 

finalmente, a dissocialização como uma despolitização, ou seja, o desaparecimento dos papeis, normas e 

valores sociais pelos quais se construía o mundo vivo (TOURAINE, p. 50 – 53) 



136 
 

 

seguranca dos polícias para com a 

população. Este tipo de violência hoje 

ou fenômenos de criminalidade 

emergente, posso chamar assim, isso 

ganha o seu nível de desenvolvimento e 

que últimamente, muita gente procura 

essas grandes cidades, principalmente 

aquelas que oferecem recursos. Assim, 

muitos individuos estrangeiros optam 

por se fixar na cidade de Nampula e 

assim trazem consigo os seus modus 

vivendi e as suas culturas muitas vezes 

entram em choque com a cultura local 

mas muitas vezes a procura de melhores 

condicções sem esforço que culmina 

com essas violências dentro das cidades 

em particular a de Nampula. 

chamariz. 

PecN4  O que detemina o aumento e expansão 

dos níveis de prática de violencia e 

criminalidade com recurso a arma 

branca nesta cidade são o consumo de 

bebidas alcóolicas, estupafacientes 

(vulgo suruma)75, cocaina, mandrax,, 

falta de emprego e falta de iniciativas 

para atividades de sustentabilidade 

familiar. 

Consumo de 

bebidas alcóolicas; 

estupafaientes; 

cocaína; mandrax; 

falta de emprego; 

falta de iniciativa 

para auto emprego.  

PecN5 Acho que tem sido devido a falta de 

emprego, falta de iniciativas de 

atividades de um bom rendimento. Se 

não tem nível compatível para conseguir 

emprego tinham que praticar atividades 

ligadas ao comércio para pelo menos 

diminuir o índice dessa violencia e 

criminalidade. No geral tem sido a falta 

de emprego que leva os jovens a 

meterem-se no mundo da violência e de 

crime mas isso nao é solução pois que 

existem jovens que procuram o auto-

emprego deixando de se envolverem no 

Falta de emprego. 

                                                           
75 No Brasil chama-se maconha. 
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mundo de crime. 

PecN6 Muitos dos casos são motivados por 

desespero de falta de emprego porque 

muitas dessas pessoas tem família e não 

têm meios para sustentá-los. Então 

acham que metendo-se no mundo de 

criminalidade vão conseguir algo para 

alimentar suas famílias. Assim, 

organizam-se em grupos para atacar as 

pessoas na via pública, geralmente nos 

sítios onde as pessoas circulam a partir 

das 18 horas até 21 horas. 

Desemprego; têm 

família e não têm 

como sustenta-los 

PecN7 Quando são questionados falam de 

desemprego. Eles dizem que recorrem 

isso como alternativa para alimentar as 

suas famílias. 

Desemprego 

PecN8 Fala-se de falta de emprego. Falta de emrego 

PecP1 Falta de emprego; as empresas estão 

quase todas elas fechadas. Então isso 

faz com que as pessoas optem pela via 

de criminalidade. 

Falta de emprego 

PecP2 Fluxo de entrada de pessoas estranhas e 

que não têm ocupação e o custo de vida 

cada vez elevado. 

Presença de 

pessoas sem 

ocupação 

remunerada e 

elevado custo de 

vida. 

PecL1 Segundo aquilo que os implicados 

destes casos dizem quando apanhados 

em flagrante delito, o que determina são 

fatores ligados com a falta de 

oportunidades de emprego, elevado 

custo de vida e carências de bens 

essenciais à vida. 

Falta de 

oportunidades de 

emprego; elevado 

custo de vida e 

carência de bens 

essenciais à vida 

PecL2 Atualmente, as famílias não têm suporte 

moral, financeiro e psicológico para 

educar seus filhos, há falta de emprego. 

Como saída, os jovens entram no 

mundo do crime para obter recursos que 

necessitam já que as oportunidades de 

trabalho não existem. Deve-se ter em 

conta também a questão da pobreza e 

marginalização de muitos jovens, as 

desigualdades sociais e regionais, 

carência absoluta de condições básicas 

de sobrevivência, maus tratos dos pais 

aos seus filhos, consumo de drogas ou 

bebidas alcóolicas para ganhar coragem 

e falta de atividades recreativas. 

Portanto a finalizar, entram no mundo 

do crime por motivações materiais. 

Falta de educação 

moral, financeira e 

psicológica dos 

filhos; falta de 

emprego; falta de 

oportunidades de 

emprego; 

influência da 

pobreza, exclusão 

social, 

desigualdades 

sociais e regionais, 

falta de condições 

de sobrevivência, 

maus tratos dos 

pais aos seus 

filhos; 

drogas/bebidas 

alcóolicas. 
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Pelos dados constantes no quadro acima, podemos observar que as opiniões 

dos policiais entrevistados apontam uma diversidade de determinates da 

violência/criminalidade. Assim, em face do recorte teórico apresentado no capítulo 

anterior e dos objetivos deste estudo, julga-se que os que têm relevância estão 

associados ao desemprego; desigualdades sociais e regionais; falta de condições de 

sobrevivência; maus tratos dos pais aos seus filhos; elevados índices de pobreza; 

exclusão social e experiências adquiridas na base de interação. No entanto, como 

observou Scuro Neto (1998, p.27), é necessário ter em conta que ‟pode haver 

correlação, mas não relação direta de causa e efeito entre os fatores sociais e 

econômicos e a criminalidade”, isto porque, como reconhece o autor, é sobejamenente 

conhecido que ‟a grande maioria das pessoas carentes não comete crimes contra 

propriedade e algumas nações  muito ricas têm elevados indices de ciminalidade.” 

De ponto de vista teórico, há varias explicações sobre as causas da 

criminalidade e/ou da violência. Desde as abordagens pré-científicas, passando pelo 

surgimento da Escola clássica da criminologia encabeçada por Lombroso (Escola 

positivista), até ao surgimento das Escolas de Chicago e de Frankfurt.  Ao longo do 

tempo, algumas destas abordagens/Escolas privilegiaram explicações 

microssociológicas (abordagem pré-científicas e Escola positivista) e outras, tiveram 

como ponto de partida, as explicações macrossociológicas (Escolas de Chicago e de 

Frankfurt)76.  

Depois de se ter passado em revista os principais fundamentos teóricos das 

causas dos fenômenos ora em estudo, associando-os com os dados empíricos, percebeu-

se que, de ponto de vista sociológico, não existe apenas uma única causa. Existe, sim, 

uma associação de causas que, atuando conjuntamente, determinam para ocorrência de 

um comportamento violento ou delituoso77. Por se tratar de um trabalho de caris 

sociológico, sem intenção de menosprezar outras correntes de explicação dos 

fenômenos de violência e de criminalidade, o estudo se concentra com maior vigor nas 

explicações sociológicas. Todavia, a partir de Leão e Franco (2011) se percebe que: 

 

                                                           

76 Entre as teorias macrossociológias podem-se distinguir teorias de consenso (funcionalistas ou de 

integração) e teorias de conflito social (Calhau, 2009). 

77 É importante perceber que a pesquisa de fenômenos de violência e de criminalidade não são de 

interesse exclusivo dos sociólogos. Este conhecimento é partilhado pelos psicólogos, biólogos, 

antropólogos, economistas, criminologistas, entre outros campos de conhecimento. 
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Quanto ao criminoso, as pesquisas têm se orientado no sentido de 

evidenciar seja o caráter individual da violência – propensão 

individual de reagir de maneira violenta ou de buscar obtenção de 

vantagens por meio do crime; seja os aspectos estruturais – exclusão 

social como motor do crime ; seja os aspectos  socioculturais  - 

ressaltando-se a desorganização social, o crescimento da incivilidade 

nas sociedades modernas e a fragilidade dos laços sociais como 

favorecedores da criminalidade (LEÃO; FRANCO, 2011, p.116). 

  

Do que foi constatado por Leão e Franco, compreende-se que, de um lado, as 

pesquisas procuram entender os determinantes da violência e da criminalidade a partir 

dos condicionalismos internos do indivíduo e, de outro lado, se faz a abordagem dos 

determinantes da violência e da criminalidade olhando a sociedade na sua totalidade 

(Calhau, 2009). Para além das predisposições individuais, nota-se a importância dos 

fatores exteriores ao indivíduo na explicação do comportamento delituoso. Entre vários 

fatores exteriores, destacam-se  os processos de interação social, a influência do meio 

social (teoria do aprendizado social), fatores ligados a teoria ecológica e a teoria 

crítica/marxista, entre outros.  

De concreto, como bem pontuaram  Teles e Minayo (2011), 

 

A pobreza, o desemprego, por exemplo, não desencadeiam 

necessariamente  e diretamente a violência social. Mas sim o 

sentimento de ser inútil, de estar exterior à sociedade, de se sentir 

impedido de acesso a bens e valores, de estar degradado e sem estima 

pessoal. Esse tipo de violência a que denominamos estrutural provoca 

nos que a sofrem um sentimento de não reconhecimento e, mais 

profundamente, de incapacidade de construir uma exstência cidadã 

pela ausência de uma relação social democrática, na qual o sujeito se 

define na relação seja ela com um adversário seja com um dominador. 

Ela traz ainda a marca da subjetividade negada, arrebentada e infeliz 
(TELES; MINAYO, 2011, p.36). 

 

Em outras palvras, os autores querem dizer que, cientificamente, nada foi ainda 

comprovado se existe relação de “causa e efeito” entre as categorias pobreza e 

desemprego com a violência e/ou criminalidade. No entanto, parece que, muitas das 

vezes, é o sentimento de exclusão, de desigualdade exacerbada e a ausência de políticas 

sociais mais igualitárias que mobilizam indivíduos para condutas delitivas. Finalmente, 

a ideia não é, como afirmou Magalhães (2007), defender que a criminalidade, 

particulamente a criminalidade violenta seja exclusivamente determinada pelos 

problemas sociais, ou seja, fomentada pelos indivíduos pobres mas, mais uma vez, 

enfatizar que:  
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[...] cidadãos excluídos da sociedade, por insuficiência financeira ou 

incapacidade técnica, muitas vezes, massificados pela cultura do 

consumismo que apresiona as pessoas em um mundo de falsos 

indispensáveis, em nome de um objeto propagandeado pelos veículos 

de comunicaçãao social, que tornou-se sua nova necessidade vital, 

acabam rendendo-se ao mundo do crime, cegos pela ância simples de 

possuir (MAGALHÃES, 2007, p.159) 

 

vi) Com a categoria ‟Reação da sociedade perante o aumento da 

violência/criminalidade” se pretendia ouvir dos policiais como a sociedade reage por 

conta do aumento da violência e de criminalidade. As respostas dos policiais sobre esta 

questão estão resumidas no quadro abaixo indicado: 

Quadro 16 - Opinião dos policiais sobre a reação da sociedade perante o aumento 

da violência/criminalidade 

 
 Código do 

entrevistado 

 Excerto das respostas  Categoria Subcategorias 

PecN1 Reagem muito mal porque isto tira-

lhes a autonomia e liberdade. Os 

policias sentem-se pressionados 

porque a população envereda por 

linchamentos por causa de desespero 

que as pessoas vivem. Há falta de 

esclarecimentos acerca dos 

procedimentos das autoridades 

judiciais. 

 

Reação da sociedade 

perante o aumento de 

violência/criminalidade 

Reagem mal, 

recorrendo muitas 

vezes aos 

linchamentos 

PecN2 A sociedade fica na incerteza devido 

a essa problemática e nalgum 

momento leva a desacreditar algumas 

ações das instituições de justiça e de 

segurança. As vezes recorrem a 

justiça aplicando a sua própria força 

que é o caso de linchamentos. 

As vezes recorrem 

aos linchamentos 

PecN3 Em algum momento a sociedade, 

ééé......perde a confiança com as 

autoridades e acham que existe 

alguma impunidade quando observam 

casos seguidos de violência sem 

intervenção por parte de quem de 

direito. No entanto, a polícia está 

fazer o seu trabalho, fazendo seu 

esforço no sentido de travar a onda de 

violência e criminalidade. Ora 

Perda de 

confiança; notam 

que há 

impunidade. 
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vejamos, a polícia é responsável no 

garante da funcionalidade das 

instituições públicas e privadas e não 

há nenhuma instituição pública que 

está fechada devido essa questão. É 

claro que também o crime existe mas 

a preocupação do Estado é potenciar 

os polícias para fazer face a estes 

crimes, trazer a tranquilidade no seio 

da população, sobretudo a população 

da cidade de Nampula. 

PecN4 A sociedade clama pela falta de 

patrulha por parte da polícia nos 

locais onde há maior violencia e 

criminalidade. 

Clamam pela falta 

de intervenção 

policial 

PecN5 A sociedade nunca pára de reagir 

perante esse aumento da violencia e 

criminalidade porque só fica satisfeita 

quando a polícia intervem 

rapidamente no momento que ocorre 

crime, se o policial não atuar na 

devida altura então vão comentando 

que a ação dos policiais nao se faz 

sentir na cidade. 

População sempre 

reage 

PecN6 A sociedade fica muito aflita perante 

esses tipos de casos e o impacto é 

maior mas a polícia tenta esclarecer 

muitos casos que tem acontecido 

nessas zonas de frequência de 

pessoas. 

Sociedade fica 

aflita. 

PecN7 A reação é de lamentar. Lamentam 

mesmo e pedem auxílio as 

autoridades competentes. 

Limitam-se a 

lamentar 

PecN8 Reage exigindo que o governo 

aumente os efetivos policiais para 

efeitos de patrulhamento. 

Reage exigindo 

aumento de 

efetivos policiais 

para patrulha 

PecP1 Quando acontece casos desses, a 

sociedade reporta a polícia e esta por 

sua vez faz todo procedimento legal e 

reporta o Ministério Público para 

procedimentos judiciais. No entanto, 

tem acontecido casos de linchamentos 

para aquelas pessoas que não estão 

bem esclarecidas mas as sociedades 

atualizadas têm reportado a polícia. 

Reporta a polícia; 

os menos 

esclarecidos 

fazem 

linchamentos 
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PecP2 A sociedade tem reagido mal. Mas a 

polícia trabalha e para quem obseva 

de longe pode pensar que ela não está 

interessada no combate deste tipo 

mal. Houve momentos que a 

população fazia justiça com as suas 

próprias mãos através de prática de 

linchamentos aos malfeitores que 

eram encontrados em flagrante delito 

mas graças a intervenção da polícia 

essa prática está desaparecendo. 

Houve casos de linchamentos até com 

tendências de aumentar mas graças o 

trabalho da polícia isso deixou de 

existir. 

Reage mal; as 

vezes faz 

linhamentos 

PecL1 Muitas vezes a população reage com 

muita indignação. As vezes acusam 

os polícias de culpados. Não raras 

vezes, a população usa justiça pelas 

suas próprias mãos, recorrendo aquilo 

que se chama de linchamentos. 

Reage com 

indignação; as 

vezes fazem 

linchamentos 

PecL2 A população reage mal, nalgumas 

vezes pratica linchamentos. Mas o 

ideal seria de reportar casos de gênero 

as autoridades policiais mas 

infelizmente não é isso que acontece. 

Reage mal e 

nalguns 

momentos faz 

linchamentos 

 

  Como se pode constatar, o leque das subcategorias identifcadas no quadro 14, a 

reação da sociedade em face do aumento de violência/criminalidade é de indignação o 

que leva muitas vezes à prática de linchamentos78. Esta atuação da população 

referenciada pelos sujeitos de pesquisa está patente no relatório da Open Society 

Initiative for Southern Africa (OSISA) (REISMEN; LALÁ, 2012, p.28), onde descreve 

que ‟a prática de linchamentos é uma preocupação séria e os cidadãos começam a 

mostrar sinais de pré-disposição para realizar a justiça pelas próprias mãos”. Ademais, 

‟em 2008, foram reportados casos de linchamento, nos quais 54 pessoas foram mortas. 

78 pessoas foram linchadas em 2009, sendo a maioria em Sofala (33), Cabo Delgado 

(16) e Manica (12)” (REISMAN; LALÁ, 2012, p.28). Esta é a forma de controle 

social79, diga-se de controle social informal, encontrada pela população para dar cobro a 

ausência e/ou omissão da política de justiça criminal em Moçambique. 

  Comparando com Brasil, um corte longitudinal indica, por exemplo, que, de 

                                                           

78 Segundo Sinhoretto (1998), os linchamentos são uma expressão coletiva de um certo grupo de pessoas 

que, movidos pelo sentimento de revolta, mobilizam-se contra um ou mais indivíduos suspeitos de violar 

regras fundamentais da coletividade, aplicando-lhes a justiça pelas próprias mãos e segundo as suas 

vontades. 

79 Pode-se considerar que o controle social é plúrimo, ou seja, ele é exercido por várias agências com 

conteúdos, métodos, objetivos e alvos diferenciados (Viana, 2016). 
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1980 à 2006 foram registrados 1179 casos de linchamentos, o que corresponde em 

média, a 45 linchamentos por ano, obsevando-se que, no mesmo espaço temporal, as 

maiores ocorrências se verificarm em três Estados: São Paulo com 568; Rio de Janeiro 

com 204 e Salvador com 180 (NEVUSP, 2006). Para o caso do Brasil aponta-se como 

causa de linchamentos o descrédito da justiça entre as classes sociais (Sinhoretto, 1998), 

o que também acontece em Moçambique, tal como foi descrito nos parágrafos 

anteriores quando se analisava a relação entre os policiais e a população.  

Como descreveu Felix (2015),  

 

[...] as justificativas para a ocorrência de linchamentos de supostos 

criminosos dão-se em virtude da ausência de um Estado organizado, 

com instituições em funcionmento que previnam os crimes e que 

penalizem os culpados, recolhendo-os das ruas, jungando-os e 

impendindo a impunidade que se verifica tanto na ausência de 

resposta das organizações públicas quanto da sua demora. Noutro 

bordo, se a omissão estatal é causa para insatisfação e revolta popular 

e gera a onda de violência e intolerância que culmina nos 

linchamentos, a falta de reprimenda à prática de represália privada 

serve de estímulo ao seu alastramento (FELIX, 2015, p. 244). 

 

  Por sua vez, Oliveira (2002) observou que: 

 

[...] uma população com medo, desassistida pelas instituições, tende a 

resolver seus problemas por conta própria e a fazer justiça com as 

próprias mãos, iniciando um círculo vicioso de difícil reversão. Nesse 

sentido, inibir o pequeno delito aparece como uma maneira importante 

de mostrar a presença da lei e da ordem no ambiente público e pode 

ajudar a evitar problemas mais graves no futuro (OLIVEIRA, 2002, p. 

195). 

 

 

Dando exemplos de experiência de sucesso na estratégia Novaiorquina, o autor 

procura mostrar a importância da Política de Tolerância Zero no cambate da 

criminalidade desde os pequenos crimes aos grandes crimes (Oliveira, 2002), incluindo 

aos chamados crimes de colarinho branco.  

Com efeito, num discurso feito pelo Presidente da República em uma 

cerimónia de graduação de novos agentes da polícia em ciências policiais que teve lugar 

na Academia Policial em Michafutene a 14 de Março de 2018, reconhecendo a 

necessidade de combate urgente destas práticas criminosoas, alertava aos graduados 

que: 
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Fenômenos como a ‟justiça pelas próprias mãos” e os vulgos 

linchamentos exigem uma abordagem multidisciplinar muito 

abragente para que possamos compreender as suas verdadeiras causas 

e desenhar as soluções mais apropriadas para enfrentar o fenômeno 

(NYUSI, 2018, p.3). 

               

Como se pode constar, apesar da população estar a perder confiança nas 

autoriddades policiais, há todo esforço por parte do presidente, na qualidade de chefe de 

Estado e comandante das forças de defesa e segurança do país, em consciencializar os 

agentes da polícia ora graduados na sua tarefa de garantia de segurança pública, 

utilizando de certo modo conhecimentos científicos adquiridos durante o processo de 

formação. Neste contexto, o discurso oficial do Presidente é tão pedagógico quando 

afirma que ‟quer de ponto de vista legal, quer de ponto de vista social, a polícia tem um 

importante papel a desempenhar na implementação de políticas públicas de segurança, 

harmonizando-as com a vertente legal” (NYUSI, 2018, p.3).  Já na vertente legal e de 

acordo com o Código Penal de Moçambique, o crime de linchamento é punido pelo 

Artigo 159, do qual refere que: 

 

Aquele que se ajuntar para animar, instigar ou executar, com 

espontaneidade, imitação, influência mútua, emoção e fúria, utilizando 

ou não instrumentos contundentes, com o fim de torturar, espancar, 

atear fogo a outra pessoa, sob suspeita de criminoso, será condenado, 

se a pena mais grave não couber, a: a) pena de prisão de dois a oito 

anos se tiver agido como executor e dos atos resultar morte da vítima; 

b) pena de prisão se tiver agido como animador ou instigador e dos 

atos resultar a morte da vítma; c) pena de prisão até seis meses, em 

qualquer das posições dos autores referidos nas alíneas anteriores, e 

dos atos resultar ofensas corporais e ferimentos (RIBEIRO, 2015, 

p.70). 

 

Estes crimes são dífíceis de identificar os seus autores e, por conseguinte, a sua 

responsabilização criminal uma vez que são praticados coletivamente. Por exemplo, 

Sinhoretto (2009) verificou que no Brasil,  

 

[...] poucos casos de linchamentos são levados ao sistema de justiça 

para responsabilização dos linchadores por homicídios ou lesões 

corporais e são raríssimos os casos de julgamento ou prisão de 

linchadores. Duas são as explicações possíveis para a não 

incriminação dos linchamentos. A primeira de ordem mais pática, é a 

de que, por se tratar de uma ação coletiva, é muito difícil identificar os 

participantes e dar prosseguimento ao rito judicial. A outra explicação 

é a de que as autoridades públicas e a comunidade não querem ver os 

linchadores presos, poís enxergam a legitimidade dessas práticas 

(SINHORETTO, 2009, p.79-80). 
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É importante explicar que a intenção não é apresentar estudos teórico-

empíricos mais aprofundados sobre linchamentos, sabido que apenas tentou-se mostrar 

como a população procura resolver problemas da criminalidade violenta fora da alçada 

das instituições legalmente instituidas. 

A foto abaixo indicada, mostra um suposto assaltante com recurso a arma 

branca linchado pela população no bairro da Muhala Expansão, na cidade de Nampula. 

 

Foto 11 - Assaltante à mão armada linchado pelos populares no bairro 

Muhala Expansão 
                   

  Fonte: Chea (2015) 

 

 

 Como se pode observar na fato acima, trata-se de um suposto assaltante com 

recurso à arma branca que, depois de ter sido surpreendido em flagrante delito, terá sido 

supostamente linchado pela população em fúria. Note-se que a ação da população foi 

tão forte que deixou o corpo quase sem vestimenta. De ponto de vista legal, é uma ação 

criminosa e, como referi anteriormente, punível pela lei moçambicana. 

vii) A pergunta ‟Entre as crianças, jovens, adultos e idosos, qual destes grupos 

etários  protagoniza a prática de crimes e violência à população com recurso a arma 

branca?” visava buscar junto dos policiais entrevistados percepções em relação aos 

grupos etários que mais se destacam na prática de violência e criminalidade. No quadro 

que se segue, podem ser visualizadas respostas dos entrevistados assim como as 

subcategorias constituídas. 
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Quadro 17 - Grupos etários que protagonizam violência/criminalidade com 

recurso a arma branca 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 São jovens e isso é consubstanciado com os 

dados disponíveis na corporação. 

Grupos etários 

que 

protagonizam 

violência/crimes 

com recurso a 

arma branca 

Jovens. 

PecN2 Geralmente é o grupo etário constituído por 

jovens na sua maioria porque é esta camada 

que se julga mais ativa e quer viver uma vida 

mais facilitada sem grande sacrifício. 

Jovens 

PecN3 Héé.... muitas das vezes são jovens. Hé...a 

faixa etária de 18-25 anos que 

frequentemente comete esses atos com 

recurso à arma branca. Em algum momento, 

encontamos grupos de adultos que se 

envolvem em crimes chamados de colarinho 

branco que são crimes ligados as burlas. 

Jovens e adultos 

que se envovlvem 

em crimes de 

colarinho branco 

PecN4 São jovens e adultos. Jovens 

PecN5 Esses grupos etários todos podem 

protagonizar crime e violência. Portanto, não 

existe a própria idade, apenas depende do 

comportamento de cada um. 

Todos grupos 

etários praticam a 

violência e 

criminalidade 

PecN6 Muita das vezes são jovens e adultos mas 

ultimamente temos verificado que criancas 

com idades de 15-17 anos tambem 

protagonizam esse tipo de assaltos porque 

eles sabem de antemão que por causa da sua 

menor idade não ficam detidos. Assim, os 

adultos usam esses menores para 

protagonizar assaltos. 

Jovens e adultos; 

Adultos usam 

menores que não 

atingiram 

maioridade  

PecN7 Quase todos praticam mas a maior parte dos 

que frequentemente cometem esse tipo de 

crimes são jovens. 

Todos praticam 

mas maior número 

é de jovens 

PecN8 São jovens que mais protagonizam esses 

atos. 

Jovens 

PecP1 Frequentemente têm sido jovens. Jovens 

PecP2 O maior número de assaltantes são menores 

e jovens. 

Jovens 

PecL1 Aqui em Lichinga é muito frequente 

encontrar jovens. Os adultos também 

praticam mas os jovens são em número 

considerável nos nossos estabelecimentos 

Jovens (maioria); 

 adultos 
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prisionais. 

PecL2 Abrange na sua maioria jovens entre 18-30 

anos e adolescentes (até aos 17 anos), esta 

última camada é mais agressiva. 

Jovens 

 

Observando as subcategorias constituídas no quadro 15, pode-se ver que a 

maioria dos policiais entrevistados indicou jovens como sendo o grupo etário que mais 

se envolve na prática de violência e criminalidade com recurso a arma branca. Porém, 

note-se que, estas opiniões coincidem com aquelas que foram expressas por alguns 

cidadãos submetidos aos inquéritos por questionário e residentes nestas três cidades80. 

Como se referiu, ainda em nota de rodapé no início deste capítulo, de acordo 

com a política da juventude em vigor no País, são considerados jovens todos os 

indivíduos  cuja idade varia de entre 15 aos 35 anos (Moçambique, 2012). No entanto, o 

Código Penal em vigor estabelece, no seu Artigo 46, que têm inimputabilidade absoluta 

os menores de dezasseis anos e são imputáveis os delinquentes maiores de dezassete 

anos e menores de vinte e um anos (Ribeiro, 2015). Relativamente a legislação 

brasileira, sabe-se que há uma discussão em relação a maioridade penal. Araújo (2008) 

por exemplo, refere que a partir de 16 anos os jovens podem ser submetidos ao controle 

repressivo penal. Com  efeito, João (1990) observou que: 

 

A legislação brasileira estabelece que até aos 14 anos incompletos, 

não podem, os menores, ser sujeitos a qualquer espécie de processo 

criminal; dos 14 aos 18 anos incompletos, quando incorrerem  e 

infrações consideradas delitos pela nossa legislação penal, estarão  

eles sujeitos a processo especial e só depois depois de 18 anos 

completos é que passarão a ser considerados penalmente maiores[...] 

(JOÃO, 1990, p. 63). 

 
No entanto, Araújo (2008, p.42) conclui que o conceito de maioridade é 

eminentemente político na medida em que “ depende do que  se entende como mais 

adequado em cada sociedade, obedecendo-se a critérios de política criminal e segurança 

jurídica” de cada país. 

viii) A categoria ‟Sexo das pessoas que protagonizam violência/crimes com 

recurso a arma branca” que resultou  da pergunta ‟Para você, qual é o sexo das pessoas 

que protagonizam violência e a criminalidade com recurso a arma branca?” serviu para 

designar, de acordo com os entrevistados, o sexo das pessoas que mais protagonizam 

                                                           

80 Cf. a tabela 16. 
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violência e criminalidade com recurso a arma branca. Assim, as opiniões destes sujeitos 

da pesquisa estão expressas no quadro abaixo representado: 

Quadro 18 - Sexo de pessoas que protagonizam violência/criminalidade com 

recurso a arma branca 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 São do sexo masculino  

 

 

 

 

Sexo das 

pessoas que 

protagonizam 

violência/crimes 

com recurso a 

arma branca 

Sexo masculino 

PecN2 Julgo que é sexo masculino. Raramente as 

mulheres protagonizam violência e 

criminalidade com recurso a arma branca. 

Geralmente são jovens do sexo masculino que 

praticam. 

Sexo masculino 

PecN3 É natural que o sexo predominante seja do 

sexo masculino mas num outro momento 

aparecem individuos do sexo feminino a 

praticarem esses atos mas com mais 

incidência são do sexo masculino. 

Sexo masculino 

(maioria); 

Sexo feminino. 

PecN4 Regra geral, são do sexo masculino. Sexo masculino 

PecN5 Os do sexo masculino é que protagonizam a 

violência e criminalidade com recurso à arma 

branca. As mulheres praticam violência e 

criminalidade com recurso à arma branca por 

causa de problemas sociais e não com intuito 

de se apoderar-se de algum bem material. 

Sexo masculino 

PecN6 São masculinos, portanto, os homens. Sexo masculino 

PecN7 São os homens. Homens 

PecN8 Normalmente são do sexo masculino. Sexo masculino 

PecP1 Tem sido pessoas do sexo masculino. Sexo masculino 

PecP2  São de sexo masculino Sexo masculino 

PecL1 Pela experiência que tenho nestes casos, têm 

sido pessoas de sexo masculino. Raramente as 

mulheres envolvem-se nesses casos de 

violência com recurso à arma branca. 

Sexo masculino 

PecL2 Normalmente são do sexo masculino. Sexo masculino 

 

Relativamente a tabela acima indicada, se constatou que as subcategorias mais 

significativas apontam que a maioria dos policiais entrevistados responsabiliza os 

indivíduos do sexo masculino como sendo aqueles que se envolvem em atos de 

violência e criminalidade com recurso a arma branca. Curiosamente, esta opinião foi 



149 
 

 

manisfesta também pelos cidadãos submetidos aos inquéritos por questionário81. No 

entanto, sabe-se que tanto o homem como a mulher são seres susceptíveis de praticar 

ato delitivo. Neste contexto, João (1990, p.71) explica que “não obstante poder praticar 

quase todos os crimes que o homem pratica e mais aqueles considerados próprios, a 

mulher apresenta um índice de incidência e reincidência sensivelmente menor do que o 

homem”. Note-se que Brito (1986), constatou que, no munddo do crime, a ação da 

mulher é mais indireta que direta, é oculta e é dissimulatada.  

Por exemplo, os dados do Instituto Nacional de Estatísitca (INE) indicam que 

os valores percentuais de indivíduos indiciados, registrados pelas autoridades, por 

sexo, no País, de 2012-2014, estavam assim distriuídos, de acordo com a tabela 

abaixo: 

Tabela 23 - Distribuição percentual de indiciados, registrados pelas autoridades, 

por sexo no País, 2012-2014 
 
                 2012                   2013                  2014 

Homem Mulher Homem Mulher   Homem     Mulher 

    93%    7% 94,8%      5,2%      94,3%    5,7% 

Fonte: Adaptado pelo autor através dados de Instituto Nacional de Estatística (2015) 

 

Note-se que estes dados são de casos indiciados e registrados em diferentes 

tipos de delitos. No entanto, ao  lado destes dados, existem outras aocrrências que não 

sendo reportadas ficam simplesmente sonegadas e, desde modo, excluídas nas 

estatísitcas oficiais. 

ix) A categoria ‟Espaços geográficos onde se registra maior índice de 

violência/criminalidade” que resultou da pergunta ‟Em sua opinião, qual destes espaços 

geográficos (centro da cidade, periferias e zonas rurais) registra maior incidência da 

violência e da criminalidade com recurso a arma branca?” pode ser vista no quadro que 

a seguir é indicado: 

 

 

 

                                                           

81 Cf. p.101, tabela 16. 
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Quadro 19 - Espaços geográficos onde se registra maior incidência de 

violência/criminalidade com recurso a arma branca 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 A concentração desse tipo de 

indivíduos verifica-se nos centros 

urbanos onde facilmente podem 

vender objetos roubados e obter 

dinheiro que necessitam. 

 

Espaços geográficos 

onde se registra maior 

índice de 

violência/criminalidade 

Centros urbanos 

PecN2 As áreas mais propensas desse tipo 

de práticas  são as periferias da 

cidade por causa da visibilidade que 

é fraca (limitada) e dificuldades de 

vias de acesso, contrariamente ao 

centro da cidade que estando bem 

iluminado os malfeitores não têm 

grandes oportunidades de praticar 

esse tipo de ações. 

Periferias das 

cidades por causa 

da fraca 

visibilidade (falta 

de iluminação) 

PecN3 São zonas periurbanas, sobretudo 

para casos de arrobamentos e roupo 

com recurso de arma branca, são 

urbanas e periurbanas. Na resposta 

anterior já falei de roubo de 

telefones e isso é tipico das cidades 

porque no meio rural clamam pelo 

roubo de animais, invasão dos 

campos de cultivo para subtrair os 

produtos alimentares. Assim, o uso 

de armas brancas é mais 

predominante nas cidades que nas 

zonas rurais. 

Zonas periurbanas 

e urbanas 

PecN4 No centro da cidade e nas periferias 

da cidade. 

Centro e periferias 

da cidade 

PecN5 No centro da cidade é onde se 

regisrta maior incidencia da 

violencia e da criminalidade com 

recurso a arma branca. 

Centro da cidade 

PecN6 Centro da cidade e nas periferias 

que, geralmente, acontece a partir 

dos dias 20-30 de cada mes porque 

tem sido este espaço que as pessoas 

auferem seus salários. 

Centro e periferias 
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PecN7 Maior número é no centro da cidade 

mas também nas zonas rurais. 

Centro e periferias 

PecN8 É nas zonas suburbanas onde há 

pouco controle policial. 

Zonas suburbanas 

PecP1 Isso acontece muito mais cá na zona 

urbana, particularmente nas zonas 

turísticas (Praia do Wimbe e na zona 

de expansão). Os criminosos pensam 

que nestes espaços é onde vivem 

pessoas de muito dinheiro, dai a sua 

preferência. 

Zona urbana junto 

à praia e zonas de 

expansão da 

cidade. 

PecP2 São as zonas suburbanas e na zona 

urbana. 

Zonas suburbanas 

e urbanas 

PecL1 Daquilo que eu vejo, tem sido nas 

periferias da cidade, muito embora 

em algum momento ocorram 

também no centro da cidade. 

Mais nas periferias 

e  menos no centro 

da cidade 

PecL2 Nas periferias da cidade. Noutras 

vezes tem acontecido no centro da 

cidade. 

Nas periferias e 

centro da cidade 

 

Como se pode constatar no quadro acima, as opiniões dos entrevistados 

divergem para os dois sentidos: centro e periferia da cidade. Pela semelhança na 

significação das palavras e por indicarem o mesmo espaço geográfico, considero como 

sinônimas as zonas suburbanas, periurbanas, de periferia e de expansão da cidade. Mais 

uma vez, notamos que as opiniões dos policiais em relação aos espaços geográficos 

onde se registram atos de violência/criminalidade com recurso a arma branca coincidem 

com as dos cidadãos comuns submetidos ao inquérito por questionário82. Portanto, seria 

de esperar que houvesse essa coincidência em relação aos pontos de vista destes dois 

grupos de sujeitos. Tanto a população como os policiais, de acordo com as suas 

experiências de vida, sabem que a atividade criminosa, dependendo dos 

condicionalismos, pode ocorrer tanto no centro da cidade como na periferia da mesma.  

Já, de ponto de vista teórico, é importante compreender que: 

 

A explosão de crescimento da cidade, que se expande em círculos do 

centro para periferia, cria graves problemas sociais, trabalhistas, 

familiares, morais e culturais que se traduzem em um fermento 

conflituoso, potenciador da criminalidade. A inexistência de 

                                                           

82 Cf. tabela 18. 
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mecanismos de controle social e cultural permite o surgimento de um 

meio social desorganizado e criminógeno que se distribui 

diferenciadamente pela cidade (SHECAIRA, 2008, p. 146). 

 

No entanto, como bem esclarece Ferreira Santos (2012), muito embora a 

criminalidade violenta urbana tenha probabilidade de acontecer em todos os pontos de 

uma urbe, ela:   

[...] apresenta-se em maior ou menor intensidade em determinados 

locais, e é isso que vai definir como as pessoas sentem tal fenômeno. 

Uma das principais formas de sentir a violência é através de sensação 

de segurança e medo que imperam em maior ou menor grau, de 

acordo com o local habitado (FERREIRA SANTOS, 2012, p.98). 

 

Um trabalho desenvolvido por Maloa (2012a) sobre os assaltos à mão armada 

na cidade de Lichinga, o autor utilizou a metáfora “O lugar da desordem” para 

descrever o ambiente de insegurança e de medo vivido pelos habitantes desta cidade. 

Assim, o autor constatou que a cidade de Lichinga nos últimos anos:  

É um lugar onde a segurança pública tornou-se um dos problemas 

centrais, difunde-se o sentimento coletivo de medo e de insegurança 

diante da falta de proteção de direitos fundamentais, como o direito de 

livre circulação, à posse privada de bens. E o governo local mostra-se 

ineficiente em formular e programar políticas públicas de segurança e 

justiça capazes de controlar e conter o crescimento da criminalidade 

urbana e de enfrentar os números emergentes de assaltos à mão 

armada praticadas por jovens.  Estamos, portanto, diante de uma crise 

de ordem e segurança pública, que reestruturou a sociabilidade e a 

mentalidade urbana [...] (MALOA, 2012a, p. 37). 

 

Note-se, portanto, que a questão de insegurança pública e do medo não são 

problemas exclusivos dos moradores da cidade de Lichinga. Estes são problemas de 

todas as principais cidades de Moçambique e, quiçá, de outros países de África e do 

mundo. Ao que se sabe, a violência e particularmente, a violência urbana é bastante 

antiga. Já no séc. XVII haviam sinais de violência nalgumas cidades europeias e  

mesmo em cidades norteamericanas como o caso de Nova York e outras (McNeill, 

2002), portanto, ela não é novidade mas também não é constante na história dos homens 

e mesmo nas grandes cidades (Burke, 2002). 

x) Você acha que a população da cidade onde vive está satisfeita com a ação das 

autoridades governamentais na luta contra a violência e criminalidade com recurso a 
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arma branca? Esta questão levou-me a construir a categoria ‟Sentimento da população 

em relação à ação das autoridades governamentais na luta contra 

violência/criminalidade” cuja finalidade foi de compreender junto dos policiais, o grau 

de satisfação da população residente nas três cidades em relação a ação do governo na 

luta contra o fenômeno de violência/criminalidade com recurso à arma branca. Assim, 

as opiniões destes entrevistados são expressas no quadro que se segue: 

Quadro 20 - Grau de satisfação da população em relação a ação das autoridades 

governamentais na luta contra violência/criminalidade 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Acho que sim, sob ponto de vista de 

que pode existir uma e outra falha no 

desempenho das nossas atividades mas 

no geral o nosso trabalho tem sido 

apreciado e também achamos que 

nunca alguém é perfeito. 

 

Sentimento da 

população em relação à 

ação das autoridades 

governamentais na luta 

contra 

violência/criminalidade 

Está satisfeita 

PecN2 Eu digo não. A população não está 

satisfeita devido a essa onda de 

violência e crminalidade. 

Não está 

satisfeita 

PecN3 Bem....Hééé.....em alguns dias atrás 

havia um roportagem na televisão que 

dizia que a populaçãoo está insatisfeita 

mas neste momento nota-se alguma 

satisfação por parte da população 

porque existe esforço por parte da 

polícia, embora esta por algum 

momento perga algum controle mas 

existe esforço para trazer a 

tranquilidade no seio da população. E 

há populações que colaboram 

denunciando os malfeitores. 

Passou de 

insatisfeita para 

satisfeita devido 

às ações da 

polícia 

PecN4 Acho que não está satisfeita. Ela só fica 

satisfeita se econtece um algo e a 

polícia intervem no mesmo instante. Se 

a polícia nao intervir a população não 

fica satisfeita, ou seja, fica insatisfeita. 

 

Não está 

satisfeita 

PecN5 Minimamente, a população da cidade Satisfação 
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de Nampula está satisfeita porque se 

não existisse a ação dos policiais o 

crime seria demasiado. 

mínima 

PecN6 Acho que não. Não está 

satisfeita 

PecN7 Algumas pessoas estão, mas não todas. 

Elas ficam satisfeitas no mamento da 

intervencção policial. Só naquele 

momento que há intervenção policial 

elas ficam satisfeitas e quando não há 

intervenção a insatisfação permanece. 

Satisfação 

quando há 

intervenção 

policial e quando 

não existe, há 

insatisfação 

PecN8  Não. Não está satisfeita. Não está 

satisfeita 

PecP1 Acho que está satisfeita sim.  Está satisfeita 

PecP2 É dificil a população mostrar-se 

satisfeita mas nós estamos a fazer o 

nosso trabalho. 

Difícil população 

estar satisfeita 

PecL1 No geral, penso que há alguma 

insatisfação. Porém, mostram-se 

satisfeitos quando a polícia consegue 

neutralizar algum grupo de malfeitores, 

caso contrário, acontecem sempre 

reclamações. 

Existência de 

alguma 

insatisfação, 

havendo 

satisfação 

quando a polícia 

neutraliza 

assaltantes 

PecL2 Nada, a população não está satisfeita. Não está 

satisfeita 

 

No que se refere o quadro acima, ‟Grau de satisfação da população em relação 

a ação das autoridades governamentais na luta contra violência/criminalidade” constatei 

que, enquanto os sujeitos PecN1, PecN2 e PecP1 afirmam que a população está 

satisfeita, os sujeitos PecN2, PecN4, PecN5, PecN6, PecN8, PecP2 e PecL2 são de 

opinião contrária. Nota-se que os sujeitos PecN8 e PecL1 admitem que a população só 

fica satisfeita quando verifica que há uma intervenção sucedida por parte das 

autoridades policiais. No cômputo geral, a maioria dos entrevistados concorda que a 

população não está satisfeita com a resposta dada pelos governantes através da polícia 

na luta contra a violência/criminalidade. Porém deve-se lembrar que este ponto de vista 

é também partilhado pelos respondentes do questionário por inquérito. 

No entanto, sem ser retórico, Vumbuca (2017) indica que em Moçambique: 
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A polícia como principal dispositivo de segurança social encontra-se 

desalinhada aos ditames da democracia nos resultados das suas ações 

mal planificadas ou de implementação de políticas, por ausência de 

projetos pilotos ou imposição política sobre o que deve ou não fazer. 

Ou seja, por vezes quem manda na polícia não é a polícia, mais sim os 

políticos que desenham as prioridades e as ações (VUMBUCA, 

2017, p.73-74). 

 

Como se pode depreender na citação acima, a polícia moçambicana precisa de 

se democratizar para cumprir com os seus desígnios. Ela está ao serviço da elite política 

governativa. É uma polícia que se diz ser pública e/ou estatal mas que na prática está de 

costas voltadas ao público de quem suporta todas as despesas do seu funcionamento. Ao 

que tudo indica, a preocupação dos policiais é proteção dos dirigentes da elite 

governativa. Paradoxalmente, essa polícia que deveria estar ao serviço da população, 

garantindo a segurança pública, combatendo à criminalidade em todos os seus tipos e 

níveis, está agora desalinhada não apenas com os preceitos democráticos como também 

com a própria sociedade.  

No entanto, este posicionamento da polícia moçambicana contraria os 

pressupostos que, por exemplo, nortearam a criação da polícia com matriz anglo-

saxônica em que “a filosofia é a da aproximação com os cidadãos, como forma de 

conquistar confiança dos mesmos” (LIMA, 2002, p.45). 

Portanto, é imprescindível que os policiais se aproximem às populações, 

auscultem seus problemas, ouçam e (re) considerem as suas contribuições no combate 

ao crime, enfim, contribuam no estabelecimento do controle social83, mais 

especificamente, como uma instituição oficial, no controle social formal. Neste 

contexto, o controle social formal é entendido como “a atuação do aparelho político do 

Estado”, diferentemennte do controle social informal que é percebido como “[...] 

instância da sociedade civil: família, escola, profissão, opinião pública, grupos de 

pressão, clubes de serviço etc” (SHECAIRA, 2008, p.60). Como faz lembrar Cardoso 

(2018), 

 

Assim, isoladas, desreguladas e desorientadas racionalmente, as 

diversas agências de controle formal seguem produzindo inúmeros 

prejuízos sociais, acirrando os ânimos dos cidadãos, replicando a 

mazela que é a existência de guetos de pobreza e ilhas de abundância, 

propiciando um ciclo vicioso assustador de incidência e reincidência 

                                                           

83 Na generalidade, este conceito foi amplamente discutido, ainda no capítulo 2, aquando da passagem em 

revista dos fundamentos teóricos da criminalidade e/ou violência. 
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na prática, por parte dos seus “clientes”, de condutas indesejáveis 

socialmente (CARDOSO,2018, p.47) 
 

Finalmente, note-se que pode melhorar significativamente o grau da satisfação 

da população em relação ao desempenho da polícia se exitir essa aproximação. 

Ademais, no dizer de Leite (2016): 

 

Uma polícia descentralizada e comunitariamente orientada, ao 

estabelecer um contato mais estreito com a população, legitima seu 

trabalho e, sobretudo, reduz o temor da criminalidade, fator 

indispensável, para garantir uma melhor qualidade de vida a uma 

população. Atuando dessa forma, a polícia pode levantar dados e 

informações relevantes no combate ou prevenção ao crime (LEITE, 

2016, p.87-88). 

 

xi) Relativamente a pergunta ‟Como você descreve a atual relação entre a 

polícia e a população do bairro onde reside?” associada a categoria ‟Situação atual da 

relação entre a polícia e a população” que consistia em compreender como terá evoluído 

essa relação até aos dias de hoje, as opiniões dos entrevistados estão resumidas no 

quadro que se segue: 

 

Quadro 21 - Situação atual da relação entre a polícia e a população 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 É saudável porque quando aparece alguém 

com uma conduta duvidosa, as pessoas 

comunicam rapidamente a polícia. Há 

colaboração neste sentido. 

 

Situação 

atual da 

relação 

entre a 

polícia e a 

população 

Relação saudável 

PecN2 Em termos gerais a relação nos últimos dias 

têm sido saudável. Tem havido abertura da 

população no que diz respeito a denúncia dos 

malfeitores. A população tem notado algum 

trabalho desenvolvido pela polícia no que diz 

respeito a prevenção do crime. 

Tem sido saudável nos 

últimos dias 

PecN3 Há trabalho que a polícia faz através dos seus 

órgãos que se dedicam na ligação polícia-

comunidade. E isto significa que existe 

aquilo que se chama de polciamento 

comunitário. Policiamento comunitário é 

feito por individuos da sociedade que a 

polícia confia. Assim, com esse método há 

confiança cada vez mais por parte da 

Existência de 

confiança por parte da 

população 
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população. 

PecN4 Há colaboração. Quando os criminosos forem 

originários de outros bairros, a população 

colabora e se forem do mesmo bairro onde 

vive ai há alguma conivência e tentativa de 

incubri-los alegadamente porque são filhos 

da casa mas se forem filhos de outros bairros, 

a população consegue denunciar a polícia. 

Há muita colaboração  

PecN5 O relacionamento atual entre a polícia e a 

população não é dos melhores dado que a 

população do meu bairro não é aberta porque 

a polícia trabalhando na base da lei a 

população teme aproximar aos policiais. 

Relacionamento não é 

dos melhores 

PecN6 No bairro onde vivo, a relação para mim acho 

que tem sido boa porque não temos tido 

desavenças e porque temos policia 

comunitaria. Portanto, vivo num bairro em 

que a maioria dos moradores sao militares e 

tem sido dificil aparecer malfeitores. 

Relação tem sido boa 

PecN7 A relação não é boa. Relação não é boa 

PecN8 Tem sido má porque um policial quando 

encontra um malfeitor e pede socorro, a 

resposta não tem sido boa mas uma vez a 

outra tem havido colaboração mas nem 

sempre. 

Má relação 

PecP1 Há boas relações porque a zona é um pouco 

calma e a polícia consegue controlar. 

Boas relações 

PecP2 :A relação existe só que a população é amigo 

de polícia quando tiver problema. Basta 

resolver-se o problema, o polícia deixa de ser 

amigo da população. 

População é amigo do 

polícia quando tem 

problema 

PecL1 A actual relação entre a polícia e a população 

julgo não ser muito boa na medida em que há 

sempre reclamações por parte da população. 

Relação não muito boa 

PecL2 A relação entre a polícia e a população não 

tem sido melhor. Há acusações mútuas. 

Relação não é boa 

 

Os resultados obtidos no quadro acima, indicam que existem divergências nas 

respostas dadas pelos policiais. Enquanto uns consideram que a situação atual da 

relação entre a polícia e a população tem sido boa, outros são de opinião contraria a 

esta. Um aspecto que deve merecer entendimento é a opinião do PecP2 que pensa que a 
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população é amiga dos policiais quando esta tem problemas e, uma vez ultrapassados 

estes problemas, a população deixa de colaborar.  

Na cidade de Nampula foram entrevistados oito policiais, destes três 

responderam que a relação tem sido saudável, um disse que havia confiança da 

população em relação ao trabalho da polícia e um outro apenas disse que havia muita 

colaboração, enquanto os restantes três policiais afirmaram que a relação não é boa, ou 

sejá, é má. Na cidade de Pemba foram entrevistados dois policiais em que o primeiro 

referiu que as relações são boas e o segundo defendeu que estas relações têm sido boas 

quando a população tem problema por se resolver pela polícia, o que transparece que 

quando a população não tem problemas as relações ficam “minadas”.  

Na cidade de Lichinga também foram entrevistados dois policiais e estes 

reconheceram que a relação não é muito boa. Mais uma vez, curiosamente, todos os 

sujeitos entrevistados da coproração policial que afirmaram existir boas relações entre 

estes e a população ocupam lugares de chefia na estrutura corporacional quanto à 

segurança pública. Esta atitude transparece a tentativa de limpeza de imagem da 

corporação que se encontra desacretidada no seio da sociedade.  

Comparando estes dados com os resultados dos inquéritos por questionário, 

nota-se que há convergência de opiniões em relação à maioria dos inquiridos. Em cada 

uma das cidades, as percentagens dos que responderam que as relações são “muito 

boas” e “boas” variam entre 1,8% a 26,7%. Teoricamente, as razões dessas más relações 

entre os policiais e a sociedade são apresentadas por Faria (2007) quando descreve que: 

 

A ação do braço armado (polícia) do Estado, cujo finalístico é proteger 

a sociedade, acabou por converter-se numa violenta distorção, onde a 

população é relegada para um segundo plano, dando lugar à 

manutenção de uma ordem ideológica, entendida pelo processo de 

exclusão social vivido atualmente (FARIA, 2007, p.72). 

 

 

No entanto, Borges (2014) faz menção que, para o caso de Moçambique, as 

relações entre os policiais e a sociedade começaram a deteriorar-se por conta do 

aumento da criminalidade violenta que, a partir da década de  1990, tendo começado 

pela cidade de Maputo, capital do país, se alastrou para principais cidades do país, o que 

originou “[...] diversas manifestações populares, inicialmente pacíficas, em desagrado 

com o serviço prestado pelas forças policiais, no enfrentamento da delinquência. 

Posteriormente, tornaram-se violentas, configurando-se em linchamentos” (BORGES, 
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2014, p.12), cujas causas desses linchamentos estão relacionadas com o desepero das 

vítimas, ineficiência dos serviços da polícia, falta de confiança da sociedade para com a 

polícia e a falta de comunicação entre denunciantes e os que têm competências de soltar 

(CHEA, 2015). 

xii) A categoria ‟Relação entre a polícia e população nos últimos dez anos” 

que resultou da pergunta ‟ Durante os últimos dez anos, você acha que esta relação 

entre a polícia e a população do seu bairro terá melhorado, mantido mais ou menos igual 

ou piorou?” é apresentada no quadro abaixo indicado onde são resumidas as opiniões 

dos sujeitos enntrevistados. 

Quadro 22 - Nível de relacionamento entre a polícia e a população nos últimos dez 

anos 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Melhorou porque no passado muito recente a 

polícia tinha perdido credibilidade no seio da 

população. Este descrédito da população foi 

motivado pela má conduta de certos agentes da 

polícia e que a dado momento houve um 

trabalho interno de purificação das nossas 

fileiras isto restaurou respeito e confiança da 

população aos nossos agentes. 

 

Relação 

entre a 

polícia e 

população 

nos 

últimos 

dez anos 

Melhorou 

PecN2 A situação tende a melhorar porque tem havido 

denúncias. Há policiamento comunitário que 

tem sido monitorado pela polícia. 

Tende a melhorar 

PecN3 Penso que durante os últimos dez anos a  

relação tende a melhorar porque a consciência 

do cidadão também cresceu no sentido de 

perceber que a segurança não depende apenas 

da polícia, depende de todos nós. Agora, o 

deliquente na brarra de tribunal é da 

responsabilidade da polícia mas a segurança 

nos bairros é de todos nós através da denúncia. 

Nestes termos tende a melhorar a relação entre 

a polícia e a população. A população tende a 

perceber que não é tarefa exclusiva da polícia 

em garantir a segurança, portanto, é tarefa de 

todos nós. 

Tende a melhorar 

PecN4 Penso que melhorou já que tem havido 

colaboração com as autoridades policiais no 

combate ao crime. 

Melhorou 
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PecN5 Está mais ao menos igual porque agora a 

população adotou um critério de fazer patrulhas 

noturnas para ajudar o policial a diminuir o 

índice de criminalidade. 

Mais ou menos igual 

PecN6 A relação melhorou bastante. Melhorou 

PecN7 A relação piorou. Piorou 

PecN8 Está piorando nos últimos dias. Está piorando 

PecP1 Está mais ao menos igual. Mais ou menos igual 

PecP2 Esta relação está melhorando porque há 

pessoas que de fato começaram a compreender 

o trabalho que a polícia vem desenvolvendo. 

Esta melhorando 

PecL1 Eu penso que ainda continua na mesma. Continua na mesma 

PecL2 Não mudou nada. Mantem-se na mesma Sem mudança 

 

Os resultados obtidos no quadro acima, indicam que existem divergências nas 

respostas dadas pelos policiais. Enquanto uns consideram que ao longo dos úlltimos dez 

anos a relação entre a polícia e a população melhorou ou tende a melhorar, outros 

pensam que continua mais ou menos igual, ou sejá, não melhorou e nem piorou. No 

entanto, deve-se destacar que os sujeitos PecN7 e PecN8 julgam que a esta relação 

piorou ou está piorando cada vez mais. Assim, julga-se que os casos de linchamentos 

que se reportam neste capítulo são resultado desta má relação que diminue a confiança 

entre as partes. Mais uma vez, os sujeitos entrevistados que responderam que a relação 

“melhorou” ou “tende a melhorar” ( PecN1, PecN2, PecN3, PecN4 e PecP2) ocupam 

lugares de chefia na corporação policial o que, numa análise criteriosa, pode-se concluir 

que é uma forma de escamutear o que tem passado na realidade empírica.  

Dessa situação, urge a necessidade de, como afirmou Maloa (2012a), 

reformular a polícia com vista a melhorar a prestação do serviços de segurança pública 

porque, de contrário,  

[...] a população, especialmente a parcela mais empobrecida, vai sofrer 

não só com crime, mas também com a violência e descriminação da 

polícia. É preciso reduzir drasticamente os patamares da corrupção 

policial e afirmar as regras de um policimamento que respeite os 

direitos civis. Não há que esperar uma vitória rápida contra corrupção 

policial sem uma reforma policial (MALOA, 2012a, p.134). 

 

 

Vale lembrar que o espectro da polícia moçambicana espelha os modus vivendi 

da maioria das instituições públicas deste País. Se na polícia há corrupção, esta atingiu 
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também quase a totalidade do sistema de justiça criminal, ou seja, esse sistema de 

justiça criminal se transformou em “[...] uma espécie de círculo vicioso, em que 

policiais prendem criminosos para logo em seguida os soltarem mediante o pagamento 

de suborno, e estes criminosos voltam a cometer os mesmos crimes” (MALOA, 2012a, 

127). Ademais, neste diapasão, Mosse (2004) observou que: 

  

As lacunas institucionais, a ausência de vontade política na 

responsabilização de dirigentes ao mínimo indício, a degradação dos 

valores morais na sociedade, as pressões político-partidárias, a 

vontade de enriquecimento rápido, continuam a expor o bem público à 

expropriação de uma pequena elite política e as suas clientelas 

(MOSSE, 2004, p.29).    

 

Com todos estes aspectos à descoberta, significa que a sociedade moçambicana 

está infestada de corrupção e não se veslumbra, nem a curto e nem a médio prazo, a 

eliminação deste fenômeno. 

xiii) Relativamente a questão ‟Em sua opinião, qual destes intervalos de tempo 

(madrugada, manhã,, tarde e noite) os criminosos com recurso a arma branca violentam 

os seus alvos?” que tinha a finalidade de ouvir as opiniões dos entrevistados sobre os 

periodos de tempo em que os criminosos realizam suas ações, o resumo das respostas 

dadas pode ser visualizado no quadro que se segue: 

 

Quadro 23 - Períodos de tempo em que os criminosos com recurso a arma branca 

abordam seus alvos 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Violentam a noite, a partir das 18 horas até às 

zero horas ou uma hora de madrugada, 

aproveitando a ocasião da escuridão intensificam 

as suas ações. 

 

Períodos 

de tempo 

em que os 

criminosos 

realizam 

suas ações  

 

 

 

 

 

A noite e de 

madrugada 

PecN2 É frequente de noite. Raros casos tem sido de 

madrugada mas a maior frequência tem sido de 

noite que abrange o periodo das 18 horas às 2 

A noite e de 

madrugada 



162 
 

 

horas de madrugada. Das três horas às quatro 

pode ocorrer assaltos aos indivíduos em viagem. 

No geral, tem sido mesmo na calada de noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PecN3 De certeza.... depende do tipo...de natureza do 

tipo de crime. Hééé....o crime com recurso a 

arma branca muitas vezes tem acontecido nas 

madrugadas e na calada da noite arrobam as 

residências mesmo estando lá dentro os 

proprietários. Sob domínio de sono ou alguma 

coisa, eles aprovitam nessa altura para lhes 

retirar os bens que eles precisam. Então, eles 

optam por este momento da madrugada e em 

alguns casos para roubo de telefones usando 

também arma branca nas manhãs quando os 

populares estão preocupados em chegar ao 

serviço e nas tardes também quando estão 

preocupados em chegar em casa. Neste sentido, 

eles ameaçam e retiram esses telefones ou 

dinheiro porque o fim e último desses marginais 

é arrancar telefone para vender e ter dinheiro. 

 

A noite e de 

madrugada 

PecN4 Eles violentam seus alvos na madrugada, 

periodo da tarde e a noite. 

Madrugada, de tarde 

e de noite 

PecN5 Violentam mais nas noites e de madrugada mas 

existem drogados que também atuam na luz do 

dia. 

Noite, de madrugada 

e a luz do dia 

PecN6 Nas tardes e de madrugada, este último periodo 

tem sido caracterizado por um silêncio absoluto 

e aí os criminosos aproveitam-se desse silêncio 

para praticar esses crimes. Também nas noites, 

das 18-21 horas. 

De tarde, de noite e 

de madrugada 

PecN7 É nas noites e de madrugada. De noite e de 

madrugada 

PecN8 Tem sido no espaço ente as 18-21, das 0-2 horas 

ou das 0-4 horas 

De noite e de 

madrugada 

PecP1 Violentam mais nas madrugadas e nas noites. De noite e de 

madrugada 

PecP2 Varia entre às 20 e 22 horas de noite e de 

madrugada acontece das 0-02 horas ou das 0-04 

horas. 

De noite e de 

madrugada 

PecL1 Eles violentam principalmente nas madrugadas e 

nas noites. Em outros peíodos do dia tem 

Principalmente de 

noite e de madrugada 
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acontecido mas não com maior frequência. 

PecL2 De madrugada e nas noites. De noite e de 

madrugada 

 

Como se pode verifcar no quadro acima, a maioria dos policiais entrevistados 

julga que as práticas de violência e criminalidade com recurso à arma branca são mais 

frequentes de noite84 e de madrugada85 (nove policiais: PecN1, PecN2, PecN3, PecN7, 

PecN8, PecP1, PecP2, PecL1 e PecL2). No entanto, dois entrevistados (PecN4 e PecN6) 

pensam que, para além de ocorrerem nestes periodos, também ocorrem no período da 

tarde, enquanto o PecN5 indica que para além dos meliantes efetuarem suas ações nos 

períodos indicados, estas também podem ocorrer à luz do dia, ou seja, todo o dia. 

Todavia, a criminalidade violenta se faz sentir também no final de semana, período em 

que muitos cidadãos passam o lazer em casas de pasto ou em outros lugares similares. 

Concluindo, aqui fica a ideia de que, segundo as experiências dos policiais, os 

assaltantes atuam mais no espaço entre 18:00 - 04:00 horas, momento em que a 

visibilidade na via pública é diminuta e fica dependente apenas da iluminação artificial. 

xiv) Finalmente, da pergunta ‟Para você, com que frequência (raramente, as 

vezes, muitas vezes ou sempre) em uma semana média constata de uma ação de 

violência e criminalidade com recurso a arma branca no bairro onde vive?” Esta foi a 

questão dirigida aos policiais para aferir o grau de frequência semanal das ações de 

violência/criminalidade com recurso arma branca nas três cidades. As respostas são 

indicadas no quadro que se segue: 

Quadro 24 - Frequência semanal de violência/criminalidade com recurso a arma 

branca 

 
Código do 

entrevistado 

Excerto das respostas Categoria Subcategorias 

PecN1 Nos últimos dias em nenhuma destas 

escalas se enquadra a frequência da 

criminalidade. Nós podemos afirmar 

que muito raramente se constata de 

uma ação de violência e criminalidade 

com recurso a arma branca tanto ao 

 

 

 

 

 

Raramente. 

                                                           

84 Das 18: 00 hrs às 22:00 horas. 

85 Das 00:00 hora às 04 horas. 
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nível do meu bairro como ao nível da 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência da ação de 

violência/criminalidade 

com recurso a arma 

branca 

PecN2 Bom...! no bairro onde vivo, essas 

práticas são um pouco raros devido o 

trabalho da polícia já que nós no 

bairro temos um posto policial. 

Assim, este posto foi bem vindo 

porque a população participa no 

policiamento comunitário e a situação 

da violência e criminalidade ficou um 

pouco calma. Pelo menos este bairro 

onde eu vivo a situação está 

controlada. Nós membros da PRM 

residentes neste bairro também 

apoiamos no processo de vigilância. 

Raros 

PecN3 Em uma semana....mas o criminoso é 

uma pessoa e faz seus planos. Sabe 

quando uma pessoa está desprotegida 

ou não, tem objetos materiais que lhe 

interessam ou não. Normalmente tem 

sido no final do mês, ou seja, primeira 

semana do mês ou última semana do 

mês porque sabem que nestes 

momentos provavelmente podem 

encontrar algum dinheiro, e alguns 

objetos valiosos. 

Coincide com final 

do mês/início 

PecN4 No bairro onde vivo raramente 

acontece esse tipo de crime.São raras 

vezes que isso acontece no meu 

bairro. 

Raramente 

PecN5 Raramente no bairro onde vivo 

acontece a ação de violência e 

criminalidade com recurso a arma 

branca. Apenas é frequente o roubo de 

bens nas residencias e isso pode ser 

durante o dia ou na calada da noite. 

Raramente há 

roubo com recurso 

a arma branca; 

Frequentemente há 

roubo no interior 

das residências 

PecN6 Raramente acontece. Raramente 

PecN7 Raramente. Raramente 

PecN8 No meu bairro tem sido muitas vezes. Muitas vezes 

PecP1 Nesta zona acontece as vezes. Por 

semana acontece um caso ou dois 

casos já que referi que é uma zona 

calma e a polícia consegue controlar. 

As vezes 
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PecP2 Acontece não diariamente neste 

momento que a polícia está redobrar 

esforço no sentido de combater este 

mal. Houve de fato um período em 

que havia muita violência e 

criminalidade com recurso a arma 

branca, mas graças ao trabalho da 

polícia essa situação está diminuindo. 

Não diariamente 

PecL1 Temos registrado muitas vezes esses 

casos de violência e criminalidade. 

Muitas vezes 

PecL2 Muitas vezes. Muitas vezes. 

 

Da leitura dos dados apresentados no quadro acima, observa-se que as 

respostas dos policiais entrevistados são diferenciadas. Enquanto uns defendem que a 

ação de violência e criminalidade com recurso a arma branca acontece raras vezes 

(PecN1, PecN2, PecN4, PecN5, PecN6 e PecN7), outros afirmam que ocorre muiras 

vezes (PecL1 e PecL2).  

No entanto, lembramos que enquanto os primeiros foram entrevistados na 

cidade de Nampula, estes últimos são da cidade de Lichinga. Os entrevistados na cidade 

de Pemba (PecP1 e PecP2) identificam-se respetivamente com as subcategorias ‟as 

vezes” e ‟não diariamente”. Finalmente, um fato que não deve ser despercebido nesta 

análise é o PecN3 relacionar maior frequência destas ações na via pública com o final 

de cada mês ou no início, altura em que a maioria dos funcionários públicos e privados 

auferem seus ordenados mensais. Aí, os meliantes fazem-se na via pública para assaltar 

valores monetários ou outros bens que as vítimas transportam consigo. Ferreira Santos 

(2012), falando de “(in) permeabilidades” dos espaços públicos refere que: 

 

Uma rua deserta reforça a sensação de tédio, o que inibe o olhar dos 

habitantes para fora das suas residências. [...] ruas retas, que permitam 

uma visualização a distância melhora a vigilância natural. Mas se 

houver obstáculos como muros ou cercas que funcionem como 

elementos de impedimentos de fugas tornam-se espaços favoráveis à 

ocorrência de crimes. Por outro lado, ruas com mudanças bruscas de 

direção, intricadas e curtas, tendem a criar pontos cegos, becos e ruas 

sem saída, gerando um local propício à prática de crime (FERREIRA 

SANTOS, 2012, p 121). 

 

Na verdade, muitos dos espaços públicos urbanos moçambicanos ostentam ruas 

intricadas, sem eluminação, algumas muito curtas e de difícil acesso com recurso à um 

meio automóvel que, de fato, como considera o autor, constituem espaços apetecíveis 
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para ocorrência de criminalidade, neste caso, a ocorrência de criminalidade violenta 

como o recurso à arma branca. Muitos destes espaços públicos se localizam nas 

periferias da cidade, com pouca ou nemhuma possibilidade de supervisão das 

autoridades policiais. Contudo, como bem vincaram os sujeitos de pesquisa (dos 

inquéritos por entrevista e inquéritos por questionário), nas três cidades onde se 

desenvolveu o trabalho de campo, ocorrem também assaltos no interior das casas. Por 

exemplo, embora carecendo de um estudo aprofundado sobre as suas motivações, nos 

últimos dias, como tenho vindo a referenciar, há um grupo de delinquentes86 que atuam 

nos bairros periféricos da cidade de Nampula e que se autodenominam de “os que não 

comem” em alusão à sua condição social, camparativamente aos indivíduos de capital 

social médio ou elevado. 

  

3.2.2. Entrevistando a população reclusória 

 

Outro grupo de sujeitos da pesquisa foi constituído por quatro reclusos, sendo 

que dois foram entrevistados na penitenciária regional Norte em Nampula e os restantes 

nas penitenciárias provinciais de Lichinga e Pemba. Todas as entrevistas relativas a este 

grupo social foram realizadas no interior dos respectivos estabelecimentos 

penitenciários87.  

Mais uma vez, esta amostragem foi constituída de forma intencional e a minha 

pretensão não era de obter uma amostra que fosse representativa mas sim, selecionar 

indivíduos em estado de reclusão que pudessem fornecer informações aprofundadas 

sobre a matéria em estudo, já que nas referidas penitenciárias encontravam-se reclusos 

condenados por outros crimes. Tal como aconteceu com os policiais, as falas destes 

interlocutores resultantes das entrevistas foram gravadas e de seguida transcritas e 

categorizadas a fim de facilitar o seu tratamento técnico e metodológico. 

A semelhança dos policiais, o tratamento dos dados relativos aos reclusos foi 

feito na base de análise de conteúdo. Igualmente, para preservação do direito ao 

anonimato destes sujeitos de pesquisa, identifiquei usando a letra inicial maúscula da 

                                                           

86 Os relatos sobre a atuação deste grupo podem ser acampanhados no vídeo apresentado no site:  

https://youtu.be/fISNiLmrHZw. Acessado em: 29 dez. 2018. 

87 As entrevistas foram realizadas nos dia 24/08/2016; 03/11/2016 e 09/12/2016 respetivamente na 

penitenciária regional de Nampula, penitenciára provincial de Niassa em Lichinga e penitenciária 

provincial de Cabo Delgado em Pemba. 

https://youtu.be/fISNiLmrHZw
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palavra recluso, seguida das letras iniciais minúsculas das palavras entrevistado e cidade 

e, terminando com a letra inicial em maiúsculo do nome da cidade onde foi realizada 

essa entrevista.  

Para o caso da cidade de Nampula onde foram entrevistados dois reclusos a 

diferenciação foi feita acrescentando os números 1 e 2. Assim os reclusos entrevistados 

na cidade de Nampula foram codificados de seguinte modo: RecN1 e RecN2. Nas 

cidades de Pemba e Lichinga designei por RecP e RecL. O quadro que a seguir 

apresento, indica o perfil socioprofissional dos reclusos entrevistados. 

Quadro 25 - Perfil socioprofissional dos reclusos 

 
 Código Idade Sexo Escolaridade Profissão Estado civil Chefe de família 

RecN1 40     M       10ºAno Roceiro Solteiro          Sim 

RecN2 27     M         7ºAno Sem profissão Solteiro          Sim 

RecP 44     M          9ºAno Vendedor 

ambulante 

Casado          Sim 

RecL 19     M          9ºAno Sem profissão Solteiro          Não 

 

Pelos dados constantes no quadro acima, verifica-se que as idades dos reclusos 

variam entre 19 à 44 anos e todos são de sexo masculino. O nível de escolaridade mais 

elevado corresponde ao 10º Ano e o mais baixo é do 7º Ano. Relativamente às 

profissões, os dados indicam que antes da detenção, enquanto praticavam violência e 

criminalidade com recurso a arma branca, dois tinham ocupações lícitas e outros dois 

encontravam-se sem profissão. O quadro mostra ainda que dos quatro reclusos 

entrevistados, três são solteiros. O recluso casado é o mais velho de todos com 44 anos.  

No que diz respeito a responsabilidade familiar, três reclusos afirmaram que 

pelo menos têm algumas pessoas na família por sustentar, não se sabendo porém se são 

filhos, esposas ou pessoas de outro (s) parentesco (s). 

Para além de dados socioprofissionais que constavam da primeira parte da 

entrevista, o guião contava com onze (11) perguntas que, para facilitar a análise e 

interpretação das respostas dos sujeitos entrevistados, são apresentados em dois quadros 

distintos. No primeiro quadro de análise de conteúdo das falas dos reclusos designado  

por quadro 24, agrupei dados referentes a seis (6) primeiras perguntas. No segundo 

quadro com a numeração 25, registrei dados das cinco (5) últimas perguntas da grelha 

de entrevista. 
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Assim, no primeiro quadro de análise de conteúdo das falas dos reclusos, a 

ordem das perguntas de entrevista obedeceu a seguinte sequência: 

i) Desde quando você vem praticando a violência e criminalidade de que é 

acusado e/ou condenado? (Contextualiar no tempo); 

ii) Em sua opinião, quais são os motivos que lhe levam a enveredar pela prática 

de violência e de criminalidade com recurso arma branca? 

iii) Qual é o período do dia que você realiza essas ações de violência e 

criminalidade com recurso a arma branca? 

iv) Para além desta prática, quais outras práticas de violência e de 

criminalidade contra propriedade que você protagonizou? 

v) Quando você está diante da sua vitima, quais são os aspectos materiais que 

exige desta? 

vi) Em sua opinião, qual é o grupo etário dos criminosos que violentam a 

população com recurso a arma branca? 

Quadro 24 - Análise de contúdo das falas de reclusos (perguntas i, ii, iii, iv, v e vi) 
 

 
Sequência Código  Excerto das respostas  Categoria Subcategorias 

 

 

i) 

RecN1 Desde 2006.  

 

Contextualizar  

do início da 

prática da 

atividade 

criminal 

2006 

RecN2 Lembro-me que comecei com 

17 anos e isso foi em 2006. 

2006 

RecP Desde início de 2016 2016 

RecL Desde princípios deste ano 

(2016) 

2016 

 

 

 

ii) 

RecN1 Devido a falta de emprego e 

ocupação. 

Determinantes 

da 

violência/crimin

alidade 

Falta de emprego e 

ocupação 

RecN2 
Para mim foi por causa da 

separação dos meus pais que me 

deixou desamparado. Nestes 

termos eu precisava de me 

sustentar e assim ingressei no 

mundo de crime. Outro fator foi 

de criar amizade com pessoas 

que já praticavam isso. Penso 

que este foi motivo decisivo 

para eu entrar no mundo do 

crime. 

Separação dos pais 

ficando com mãe 

desempregada;  

Amizades com pessoas 

que praticavam crime 

(decisivo) 

RecP Por motivos de falta de 

sustentabilidade, ou seja, falta 

Falta de dinheiro para 
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de dinheiro. se sustentar 

RecL Falta de dinheiro Falta de dinheiro 

 

 

iii 

RecN1 Eu fazia em pleno dia. Períodos de 

tempo em que 

os criminosos 

realizam suas 

ações  

 

 

A luz do dia 

RecN2 
 Dependia. Podia ser de dia ou 

de noite. 

De dia ou de noite 

RecP 
Nas tardes. 

De tarde 

RecL 
Depende. Pode ser de dia ou a 

noite. 

De dia ou de noite 

 

 

iv) 

RecN1 
Arrombava portas de carros 

para tirar carteiras e outros bens. 

Outras práticas 

de 

violência/crimin

alidade 

Arrombamento de 

portas de carros 

RecN2 
Também realizei assalto com 

arma de fogo. 

Assalto com recurso 

arma de fogo 

RecP 
Para além de que sou acusado 

não existem outras práticas que 

tenha cometido. 

Nenhuma 

RecL 
Apenas esta prática. 

Nenhuma 

 

v) 

RecN1 
 Exigia dinheiro. 

Aspectos 

materiais 

exigidos pelo 

criminoso 

Dinheiro 

RecN2 
Eu exigia dinheiro porque 

outras coisas não tinham 

interesse para mim. 

Dinheiro 

RecP 
Exijo aquilo que eles trazem. 

Tudo o que a vítima 

leva consigo, 

principalmente 

dinheiro 

RecL 
Dinheiro e outros bens. 

Dinheiro e outros bens 

 

 

 

vi) 

RecN1 
Jovens e adultos. Portanto, a 

partir dos dezasseis anos. 

Grupo etário 

dos criminosos 

que violentam a 

população com 

recurso a arma 

branca. 

 

Jovens e adultos 

RecN2 
Depende porque há moços com 

catorze anos que são muito 

conhecedores em matéria de 

criminalidade do que adultos. 

Portanto, há crianças, jovens e 

adultos e a habilidade não 

depende da idade. 

Depende porque a 

habilidade não depende 

da idade. Há crianças, 

jovens e adultos 

RecP 
Normalmente são adultos que 

protagonizam. 

Adultos 

RecL 
Para mim não tem idade. Todas 

idades são propensas em 

cometer esse tipo de crime. 

Todas idades 
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Como se pode constatar no quadro acima, as subcategorias relativas à reposta 

da primeira pergunta apontam que os reclusos entrevistados na cidade de Nampula 

começaram a praticar a violência e criminalidade de que foram condenados a partir de 

2006. Os restantes reclusos afirmaram ter começado a praticar violência e criminalidade 

a partir de 2016.  

Já na segunda pergunta, as subcategorias identificadas apontam que um recluso 

decidiu abraçar atividade criminosa por falta de emprego e ocupação. Um outro recluso 

opontou a separação dos seus pais e amizade com indivíduos que já praticavam a 

violência e criminalidade como sendo principais motivos que levaram a entrar no 

mundo do crime. Note-se que a separação dos pais fez com que este morasse apenas 

com a mãe desempregada o que, segundo ele, terá motivado a praticar violência e 

criminalidade como forma de encontrar meios de sustentabilidade. No entanto, podemos 

estabelecer paralelismo entre as motivações apontadas por este segundo sujeito 

entrevistado com as várias abordagens teóricas descritas no capítulo anterior como 

casos da teoria de desorganização social o que se traduziu na ausência da figura paterna; 

teorias do aprendizado social/ interação social que ele foi tendo com o mundo de crime 

e teoria de ecologia humana. 

Os dois últimos sujeitos referiram a falta de dinheiro para suetentar as suas 

vidas como estando na origem da atividade criminal o que converge com o sujeito que 

apontou a falta de emprego e ocupação. 

Relativamente a terceira questão, as respostas dos reclusos divergem em dois 

sentidos. Enquanto uns atuavam a luz do dia, outros praticavam tanto de dia como de 

noite. Na quarta pergunta, dois reclusos reconheceram ter praticado outro tipo de 

violência e criminalidade contra propriedade e evidenciaram crimes relacionados com 

arrobamentos de portas de carros na via pública e assaltos com recurso a arma de fogo. 

Outros dois referiram ter praticado apenas a violência e criminalidade com recurso a 

arma branca na via pública. 

Em relação aos bens que são de apetência dos criminosos, todos os 

entrevistados referiram-se principalmente de dinheiro, não obstante, dois terem também 

referido que tudo o que a vítima transporta pode ser objeto de cobiça. 

Finalmente, as subcategorias constituídas a partir das falas dos sujeitos 

relativas à última pergunta do quadro mostram que existe divergência entre as respostas 

dadas. Assim, o primeiro entrevistado apontou que os jovens e adultos constituem o 

grupo etário mais significativo na prática de violência e de criminalidade. O segundo 
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evidenciou crianças, jovens e adultos. O terceiro entrevistado falou apenas de adultos e 

o último julga que todas as idades são propensas em entrar no mundo de violência e 

criminalidade.  

Num estudo realizado por Maloa (2012b, p.60-61) indica que, em 

Moçambique, há maior participação na experiência de crimes de jovens de sexo 

masculino entre 21-25 anos, seguidos de jovens de 16-20 e depois, jovens de 26-30 anos 

que, segundo o autor, se deve “[...] às mudanças de ʻestilo de vida juvenilʼ que é muito 

mais caro que consumo familiar” e aponta como exemplo, o consumo de álcool por 

parte dos jovens e isso acresce-se com o desejo desenfreado de ostentar, sempre que 

necessário, telemóveis do último lançamento, roupas de marca entre outros objetos de 

valor.  

Por exemplo, Reisman e Lalá (2012) indicam que de 1999-2008, o perfil da 

população carcerária era constituído, na sua maioria, por jovens iletrados do sexo 

masculino e eram desempregados ou, a data da sua detenção, praticavam comércio 

informal. Em 2009, 61% da população carceária era constituída por jovens com uma 

escolaridade limitada apenas ao ensino fundamental (Reisman; Lalá, 2012). Porém, 

chamo a atenção de que, neste trabalho, não busco defender que a criminalidade 

violenta é um fenômeno característico para a juventude e, nem tampouco defendo a 

ideia de que toda juventude é insfestada de atividades criminais. Como lembra Tavares 

dos Santos (2009), 

 

os jovens vivenciam um processo de transição para a vida adulta, 

momento no qual sua agressividade tem possibilidade de habilitá-los  

a se autonomizar e a construir um lugar no espaço social. Vivem um 

período de transformação entre a natureza, a tradição e a inovação 

(TAVARES DOS SANTOS, 2009, p.63). 

  

Ao que se sabe, o relacionamento dos jovens no mundo do crime se efetua em 

dois momentos diferentes: um momento como autores e outro como vítimas (Adorno; 

Bordine; Lima, 1999). 

No entanto, se se tomar em consideração que a população de Moçambique é 

majoriamente constituída por jovens88, então o mundo do crime é fortemente 

alimentado por este grupo etário. 

                                                           

88 De acordo com Instituto Nacional de Estatísitca de Moçambique (INE, 2011, p. 17), “o país apresenta 

população com estrutura etária muito jovem. Esta situação está relacionada com as contínuas elevadas 

taxas de fecundadade, como consequência do baixo nível de escolaridade das mulheres e fraco nível de 

uso de serviços de planeamento familiar”. 
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No segundo quadro de análise de conteúdo das falas dos reclusos que a seguir 

vem representado, a ordem das perguntas de entrevista obedeceu a seguinte sequência: 

vii) Para você, qual é o sexo das pessoas que protagonizam a violência e 

criminalidade com recurso a arma branca? 

viii) Em sua opinião, qual destes espaços geográficos (centro da cidade, 

periferias e nas zonas rurais) registra maior incidência da violência e criminalidade com 

recurso a arma branca? 

ix) Você acha que a população da cidade onde vive está satisfeita com ação das 

autoridades governamentais na luta contra violência e criminalidade com recurso a arma 

branca? 

x) Em sua opinião , qual destes periodos de tempo (madrugada, manhã, tarde e 

noite) os criminosos com recurso a arma branca violentam seus alvos? 

xi) Diga com que frequência, em uma semana média (raramente, às vezes, 

muitas vezes e sempre), pratica uma ação de violência e criminalidade com recurso a 

arma branca? 

Quadro 27 - Análise de contúdo das falas de reclusos (perguntas vii, viii, ix, x e xi) 
 
Sequência Código  Excerto das respostas  Categoria Subcategorias 

 

 

vii) 

RecN1 
Normalmente são homens. 

Sexo dos 

criminosos com 

recurso a arma 

branca 

Homens 

RecN2 
Depende mas maior número é de 

homens. 

A maioria é do sexo 

masculino 

RecP 
Normalmente são pessoas do 

sexo masculino. 

Homens 

RecL 
Na minha opinião acho que todos 

os sexos protagonizam. 

Todos os sexos 

 

 

 

viii 

RecN1 
Tem sido no centro da cidade e 

nas periferias. 

Espaços 

geográficos onde 

se registra maior 

índice de 

criminalidade 

Centro e periferias 

RecN2 
Depende mas registra-se com 

maior frequência na cidade 

(centro e periferia). 

Centro e periferia 

RecP 
É na cidade (centro). 

Centro 

RecL 
Tem sido nas perifierias da 

cidade e no centro. 

Centro e periferia 



173 
 

 

 

 

 

ix) 

RecN1 
Acho que sim, já que a polícia 

consegue nos capturar. 

Grau de 

satisfação da 

população em 

relação a atuação 

das autoridades 

governamentais 

no combate ao 

fenômeno 

Sim 

RecN2 
 Acho que sim. Portanto, a 

população está satisfeita por 

causa do trabalho da polícia. 

Sim 

RecP 
A população não está nada 

satisfeita com as autoridades 

governamentais. 

Não 

RecL 
Não está satisfeita. 

Não 

 

 

x) 

RecN1 
De manhã e de noite. 

Períodos onde 

ocorre maior 

índice de 

criminalidade 

Manhã e noite 

RecN2 
Varia. Há uns que fazem de dia e 

outros a noite. 

 Tem variações 

RecP 
Tem sido nas noites, altura em 

que as pessoas estão a dormir. 

Noite 

RecL 
Depende. Poder acontecer em 

todos esses tempos. 

Tem variações 

 

xi) 

RecN1 
Praticava uma vez por semana. 

Grau de 

frequência em 

que praticava  

criminalidade 

Uma vez por semana 

RecN2 Eu praticava sempre porque já 

estava viciado. 

Sempre 

RecP 
As vezes. 

As vezes 

RecL 
Praticava as vezes. 

As vezes 

  

Como se pode observar no quadro acima, em resposta a pergunta vii, dois 

sujeitos entrevistados afirmaram que a violência e criminalidade com recurso a arma 

branca é protagonizada pelos indivíduos do sexo masculino e outros dois apontaram 

ambos sexos, embora um deles tenha evidenciado mais indivíduos do sexo masculino. 

Note-se que a mesma questão foi colocada aos cidadãos comuns e aos policiais dos 

quais foi notória a convergência de opiniões para o sexo masculino.  Por exemplo, 

dados recolhidos na penitenciária Provincial de Nampula indicam que de 2007-2015 

foram registrados 475 casos de crimes diversos89 e destes, apenas 30 casos estavam 

envolvidos indivíduos do sexo feminino.  

Relativamente a questão relacionada com espaços geográficos onde se registra 

maior incidência da violência e criminalidade com recurso a arma branca é possível 

                                                           

89 Eram crimes relacionados com homicídio voluntário, roubo com recurso a arma branca e tráfico de 

órgãos humanos. Aqui, recorda-se que existem muitos casos em que os seus praticantes ficam impunes e, 

deste modo, escapam nas estatísticas oficiais. 
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constatar que, enquanto o sujeito RecP é da opinião de que o centro da cidade é o 

espaço geográfico onde se registram maiores índices de violência e criminalidade, as 

respostas dos sujeitos RecN1, RecN2 e RecL são convergentes na medida em que são 

de opinião de que o centro e periferias da cidade são espaços geográficos onde se 

registram maiores índices de violência e criminalidade. Recorde-se que a mesma 

questão foi colocada aos cidadãos comuns e aos policiais cujas respostas mais 

significativas apontavam que a violência e criminalidade tendiam a ocorrer com maior 

frequências nos centros e periferias das cidades onde estes sujeitos residem. 

Quanto ao grau de satisfação da população em relação a atuação das 

autoridades governamentais no combate à violência e criminalidade com recurso a arma 

branca, as respostas dos sujeitos divergem para dois sentidos: os sujeitos RecN1, RecN2 

acham que a população está satisfeita com a ação do governo na medida em que  este, 

através da polícia, consegue neutralizar os malfeitores mas, em contrapartida, os sujeitos 

RecP e RecL são contrários a essa opinião e julgam que a população não está satisfeita 

com ação das autoridades governamentais. Tomando em consideração que nessa 

pergunta a nossa intenção era apenas de saber se a população está ou não satisfeita com 

a ação dos governantes na luta contra este este fenômeno, não se avançou em se ouvir 

dos sujeitos sobre as razões dessa insatisfação da população. 

Sobre os periodos de tempo em que os criminosos com recurso a arma branca 

violentam seus alvos, as respostas dos sujeitos foram diversificadas. Os sujeitos RecN1 

e RecL defendem que há variações e pode ocorrer em qualquer espaço de tempo. O 

sujeito RecN1 julga que os criminosos com recurso a arma branca violentam os seus 

alvos de manhã (preferencialmente as primeiras horas da manhã) e de noite. Por último, 

sujeito RecP é da opinião de que os crimes com recurso a arma branca ocorrem apenas 

durante a noite. 

Finalmente, as respostas da última pergunta mostram a frequência com que os 

entrevistados realizavam a atividade criminal. Dentre as respostas dadas, a que  

despertou atenção foi do sujeito RecN2 que para qualificar o seu modus vivendi no 

mundo de crime, utilizou o termo ‟vício” fazendo entender que praticava 

constantemente. Outros dois sujeitos (RecP e RecL) são de opinião de que só as vezes é 

que praticavam a violência e criminalidade com recurso a arma branca. Já a terminar, o 

sujeito RecN1 praticava uma vez vez por semana. A leitura que faço destas opiniões 

conduz-me a pensar que estes entrevistados praticavam a violência e criminalidade com 

recurso a arma branca sempre que sentissem a falta de algo para sua subsistência. 
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3.3. O que dizem documentos oficiais: análise documental 

  

O que se pretende analisar nas linhas que se seguem são documentos oficiais 

fornecidos pelas instituições onde ocorreu o trabalho de campo, nomeadamente: 

registros hospitalares, dados e/ou estatísticas sobre processos criminais e relatórios de 

algumas instituições governamentais e não-governamentais, estes últimos obtidos 

através pesquisas em meio eletrônico. Na verdade, ao longo da pesquisa, constatou-se 

que estes documentos apresentavam indicadores da presença da violência e 

criminalidade nos locais de estudo e, quiçá, aumentaram o leque de análise e de 

cruzamento de dados. 

 

3.3.1. Notas sobre registros hospitalares 

 

             A recolha de notas sobre registros hospitalares decorreu, como é obvio, no 

hospital central de Nampula e hospitais provinciais de Pemba e Lichinga, repetivamente 

nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinnga. O que se pretendia com registros 

hospitalares era de, entre vários pacientes, identifcar aqueles que haviam recorrido 

tratamento hospitalar em consequência de agressão física protagonizada  por assaltantes 

à mão armada (arma branca ou de fogo). Quantos pacientes vítimas de agressão física 

com recurso à mão armada foram identificados?. A tabela que segue, apresenta esses 

dados estatísticos: 

 

Tabela 24 - Registros hospitalares (Nampula,  Pemba e Lichinga) 

 

    

Instiuição 

    

(hospitais)  

Periodo 

 
 

Número de 

processos 

observados 

                               Número de registros    

Arma branca        Arma de fogo  

Outros Com 

óbito 

Sem 

óbito 

Com 

óbito 

Sem 

óbito 

 

Nampula 

Dez. de 2007              50  0       3       0     1       46 

Fev., Mar. e 

Maio de 

2009  

      167  0       0       1    2     164 
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    2012     1150  0    896        4   217       33 

               Total parcial     1.367  0    899        5   220      243 

 

 Pemba 

  2005- 2006       500  2     28         0      0      470 

   2007-2008       600  0     28         1      0      571 

   2009-2010       550  0     41         0      0      509 

               Total parcial    1.650  2     97          1      0   1.550 

 

 Lichinga 

     2009    2.500  0  1962         3      0      535 

Abr.-

Dez.2010        

   2.200  0  1514         4      0       682 

                 Total parcial    4.700   0 3.476         7      0    1.217 

                 Total geral    7.717   2 4.472       13  220    3.010 

  Fonte: Dados obtidos através de registro de processos no hospital central de Nampula e nos hospitais 

provinciais de Pemba e Lichinga. 

 

Em termos gerais, a tabela mostra que há uma diferença muito acentuada entre 

os indivíduos que foram vítimas de agressão com recurso a arma branca e aqueles que 

sofreram violência com recurso a arma de fogo. Nestes termos, os dados indicam que os 

registros de casos de violência e criminalidade com recurso a arma branca são mais 

elevados em relação aos casos que se registram com recurso a arma de fogo.  

A tabela mostra também que o hospital central de Nampula é o que apresenta 

um registro elevado de violência e criminalidade com recurso a arma de fogo, com o 

pico a verificar-se no ano de 2012. Relativamente a violência e criminalidade com 

recurso a arma branca, a tabela indica que o maior registro foi feito no hospital 

provincial de Lichinga no ano de 2009 e de Abril-Dezembro de 2010. 

Os registros que aqui são apresentados, como se deve inferir, não 

correspondem a totalidade dos casos de violência e criminalidade que deram entrada no 

período em alusão naqueles estabelecimentos hospitalares. E, como se deve perceber, a 

dificuldade de acesso a todo banco de dados por este não se encontrar disponível por um 

lado, e por outro, como referi no segundo capítulo, o secretismo que ainda persiste em 

muitas instituições públicas de Moçambique, muito embora tenhamos uma lei90 que 

                                                           

90 Trata-se da lei nº34/2014. 
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defende o direito a informação ao cidadão, limitaram-me a possibilidade de ampliar o 

leque da  amostra.  

Sobre essa dificuldade de acesso ao banco de dados, Maloa (2017) explica que, 

quando se realiza o trabalho de campo, os dados nem sempres são acessíveis e 

satisfatórios para o pesquisador. Por sua vez, Feijó (2017) considera que, em 

Moçambique, persistem os seguintes elementos como obstâculos de acesso a 

informação : a) exigência de credenciais; b) centralização do processo de tomada de 

decisão; c) tentativas de interferência na recolha de dados (na seleção da amostra, na 

indicação de assistentes de pesquisa e na filtragem e/ou recusa de fornecimento de 

dados); estado dos arquivos que muitas vezes encontram-se deteriorados e oportunismo 

dos funcionários afetos a estas instituições. 

 

3.3.2. Dados sobre processos criminais e pesquisas de relatórios em meio eletrônico 

 

Considerando a intenção principal desta pesquisa, compreender os contornos 

de violência e criminalidade com uso de arma branca nas cidades destacadas, também 

trabalhei com processos criminais nos tribunais provinciais e de cidades em  Nampula, 

Pemba e Lichinga. Optei por pesquisar processos criminais porque sabia que, grosso 

modo, os delitos que são objeto de estudo, feita a abertura do processo criminal pelos 

agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), este é encaminhado 

ao tribunal para fins de responsabilização criminal do (s) delito (s) cometido (s). Neste 

contexto, tínha em mente que, por assim dizer, o tribunal era um dos espaços férteis e 

ideal para minha pesquisa de campo, e por isso, não negligenciável. 

Note-se que, por imperativos do meu objeto de pesquisa, interessava-me em 

analisar e registrar processos criminais cujos donos tinham sido acusados de prática de 

violência e criminalidade com recurso a arma branca ou de fogo. A tabela que a seguir é 

representada, indica dados que foram pesquisados nas três cidades que constituiram 

objeto de estudo. Mais uma vez, reitero que os registros aqui apresentados não 

correspondem a totalidade dos casos julgados nos tribunais em alusão. 
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Tabela 25 - Registro de processos criminais (Nampula,  Pemba e Lichinga) 

 

     

Instiuição 

(Tribunais)   

Periodo Número de 

processos 

observados 

                    Número processos registrados    

       Arma branca      Arma de fogo  

Outros Com 

óbito 

Sem 

óbito 

Com 

óbito 

Sem 

óbito 

 

Nampula 

 2001-

2005 

       1000         75         801          56        44         24 

 2006-

2010 

       1000         71         824          52       33         20 

2011- 

2015 

       1000         78         829          34       35         24 

              Total parcial        3000       224      2.454         142     112         68 

  

Pemba 

2001-

2005 

       1000         45          675            5       15        260 

2006-

2010 

       1000         58          730            8       35        169 

2011-

2015 

       1000         67          770          10       18        135 

              Total parcial        3000       170       2.175          23       68        564 

  

Lichinga 

 2001-

2005    

       1000         47          689          15       29        220 

2006-

2010 

       1000         48          677          12       33        230 

2011-

2015 

       1000         57          699          23       45        176 

               Total parcial        3000       152       2.065          50     107        626 

                 Total geral        9000       546       6.694        215     287     1.258 

Fonte: Dados obtidos através de registro de processos nos tribunais provinciais e de cidades deNampula, 

Pemba e Lichinga 
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Feita a análise dos dados que a compõem a tabela acima, no geral, constatei 

que, embora com algumas diferenças em termos numéricos, nestas cidades há 

ocorrências de crimes de violência e criminalidade contra propriedade (roubos e assaltos 

a mão armada) e contra pessoas91 (homicídios e ofensas corporais voluntárias com 

recurso a mão armada). De igual modo, constatei que nas três cideades, os processos 

relacionados com violência e criminalidade com recurso à arma branca são mais 

recorrentes comparados com os de recurso à arma de fogo. Entre as três cidades, a de 

Nampula é a que registrou, no período em alusão, maior número de processos tanto de 

crimes com recurso à arma branca, como com recurso à arma de fogo. Em cada cidade  

foram observados 3.000 processos criminais que correspondem aos três quinquénios: 

2001-2005; 2006-2010 e 2011-2015. 

Ainda sobre dados de processos criminais, em última análise, e de acordo com 

o diário de campo, percebi que as idades dos indivíduos implicados na violência e 

criminalidade com o recurso à mão armada variam entre 16 à 35 anos, não obstante 

existirem alguns indivíduos mas em número reduzido com idades superiores a 35 anos. 

Isso reforça a ideia de que os maiores atores destas práticas são jovens.  

Finalmente, com vista a compreender as narrativas oficiais e de organizações 

não governamentais sobre  o status atual da criminalidade violênta em Moçambique, fiz 

pesquisas de relatórios em meio eletrônico cujos resultados revelam que no geral, os 

principais crimes registrados pelas autoridades policiais são três, nomeadamente: crimes 

contra a proriedade; crimes contra pessoas e crimes contra a ordem e tranquilidade 

públicas (INE, 2017). Assim, em 2017, num total de 19.334 crimes registrados pelas 

autoridades policiais, os crimes contra propriedade e contra pessoas foram mais 

elevados com 62% e 30% respectivamente contra 8% de crimes contra ordem e 

tranquilidade públicas  (INE, 2017). Relativamente aos anos anteriores a 2017, o quadro 

abaixo representado descreve dados da evolução dos crimes em geral, reportados pela 

polícia, por província, de 2006 – 2016. 

 

 

                                                           

91 De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (INE), na lei penal moçambicana, 

fazem parte dos crimes contra propriedade os roubos, assaltos a mão armada, furto qualificado, furto 

simples, furto doméstico, abuso de confiança, cheque sem cobertura, extorsão, fogo posto e outros crimes 

relacionados com a perda de posse de um bem e a constituição de novo proprietário desse bem. Segundo a 

mesma lei, o lote dos crimes contra pessoas é formado por homicídio voluntário, homicídio frustrado, 

ofensas corporais voluntárias simples, ofensas corporais voluntárias qualificadas, violações, estupros, 

entre outros (INE, 2017). 
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Tabela 26 - Crimes em geral, reportados pela polícia, por província, 2006 – 2016 

 
 

Anos 

  

País 

                                                           Províncias 

Nias

sa 

Cabo 

Delgado 

Nampu

la 

Zambé

zia 

Tete Mani

ca 

Sofala Inhamba

ne 

Gaza  Maputo 

Província 

Maput

o 

Cidade 

2006 30786   585 1063 2001 1668 1474   469  3499 2328 1668 5819 10212 

2007 29689   530   982 1612 1216 1155   330  3995 2790 1602 6062   9415 

2008 27454   466   961 1342   921 1408   441  3324 1944 1297 7010   8340 

2009 26434   976  1074 2594   989 1265   360  2865   959   968 8015   6369 

2010 23906 1221  1093 2296 1084   941   383  2438  1005   830 7558   5057 

2011 19294   864  1068 1866 1061   730   475  1639    885   730 6996   2976 

2012 20902 1071    866 1165   734   614   305  1151    538   602 5123   8673 

2013 17105   942     816 1126   329   602   300    827    420   604 5308   5828 

2014 12928   878   1067 1115   627   590   212    915    422   813 4498   1891 

2015 11995   913     873 1164   653   498   194    785    367   635 5913 -------- 

2016 18496   752     833   862   681   263   148    969    312   555 4048   9073 

Total 238989 9198  10696 17143 9963 9440 3617 22407 11970 9700 66350 58761 

Fonte: Comando Geral da PRM – Balanço Anual,  2006 -2010; 2007 – 2011; 2008-2012; 2012-2016, 

citado por INE (2011; 2012; 2013; 2017). 

 

A tabela mostra, em termos gerais, que durante o período em alusão, as 

províncias que registraram maiores índices de criminalidade foram as de Maputo 

Província e Maputo Cidade com 66.350 e 58.761 respectivamente. A província de 

Manica registrou índice mais baixo de todas províncias com 3.617 crimes. Nota-se 

ainda que a província de Nampula no conjunto das províncias da zona Norte (Niassa, 

Cabo Delgado e Nampula) é aquela que, segundo os dados, apresenta maior número de 

registros de crimes com 17.143 casos, contra 10.696 e 9.198 casos para Cabo Delgado e 

Niassa respectivamente. 

No cômputo geral, a tabela mostra que, em termos evolutivos, há tendência de 

decréscimo dos casos registrados tanto ao nível nacional como ao nível de cada 

província. Um fato que não deve ser ignorado é o registro de crimes na província de 

Sofala que no período em alusão atingiu um total de 22.407 casos, ocupando em 

terceiro lugar ao nível de todas províncias. No entanto, é necessário vincar aqui que 

estes dados apenas referem aos casos que são do conhecimento das autoridades policiais 
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e existem muitos casos que a polícia não toma conhecimento da sua ocorrência e, 

consequentemente, escapam o seu registro.  

A seguir, se apresenta a tabela que tipifica os principais crimes reportados pela 

polícia, por província, de 2006 a 2016. 

 

Tabela 27 - Tipos de crimes reportados pela polícia, por província, 2006 – 2016. 

 
 

Anos 

  

País 

                                                           Províncias 

Nias
sa 

Cabo 
Delgado 

Nampu
la 

Zambé
zia 

Tete Mani
ca 

Sofala Inhamb
ane 

Gaza  Maputo 
Província 

Maputo 
Cidade 

 Crimes contra prpriedade 

2006  19393   375   565 1277   952   887  271   2120 1242 970   3679   7055 

2007  19185   317   508 1010   756   756  178   2396 1509   977   4029   6749 

2008  18042   293   549   865   531   863  242   2086 1056   768   4689   6100 

2009  17555   675   667 1737   646     845  191   1768   487   509   5360   4670 

2010  15678   833   683 1513   666   603    187   1444   523   417   5098   3711 

2011  12374   535   669 1167   585   445    291     917   481   421   4685   2178 

2012  13736   778   502   732   392   348  170     597   243   340   3450   6184 

2013  11178   707   448   736   202   376  170     408   235   318   3481   4097 

2014    8318   685   626   683   326   384   115     516   202   531   2971   1279 

2015    7617   707   514   697   373   262     95     395   198   384   3992     --- 

2016   13130   515   491   528   398   122     76     500   166   323   2863   7148 

Total 156206 5028 6222 10945 5827 5891 1986 13147 6342 5958 44297 49171 

  Crimes contra pesssoas 

2006 10535   182   398   638   679   548 162 1186 1017  640   2047   3035 

2007   9723   180   374   525   426   366  132 1433 1159  569   1965   2594 

2008   8621   148   322   428   349   506  178 1154   774  482   2117   2163 

2009   8029   252   318   802   317   362  145 1022   371  389   2445   1606 

2010   7416   339   342   658   387   294  163   915   357  357   2318   1286 

2011   6211   257   324   548   439   257  157   665   314  259   2235     756 

2012   6467   239   305   342   286   232  120   475   222  252   1598    2396 

2013   5423   190   299   354   115   186  117   383   146  219   1757   1657 

2014   4177   157   395   303   263   177    80   357   157  219   1472     597 

2015   3873   163   307   396   261   199    85   345   114  184   1819     ---- 

2016   4733   171   276   273   249   109    53   414   109  172   1076   1831 

Total 75208 2278 3660 5267 3771 3236 1392 8349 4740 3523 20849 17921 
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  Crimes contra a ordem e tranquilidade públicas 

2006   858   28   100   86  37  39   33 193   69  58    93 122 

2007   781   33   100   77  34  33   20 166 122  56    68   72 

2008   791   25     90   49  41  39   21   84 114  47   204   77 

2009   850   49     89   55  26  58   24   75 101  70   210   93 

2010   812   49     68 125  31  44   33   79 125  56   142   60 

2011   709   75     76 151  37  28   27   57   90  50     76   42 

2012   699   54     59   91  56  34   15   79   73  70     75   93 

2013   504   45     72   36  12  40   13   36   39  67     70   74 

2014   433   36     46   29  38  29   17   42   63  63     55   15 

2015   505   43     52   71  19  37   14   45   55  67   102    -- 

2016   633   66     66   61  34  32   19   55   37  60   109    94 

Total 7575 503   818 831 365 413 236 911 888 664 1204   742 

Fonte: Comando Geral da PRM – Balanço Anual,  2006 -2010; 2007 – 2011; 2008-2012; 2012-2016, 

citado por INE (2011; 2012; 2013; 2017). 

 

Os dados da tabela representam os três tipos de crimes mais comuns e que 

foram registrados pelas autoridades policiais no período de 2006 – 2016. Na 

globalidade, os crimes contra propriedade e contra pessoas são os que tiveram maiores 

indices de registro com totais a atingirem respectivamente 156.206 e 75.208 casos, 

contra 7.575 casos de crimes contra a ordem e traquilidade públicas. A tabela mostra 

ainda que, no geral, os indices mais elevados de crimes contra propriedade e contra 

pessoas foram registrados em Maputo província e Maputo cidade, locais cujo nível de 

desenvolvimento socioeconômico é mais acentuado comparativamente o resto do país. 

Numa análise comparativa das três províncias do Norte de Moçambique 

(Niassa, Cabo Delgado e Nampula) constata-se que, no periodo em estudo, a província 

de Nampula teve maior índice de crimes contra propriedade e contra pessoas com totais 

a atingirem 10.945 e 5.267 casos respectivamente. No mesmo período, a província de 

Niassa registrou 5.028 casos de crimes contra propriedade e 2.278 contra pessoas. Por 

outro lado, na província de Cabo Delgado foram registrados 6.222 casos de crimes 

contra propriedade e 3.660  contra pessoas.  

Finalmente, segue-se o contexto regional de que Moçambique faz parte, a 

África Austral, para se compreender a sua situação quanto aos níveis de ocorrência da 

violência e criminalidade, principalmente na componente de crimes contra propriedade 

e contra pessoas. Assim, dados de 2002-2003 disponibilizados pelo Instituto Inter-
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regional das Nações Unidas para Pesquisa de Crime e Justiça (UNICRI) resultantes do 

Inquérito Internacional de Vítimas de Críme indicam que a cidade de Quelimane, no 

conjunto da amostra das cidades pesquisadas da Comunidade de Desevolvimento dos 

Países da África Austral (SADC) e mais 78 países do Mundo, registrou o nível mais 

elevado de crimes com uma taxa de vitimização de 49% contra 43% na cidade de 

Mbabane (Suazilândia) e 39% em Joanesburgo (África do Sul) (UNICRI, 2003 apud 

Reisman; Lalá, 2012). Para além do que foi descrito, o inquérito Internacional de 

Vítimas de Crime constatou que: 

i)   as taxas de reporte de crimes às autoridades policiais eram muito baixas 

(apenas 19% dos crimes são reportados à polícia), comparada com as taxas 

de outros países da África Austral; 

ii)  enquanto a maioria dos crimes em Moçambique é contra propriedade, 

37% dos crimes reportados são contra pessoas; 

iii)  apesar de os índices de assaltos serem semelhantes nos países da SADC, 

Moçambique registra considerável elevada taxa de roubos (apropriação de 

bem alheio com recurso à violência). 

No cômputo geral, enquanto a taxa (média) de homicídios da África Austral é 

de 37,3/100,000 habitantes, estando no escalão mais elevado, em Moçambique é de 

20/100,000 habitantes o que faz com que posicione-se abaixo da média da África 

Austral e muito abaixo ainda das taxas dos países vizinhos (Reisman; Lalá, 2012). 

 Com efeito, como pontuaram estes autores, em Moçambique há muitos casos 

de violência e criminalidade que não são registrados pelas autoridades policiais. 

Portanto, esta deficiência acontece porque de um lado, verifica-se extrema carência de 

efetivos e de outros recursos (100 agentes estão para 100,000 habitantes) e por outro, 

devido a grande extensão do país e a limitada capacidade de formação da polícia 

(Reisman; Lalá,2012). 

Em suma, neste capítulo apresentei os resultados do trabalho de campo e, por 

via disso, efetuei a análise e interpretação de dados, o que  permitiu formar um corpus 

de fundamentos com vista a responder o problema da  pesquisa e verificação de 

cumprimento dos objetivos da pesquisa. Para o efeito,  evidenciei analizando e 

interpretando os dados de inquéritos por questionário submetidos aos cidadãos comuns; 

dados de inquéritos por entrevista feitos aos policiais e a população reclusória; 
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documentos oficiais (registros hospitalares, processos criminais e dados estatísticos de 

relatórios governamentais e de organizações não governamentais). 

Já agora, depois de estabelecer os demarches teórico-empíricos e 

metodológicos, urge a necessidade de recordar que a minha principal inquientação 

centra-se em compreender os fatores que concorrem para o crescimento da prática de 

violência e de criminalidade com uso de arma branca nos centros urbanos de 

Moçambique, particularmente nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. Isto dito de 

outra maneira, pretendo identificar os determinantes da violência e criminalidade com 

uso de arma branca nos locais indicados.  

Foi na esteira desta inquientação e a luz dos aportes teóricoempíricos e 

metodológicos que constatei que a criminalidade violenta que ocorre nas principais 

cidades moçambicanas, particularmente nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga no 

Norte de Moçambique, é resultado da conjugação de diversos fatores internos (fatores 

biopsicológicos) e fatores externos (fatores sociais/geográficos) dos indivíduos. No 

entanto, tratando-se de uma tese cujas bases acentam em fundamentos sociológicos,  

reforço a importância dos fatores  externos, aqueles que, na explicação do 

comportamento delitivo, recorrem ao ambiente social do indivíduo como fator decisivo 

na causação da criminalidade violenta. Concretamente, são fatores relacionados com as 

acentuadas desigualdades sociais; a exclusão social; o crescimeto desregrado das 

cidades, a questão do aprendizado social, entre outros. Posto isto, uma questão pode ser 

levantada: como prevenir essa a criminalidade violenta? A resposta pode ser encontrada 

na revisão da literatura sobre políticas públicas urbanas que é assunto proposto para 

último capítulo. 

 



185 
 

 

4. Políticas públicas urbanas em Moçambique: que estratégias possíveis? 

 

Este capítulo que marca o fim da tese me proponho a abrir uma discussão 

teórica sobre políticas públicas urbanas em Moçambique. Aqui, para além da 

historicização e teorização dos conceitos de políticas públicas e políticas sociais, o foco 

de discussão se centrará no levantamento do estado de arte de políticas públicas urbanas 

em Moçambique. Assim, por meio de revisão bibliográfica, pretendo inventariar a 

produção científica no campo de políticas públicas em geral e, especialmente, às 

políticas públicas urbanas em Moçambique. Essa inventariação objetiva mapear 

propostas de programas de intervenção social, principalmente, para estratos sociais mais 

jovens que, segundo os resultados empíricos registrados no capítulo anterior, são os que 

mais se envolvem na criminalidade violenta.  

 

4.1. Historicização e teorização dos conceitos de políticas públicas e políticas sociais 

 

4.1.1. Historicização 

 

Na contemporaniedade, diversos estudos realizados em políticas públicas 

mostram que este campo é, de certo modo, em termos da sua configuração, bastante 

holístico (Agum; Riscado; Menezes, 2015; Fadigas, 2015; Rodrigues, 2011; Souza, 

2006), uma vez que agrega em seu redor diversos subcampos disciplinares com áreas 

afins (Agum; Riascado; Menezes, 2015).  

Uma questão, logo à partida, deve ser colocada: qual é a gênese das políticas 

públicas e como evoluiram até aos nossos dias? Ora, inicialmente, este vastíssimo 

campo adistrito à ciência política, e enquanto ramo de conhecimento e disciplina 

academicamente viável começou a despertar atenção nos EUA e na Europa nos meados 

do século XX (Souza, 2006; Rodrigues, 2011).  

Com efeito, a forma como foram conduzidos estes estudos, haviam diferenças 

na orientação teórica e epistemológica entre os pesquisadores americanos e os seus 

congêneres europeus. Enquanto na tradição europeia, fala Souza (2006, p.22), ‟ [...] a 

área de política pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em 

teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das instituições mais importantes 

do Estado – o governo – produtor, por excelência de políticas públicas”, a dos EUA, 
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‟[...] ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as 

bases teóricas sobre o papel de Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre 

a ação dos governos”. 

No entanto, a ideia da existência de ‟pais” fundadores no estudo de políticas 

públicas é atribuída a quatro grandes estudiosos: H. Lasswell, H. Simon, C. Lindblom e 

D. Easton (Souza, 2006). Neste contexto, enquanto a análise política (policy analisys) 

introduzida por Lasswell (1936) com vista a conciliar a produção centífica-acadêmica 

com a produção empírica dos governos se transformava numa realidade, Simon (1957) 

introduzia o conceito de policy makers (Souza, 2006). Por outro lado, Lindblom 

criticando os fundamentos de Lasswell e Simon, propunha a inclusão de outros 

elementos na análise de políticas públicas como relações do poder e a integração entre 

diferentes momentos do processo decisório (Agum; Riscado; Menezes, 2015) e, 

finalmente, Easton é parte integrante deste quarteto por considerar políticas públicas 

como uma relação entre sua formulação, resultados e o ambiente (Souza, 2006). 

Presentemente, uma atenção especial deve ser dada aos trabalhos recentes de 

Esping-Anderson que têm-se ocupado 

  

[...] das pesquisas de políticas de combate à pobreza, a partir do estudo 

do papel da mulher nas novas configurações das relações econômicas 

e sociais, as quais levaram-na a assumir um papel central na educação 

dos filhos e na sobrevivência doméstica (CASTRO, 2008, p.66).  

 

Neste contexto, a centralidade da mulher no estudo de políticas de combate à 

pobreza deve-se à importância que ela desempenha no processo de socialização dos 

filhos e a posição social que ela ocupa em cada família em particular e na sociedade em 

geral. 

Finalmente, nas linhas que se seguem, me proponho a analisar a gênese de 

políticas sociais para depois avançar na teorização deste conceito e das políticas sociais. 

Nesse contexto, Sá (2010, p.87-88) observou que de uma maneira geral, 

 

na história da constituição dos direitos sociais, a política social, 

concebida como um mecanismo de intervenção e regulação do Estado, 

tem sua origem associada à sociedade burguesa, de modo especial no 

momento em que as relações sociais no mundo capitalista de produzir 

e reproduzir-se caracterizavam a questão social, relações essas de 

natureza antagônica e contraditória, sob as quais são concebidos e 

implementados os sistemas de proteção social. 
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A política social, para Draibe (2007), analisada no campo de teoria econômica, 

está estritamente associada aos postulados do pensamento neoclássico e, 

 

seguramente, sua formulação mais sofisticada encontra-se no 

pensamento Keynesiano, que captou com precisão o círculo virtuoso 

com que o econômico e o social se inscrevem na dinâmica de 

crescimento econômico e desenvolvimento social, visível no 

capitalismo regulado pós-guerra (DRAIBE, 2007: p.29). 

 

 

Portanto, neste contexto, o desenvolvimento econômico do capitalismo e a 

questão social são duas faces da mesma moeda que marcaram a produção e reprodução 

do mundo capitalista desde os tempos das revoluções burguesas no mundo ocidental até 

a sua guinada, a partir dos anos 1980 do século passado, que resultou na crise do Estado 

de Bem-Estar Social. Daqui decorre que estas duas faces da mesma moeda, retomando 

Draibe (2007), nas últimas décadas, tiveram tratamento dissociado por parte de 

estudiosos de orientações com forte cunho de correntes formalistas e abstratas de carris 

quantitativista o que, de certo modo, provocou prejuízos em ambas as partes.  

 

4.1.2. Teorização dos conceitos de políticas públicas e políticas sociais 

 

Antes de apresentar reflexões sobre a teorização do conceito de políticas 

públicas é importante iniciar pela (re)visitação do conceito de política. Mergulhando na 

perspectiva clássica, pode-se afirmar que o termo ‟política” derivou-se da palavra grega 

pólis que traduzido para português significa aquilo que está relacionado à cidade, ao 

urbano, ao público, ao cívil e mesmo ao social (Rodrigues, 2011). Como se vê, e como 

poder-se-á notar posteriormente, o termo política é polissêmico. Assim, para 

compreender as origens do termo, deve-se recorrer à Aristóteles que, segundo o autor 

citado, no século IV a. C., foi primeiro estudioso a desenvolver um tratado sobre a 

Política e concebeu-a como arte de governo sugerindo diversas formas de governar a 

cidade do seu tempo. No entanto, no início da era moderna, o termo política ganhou 

nova vestimenta, deixou de significar governo da cidade e passou a significar ‟ciência 

do Estado” ou ‟ciência política”, ou seja, atividades que dizem respeito ao Estado 

(Rodrigues, 2011). 

Devido o caráter polissêmico do termo política, os usuários da língua inglesa, 

frequentemente incorporam no seu léxico três termos, cada um com sua dimensão de 
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significação - políty (dimensão institucional), politics (dimensão processual) e policy 

(dimensão material)92 (Frey, 2000; Secchi, 2013). As características destas dimensões 

são descritas por Frey (2000, p.216) nas seguintes modalidades: 

 

i)    dimensão institucional ʻpolityʼ se refere à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema jurídico, e a estrutura institucional do sistema 

político-administrativo; 

ii)     dimensão processual adjetivada pela palavra ʻpoliticsʼ que significa 

processo político em si, tomado como conflituoso relativamente à 

imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição;  

iii)     dimensão material ʻpolicyʼ que indica conteúdos concretos como a 

configuração dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao 

conteúdo material das decisões políticas. 

 

Sobre a definição de políticas públicas, Secchi (2013) e Souza (2006) 

entendem que, apresentar qualquer definição deste conceito é arbitrário na medida em 

que, na literatura especializada, não existe algum consenso a este respeito. Assim, ao 

longo da sua evolução, foram apresentadas inúmeras definições (Souza, 2006). Por 

exemplo, Reis e Ziemann (2017) consideram que as políticas públicas são instrumentos 

para concretização dos direitos pautados nas normas legalmente instituídas, muito 

embora sejam da responsabilidade do Estado na sua relação com o governo, estas “[...] 

vêm sendo paulatinamente compartilhadas com a sociedade civil” (REIS; ZIEMANN, 

2017, p. 149). Para Fadigas (2015, p.9), as políticas públicas são o “[...] conjunto das 

iniciativas e decisões do Estado, nas suas diferentes escalas de intervenção, com a 

finalidade de prover ao bem-estar da população e a gestão de recursos disponíveis”. 

Como se deve notar nas definções acima, toda política pública visa buscar, ao 

nível de cada governo e/ou Estado, alternativas viáveis com vista a satisfação das 

necessidades básicas dos cidadãos. Com efeito, Agum; Riscado; Menezes (2015) 

consideram ‟[...] como o campo de conhecimento que busca ao mesmo tempo ʻcolocar 

o governo em açãoʼ e/ou analisar essa ação [...] e, quando necessário, propor mudanças 

nos rumos ou cursos dessas ações [...]” (p.16). Daqui decorre que o Estado, como uma 

                                                           

92 Para Frey (2000), estas três dimensões estão entrelaçadas na vida política e influenciam-se 

mutuamente. 
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entidade de poder soberano politicamente constituida, é fundamental na definição de 

políticas públicas e, de contrário, como muito bem pontuou Fadigas (2015, p. 13), sem 

esta entidade ‟[...] não existem políticas públicas por ausência de instituições que 

organizem e interpretem as necessidades da sociedade e estabeleçam e executem as 

ações correspondentes à obtenção dos resultados pretendidos”.  

Note-se que o Estado democrático ao se constituir como centro das atenções na 

definição de políticas públicas não o faz por favores aos cidadãos, pelo contrário, como 

pontuou Derani (2006, p.136), o Estado ‟[...] perfaz o cumprimento de um dever” e, 

sociologicamente falando, cumpre obrigações do contrato social.  

A questão que devemos colocar é: quem são os atores que participam no 

desenho e na materialização das políticas públicas? Como bem se referiu Rodrigues 

(2011), elas são elaboradas por atores políticos que podem ser individuais ou coletivos, 

públicos ou privados93. Estes atores, ‟[...] ao exercerem suas funções, mobilizam os 

recursos necessários para realizá-las” (RODRIGUES, 2011: p.21). 

Em última análise, como constatou Souza (2007, p.25), todas tentativas de 

defnição de políticas públicas, 

 

[...] mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para o locus onde os 

embates em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, 

isto é, os governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, as 

definições de políticas públicas assumem, em geral, uma visão 

holística do tema, uma perspectiva de que o todo é o mais importante 

do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, 

ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a 

importância relativa destes fatores (SOUZA, 2007, p.25). 

 

Enfim, o campo das políticas públicas por ser holístico é partilhado por 

diversas disciplinas como são os casos da ciência política, admistração e gestão pública, 

sociologia (política, econômica, pública, de políticas públicas, entre outros ramos), 

economia, geografia (humana e física), antropologia, além de outras disciplinas. 

Lutando para interesse comum, estas disciplinas contribuem de forma significativa para 

avanços teóricos e empíricos no campo de políticas públicas e áreas afins (Souza, 2007). 

                                                           

93 Enquanto os atores privados têm a capacidade de influenciar na elaboração de políticas públicas ao 

pressionarem o governo na tomada de determinadas ações que podem ser consumidores, empresários, 

trabalhadores, corporações nacionais e internacionais, servidores públicos, centrais sindicais, mídia, 

entidades do terceiro setor, organizações não governamentais e entre outros; os atores públicos têm o 

poder de dicidir políticas que podem ser gestores públicos, juízes, parlamentares, burocratas, políticos 

(membros do Executivo) e organizações e instituições de governo e internacionais (Rodrigues, 2011). 
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No entanto, Fadigas (2015, p.10) explica que a definição de políticas públicas 

“[...] e as tomadas de decisão necessárias para a sua concretização resultam de ação 

conjugada de uma larga série de intervenientes públicos e privados, de forma direta ou 

indireta, em níveis diferenciados de envolvimento e responsabilidade”. Aqui fica 

evidente que as políticas públicas não são unicamente de responsabilidade do Estado, 

embora este tenha um papel fulcral na sua elaboração, elas são partilhadas pelos setores 

público-privado. 

Agora, como nunca, e para evitar inconsistências na abordagem desta temática, 

compreende-se como é necessário estabelecer diferença entre políticas públicas e 

políticas sociais. Neste sentido, observou Souza (2007), reconhecendo que existem 

distinções importantes entre estes dois campos, vale dizer ‟[...] que ambos compõem 

um campo multidisciplinar, mas seus objetivos e focos são diferentes” (p.70), na medida 

em que: 

  
Enquanto estudos em políticas públicas concentram-se no processo e 

em responder questões como ‟porquê” e ‟como”, os estudos em 

políticas sociais tomam o processo apenas como ʻpano de fundoʼ e se 

concentram nas consequências da política, ou seja, o que a política faz 

ou fez (SOUZA, 2007, p.71). 

 

Num outro desenvolvimento, o autor explica que: 

 

Estudos sobre política pública não focalizam necessariamente o 

conteúdo substantivo da política, daí porque não assume importância 

fundamental o objeto da política pública, dado que qualquer produção 

do governo área/setor pode ser tomada como ilustração do processo. 

Estudos sobre política social, ao contrário, são demarcados pelo objeto 

da política pública, focalizando, sempre, as questões que a política 

busca ‟resolver”, os problemas da área e seus resultados (SOUZA, 

2007, p.71). 

 

Para Augusto (1989), políticas públicas referem-se ‟[...] à intervenção estatal 

nas mais diferentes dimensões da vida social [...]”, ao contrário, de políticas sociais, ‟[ ] 

estas devem ser vistas como respostas às ʻnecessidadesʼ do trabalho e às necessidades 

do capital, compatibilizando-se entre si” (p. 107-110). Neste sentido, o autor defende 

que tanto as políticas públicas como políticas sociais devem estar vinculadas ‟[...] 

àquelas ações que exercem – pelo menos em tese – um impacto direto sobre o bem estar 

dos cidadãos” (AUGUSTO, 1989, p. 109). Um aspecto que deve merecer atenção 
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especial reside no fato de políticas sociais94 serem resultado da luta de classes, ou seja, 

como descreveu Piana (2009, p. 24), ‟[...] não há políticas sociais desligadas de luta de 

classes”. Referindo-se a esta diferença, Cambrão (2016) reconhece que apesar de certa 

complementaridade existente, as políticas sociais tendo caráter transversal não são 

sinônimo de políticas públicas. Assim, o autor entende que: 

 

Todas as políticas públicas podem ser consideradas, direta ou 

indiretamente, como políticas sociais. Porém, nem todas políticas 

sociais podem ser consideradas públicas, visto que estas também 

podem ser realizadas por outras instituições que não sejam o Estado. 

Quando o governo realiza qualquer atividade, de qualquer ramificação 

das suas políticas públicas, tem por objetivo concretizar políticas 

sociais (CAMBRÃO, 2016, p.18). 

 

Desta forma, como muito bem pontuou Burawoy (2009, p.25), as sociologias 

públicas, produzidas pelos sociológos que, de um lado, provocam debates inter ou intra 

públicos e, por outro, criam ‟[..] íntima conexão com determinado público visível [...]” 

podem fornecer subsídios empírico-teóricos para produção científica, no campo das 

políticas públicas e sociais.  

Relativamente às políticas urbanas locais, Ramos (2002, p.137), considera que 

elas: 

 

  

[...] abarcam muitos mais que os meios de reprodução da vida do 

trabalhador, que são geralmente da competência municipal. As infra-

estruturas urbanas, como os aterros, os meios de comunicação e 

transporte etc., e os equipamentos e serviços coletivos, como escolas, 

hospitais, centros recreativos e de lazer, feiras e demais recursos 

comunitários, também integram a política urbana. 

 

                                                           

94 Carvalho (2007, p.77), procurando responder uma questão formulada por ele mesmo: De quem é a 

responsabilidade de políticas sociais?, afirmou que ‟partindo da realidade histórica de que existe uma 

grande parcela da população que não consegue ter uma renda suficiente, acesso à educação escolar, 

acesso a serviços básicos, vivendo em condições inadequadas de moradia e de saneamento, entre outras 

necessidades, parece inquestionável que estas pessoas necessitam de auxílio para melhorar a sua condição 

de vida. Tradicionalmente, esta responsabilidade sempre foi atribuída ao Estado, denominado por isso 

mesmo, como Estado de bem estar social. Entendia-se que o Estado era o benfeitor e provedor dos meios 

que permetissem à população satisfazer suas necessidades básicas. Guardadas as particularidades 

históricas, sociais e culturais, podemos afirmar que este era o modelo de atenção social predominante em 

quase todos os países desde os princípios do século XX até 1980”. No entanto, de lá para cá, com a crise 

do Estado de providência social, ou seja, a crise de welfare State, a centralidade do Estado capitalista na 

questão social ficou a quem das expectativas dos desafortunados. 
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Nesse entendimento, e de acordo com o público alvo e do espaço geográfico, 

as políticas públicas podem ser direcionadas tanto para meio urbano (políticas públicas 

urbanas), como para meio rural (políticas públicas rurais). Assim, toda a política urbana 

deve ‟[...] ser de primazia e responsabilidade do Estado para garantia de uma 

distribuição igualitária e democrática de infra-estrutura nas cidades” (NUNES; 

SOBRINHO, 2013, p.177).  

Sobre centralidade do Estado nas políticas públicas, Augusto (1989, p.108), 

observou que ‟[...] o Estado tende a se constituir como sujeito personificado e 

personalizável na dinâmica social, produzindo bens e serviços de interesse coletivo ou 

outorgando direitos e benesses aos diferentes segmentos sociais”. Neste contexto, 

explica Souza (2016), apesar desta centralidade do Estado, elas não são de sua 

exclusividade, no sentido de que, conjuntamente, pode operar com iniciativas do setor 

privado ou da sociedade civil. 

Finalmente, ainda em relação à teorização das políticas públicas, uma última 

questão de forte interesse para esta pesquisa diz respeito à razão de ser dessas políticas 

públicas e a forma como elas são elaboradas. A discussão sobre políticas públicas nos 

meios políticos e académicos foi feita ao longo do tempo. Embora com orientações 

teóricas e metodológicas diferenciadas, produziram-se subsídios que permitem 

compreender que a razão de ser das políticas públicas é, de certeza, a procura de 

resolução de problemas de ordem organizacional e de pleno funcionamento da 

sociedade nas suas diversas vertentes (Fadigas, 2015).  

Neste sentido, explica Secchi (2012), na prática, o estudo de políticas públicas 

não se dissocia ao estudo de um problema que, coletivamente seja considerado relevante 

para sua solução. Assim, este problema considerado relevante pela coletividade que a 

enfrenta, é um problema público95 na medida em que tem ‟[...] implicações para uma 

quantidade ou qualidade notável de pessoas” (SECCHI, 2012, p.7). A figura abaixo, 

esquematiza situação de um problema público. 

 

 

 

                                                           

95 Na visão de Secchi (2012), o problema público pode ser entendido como diferença entre o status quo 

(situação atual) e uma situação que deve ser ideal possível para a realidade pública inserida nessa 

sociedade onde foi identificado esse problema. Assim, para que exista um problema público é necessário 

que o status quo seja inadequado, exigindo desta forma uma nova situação diferente da anterior, ou seja, 

uma situação melhorada (Secchi, 2012).  
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Figura 1- Esquema de um  problema público. 

                                                   Problema público 

 

                                                                                                                   

                            

    Fonte: Secchi (2012) 

 

 O status quo é indesejável, portanto, inadequado para sociedade o que requere 

uma mudança para uma nova realidade, idealmente possível de ser materializada. Essa 

nova realidade deve ser benéfica para essa sociedade. 

Segundo Secchi (2012), o processo de elaboração de políticas públicas (policy-

making process) também designado por ciclo de políticas públicas (policy cycle) cumpre 

7 fases sequenciadas e interdependentes. No quadro que se segue, estão identificadas 

essas fases: 

 

Quadro 28 - Cíclo de políticas públicas 

 

Ordem   Designação da fase                    Caracterização 

    01 Identificação do problema percepção do problema, delimitação e avaliação. 

    02 Formação da agenda Constituição de lista de temas relevantes sobre o 

problema; 

    03 Formulação das alternativas de 

solução 

Elaboração de métodos de trabalho, programas, 

estratégias ou ações com vista o alcance dos objetivos 

previamente definidos; 

    04 Tomada de decisão Equacionamento dos interesses dos atores e 

explicitação das intenções de enfrentamento do 

problema em causa; 

    05 Implemenntação da política pública Fase de produção dos resultados concretos da política 

pública; 

    06  

Avaliação da política pública 

Fase do processo de validação de propostas para a 

ação pública e confrontação dos sucessos, fracassos e 

falhas dos propósitos da situação ideal possível. 

Status quo 

(inadequado)
o) 
 

Situação ideal possível 
    (situação melhor) 
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    07  

 

Extinção da política pública 

Fim da política pública que depende de diferentes 

fatores (quando se percebe que o problema foi 

resolvido, eneficácia dos programas implementados 

para solução do problema, perca progressiva de 

importância que o problema tinha fazendo 

desaparecer das agendas políticas e formais, entre 

outros fatores). 

Fonte: Adaptado pelo autor na base de Secchi (2012) 

 

4.2. Estado de arte de políticas públicas urbanas em Moçambique 

Refletindo sobre os problemas dos países em vias de desenvovlvimento 

(PvDs), particularmente no que diz respeito aos mecanismos discriminatórios na 

distribuição da riqueza pelos seus habitantes, Cambrão (2016) fala dos conflitos sociais 

que surgem como consequência da sua desigual repartição em que, vezes sem conta, há 

fortes clivagens “[...] entre a classe dirigente que se apoia nas elites urbanas com o nível 

de vida elevado, e os habitantes dos bairros suburbanos, bem como os camponeses com 

nível baixo” (CAMBRÃO, 2016, p. 19). Em Moçambique, as revoltas populares96  

registradas nos principais centros urbanos, com maior destaque na capital do país, 

Maputo, nos anos de 1993, 2008, 2010, 2012 e 2013, estas últimas feitas de forma 

pacífica (Chaimite, 2014), são consequência direta dos conflitos sociais. Neste contexto, 

para evitar essas revoltas populares, Cambrão (2016) propõe que, na distribuição da 

riqueza, se tenha em consideração essa população desfavorecida a fim de garantir a 

melhoria das suas condições de vida no que diz respeito o acesso ao bem comum, à 

justiça, à saúde, à educação, entre outros benefícios sociais.  

Posto isto, se pode avançar então, em seguida, na inventariação e discussão 

teórica sobre políticas públicas em Moçambique, para aferir os seus mecanismos de 

implementação e impactos nas comunidades em geral e, particularmente àquelas 

comunidades inseridas no meio urbano. 

Primeiro, tomarei em consideração as análises feitas por Macuane (2012, p.70) 

em que constata que em Moçambique: 

 

                                                           

96 Estas revoltas populares lideradas pelas camadas mais desfavorecidas que, em muitos casos deixaram 

marcas violentas, dirigidas contra o governo do dia, eram contra a subida do preço dos transportes 

públicos e de produtos básicos como pão,  energia elétrica, combustíveis líquidos, a água, o gás 

doméstico, o tomate, o arroz, a cebola e entre outros produtos (Brito et al, 2015). 
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A fluidez de relações entre os órgãos do estado, fortemente 

influenciadas pela primazia das leadades político-partidárias em 

detrimento de uma cultura de Estado, as relações estreitas entre as 

elites políticas e burocráticas do Estado e o mercado são fatores que 

podem reduzir drasticamente a inclusividade e a eficácia das políticas 

públicas. 

 

No entanto, o autor aponta entre várias consequências dessa intensa 

interconexão de redes de relações com interesses do partido no poder, a rigidez das 

políticas públicas e a lentidão no seu ajustamento, a demora de aprovação de 

determinadas propostas legislativas mesmo sendo de interesse coletivo mais amplo 

(Macuane, 2012). De fato, como muito bem pontuou Francisco (2012), o Estado 

moçambicano mergulhado na teia desse interesse partidário foi transformado em Estado 

falido e incapaz de prover a sustentabilidade de inúmeros recursos existentes. Note-se 

que, embora com alguns insucessos, tanto no periodo monopartidário como no atual 

periodo de regime multipartidário, os sucessivos governos do partido FRELIMO se 

guiaram em programas governativos que incorporavam planos econômicos e sociais em 

médio e longo prazos.  

Por imperativos relacionados com a delimitação do objeto de estudo deste 

trabalho, o foco da discussão se direciona unicamente nos programas governativos dos 

sucessivos governos da FRELIMO no periodo multipartidário (1994, 1999, 2004, 2009 

e 2014). Assim, neste período, entre vários instrumentos mobilizados no campo das 

políticas públicas para enfrentar diferentes carências das populações desfavorecidas 

foram os Planos de Ação para Redução da Pobreza Absoluta (PARPAs)97 que, com o 

tempo, foram se sucedendo e se (re)construindo segundo as realidades encontradas. No 

seu conjunto, se distinguem quatro planos: O PARPA experimental (2000-2004), 

PARPA I (2001-2005), PARPA II (2006- 2010) e PARP (2011-2014). Quanto a 

hierarquia de sua elaboração, Woodhouse (2012) observou que: 

 

O Plano de Ação para Redução da Pobreza 2011-2014 (PARP) vem no 

seguimento de duas fases de redução da pobreza em Moçambique: os 

Planos de Ação para Redução da Pobreza Absoluta (PARPA I em 

2001-2005, e PARPA II em 2006-2010). Na última fase, o PARP 

                                                           

97 Na generalidade, consideram-se quatro Planos (PARPA experimental, PARPA I, PARPA II e PARP III) 

distintos e cada um correspondendo a um determinado período de governação. Assim, de acordo com o 

Governo da República de Moçambique (2006), o PARPA I foi desenhado para o quinquénio 2001-2005, 

PARPA II para o período de 2006-2009 e PARP para quinquénio 2010-2014. No entanto, Sugahara e 

Francisco (2012), consideram que os PARPAs constituem uma série de documentação elaborada entre 

2000-2014 pelo governo de Moçambique com articulação dos seus parceiros de ajuda internacional. 
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define como sua meta principal a redução de percentagem da 

população sofrendo de falta de alimentos (pobreza alimentar) de 

54,7% para 42% (WOODHOUSE, 2012, p.165). 

 

Note-se que Woodhouse, ao hierarquizá-lo, não inclui o primeiro plano que 

aqui prefiro designá-lo por PARPA experimental em virtude de não ter levado muito 

tempo na sua operacionalização e, por via disso, merecendo pouca atenção por parte dos 

estudiosos. 

No entanto, a pergunta que se deve colocar é: em que consistiam esses planos e 

quais foram os seus imapctos na sociedade moçambicana, no geral e, particularmente 

para populações desfavorecidas? Segundo o Governo de Moçambique (GdM, 2001), o 

PARPA I que foi desenhado para  responder o quinquénio 2001-2005 visava 

fundamentalmente para redução da pobreza absoluta, o que pode ser observado no seu 

objetivo central que demandava “[...] a redução substancial dos níveis de pobreza 

absoluta em Moçambique, através de medidas para melhorar a capacidade e as 

oportunidades para todos os moçambicanos, e particularmente para os pobres” (GdM, 

2001, p.1). No entanto, a materialização deste objetivo, implicava desdobra-lo através 

de intenções concretas que orientavam na redução dessa pobreza de 70% registrada até 

1997 para menos de 60% em 2005 e, posteriormente, abaixo de 50% no final de 2010 

(GdM, 2001). 

Por sua vez, o PARPA II que precedeu o PARPA I tinha “[...] em vista alcançar 

o objetivo de diminuir a incidência da pobreza de 54% em 2003 para 45% em 2009”, 

diferenciando-se do primeiro na medida em que este, para além dessa intenção, 

pretendia também “[...] uma maior integração da economia nacional e aumento da 

produtividade” (GdM, 2006, p.1). Já o PARP (2011-2014), teve a especificidade de lhe 

ser retirado a palavra “Absoluta” que, na opinião de Macuane (2012), sugeria as 

autoridades governamentais que se entrava numa fase em que a pobreza deixava de ser 

o único objeto de maior atenção. Para Francisco (2012), ao contrário de Macuane 

(2012), a retirada da letra  letra “A”, consequentemente da palavra “Absoluta” foi que 

“presumivelmente, a intenção dos autores era de serem mais consistentes com a 

abordagem da pobreza como um fenômeno multidimensional” (FRANCISCO, 2012, p. 

269).  

Assim, na visão do GdM (2006), o PARP como instrumento de 

operacionalização do programa quinquenal do governo (2010-2014) e, na senda de 
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garantir o desenvolvimento econômico inclusivo para continuação da redução da 

pobreza, visava entre vários objetivos: 

a) Aumento da produção e produtividade agrária e pesqueira; 

b) Promoção de emprego, e 

c) Desenvolvimento humano e social, mantendo em comum com os pilares 

sobre governação e macroeconomia, gestão das finanças públicas e questões 

de natureza transversal como gênero, AIDs, ambiente, segurança alimentar e 

nutricional, ciência e tecnologia, desenvolvimento rural, calamidades, 

desminagem das zonas rurais, entre outros (GdM, 2006). 

Numa análise sobre o desempenho destes planos, descreveu Brito (2012), longe 

das expectativas esperadas,  

 

[...] a relação entre os Parpas e os resultados observados em termos de 

pobreza, a sua não redução passados mais de dez anos de aplicação 

destes planos e, sobretudo, a disparidade constatada nas tendências 

provinciais levam a concluir que eles não têm tido um efeito 

significativo em termos do objetivo que se propõem a atingir. As 

estatísticas – e em particular a sua evolução – alertam para a 

necessidade de prestar atenção às dinâmicas e particulridades locais, 

de as compreender e, a partir desse conhecimento, conceber 

instrumentos mais adequados ao combate à pobreza (BRITO, 2012, 

p. 29) 

   

Na verdade, apesar de boas intenções, a materialização dos objetivos de 

PARPAs/PARP têm-se transformado numa miragem, o que levanta muitos 

questionamentos por parte da sociedade civil e, particularmente, de cientistas políticos e 

de outros estudiosos em ciências sociais e econômicas. Assim, o economista Castel-

Branco (2012) ao analisar o conteúdo do PARP, levanta quatro aspectos que, no 

interesse dos moçambicanos, são fundamentais na compreensão deste documento 

governamental que deu continuidade às anteriores políticas governantivas: 

i) Muito embora os objetivos gerais do PARP sejam interessantes, no 

entanto, o seu quadro oporacional dificulta a escolha de prioridades e no 

desdobramento desses objetivos; 

ii) Ignorando as atuais dinâmicas dominantes e da estrutura da economia 

moçambicana, o PARP não consegue materializar seus objetivos; 
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iii) Há inúmeras inconsistências nos conteúdos do PARP, principalmente, 

entre objetivos e atividades e ao quadro macroeconômico que caracteriza o 

país; 

iv) Existe contraste entre PARP e outros documentos de estratégia e política 

econômica. 

Na verdade, como observou Brito (2012), os objetivos do PARPAs/PARP são 

de tal modo difusos que se torna difícil de verificar a sua coerência. Ademais, no 

processo da concessão e elaboração destes planos, as populações desfavorecidas são 

simplesmente excluídas. O diálogo com diferentes setores sociais não é efetivo (Pereira, 

2008). Sobre a participação de diversos setores sociais na tomada de decisões, no campo 

de políticas sociais, Macuane (2012) observou que:  

 

com multiplicidade de atores que reivindicam uma maior participação 

nos processos de tomada de decisão, coloca-se um desafio ao setor 

público na busca de métodos de trabalho mais participativos e, 

sobretudo, na sua capacitação para articular interesses de forma mais 

hábil [...], ja que nos dias de hoje em que a sociedade clama pelo 

exercício pleno dos seus direitos democráticos, [...] processos 

autoritários de formulação de políticas revelam-se cada vez menos 

eficazes” (MACUANE, 2012, p.75, grifos nossos). 

 

De fato, o maior desafio da elite governativa moçambicana é abandonar, se é 

que pretende continuar com os processos de democratização do país, as antigas práticas 

que caracterizaram a governação monopartidária e antidemocrática da primeira  

República onde os processos de consulta para decisões políticas se confinavam apenas 

aos que se identificavam com essa elite governativa. É neste contexto que é necessário 

que os governantes se libertem das antigas amarras de planificação centralizada em que 

a vida política, econômica e social era difinida pelo parlamento monopartidário e, em 

contrapartida, uma multiplicidade de atores sociais eram apenas meros espectadores.  

Como bem escreveu Arendt (2000, p.31), desde as origens da humanidade, 

“todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os homens vivem 

juntos; mas a ação é única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos 

homens”. Ora, a ser isso, porque então a planificação das ações de impacto da sociedade 

é feita por um punhado de indivíduos?  

Não pretendendo dar resposta a questão retromencionada, julgo que é oportuno 

avançar, mesmo que seja em traços muito gerais, as propostas de estratégias de 

condução de programas de intervenção social com vista a redução da criminalidade 
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violenta nos centros urbanos de Moçambique e principalmente, atentendo o nosso 

universo de pesquisa, nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga. 

4.3. Estratégias de prevenção da criminalidade violenta urbana em Moçambique 

 

A questão de como a criminalidade violenta nos principais centros urbanos de 

Moçambique deve ser encarada atualmente, particularmente a criminalidade violenta 

com recurso a arma branca, é uma preocupação de todos os estratos sociais. Em todos 

os espaços públicos e privados convergem debates em torno deste fenômeno que, a cada 

dia que passa, a cada dia que chega, procuram-se sempre os culpados em lugar de 

procurar soluções. É verdade que uma parte dos estudiosos em ciências sociais e 

políticas têm trabalhado no sentido de dar resposta à preocupação da sociedade e, quiçá, 

iluminar as variadas decisões tomadas pela elite política governativa. Neste contexto, a 

posição de Macuane (2012) vai no sentido de que:  

    

[...] o desafio na produção e uso de conhecimento sobre políticas 

públicas em Moçambique depende da existência de uma cultura 

política mais democrática e deliberativa, de organizações, sejam elas 

do Estado ou não, que tenham uma cultura organizacional que 

incentiva a produção e o uso de conhecimento como instrumento de 

aprendizagem. Neste contexto, o crônico secretismo do setor público, 

a partidarização do estado, os discursos políticos que olham a análise 

crítica das políticas de forma maniqueísta, esforços fragmentados e 

desarticulados de produção de conhecimento, assim como agendas de 

investigação que não conseguem ter ou “negociar” a sua relevância 

política, são barreiras a superar para um melhor aprendizado sobre as 

políticas públicas no país (MACUANE, 2012, p. 80). 

 

Na verdade, para que essa produção científica, neste caso, a produção científica 

sobre as políticas públicas urbanas de redução da criminalidade violenta com recurso a 

arma branca tenha utilidade, é necessário que no seio da elite governativa se desenvolva 

continuamente a cultura democrática, no envolvimento de todos atores sociais em 

processos de planificação e, em última instância, a aplicação desse conhecimento para 

situações concretas. Sobre a produção e uso do conhecimento sobre políticas públicas 

referenciado por Macuane, atualmente, sabe-se que “no âmbito puramente 

metodológico, depois da Escola de Chicago, não há qualquer política criminal séria que 

não se baseie em estudos empíricos da criminalidade na cidade” (SHECAIRA, 2008, 

p.187). 

Os processos de planificação centralizada são inadequados no contexto da 

governança local. Neste sentido, asseguram Ramos e Barbosa (2002, p.115) que: 
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Através de adoção de mecanismos de intervenção popular, há 

possibilidade de serem preenchidas algumas condições de 

governabilidade e até de serem mantidas, na alternância do governo, 

políticas que atendam aos interesses majoriatários da população local.   

  

Um outro aspecto não menos importante é a questão de transparência na 

alocação e gestão dos recursos disponíveis nos principais conselhos autárquicos do país. 

Neste sentido, é necessário ter em conta que: 

O elemento credibilidade das políticas públicas também ganhou 

importância, ou seja, a prevalência de regras pré-anunciadas seria 

mais eficiente do que o poder discricionário de políticos e burocratas, 

contidos nas políticas públicas. O fator credibilidade passou a ser 

fundamental para as políticas como a monetária, mas também 

influenciou o novo desenho de políticas em várias outras áreas. A 

credibilidade baseia-se na existência de regras claras em contraposição 

à discricionariedade dos decisores políticos e burocratas, a qual levaria 

à inconsistência. Além do mais, a discricionariedade gera altos custos 

de transação. Assim, a discricionariedade [...] seria minimizada ou 

eliminada, delegando poder as instituições bem desenhadas e 

independentes do jogo político e fora das influências dos cíclos 

eleitoriais (SOUZA, 2006, p. 35). 

 

É importante destacar que o autor ao se referir da necessidade de observância 

da credibilidade na adoção e gestão de políticas públicas, implicidamente, ressalva a 

questão de corrupção que infesta muitos países e que, Moçambique não é exceção. 

Neste sentido, os problemas como nepotismo, favorecimento e suborno em instituições 

públicas, superfaturamento em compras públicas (Ferro, 2015), entre outros aspectos 

ilícitos minam a credibilidade não só das políticas públicas, como também de todo o 

processo de governablidade no país.   

Posto isto, eis a questão que me reservo discutir nos próximos parágrafos: a 

dicotomia “particicipação e políticas públicas” para, conforme referem Tassara; Ardans; 

Batista (2010), passar em revista os aspectos teóricos da possibilidade de (re) produção 

de territórios mais igualítários. Nisto, volto a focalizar o pensamento de Arendt (2000) 

sobre a necessidade de imaginar a “ação” na plenitude da sociedade, o que significa a 

inclusão de todos estratos sociais na solução dos problemas urbanos. De fato, como 

referem Reis e Ziemann (2017, p. 155), 

 

Em verdade, a participação cidadã conta com alguns desafios a serem 

superados, tais como: a articulação entre a participação e o modelo de 

desenvolvimento, a eficácia dos canais de participação, a necessidade 

de que as principais decisões políticas verdadeiramente passem pelos 
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espaços de deliberação, que as decisões que passam sejam realmente 

respeitadas e que se tornem, efetivamente, políticas públicas, a 

necessidade de articulação entre os espaços participativos no sentido 

de que não haja competição entre estes, alcance da articulação entre as 

próprias políticas públicas, [...]. 

 

Lembre-se que a participação dos cidadãos no desenho e na gestão de políticas 

públicas só é possível num Estado de direito democrático em que, no dizer de 

Boaventura de Sousa Santos e Avritzer (2002), a democracia deve ser democratizada. 

Ao contrário, em Moçambique, observa-se que, as estruturas políticas montadas logo no 

início da segunda República apenas servem para ludibriar a opinião pública nacional e, 

principalmente, internacional, de que o Estado é democrático, enquanto na realidade, a 

governaça não é nada disso. 

Por agora, é pertinente, como observou Freitas e Ramires (2011, p.144) pontuar 

que, em políticas públicas, “[...] qualquer estratégia de prevenção de criminalidade 

violenta deve considerar a existência de uma série de fatores que predispõem a 

ocorrência dos atos violentos. Nesse sentido, qualquer ação de prevenção deve ser de 

caráter multissetorial”. Dir-se-ia então, em outras palvras, que as políticas de prevenção 

da criminalidade violenta devem ser inclusivas, no sentido de que, todos os segmentos 

da sociedade devem ser chamados a dar sua contribuição desde a policy-making process 

à gestão integrada dos seus resultados. 

Todos os indivíduos do bairro devem sentir que, de alguma forma, estão 

contribuindo na prevenção da criminalidade porque de contrário, a força da 

criminalidade pode vencer. Outrossim, a existência de interesses políticos antagônicos 

na elaboração, execução e gestão das políticas públicas (Ramos; Barbosa, 2002) não 

pode constituir um obstáculo para o sucesso de prevenção e combate da criminalidade 

violenta no interior dos povoamentos urbanos. Um aspecto não menos importante é a 

necessidade de empregnar junto às comunidades e aos governos locais “[...] um novo 

aprendizado, com investimento em infraestruturas de segurança pública” (ALVES, 

2016, p. 137). Aqui, a atividade da polícia no seio das comunidades é pertinente e deve 

ser feita com a participação ativa de todas a forças vivas dessas comunidades. Desde 

modo, é possível trazer de volta a confiança e/ou credibilidade da população em relação 

ao trabalho da polícia. Ademais, com a participação ativa de todas forças vivas das 

comunidades, pode se reduzir a possibilidade de efetivação da justiça pelas próprias 

mãos, uma prática recorrente nos centros urbanos de Moçambique e, quiçá, neutralizar 

os comportamentos delituosos. 
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Nesta participação democrática, os processos comunicativos devem ser 

considerados. Por exemplo, através dos meios de comunicação de massa, como as 

rádios comunitárias e outros meios, é possível difundir informações de interesse público 

que podem facilitar na definição de estratégias de melhoria da segurança pública. Neste 

contexto,  

Considerando-se que a violência é um fenômeno complexo e 

multifacetado, os programas de prevenção à sua ocorrência também 

devem o ser para que alcancem êxito, pois nenhuma ação, sozinha, 

apresenta resultados tão positivos quanto aqueles que são 

desenvolvidos de forma integrada (FREITAS; RAMIRES, 2011, p. 

144). 

 

Finalmente e, recorrendo ao velho provérbio popular que em Moçambique é 

amplamente conhecido, “a união faz a força”, penso que os termos cultura democrática 

e deliberativa (Macuane, 2012); intervenção popular (Ramos; Barbosa, 2002); 

credibilidade (Souza, 2006); participação cidadã (Reis; Ziemann, 2017) e 

multissetorialidade (Freitas; Ramires, 2011) são cruciais para constituição de estratégias 

de prevenção e combate da criminalidade violenta urbana em Moçambique.  
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A guisa de apontamentos finais 

  
 

 [...] a criminalidade é considerada  

como um fato normal da  

 vida em sociedade, justamente porque a vida grupal, 

a existência comunitária, não implica em que cada  

indivíduo não possa se conduzir de acordo com os 

 seus desígnios e, não raro, isso acarreta   

divergências e choques interpessoais; e se esses 

 desacordos não são contornados pelas vias de 

 conciliação ou do ajuste, só restará a  

alternativa do conflito propriamente dito, e este, quando  

não resolvido legalmente, fatalmente redundará em 

 confronto, em diferentes tipos de agressão,  

sucedendo que muitas delas  

  vão desembocar na  

senda do crime (FERNANDES; FERNANDES, 1995, p.22). 

 

 

 

A reflexão sobre determinantes da prática de violência e criminalidade com uso 

de arma branca nos principais centros urbanos de Moçambique, particularmente nas 

cidades de Nampula, Pemba e Lichinga constituiu o pilar desta tese que, ao sentir que se 

chegou ao fim, mesmo com a consciência de que não foi possível  responder cabalmente 

todas as questões que inicialmente me propus, vejo-me agora na obrigação de apresentar 

o retrato de todo processo que envolveu esta pesquisa. 

Trato por “A guisa de apontamentos finais”, em lugar de “Conclusões finais” 

porque o que se descreveu ao longo destes quatro capítulos não esgota nesta tese, pelo 

contrário, constitui para mim, um começo de uma marcha que, eventualmente, não tem 

um fim previsível. Apesar de não ter respondido cabalmente todas questões inicialmente 

sugeridas, os resultados que foram apresentados e discutidos ao longo do trabalho 

constituem um passo para percepção mais localizada e particularizada da criminalidade 

violenta nas cidades de Nampula, Pemba e Lichinga.  

Para se ter uma ideia de onde ocorreu o estudo, comecei por apresentar as 

características geográficas e sócio-econômicas e históricas da República de 

Moçambique, desde o período colonial até a independência e, desta até ao final da 

segunda República. Do meu ponto de vista, esta contextualização foi necessária porque 

a partir dela, percebi que alguns dos problemas sociais existentes em Moçambique, 
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como é o caso da criminalidade violenta, têm ligação, por um lado, com o período da 

dominação colonial e, por outro, com o período da vigência do regime monopartidário. 

Ao passar em revista os diversos modelos teóricos de explicação da violência 

e/ou criminalidade, comecei por colocar uma pergunta bastante antiga e que, sempre 

que o tema de discussão recai sobre a criminalidade violenta, ela ressurge. É uma 

questão que também foi colocada por Nobrega Júnior (2015), Escobar (2001) e Saraiva 

(1999) que vale a pena lembrar: quais são as razões que levam as pessoas a praticarem 

violência e criminalidade? 

Faço lembrar mais uma vez que a questão acima colocada constituiu a principal 

inquientação da pesquisa que agora chega ao seu término. Assim, ao pesquisar a 

resposta para a questão colocada, comecei por explorar as várias explicações teóricas da 

criminalidade, desde a antiguidade aos nossos dias. Ora, várias teses de causas de 

criminalidade defendidas ao longo da evolução histórica foram confrontadas com os 

dados dos inquéritos por questionário e por entrevistas recolhidas nas três cidades onde 

se efetuou o trabalho de campo. 

Da passagem em revista longitudinal dos diversos modelos teóricos de 

explicação das causas da criminalidade e/ou violência, em primeiro lugar, me esforcei 

em distinguir duas fases distintas: a fase pré-científica e a fase científica (Calhau, 2009). 

A fase pré-científica, aquela que dominou toda a Antiguidade, foi caracterizada pela 

tentativa de encontrar as primeiras explicações que justificassem a ocorrência de 

criminalidade e/ou violência. Aqui, devo destacar os trabalhos de Beccaria e de 

Lombroso, este último considerado pioneiro da criminologia positivista (Calhau, 2009). 

Nesta fase, constatei que, de um lado, acreditava-se que a criminalidade e/ou violência 

se devia à fatores sobrenaturais e, por isso, difíceis para sua explicação e, por outro, 

buscava-se explicar essas causas recorrendo aos traços de caráter do indivíduo 

(maldade, imoralidade, egoismo, irracionalidade) e até de caráter biológico (através de 

características biopsicológicas dos indivíduos) (Machado, 2008).  

A fase científica, tendo sido inciada com os trabalhos de Lombroso, conheceu 

avanços significativos com os trabalhos desenvolvidos pela Escola de Chicago, entre 

finais do século XIX e princípios do século XX. Aqui, verifiquei que apesar da 

inconscitência dos fundamentos teóricos da criminologia positivista “possibilidade de se 

descobrir uma causa biológica para o fenômeno criminal”, esta teve mérito de 

incorporar o método empírico (Calhau, 2009, p.20). 
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 De igual modo, constatei que os avanços registrados pelos pesquisadores da 

Escola de Chigcago foram impressionantes: a atenção sobre determinantes da 

criminalidade deixou de ser focalizada para o indivíduo ou para um pequeno grupo de 

indivíduos, ela passou para o universo macro, ou seja, a explicação do comportamento 

criminal passou a incluir, na sua totalidade, aspectos relacionados com o seu universo 

social (Calhau, 2009). Igualmente, ao passar em revista os fundamentos teóricos das 

causas da criminalidade e/ou violência, constatei que paralelamente à Escola de 

Chicago, desenvolveu-se a Escola marxista que olha a criminalidade como produto das 

desigualdades na distribuição da riqueza (Machado, 2008).  

Repassados em revista as principais fases que caracterizam a explicação dos 

modelos teóricos da criminalidade, procuro agora evidenciar os apectos que me 

afiguram relevantes quanto a pesquisa empírica. Como me propus no desenho 

metodológico, todo processo de recolha de dados, seu tratamento, análise e 

interpretação foi feito na perspectiva de metedologia mais qualitativa.  

Ao analisar o grau de incidência da criminalidade violenta com recurso à arma 

branca nas três cidades que constituiram o meu campo de recolha de dados, constatei 

que, em todas elas, este fenômeno ocorre de fato, embora com gradações diferenciadas. 

Assim, os resultados obtidos através dos sujeitos de pesquisa evidenciam que o 

fenômeno de criminalidade violenta com recurso a arma branca constitui um problema 

social (Duarte; Silva 2004, Aléssio, 2007) no sentido de que ultrapassou os níveis de 

normalidade. De fato, como referiu Maloa (2017), Moçambique tornou-se palco de 

constantes assassinatos que são resultado da criminalidade violenta. 

Igualmente, os resultados revelaram que, de um total de 188 sujeitos 

submetidos aos inquéritos por questionário, 52,6 % indicaram que, pelos menos uma 

vez, foram vítimas de assaltos com recurso à arma branca. Relativamente aos objetos 

que os assaltantes se apoderam, todos os sujeitos da pesquisa (população comum, 

policiais e população reclusória) afirmaram que têm sido valores monetários, telefones; 

brincos e colares de ouro entre outros o que indicia necessidade de manutenção da 

sobrevivência por parte desses assaltantes.  

Posto isto, devo pontuar aqui que, um apontamento fundamental nesta últma 

parte da tese é sobre o que os sujeitos se referiram em relação aos determinantes da 

criminalidade violenta com recurso à arma branca. Assim, ao analisar as respostas dos 

sujeitos de pesquisa, verifiquei que, de modo geral, as opiniões convergem no sentido 

de que são fatores ligados ao ambiente social/geográfico que determinam a 
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criminalidade violenta, ou seja, fatores externos aos indivíduos. Note-se que, na Escola 

de Chicago, particularmente no Departamento de Sociologia, os pesquisadores da 

sociologia da criminalidade e/ou de violência já haviam feito estudos interessantes que 

indicavam a premência de verificar a atuação dos fatores exteriores ao indivíduo, 

contrariamente às teorias psicobiológicas que punham em relevo apenas os fatores 

interiores. 

De igual modo, a pesquisa apurou que, em Moçambique, o mundo da 

criminalidade violenta com o recurso à arma branca envolve mais as camadas jovens. 

Este cenário permitiu-me efetuar diversas leituras das quais apenas vou-me centrar em 

duas: a primeira leitura que facilmente pode ser aceite é o fato de Moçambique ser um 

país predeminantemente de população jovem, cuja pirâmide etária é típica dos países 

subdesenvolvidos (base larga e o topo estreito). A segunda leitura, que é mais 

sociológica do que demográfica, reside pelo fato de, essa população jovem, na sua 

maioria estar desprovida de educação formal, emprego, habitação condigna e, por causa 

disso, estar a correr riscos de entrar no mundo de drogas e da delinquência.  

É neste contexto que a responsabilidade recai à sociedade por esta ser egoísta 

na medida em que esses jovens são o resultado dos maus-tratos sociais, culturais e 

econômicos que caracterizam a atualidade dos principais centros urbanos (Oliveira, 

2007). Na visão deste autor, essa camada não dispõe de residências, alimentos, roupas, 

bens, dignidade, emprego, saúde, eduacação, moral e consciência. 

Os resultados indicaram ainda que, havendo perda de confiança da população 

em relação a maneira como é gerida a questão da segurança pública pelas autoridades 

governamentais (políciais, e todo o aparato da justiça criminal), as comunidades 

alinham pela prática de realizar “justica pelas próprias mãos” o que indicia o descrédito 

no sistema judicial. 

Por fim, como forma de garantir continuamente a prevenção da criminalidade 

violenta e, consequentemente, a segurança pública nos principais centros urbanos de 

Moçambique, sugiro a necessidade de envolvimento de todos os estratos sociais na 

elaboração, materialização e gestão das políticas públicas urbanas. 
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Apêndices 

Apêndice A 

 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS         

      FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

                   PRGRAMA DE PÓS-GRDUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO (cidadãos comuns de todos os estratos sociais) 

 
 

Saudações  

 

 

Caro inquirido 

 

 

Este inquérito por questionário que vai ser submetido aos cidadãos comuns de 

todos os estratos sociais pertencentes as cidades de Nampula, Lichinga e Pemba faz 

parte de uma pesquisa independente que está a ser realizada por mim, Albino 

Massimaculo, no âmbito de estudos conducentes ao grau de Doutorado, no Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Faculdade de Ciências Sociais (FCS) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), no Brasil, intitulado “ Violência e 

Criminalidade no Moçambique Contemporâneo: caso de práticas de violência com 

uso de arma branca nas cidades de Nampula, Lichinga e Pemba no Norte de 

Moçambique”. Neste estudo busca-se analisar a prática de violência com uso de arma 

branca nas três principais cidades do Norte de Moçambique para que posteriormente se 

possa, a curto ou médio prazo, trazer elementos para compreensão das motivações dos 

seus praticantes e quiçá, propor a condução de programas de intervenção social por 

parte das entidades governamentais com vista a redução do fenómeno. 

Assim, o seu domicilio foi selecionado aleatoriamente para fornecer 

informações e opiniões acerca da problemática da prática de violência com uso de arma 

branca. 
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A sua opinião será fundamental para êxito desta pesquisa. As respostas que 

tiver a gentileza de nos ceder serão absolutamente confidenciais. 

Por favor, dê a sua opinião com a máxima sinceridade, reportando unicamente 

o modo como interpreta e dá sentido à sua experiência de vida em relação à prática de 

violência com uso de arma branca na cidade onde vive. Os dados recolhidos serão 

utilizados unicamente para o fim indicado logo de início. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

 

Na globalidade, vai encontrar perguntas que são de respostas muito simples, 

podendo ser respondidas em pouco tempo, bastando para tal ler com a máxima atenção 

que lhe seja possível as várias afirmações que lhe são colocadas e marcar um (X) na 

opção que julgar que melhor se adequa a sua opinião. Neste contexto, em cada grupo, 

deve ser apenas uma opção, salvo uma orientação contrária. No primeiro grupo do 

inquérito solicitamos alguns dados pessoais e profissionais. Desde já, agradece-se a sua 

colaboração.  

 

I. Dados pessoais e profissionais 

 

1. Quantos anos tem? |_____| anos 

 

2. Sexo: Masculino (    ); Feminino (   ) 

 

3. Estado civil:                                                               

    a) Casado   (a)           (    )                                          

    b) Solteiro  (a)           (    )                                          

    c) Viúvo    (a)            (    )                                          

    d)  Outro                    (    ). Qual __________          

 

 

4. Último grau de instrução adquirido: 

      a) Analfabeto ( a )                            (   ) 

      b) Alfabetizado ( a )                         (   ) 

      c) Ensino básico concluído               (   ) 

      d) Ensino básico não concluído        (   ) 
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      e) Ensino secundário concluído         (   ) 

      f)  Ensino secundário não concluído (   ) 

      g) Ensino médio concluído                (   ) 

      h) Ensino médio não concluído         (   ) 

      i) Bacharelato                               (   ) 

      l) Licenciatura                              (   ) 

     m) Outro                                        (   ) . Qual? ____________________ 

 

5. Profissão_____________________________ 

 

6.  Ocupação____________________________ 

 

7. Religião ______________________________ 

 

8. Grupo étnico__________________________ 

 

9. Nome da cidade onde vive_______________ 

 

10. Nome do bairro onde vive_______________ 

 

II. Por favor, qual é a sua opinião sobre: 

1. Há ou não de violência e criminalidade na sua cidade (Há__/ Não há__) 

 2. Se existe, qual é o grau de incidência? 

a) Há muita violência e criminalidade       (   );  

b)  Pouca violência e criminalidade            (   );  

c) Não há violência e criminalidade           (   ); 

d) Não sei                                                    (   ). 

 

III. Em sua opinião, qual é a prática mais frequente da violência e de 

criminalidade contra propriedade na cidade onde vive? Achando necessário, pode 

assinalar mais que uma alternativa. 

a) Assalto no interior das casas com recurso a arma de fogo (   ); 

b) Assalto no interior das casas com recurso a arma branca (   );  

c) Assalto em plena rua com recurso a arma branca              (   ); 

d) Assalto em plena rua com recurso a arma de fogo             (   ); 

e) Outras                                                                  (   ); Quais___________________________. 



235 
 

 

f) Não sei (   ). 

 

IV. Você já foi vítima de assalto? 

a) Sim    (   );   

b)  Não   (   ); 

 

 

V.Se sim, o que os assaltantes exigiram/levaram?  Achando necessário, pode assinalar 

mais que uma alternativa. 

a) Dinheiro                                                       (   );   

 b) Telefone                                                      (  );  

c) Documentos pessoais                                   (   ); 

d) Outros haveres                                             (   ); quais______________________________ 

e) Não me exigiram/levaram nada                   (   ). 

 

VI. Para você, o que determina o aumento significativo e expansão dos níveis de 

prática de violência e de criminalidade com recurso de arma branca na cidade 

onde vive? Achando necessário, pode assinalar mais que uma alternativa. 

a) Uso de drogas proibidas                                         (  ); 

b) Desemprego                                                           (  ); 

c) Desigualdade no que diz respeito a posse de bens (  ); 

d) Falta de policiamento                                             (  ); 

e) Fome                                                                       (  ); 

f) Falta de leis                                                             (  ); 

g) Consumo excessivo de bebidas alcoólicas             (  );  

i) Outros fatores                                                          (  ); Quais____________________ 

j) Não sei                                                                     (  ). 

 

VII. Para você, como a sociedade reage perante o aumento da violência e de 

criminalidade? 

a) Comunica autoridades policiais                                       (   ); 

b). Fica indiferente                                                               (   ); 

c). Faz a justiça pelas suas próprias mãos (linchamentos)   (   ); 

d). Outras                                                                              (   ); Quais?  

e). Não sei                                                                             (   ). 
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VIII.  Para você, qual é o grupo etário que protagoniza a prática de crimes e 

violência à população com recurso a arma? Achando necessário, pode assinalar mais 

que uma alternativa. 

a) Crianças            (  ); 

b) Jovens               (  ); 

c)  Adultos            (  ); 

d) Idosos               (  ); 

f) Não sei              (  ). 

 

IX. Para você, a violência e a criminalidade com recurso a arma branca é 

protagonizada maioritariamente pelos indivíduos de sexo: 

a). Masculino           (   ); 

b). Feminino            (   ); 

c). Ambos os sexos  (   ); 

d). Não sei                (   ). 

 

X. Em sua opinião, qual dos espaços geográficos registra maior incidência da 

violência e da criminalidade com o recurso a arma branca? 

a). No centro da cidade                         (  ); 

b). Nas periferias da cidade                   (  ); 

c). Nas zonas rurais                               (  ); 

d). No centro e periferias da cidade       (  ); 

e). No centro, periferias e zonas rurais  (  ); 

f). Não sei                                              (  ). 

 

XI. Para você, a população da cidade onde vive está satisfeita com a ação das 

autoridades governamentais na luta contra a violência e criminalidade com 

recurso a arma branca? 

 

a) Muito insatisfeita                      (  );                                               

b) insatisfeita                                 (  );                                                 

c) Nem satisfeita nem insatisfeito (  );                                        

d) Satisfeita                                    (  ); 

f) Muito satisfeita                           (  ); 
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XII. Como você descreve a atual relação entre a polícia e a população do bairro 

onde reside? 

a) Muito boa                (  ); 

b) Boa                          (  ); 

c) Nem boa nem má    (  ); 

d) Má/ruim                  (  ); 

e) Muito má/ruim        (  ). 

 

XIII. Durante os últimos dez anos, você acha que esta relação entre a polícia e a 

população do seu bairro: 

a) Melhorou                             (  ); 

b) Ficou mais ou menos igual (  ); 

c) Piorou                                  (  ); 

d) Sem opinião                        (  ). 

 

XIV. Em sua opinião, qual destes períodos de tempo os criminosos com recurso a 

arma branca violentam os seus alvos: Achando necessário, pode assinalar mais que 

uma alternativa.  

a)  Madrugada       (   ); 

b) Manhã               (   ); 

d) Tarde                 (   ); 

e)  Noite                (   ); 

f) Não sei              (   ). 

 

FIM 

 

GRATO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Apêndice B 

 

 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS         

      FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

                   PRGRAMA DE PÓS-GRDUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

INQUÉRITO POR ENTREVISTA (policiais) 

 

Saudações 

Caro entrevistado 

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa independente que está a ser realizada 

por mim, Albino Massimaculo, no âmbito de estudos conducentes ao grau de 

Doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Faculdade de 

Ciências Sociais (FCS) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Brasil, intitulada 

“Violência e Criminalidade no Moçambique Contemporâneo: caso de práticas de 

violência com uso de arma branca nas cidades de Nampula, Lichinga e Pemba no 

Norte de Moçambique”. Neste sentido, busca-se analisar a prática de violência com 

uso de arma branca nas três cidades do Norte de Moçambique para que posteriormente 

se possa a curto ou médio prazo, trazer elementos para compreensão das motivações dos 

seus praticantes e quiçá, propor a condução de programas de intervenção social por 

parte de entidades governamentais com vista a redução do fenômeno. 

Esta pesquisa só será possível com a sua participação, pela qual antecipamos os 

nossos agradecimentos.  

 

 

Data de entrevista:                      

Local da entrevista:  

I. Dados pessoais e profissionais do entrevistado 

Nome do entrevistado: 

1. Idade:  

2. Sexo:  
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3. Estado Civil:  

4. Último grau de instrução/formação acadêmica:  

5. Profissão:  

6. Ocupação:  

7. Religião:  

8. Grupo étnico:  

9. Cidade onde vive:  

10. Bairro onde vive:  

II. Para você, existe ou não a violência/criminalidade contra propriedade nesta cidade? 

Se existe, qual é o grau de incidência? 

 

III. Em sua opinião, quais são as práticas mais frequente da violência e de criminalidade 

contra propriedade na cidade onde vive? 

 

IV. No exercício da sua profissão como polícia, você já enfrentou casos de violência e 

criminalidade com recurso a arma branca? 

 

V. Se sim, que objetos materiais os assaltantes exigem das suas vítimas? 

 

VI. Para você o que determina o aumento significativo e expansão dos níveis de prática 

de violência e de criminalidade com recurso de arma branca na cidade onde vive? 

VII. De acordo com a sua experiência policial, como a sociedade reage perante o 

aumento da violência e de criminalidade? 

 

VIII. Entre as crianças, jovens, adultos e idosos, qual destes grupos etários que 

protagoniza a prática de crimes e violência à população com recurso a arma branca? 

 

IX. Para você, qual é o sexo das pessoas que protagonizam a violência e a criminalidade 

com recurso a arma branca? 

 

X. Em sua opinião, qual destes espaços geográficos (centro da cidade, periferias e zonas 

rurais) registra maior incidência da violência e da criminalidade com recurso a arma 

branca? 
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XI. Você acha que a população da cidade onde vive está satisfeita com a ação das 

autoridades governamentais na luta contra a violência e criminalidade com recurso a 

arma branca? 

 

XII. Como você descreve a atual relação entre a polícia e a população do bairro onde 

reside? 

 

XIII. Durante os últimos dez anos, você acha que esta relação entre a polícia e a 

população do seu bairro terá melhorado, mantido mais ou menos igual ou piorou? 

 

XIV. Em sua opinião, qual destes intervalos de tempo (madrugada, manhã, tarde e noite) 

os criminosos com recurso a arma branca violentam os seus alvos? 

 

XV. Para você, com que frequência (raramente,às vezes, muitas vezes ou sempre) em 

uma semana média constata de uma ação de violência e criminalidade com recurso a 

arma branca no bairro onde vive? 
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Apêndice C 

 

 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS         

      FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

                   PRGRAMA DE PÓS-GRDUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

INQUÉRITO POR ENTREVISTA (reclusos) 

 

Saudações 

Caro entrevistado 

 Esta entrevista faz parte de uma pesquisa independente que está a ser realizada 

por mim, Albino Massimaculo, no âmbito de estudos conducentes ao grau de 

Doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Faculdade de 

Ciências Sociais (FCS) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Brasil, intitulada 

“Violência e Criminalidade no Moçambique Contemporâneo: caso de práticas de 

violência com uso de arma branca nas cidades de Nampula, Lichinga e Pemba no 

Norte de Moçambique”. Neste sentido, busca-se analisar a prática de violência com 

uso de arma branca nas três cidades do Norte de Moçambique para que posteriormente 

se possa a curto ou médio prazo, trazer elementos para compreensão das motivações dos 

seus praticantes e quiçá, propor a condução de programas de intervenção social por 

parte de entidades governamentais com vista a redução do fenômeno. 

 Esta pesquisa só será possível com a sua participação, pela qual antecipamos os 

nossos agradecimentos.  

 

Data de entrevista:                      

Local da entrevista:  

I. Dados pessoais e profissionais do entrevistado 

Nome do entrevistado: 

1. Idade:  

2. Sexo:  
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3. Estado Civil:  

4. Último grau de instrução/formação acadêmica:  

5. Profissão:  

6. Ocupação:  

7. Religião:  

8. Grupo étnico:  

9. Cidade onde vive:  

10. Bairro onde vive: 

II.  Desde quando você vem praticando a violência e criminalidade de que é acusado 

e/ou condenado? (Contextualiar no tempo); 

III. Em sua opinião, quais são os motivos que lhe levam a enveredar pela prática de 

violência e de criminalidade com recurso arma branca? 

IV. Qual é o periodo do dia que você realiza essas ações de violência e criminalidade 

com recurso a arma branca? 

V. Para além desta prática, quais outras práticas de violência e de criminalidade contra 

propriedade que você protagonizou? 

VI. Quando você está diante da sua vitima, quais são os aspetos materiais que exige 

desta? 

VII. Em sua opinião, qual é o grupo etário dos criminosos que violentam a população 

com recurso a arma branca? 

VIII. Para você, qual é o sexo das pessoas que protagonizam a violência e criminalidade 

com recurso a arma branca? 

IX. Em sua opinião, qual destes espaços geográficos (centro da cidade, periferias e nas 

zonas rurais) registra maior incidência da violência e criminalidade com recurso a arma 

branca? 

X. Voce acha que a população da cidade onde vive está satisfeita com ação das 

autoridades governamentais na luta contra violência e criminalidade com recurso a arma 

branca? 
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XI. Em sua opinião, qual destes periodos de tempo (madrugada, manhã, tarde e noite) 

os criminosos com recurso a arma branca violentam seus alvos? 

XII. Diga com que frequência, em uma semana média (raramente, às vezes, muitas 

vezes e sempre), pratica uma ação de violência e criminalidade com recurso a arma 

branca? 

FIM 

GRATO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Apêndice D 
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Apêndice E 
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