
IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

CIENCIAS SOCIAIS E DEMOCRACIA, HOJE: Desafios, 
Controvérsias e Perspectivas 

11 a 14 de novembro de 2015, UFG – Goiânia, GO 

 

 

 

 

Grupo de trabalho: POLÍTICAS DE SEGURANÇA E DIREITOS 
HUMANOS NO BRASIL 

 

 

 

Práticas de Violência com uso de Arma Branca nas Cidades 
de Nampula, Lichinga e Pemba no Norte de Moçambique 

 

 

 

Albino Massimaculo. Estudante do Programa de Pós-graduação em 

Sociologia da UFG 

 

 

 

 

  



1	
	

Práticas de Violência com uso de Arma Branca nas Cidades de 
Nampula, Lichinga e Pemba no Norte de Moçambique 

 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar a incidência das práticas 

de violência envolvendo o uso de arma branca nas cidades de 

Nampula, Lichinga e Pemba, capitais das províncias da Região 

Norte de Moçambique. Os dados abrangem o intervalo de 1990 à 

2010. Esta análise vai-se basear em: i) tratamento comparativo e 

sistemático das estatísticas existentes sobre a violência envolvendo 

as três cidades, e ii) aplicação de entrevistas diretivas a 

informadores (líderes comunitários, autoridades policiais, vitimas e 

reclusos que foram condenados por esta prátrica) e iii) aplicação de 

inquérito, a uma amostra que será previamente selecionada. Na 

análise dos dados obtidos utilizar-se-ão técnicas diferenciadas 

(SPSS para análise estatística de dados, análise de discurso para as 

entrevistas e análise de conteúdo para os documentos). Com todos 

estes elementos pretende-se defender a hipótese de que a prática 

do tipo de violência com uso de arma branca nas três cidades 

propostas é uma das mais sentidas e está estreitamente ligada ao 

aumento das desigualdades sociais no seio da população dessas 

cidades. 

Palavras - chave: arma branca, Norte de Moçambique, violência.  

 

INTRODUÇÃO  
  Este texto dá o início a discussão de incidência da prática de 

violência envolvendo o uso de arma branca nas cidades de 

Nampula, Lichinga e Pemba, capitais provinciais da Região Norte de 

Moçambique. Para tal, parte-se do pressuposto de que a prática do 

tipo de violência com uso de arma branca nas três cidades propostas 
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é uma das mais sentidas e está estreitamente ligada ao aumento 

das desigualdades sociais no seio da população dessas cidades. 

Trata-se, mais especificamente, de compreender quais são os 

fatores que influem no aumento significativo e expansão dos níveis 

de prática de violência com uso de arma branca nos centros urbanos 

de Moçambique, particularmente nas cidades de Nampula, Lichinga 

e Pemba no período de1990 à 2010. 

  Em termos de localização geográfica1, Moçambique fica na zona 

Austral e na Costa Oriental de África. Com uma superfície de 799. 

380 Km² e uma população de 20.530.714 habitantes segundo o 

censo de 2007, faz fronteira a Norte com a Tanzânia, a Ocidente 

com o Malawi, Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul e a Sul com a 

Swazilândia e a África do Sul (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, 2014). 

  Cabe sublinhar ainda que por uma opção metodológica, 

abordar-se-á unicamente a violência física com recurso a arma 

branca já que é esse o objeto de estudo da presente pesquisa. Este 

trabalho constitui parte inicial da pesquisa que está a ser 

desenvolvida como Tese de Doutoramento no Programa de Pós-

graduação em Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da 

UFG.  

  O interesse pelo debate sobre a temática 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. Outrossim, a pesquisa é necessária porque 

os seus resultados, podem servir para intervenção mais ousada por 

parte do Estado na tomada de medidas tendentes a reduzir os 

fenómenos da violência e da criminalidade no país. 

  Desta forma, espera-se provocar momentos de debate sobre o 

tema para posterior enriquecimento já que constitui a parte inicial da 
																																																													
1 Sobre a localização geográfica, pode-se consultar o anexo deste trabalho. 
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tese que está sendo desenvolvida como exigência parcial para 

conclusão do Doutoramento. 

ASPETOS METODOLÓGICOS 
A análise da incidência da Prática de Violência com uso de 

Arma Branca nas Cidades referenciadas centra-se na pesquisa 

fenomenológica do tipo longitudinal2 que sustenta que a apreensão 

da realidade social deve ser feita na base das experiências dos 

sujeitos da pesquisa acerca dessa realidade num período de tempo 

relativamente longo (GRAY, 2012) e consiste na análise comparativa 

e sistemática das estatísticas existentes sobre essa problemática.  

No desenho metodológico, buscar-se-á, construir abordagens 

metodológicas qualitativas e quantitativas, com análises de 

indicadores da violência/crime, relatórios do governo e das 

organizações não-governamentais, jornais, relatos de vítimas e 

implicados e de mais documentos disponibilizados tanto pelo 

governo como pelas organizações não-governamentais defensoras 

dos direitos humanos nacionais e internacionais.  

Assim, a pesquisa prevê a efetuação do trabalho de campo nas 

três cidades capitais provinciais da região Norte de Moçambique. Na 

fase inicial do trabalho, efetuar-se-ão as pesquisas bibliográfica e 

documental, sendo necessário na fase posterior a realização de 

entrevistas e inquéritos e a continuação das pesquisas bibliográfica e 

documental. 

Entre várias questões que norteiam a pesquisa, apresentam-se 

as seguintes: 

i) Quais são os fatores que determinam a prática da violência 

com recurso a arma branca? 

																																																													
2 Valendo-se em um espaço temporal suficiente, a metodologia fenomenológica do 
tipo longitudinal levar-nos-á a compreender o fenómeno de violência com uso de 
arma branca nas cidades a partir das experiências dos nossos sujeitos de 
pesquisa.		
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ii) qual tem sido a resposta dada pelo estado como forma de 

coibir tal prática? 

iii) qual tem sido a resposta dada sociedade face ao crescimento 

e expansão da violência com recurso a arma branca? 

iv) quais são as práticas mais eficientes para enfrentamento de 

diferentes tipos de crimes que a sociedade enfrenta no seu 

dia-a-dia? 

v) qual tem sido o perfil socioeconómico dos implicados? 

vi)  entre o centro da cidade e a periferia onde é que se regista 

mais violência e criminalidade? 

Em concreto, procurar-se-á analisar com maior profundidade o 

grau de incidência da violência e da criminalidade e suas relações 

com a problemática da pobreza, do desemprego, do crescimento 

económico, das desigualdades sociais e das dificuldades do sistema 

judicial em Moçambique. 

 Num trabalho de investigação como este torna-se necessário 

articular metodologias de cariz quantitativo com outras de cariz mais 

qualitativo, recorrendo para tal a um conjunto diversificado de 

técnicas que se complementar-se-ão entre si. Assim, numa primeira 

fase pretende-se proceder a recolha exaustiva de literatura 

especializada disponível que se prolongará, como é normal, até ao 

final desta investigação. Na segunda fase proceder-se-á a uma 

análise sistemática das estatísticas existentes sobre a violência e a 

criminalidade nas três cidades capitais provinciais objeto do nosso 

estudo.  

 Já na terceira fase deste trabalho, administrar-se-á um conjunto 

de entrevistas diretivas aos sujeitos desta pesquisa (líderes 

comunitários, autoridades policiais, vitimas, reclusos que foram 

condenados por esta prática e, entre outros), procurando analisar o 

modo como descrevem a violência e a criminalidade. Após estas 

primeiras entrevistas proceder-se-á à aplicação de um inquérito, a 

uma amostra que será previamente selecionada entre os habitantes 
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das três cidades ora em estudo. Na análise dos dados obtidos 

utilizar-se-ão técnicas diferenciadas (SPSS, análise de discurso e de 

conteúdo).  

 A última fase do presente trabalho proceder-se-á a análise do 

material empírico e a apresentação dos resultados obtidos que 

resultarão obviamente, numa tese de doutoramento em Sociologia. 

Com todos estes elementos pretende-se comprovar a hipótese de 

que a prática do tipo de violência com uso de arma branca nas três 

cidades propostas é a mais sentida e está estreitamente ligada ao 

aumento das desigualdades sociais no seio da população dessas 

cidades. Porém, parte-se de princípio de que existem outras formas 

e tipos de violência3 que mesmo não atuando de forma mais sentida 

não deixam de constituir problemas sociais cuja redução requere de 

igual modo um controle social mais efetivo.  

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 Tomando em consideração que o problema fundamental deste 

estudo recai sobre os fatores que influem no aumento significativo e 

expansão dos níveis de violência com recurso à arma branca, o 

embasamento teórico passa necessariamente pelo levantamento de 

alguns conceitos relacionados ao tema. 

   Pode-se iniciar a viagem aos conceitos pela reflexão feita por 

Pimenta sobre a violência. Assim, num esboço teórico, o autor 

reconhece que o termo pode assumir vários aspetos 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, grifo 

do autor). Autoras como Duarte e Silva (2004) reconhecem que a 

violência como problema social não se restringe simplesmente ao 

																																																													
3  Sobre isso, pode-se falar da criminalidade violenta com uso de arma de fogo, 
violência doméstica, violência nos campos de futebol, violência na escola e entre 
outros tipos e formas. 
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emprego da força, já que verbalmente e sem o recurso da força é 

também uma forma de violência. 

  Sobre a complexidade do conceito da violência, Imbusch (2003, 

v.1, p.13, tradução nossa) refere que: “[…] é um dos conceitos mais 

evasivo e mais difícil  nas ciências sociais”, exigindo para tal, uma 

análise mais cuidadosa por parte dos cientistas sociais.   

  É necessário reconhecer que a violência como um problema 

social é bastante antigo e remonta nos primórdios da humanidade tal 

como reconhece Aléssio (2007) quando refere que:   

                     As raízes da violência e as consequentes preocupações em 

evitar que ela desestruture e mutile as sociedades são 

provavelmente tao 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).    

 Atualmente, o fenómeno da violência em todos os seus tipos e 

formas “penetrou em cada poro da vida quotidiana e pôde 

disseminar-se em todas as direções e assumir as formas mais 

fantásticas e imprevisíveis […]” (ENZENBERGER, 1995 apud 

PIMENTA, 1996, p.18). 

 Sobre o crime, Durkheim (2010) 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 acto que ofende certos 

sentimentos colectivos dotados de uma energia e de uma nitidez 

particulares” (DURKHEIM, 2007, p.97). No entanto, as raízes sociais 

e históricas do problema do crime incluem desde o crime como 
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questão social, na perspetiva em que não são concebíveis 

sociedades sem formas de desvio, até o crime como um problema 

público, visão que abrange tanto o crime como um mal coletivo como 

as ações de combate e tratamento do crime (AKERS, 2000; GURR, 

1981; TILLY, 1969 apud ROCHA, 2011). 

 Em sua obra “Da Divisão do Trabalho Social”, Durkheim (2010) 

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, quando defende que: 

                        […] 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 […] (DURKHEIM, 2010, p. 47). 

 Procurando apresentar aquilo que reflete a essência do crime, o 

autor de que estamos a citar, explica que o crime é “[…] todo o ato 

que, num grau qualquer, determina contra o seu autor essa reação 

característica a que chamamos pena” (op. cit., p. 41). Por sua vez, o 

autor considera que “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” (op. cit., p. 68). 

 Territorialmente, o conceito de crime não é homogéneo 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 
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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 duma casa. Existem crimes muito 

maiores que estes e que em determinadas situações ultrapassam as 

fronteiras dos países. 

 Nos dias de hoje, a violência e o crime como problemas 

sociais encontram-se mais enraizados nos grandes centros urbanos 

onde as mudanças na estrutura socioeconómica são mais evidentes 

comparadas com o povoamento rural. 

 Numa aproximação da relação entre o criminalidade e a 

pobreza e valendo-se de estudos feitos na cidade brasileira de Rio 

de Janeiro, Zaluar (1983, p.253) descreve que:  

                      A associação entre criminalidade e pobreza é evidente 

quando penetramos nas ruas internas de qualquer dos 

conjuntos habitacionais ‘reservados’ a população pobre […]. 

Nestas ruas, as marcas de que denominamos criminalidade 

aparecem lado a lado com claros sinais de miséria social e 

moral. Ruas esburacadas, cheias de lamas e de dejetos 

fétidos dos esgotos já arrebentados, encaminham os passos 

de quem por elas anda. Nelas cruzam-se sempre 

trabalhadores a caminho do trabalho, […] mulheres loucas 

andando sem destino, donas-de-casa quase sempre 

ocupadas nos seus eternos afazeres e um número cada vez 

maior de desocupados e desempregados […]. É nesse 

cenário opressor, nesse espaço de segregação moral, nesse 

campo definido de fora como o campo de criminalidade, que 

os trabalhadores urbanos de baixa qualificação arrumam e 

enfeitam suas casas, educam seus filhos, inventam 

estratégias de sobrevivência, montam organizações vicinais 

para reivindicar melhorias no bairro e para tornar alegre o 

seu lazer. 



9	
	

          Mediante este cenário descrito por Zaluar, parece indiscutível 

que a desigualdade social4 é em grande medida, um dos fatores 

motivadores do crime. De igual modo, fica evidente de que os 

centros urbanos por causa das suas características peculiares são 

mais propensos ao fenómeno de criminalidade que o meio rural. 

           Procurando caraterizar as atuais estruturas sociais dos 

países, Pimenta (1996, p.21, grifo nosso) 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. 

           Como se pode perceber na citação acima, o mundo atual 

tende a conviver com duas 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 carateriza a 

maior parte dos habitantes dos grandes centros urbanos do planeta 

terra. 

  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 fenómeno exclusivo desta ou 

daquela espécie, portanto, ocorre em todas as sociedades 

(DURKHEIM, 2007). Isto significa que para este sociólogo, o crime 

é um fato social normal porque ocorre com generalidade. De 

contrário, poderia ser anormal ou patológico se fosse um fato 

restritivo a uma determinada espécie da sociedade. É interessante 

																																																													
4	Essa	desigualdade	social	reflete-se	no	fosso	entre	os	pobres	e	os	ricos.	
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perceber a importância que o autor atribui ao crime 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 anatómicas. Ora, se não houvesse crimes, 

esta condição não seria preenchida; pois tal hipótese supõe 

que os sentimentos colectivos teriam atingido um grau de 

intensidade desconhecido na história. Nada é bom 

indefinidamente e sem limite (op. cit., p. 99-100). 

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

como um fenómeno social patológico, se este atingir taxas muito 

acima ou muito abaixo dos índices habitualmente registrados em 

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

podemos considerar que na atualidade a violência/criminalidade são 

uma patologia social porque atingiram contornos assustadores. 

  Para BOTTOMORE (1970, p. 271), a patologia social 

constitui: “todos os atos para cuja prevenção o dinheiro público é 

gasto, ou cujos agentes são punidos”. Note-se que este conceito é 

amplamente limitativo na medida em que a autora refere-se apenas 

aos atos deixando de lado as situações que originam esses atos. No 

nosso ponto de vista, o conceito de patologia social inclui todos os 

elementos que desarticulam a estrutura social. 

 A partir do ponto de vista dos funcionalistas e estruturalistas 

sobre a sociedade, no sentido de que é um organismo vivo5, que 

																																																													
5 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 
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merece a sua manutenção é importante refletir, ainda que seja de 

forma incipiente, a contribuição da teoria de controle social da qual 

sustenta-se este estudo. 

 
TEORIA DE CONTROLE SOCIAL 

           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 perspetivas, 

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. 

 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 e 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, Bottomere aponta o sistema 

educacional, sistema político, as igrejas e outros órgãos religiosos, a 

família e muitas outras organizações especializadas na matéria. 

 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” 

																																																																																																																																																																													
sociedade. Quanto aos estruturalistas, referem a conetividade entre as partes. 
Esta conetividade deve ser estável e regular.	
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embora essas duas formas não estejam totalmente separadas na 

realidade social quotidiana pois que como faz referência o autor: 

                             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 Bottmore 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”. 

      Terminada a abordagem de controle social, parece agora 

conveniente debruçar-se sobre a consciência coletiva, elemento 

importante na análise da problemática da violência e do crime. 
  Será que a fraca consciência coletiva gera violência6/crime? 

Esta é a questão que tentar-se-á debater ao longo dessa abordagem 

teórica do crime. Durkheim (2010) aborda as diferenças entre 

																																																													
6 A violência referida neste trabalho é aquela que Pimenta (1996, p.18) considera 
como sendo “[…] do sangue, da carne, ou seja, a violência explicita de forma- não 
só sentida como também  praticada-sofrida no dia-a-dia”. 
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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 individuo 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, 2010, 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. Sobre esta 

questão, Durkheim (2010, p. 301) 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. 

          No entanto, para que o controle social seja efetivo e que de 

igual modo, se mantenha a consciência coletiva, Durkheim (op. cit.) 

propõe que a sociedade seja fracionada em pequenos grupos que 
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evolvam por completo o individuo porque de contrário, tanto o 

controle social como a consciência coletiva debilitar-se-ão a medida 

que as divisões vão desaparecendo. Porém, julga-se que tal 

proposta é inconsistente na medida em que é quase impossível 

efetuar essa divisão numa altura em que vivemos num mundo 

globalizado.  

           Relativamente a questão colocada anteriormente, se a fraca 

consciência coletiva gera violência/crime, pensa-se 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 mais 

emancipados e consequentemente, a sociedade fica mais propensa 

aos atos que ferem a conduta do grupo.  

 Procurando compreender as causas da criminalidade urbana, 

Paixão (1983, p.25-26) identifica duas vertentes de interpretação, 

que segundo ele:  

                        A mais conservadora vê o crime como produto da 

dissociação entre aspirações elevadas e possibilidades 

reais de realização, enquanto a versão radical interpreta o 

desenvolvimento de carreiras criminosas como estratégia de 

sobrevivência dos setores das classes subalternas mais 

bombardeados pelas contradições da grande cidade.  

  Ainda de acordo com o autor, “[…] ambas as alternativas 

supõem uma afinidade entre pobreza e crime, predizem uma 

associação entre intensificação de desigualdades e mudanças 

sociais e incremento nas taxas de criminalidade […]” (op. cit., p. 26). 

A problemática das causas da criminalidade urbana é discutida por 

vários autores. Por exemplo, estudos feitos por Zaluar reconhecem 

que “não é a pobreza que explica a criminalidade, mas é a 

desigualdade social que explica a visibilidade do crime, quanto a 
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atitude tomada institucional, política e socialmente, em relação a ele” 

(ZALUAR, 1994 apud DUARTE & SILVA, 2004, p.87). Um estudo 

realizado por Batella, Diniz e Teixeira com o título “ Explorando os 

determinantes da geografia do crime nas cidades médias mineiras” 

do Brasil, refere que:  

                      Outros aspetos como o grau de deterioração das estruturas 

físicas dos centros urbanos, funcionando como um indicador 

de vulnerabilidade ambiental, e a intensa mobilidade espacial 

da população, que atomiza as estruturas enfraquece a 

coesão social através de confronto de valores culturais, 

contribui para o crescimento da criminalidade nos centros 

urbanos (BATELLA, DINIZ & TEXEIRA, 2008, p. 23). 

           Enfim, dependendo das especificidades de cada cidade, 

podem existir outros fatores mais localizados que associando-se aos 

fatores gerais ora descritos, podem ser usados na explicação da 

criminalidade urbana na atualidade. Relativamente ao grupo etário 

mais vulnerável à prática de crime e violência, estes autores afirmam 

que são jovens dado que simultaneamente, constituem agentes e 

vitimas (op. cit.).  

           Diante do que foi exposto, pode-se considerar que 

socialmente, a violência e o crime são um problema que afeta os 

cidadãos. Sobre a problemática do crime, as posições teóricas de 

Durkheim são em algum momento intrigantes porque embora o autor 

sustente-se com melhores argumentos, em nossa opinião, é 

inadmissível que o crime seja um fato social necessário e útil porque 

a ser isso, os estados no mundo contemporâneo, não gastariam 

consideráveis meios financeiros e humanos para seu combate. 

 Assim, reconhecendo que existem diferentes tipos de violência 

e de crime, o escopo da pesquisa circunscreve-se no estudo 

comparativo da violência e do crime apenas com recurso à arma 

branca nas cidades moçambicanas de Nampula, Pemba e Lichinga. 
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 Relativamente ao contexto moçambicano, os estudos sobre a 

violência e criminalidade são recentes, tal como refere Maloa (2012, 

p. 58, grifo nosso), quando afirma que:   

                        O debate e a reflexão sobre a criminalidade em 
Moçambique é um fenômeno muito recente. Trata-se, na 
verdade, de um debate suscitado pelos problemas de 
superlotação nas cadeias. Embora o crime tenha ganhado 
visibilidade no início da década de 90, entrou para o debate 
acadêmico e foro público durante os anos 2000, mas o 
debate apenas ainda está começando. A partir da década 
de 90 a sociedade moçambicana vem experimentando o 
crescimento da criminalidade, como por exemplo: crimes 
contra patrimônio (furto, 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 década de 90 e propondo novos 
problemas para o direito penal e para o funcionamento do 
sistema de justiça criminal à sociedade moçambicana. 
Assim, parecendo que não, […] o que antes era referido 
como uma ansiedade localizada nas principais cidades 
moçambicanas, como Maputo, Beira e Nampula, hoje a 
criminalidade se generalizou e é encarada como um 
problema social.  

 No que diz respeito às causas propulsoras da violência e 

criminalidade em Moçambique, o autor de que estamos a citar, 

destaca os casos de desigualdades sociais entre os habitantes dos 

centros urbanos com os das periferias, a crise do sistema judicial e 

as dificuldades de acesso à educação, particularmente aos 

indivíduos de ‘classe popular’ (MALOA, 2012a). 

 Sobre o envolvimento dos jovens moçambicanos no mundo 

de crime, Maloa (2012b) adverte a necessidade do conhecimento 

das linhas de desenvolvimento do seu comportamento ao longo do 

tempo. Assim, o autor explica a ligação dos jovens com a prática de 

assalto à mão armada na base de dois fundamentos: o modo de vida 

da sociedade pós-noventa e a liberalização do mercado que domina 

hoje em Moçambique (MALOA, Ibid.). 

No contexto desta pesquisa, ainda que se tenham 

pressupostos teóricos sobre o objeto de estudo, buscar-se-á 
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perceber de acordo com as especificidades do país, os fatores 

exógenos7 e endógenos8 do crescimento e expansão do crime e da 

violência nos principais centros urbanos, particularmente nas três 

cidades nortenhas. Assim, partindo do pressuposto de que em 

Moçambique são escassos os estudos mais aprofundados sobre a 

violência/criminalidade, esperamos contribuir de forma satisfatória no 

debate teórico-empírico sobre a temática. 

Através da análise empírica das novas relações sociais 

impostas por vários condicionalismos, pretende-se encontrar 

fundamentos que auxiliem na “[…] busca de explicações múltiplas 

situadas na esfera do económico, do Poder Público, da Política 

Social empreendida pelo Estado, das Mídias, ou seja, das relações 

societárias travadas no nosso tecido social” (PIMENTA, 1996, p. 24).

             

CONCLUSÕES 
 Parece evidente que no mundo atual a violência urbana sob 

várias formas penetrou no tecido social de tal maneira que põe em 

causa a integridade dos cidadãos. 

 No caso particular da violência com uso de arma branca nas 

cidades moçambicanas, concretamente nas cidades Nortenhas de 

Nampula, Pemba e Lichinga, um olhar sobre a sua evolução sócio 

histórica recente demonstra que existe relação entre o aumento 

significativo dessa forma de violência com as desigualdades sociais. 

 Cientes que existem vários tipos e formas de violência que 

importunam os habitantes das três cidades em estudo, parece 

evidente que a violência com uso de arma branca, uma violência 

física que deixa marcas indeléveis aos violentados, pode 

transformar-se em violência psicológica e até moral e tem sido uma 

																																																													
7 Consideramos fatores exógenos aqueles que estão ligados à conjuntura 
internacional. 
8 Os fatores endógenos estão ligados à própria evolução socioeconómica e 
histórica do país.			
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das violências mais sentidas e mais praticadas ou seja, a violência 

sofrida no dia-a-dia pelos cidadãos (PIMENTA,1996). 
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