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RESUMO 

 

Ao assumir o controle de Moçambique após uma década de luta armada contra Portugal 

em 1974, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) enxergava a experiência 

durante o combate (especialmente a organização e administração das chamadas zonas 

libertadas) como um guia para o governo. As questões relativas ao ideal de formação 

nacional moçambicana pós-independência se fundamentavam em uma perspectiva de 

“modernização” não só política, mas também social e cultural. No entanto, tal visão de 

nação não foi inconteste fora ou mesmo dentro das estruturas frelimistas. As fraturas, 

disputas e dissonâncias na configuração e construção de identidade(s) em Moçambique 

após a independência emergiram ao espaço público nos anos subsequentes, e são o 

ponto principal da dissertação. A partir da análise de periódicos de cultura 

moçambicanos, questiono se o projeto homogeneizante do Partido FRELIMO era de 

fato hegemônico, não só entre as populações rurais, como frequentemente argumentado, 

mas mesmo dentro das bases de sustentação urbanas. Tomados como fontes e como 

objetos da pesquisa, os periódicos de cultura, em especial a Gazeta de Artes e Letras, 

parte integrante da revista semanal Tempo, e a página Diálogo, presente no jornal 

Notícias da Beira, representam uma importante iniciativa dos intelectuais 

moçambicanos de tentar promover debates sobre múltiplos aspectos da construção 

nacional que se seguiu à revolução. Estes periódicos serviram, então, como tertúlias em 

um tempo de comícios, abrindo espaço para a vocalização de descontentamentos em 

relação aos rumos do modelo de país e cidadão propostos (ou impostos) pela 

FRELIMO. 

 

Palavras-chave: Construção nacional; Intelectuais; Periódicos de Cultura; 

Moçambique; Gazeta de Artes e Letras; Revista Tempo; Diálogo; Notícias da Beira 
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ABSTRACT 

 

By taking control of Mozambique after a decade of armed struggle against Portugal in 

1974, FRELIMO saw the experience during combat (especially the organization and 

administration of the so called liberated zones) as a guide to the government. The issues 

concerning the ideal of nation-building after independence were dealt based on a 

perspective of not only political, but also social and cultural “modernization”.  

However, that nation’s vision was not unchallenged outside or even within the 

FRELIMO structure. Fractures, disputes and discords in the configuration and 

construction of identity(ies) in Mozambique after independence emerged to public space 

in 1980, and are the main point of the dissertation. From the analysis of Mozambican 

cultural journals, I question whether the homogenizing project of FRELIMO Party was 

in fact hegemonic, not only amongst the rural populations, but even within its urban 

support base. Studied as sources and as research objects, the cultural journals, 

particularly the Gazeta de Artes e Letras (Arts and Letters Gazette), part of the weekly 

magazine Tempo, and the session Diálogo (Dialog), firstly a part of the newspaper 

Notícias da Beira, represent an important initiative of Mozambican intellectuals trying 

to promote discussions on various aspects of nation-building that followed the 

revolution. These periodicals served then as spaces for debate in a time of rallies, 

allowing the voicing of grievances over the direction of both the models of country and 

citizen proposed (or imposed) by FRELIMO. 

 

Keywords: Nation-building; Intellectuals; Cultural Journals; Mozambique; Gazeta de 

Artes e Letras; Tempo magazine; Diálogo; Notícias da Beira 
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INTRODUÇÃO 

 

As construções nacionais e o nacionalismo já foram abordados por diversos 

autores sob diferentes prismas. Na contemporaneidade, a partir do marco da 

consolidação burguesa no poder político no final do século XVIII, o sentido moderno 

do vocábulo “nação” passa a ser fundamentado na congruência com o Estado em uma 

entidade única e soberana, concretizada em um território no qual os habitantes 

pretensamente compartilham uma identidade comum e uma noção de “cidadania” (cf.: 

ANDERSON, 2008; GELLNER, 1994; HOBSBAWM, 1991). No entanto, haja vista a 

dinamicidade e ambiguidade de um processo mutável, ambíguo e relativamente recente 

(“longe de ser universal”), E. J. Hobsbawm aponta que quaisquer definições objetivas 

baseadas em língua ou etnia “falharam pela óbvia razão de que, dado que apenas alguns 

membros da ampla categoria de entidades que se ajustam a tais definições podem, em 

qualquer tempo, ser descritos como ‘nações’, sempre é possível descobrir exceções” 

(HOBSBAWM, 1991: 15). Com o intuito de analisar principalmente o processo na 

Europa entre os séculos XVIII e XX das articulações e disputas que simultaneamente 

visavam e eram influenciadas por este modelo de edificação “nacional”, o autor então 

define a nação moderna como 

um Estado ou corpo de pessoas que aspiram formar um Estado [que] 

difere em tamanho, escala e natureza das comunidades reais com as 

quais os seres humanos têm se identificado através da história. É uma 

‘comunidade imaginada’ que pode preencher o vazio emocional 

causado pelo declínio, desintegração, ou falta de redes de 

relacionamentos ou comunidades humanas reais (HOBSBAWM, 

1991: 63). 

 

Este conceito, portanto, defende que o ideal de nação, ainda que baralhado à 

aspiração de consolidação do Estado (e da autoridade estatal), tem nos elementos de 

reconhecimento coletivo fatores de união e solidificação, assim como de atribuição de 

direitos e deveres. Hobsbawm “toma emprestada” o termo cunhado por B. Anderson 

(2008), que advoga por um traço imaginado (e comunitário) da nação, e não meramente 

imaginário, já que toda relação coletiva que exceda em dimensão as relações face a face 

necessita de traços de reconhecimento supralocais, e estes adquirem papel como fatores 

de coesão. Anderson faz esta distinção especialmente em contraposição às concepções 

de E. Gellner, que sustenta uma definição de nacionalismo que “no sólo está supeditada 

a una definición previa y asumida del estado: parece, asimismo, que el nacionalismo 
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sólo emerge en situaciones en las que la existencia del estado se da ya por supuesta” 

(GELLNER, 1994: 17)
1
. Segundo este estudioso, o Estado “não é o despertar das 

nações para a autoconsciência: ele inventa nações onde elas não existem” (GELLNER, 

1964 apud ANDERSON, 2008: 32. Grifo do autor). Anderson, por sua vez, afirma que 

uma nação 

é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das 

nações jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da 

maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a 

imagem viva da comunhão entre eles. [...] E, por último, ela é 

imaginada como uma comunidade porque, independentemente da 

desigualdade e da exploração efetivas que possam existir dentro dela, 

a nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem 

horizontal (ANDERSON, 2008: 32-34. Grifos do autor). 

 

No entanto, a historiografia e interpretações mais recentes questionam até que 

ponto realmente foi criada uma “imagem viva de comunhão” e “profunda camaradagem 

horizontal” nas sociedades, uma vez que não raro predominou neste processo a 

violência (simbólica e física). O próprio Anderson afirma em sua obra que, não obstante 

tanto a nacionalidade quanto o nacionalismo serem produtos históricos de uma época, 

“depois de criados, esses produtos se tornam ‘modulares’, capazes de serem 

transplantados com diversos graus de autoconsciência para uma grande variedade de 

terrenos sociais, para se incorporarem ou serem incorporados a uma variedade 

igualmente grande de constelações políticas e ideológicas” (ANDERSON, 2008: 30). 

Este questionamento é excepcionalmente acentuado nas análises sobre as 

sociedades colonizadas dos continentes asiático e africano em finais do século XIX, e 

mesmo sobre as tentativas de construção nacional após a descolonização no século XX. 

Estudiosos como E. Said, H. Bhabha, P. Chaterjee e G. Balakrishnan, ao abordarem 

estes processos apontam a importância do aparato de dominação cultural do 

imperialismo e suas influências nas múltiplas e seletivas apropriações de ideias antes, 

durante e após as independências. 

Said procura em sua obra “Cultura e Imperialismo” traçar e examinar “a maneira 

pela qual os processos imperialistas ocorreram além do plano das leis econômicas e das 

decisões políticas, e – por predisposição, pela autoridade de formações culturais 

identificáveis, pela consolidação contínua na educação, literatura, artes visuais e 

musicais [...]” (SAID, 2011: 45-46). O autor assinala o papel e relevância que o 

                                                 
1
 “não só está submetida a uma definição prévia e assumida do estado: parece, também, que o 

nacionalismo só emerge em situações nas quais a existência do estado é tida como certa”. Todas as 

traduções e, consequentemente, quaisquer eventuais dubiedades são de minha responsabilidade. 
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imperialismo teve não só na formação do imaginário cultural europeu, mas também na 

construção dos imaginários e identidades após a colonização já que, 

embora tal era [colonial] possuísse claramente uma identidade toda 

própria, o significado do passado imperial não se encerra apenas 

dentro dela, tendo se introduzido na realidade de centenas de milhões 

de pessoas, onde sua existência como memória coletiva e trama 

altamente conflituosa de cultura, ideologia e política ainda exerce 

enorme força (SAID, 2011: 43-44). 

 

É neste sentido que P. Chaterjee (2000) entende o nacionalismo como parte da 

dominação (e imaginário) imperialista, e o discurso nacionalista anticolonial uma 

derivação (“discurso derivativo”) desta dominação. Este discurso, portanto, resultou 

segundo o autor em um “nacionalismo de elite” e em um processo de independência 

excludente, pois os líderes, fortemente influenciados pelas ideias de nação e Estado 

europeus, desconsideraram características e concepções sociais e de organização que 

não se encaixavam nos seus projetos “nacionais”. 

Em África este processo é particularmente complexo
2
, uma vez que a dominação 

colonial “efetiva” a partir século XIX
3
 consolidou fronteiras exógenas

4
 às sociedades e 

culturas africanas locais. Uma das consequências deste processo histórico foi a tentativa 

de construção nacional pelos movimentos anticoloniais independentistas sobre as bases 

territoriais e de fronteiras herdadas do período colonial. No entanto, é importante 

apontar que este foi (e ainda é) um processo dinâmico e longe de estático, e o exemplo 

da semelhança (e não correspondência) das fronteiras dos territórios coloniais africanos 

em 1914 (Figura 1) e as fronteiras dos países em 2011 (Figura 2) apontam 

continuidades, mas também rupturas igualmente relevantes. 

 

 

 

 

                                                 
2
 A utilização do verbo no presente não é casual, uma vez que em muitos aspectos este é um processo 

ainda em curso (e de certa forma até incipiente). 
3
 A ata da Conferência de Berlim, de 26 de fevereiro de 1885, estabelecia como uma das condições para a 

o reconhecimento da dominação por uma nação europeia de terras no continente africano pelas demais 

nações a “ocupação efetiva” do território. O artigo 35 do capítulo VI da referida ata, que versa sobre 

as “Condições essenciais a serem preenchidas para que ocupações novas nas costas do continente 

africano sejam consideradas como efetivas” estabeleceu que “as Potências signatárias da presente Ata 

reconhecem a obrigação de assegurar, nos territórios ocupados por elas, nas costas do Continente 

africano, a existência de uma autoridade capaz de fazer respeitar os direitos adquiridos e, 

eventualmente, a liberdade do comércio e do trânsito nas condições em que for estipulada” (Ata da 

Conferência de Berlim, 26 de Fev. de 1885. In: BRUNSCHWIG, 1974: 90). 
4
 Utilizo o termo “exógenas”, e não “artificiais” por entender que todas as fronteiras são artificiais. 
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FIGURA 1 – A África em 1914 

 

Fonte: OLIVER e FAGE, 1962 apud. BOAHEN, 2010 
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FIGURA 2 – Divisão política da África em 2011, com destaque para Moçambique 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Um exemplo ainda mais representativo para este estudo da influência das 

fronteiras coloniais na administração dos novos países africanos é a congruência do 

desenho do território e das divisões provinciais de Moçambique antes e após a 

independência (Figuras 3 e 4). Segundo G. Cistac, a transição da ordem administrativa 

colonial para a socialista não foi difícil, uma vez que 

[a] produção de normas jurídicas pelo aparelho de Estado com a 

finalidade de trazer à Administração a unidade, fiel executora das 

orientações decididas pelo partido FRELIMO, permitiu desenvolver 

um certo gosto pela racionalidade formal. Tanto como na ordem 

jurídica liberal, a ordem jurídica socialista implica que o conjunto dos 

órgãos da administração do Estado devem respeitar e aplicar as 

normas superiores lavradas pelos detentores do poder de Estado. Os 

sistemas continuam caracterizados pela hierarquia das normas. Assim, 
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o terreno mantinha-se fértil para o desenvolvimento do sistema de 

administração executiva em Moçambique (CISTAC, 2009). 

 

No entanto, é importante notar que o paralelismo entre os sistemas jurídicos não é 

tão simples quando se leva em consideração tanto objetivo quanto métodos de cada 

governo. Se é possível admitir uma predisposição pela manutenção de uma hierarquia 

estatal como promotora da governança, a visão da ordem político-social que se tenta 

construir após a independência difere enormemente daquela colonial (como será visto 

no capítulo 2). 

 

FIGURA 3 – Carta de Moçambique e divisões administrativas – República 

Portuguesa, 1973 

 

Fonte: Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) –Centro de 

Documentação e Informação 
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FIGURA 4 – Divisão administrativa da República Popular de Moçambique, 1976  

 

 

Fonte: Direcção Nacional de Geografia e Cadastro – DINAGECA 

 

Destarte, os projetos de formação nacional e do Estado nas ex-colônias são ainda 

mais peculiares do que os seus antecessores dos séculos XVIII e XIX por partirem das 

acepções dos dominadores, almejando assim englobar diferentes grupos 

socioeconômicos, étnicos e culturais a partir de aspirações de futuro e ideais que nem 

sempre condiziam com as realidades locais palpáveis. É necessário, portanto, 

problematizar aqui as concepções apregoadas de Estado, nação e cidadania pelos 

nacionalismos anticoloniais independentistas que se sagraram vitoriosos contra as 

antigas metrópoles, já que estes não raro sustentavam discursos oficiais que 

significaram na prática tentativas de construção de uma única identidade nacional 
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impositiva, homogeneizante (CHATERJEE, 2000) e pedagógica (BHABHA, 1998) 

sobre os territórios e as populações ora controlados. 

Ao atentar para a multiplicidade (e eventuais contradições) das concepções 

identitárias principalmente nestes jovens países, evita-se resumir a nação à versão 

oficial do Estado (cf.: BALAKRISHNAN, 2000: 221). Assim, apesar destes discursos 

oficiais (e estatais) normalmente remeterem o surgimento de um “sentimento nacional” 

derivado da oposição à dominação externa das nações europeias, é manifesto que a 

nação propagandeada não era necessariamente compartilhada pelos diversos grupos 

dentro dos pretendidos territórios das novas nações. Qualquer definição demasiado 

rígida ou determinista das relações entre consolidação nacional em África e a formação 

de identidade e imaginário comuns na luta contra o colonialismo não se enquadra em 

um processo tão complexo e imbricado de apropriações e disputas, que envolve (ou pelo 

menos pretende envolver) a formação da sociedade como um “todo”. 

Trabalhos acadêmicos como Sure Road? Nations and Nationalism in Guinea, 

Angola and Mozambique, organizado por E. Morier-Genoud (2012), objetivam 

exatamente afastar uma pretensa relação causal entre processo de independência e 

nacionalismo. Dentro desta coletânea, M. Cahen afirma que durante a dominação 

portuguesa 

spaces like “Angola” and “Mozambique” (as well as “Gambia” or 

“Senegal”) have only a colonial relevance, not a colonial and national 

one […]. Why would the Ndaus of Núcleo Negrófilo de Manica e 

Sofala, in the fifties, or the Macondes of Mueda in 1960, fight for 

“Mozambique”, something almost completely foreign to them? They 

wanted to free the land, their land, and had no reason to accept the 

piece of land the coloniser had outlined on the map. (CAHEN, 2012: 

8)
5
 

 

Sobre este aspecto, autores como o já citado Cahen (2012), Chabal (1994 e 2008) 

e Sumich (2008) entendem a formação das nações pós-coloniais como modernidades 

imaginadas. Este conceito de P. Chabal adapta a já mencionada definição das nações 

como “comunidades imaginadas” cunhada por B. Anderson, e sustenta que os projetos 

de construção nacional africanos primavam pelo projeto de futuro em detrimento das 

                                                 
5
 “espaços como ‘Angola’ e ‘Moçambique’ (assim como ‘Gâmbia’ ou ‘Senegal’) tinham uma relevância 

apenas colonial, não colonial e nacional [...]. Por que os Ndaus do Núcleo Negrófilo de Manica e 

Sofala [habitantes da região central do território colonial português em Moçambique], nos anos 1950, 

ou os Macondes de Mueda [região norte] em 1960 lutariam por ‘Moçambique’, algo completamente 

estrangeiro para eles? Eles queriam libertar as terras, suas terras, e não tinham motivos para aceitar as 

porções de terra que o colonizador havia traçado no mapa”. 
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“experiências tradicionais”
6
. Para Chabal, “as novas elites africanas estavam inclinadas 

a consolidar os antigos territórios coloniais em países viáveis, unindo as diversas 

comunidades étnicas e oferecendo ao país uma visão modernizadora do futuro” 

(CHABAL, 2008: 42). O domínio do Estado era visto como etapa antecessora da 

formação nacional, que deveria ser guiada por um Estado forte após as independências 

(CHABAL, 2002: 51; MACHIANA, 2001: 40). Sobre este processo, J. Sumich afirma 

que 

tratava-se de uma visão grandiosa de modernização construída com 

base nas raízes e preconceitos do grupo [as elites educadas africanas], 

que tendia a ver os camponeses, a grande maioria da nação, como 

tabula rasa, ou seja, algo que podia ser completamente remodelado de 

acordo com os seus planos para o futuro (SUMICH, 2008: 326). 

 

É importante notar, no entanto, que esta visão das sociedades e culturas locais 

como completa tabula rasa não corresponde inteiramente às visões engendradas pelos 

independentistas. Amílcar Cabral, líder do Partido Africano para a Independência da 

Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e uma das principais influências intelectuais da luta pela 

independência na África lusófona, exorava pela direção das variadas expressões 

culturais locais a fim de se “definir progressivamente uma cultura nacional”, a partir da 

apropriação e utilização de aspectos da cultura popular. Liderados pelos intelectuais 

colonizados que deveriam se “reafricanizar” durante o processo de luta e no contato 

com as massas, 

o movimento de libertação deve ser capaz de nele [no panorama 

cultural] distinguir o essencial do secundário, o positivo do negativo, o 

progressivo do reaccionário, para caracterizar a linha mestra da 

definição progressiva de uma cultura nacional. Para que a cultura 

possa desempenhar o papel importante que lhe compete no âmbito do 

desenvolvimento do movimento de libertação, este deve saber 

preservar os valores culturais positivos de cada grupo social bem 

definido, de cada categoria, realizando a confluência desses valores no 

sentido da luta, dando-lhes uma nova dimensão – a dimensão nacional 

(CABRAL, 1995: 227). 

 

Para os movimentos anticoloniais, “political independence would provide the 

necessary circumstances for the autonomous development of national cultures, and 

African leaders soon recognized the importance of controlling both political and cultural 

                                                 
6
 Apesar de concordar com o cerne do argumento, vale afirmar que ambos não são mutuamente 

excludentes: apropriações não são raras, como no próprio caso da utilização da resistência de 

Gungunhane à invasão portuguesa pela Frente de Libertação de Moçambique - FRELIMO. Além 

disso, essas mesmas tradições podem ser vistas como expressões de hierarquia, leituras de passado e 

disputas simbólicas, e devem, portanto, também ser historicizadas a partir do prisma do “imaginado”. 



 

 

21 

 

mechanisms” (THOMAS, 2002: 6)
7
. Assim, a própria concepção e edificação da nação 

pelos vitoriosos nas lutas de independência, como sugere a citação de Thomas, 

englobam os aspectos culturais. Os novos líderes dos Estados africanos tentaram ao 

mesmo tempo se apropriar de bens simbólicos que convinham ao seu projeto 

“nacional”, e fundar seus próprios símbolos e cânones em “estratégias complexas de 

identificação cultural e de interpretação discursiva que funcionam em nome ‘do povo’ 

ou ‘da nação’ e os tornam sujeitos imanentes e objetos de uma série de narrativas 

sociais e literárias” (BHABHA, 1998: 199), tomando principalmente a luta pela 

libertação como ponto de partida da nova nação. Se Cabral afirmava a primazia dos 

movimentos de libertação para guiar e selecionar os elementos revolucionários na 

cultura popular para a construção da nação, outros, como Frantz Fanon, explicitamente 

defendiam a luta pela independência como o próprio elemento fundador da cultura 

nacional: 

a cultura nacional não é o folclore em que um populismo abstrato 

acreditou descobrir a verdade do povo. É primeiro o combate pela 

existência nacional que desbloqueia a cultura, abre-lhe as portas da 

criação. [...] É preciso, primeiro, que o restabelecimento da nação dê 

vida, no sentido biológico do termo, à cultura nacional” (FANON, 

2013: 268-280). 

 

Faz-se necessário, contudo, questionar se as noções e ações dos comandantes dos 

novos Estados africanos após a independência eram as únicas interpretações possíveis 

do que estes novos países eram e/ou deveriam ser. Para suscitar e fundamentar este 

problema em suas dimensões teórica e histórica escolhi o privilegiado percurso de 

Moçambique após sua independência, ocorrida a 25 de junho de 1975. A distinção dos 

periódicos de cultura do país permite problematizar tanto as diretrizes quanto os limites 

das políticas culturais em um país em formação, uma vez que, como apontam as 

epígrafes que abrem este trabalho, é na arte que surgem as primeiras fraturas, as 

primeiras expressões de dissenso nos discursos que se propõem hegemônicos. 

A fim de analisar o caso moçambicano, escolhi dois periódicos de cultura 

representativos no cenário moçambicano tanto pela época quanto pelas propostas que 

engendraram. Tanto a página Diálogo, parte integrante do jornal Notícias da Beira 

(NB), quanto a Gazeta de Artes e Letras (GAL), esta um suplemento cultural da revista 

Tempo, foram fundadas durante o período de tentativa de construção socialista nos 

                                                 
7
 “a independência política promoveria as circunstâncias para o desenvolvimento autônomo das culturas 

nacionais, e os líderes africanos logo reconheceram a importância de controlar ambos os mecanismos 

político e cultural” 
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primeiros anos após a independência, e posteriormente ao III Congresso da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO), no qual a Frente de Libertação Nacionalista 

oficialmente se definiu como Partido Marxista-Leninista de Vanguarda. Nesta 

conjuntura, estes periódicos se destacam pela tentativa de promover o debate sobre 

questões muitas vezes sensíveis sobre nação e literatura durante a mencionada tentativa 

de construção de uma “cultura nacional”, nem sempre estando de acordo com a direção 

da FRELIMO. 

Assim, a discussão sobre a literatura assume papel central neste debate. A ideia de 

uma literatura nacional é complexa e dá azo a múltiplas visões sobre o tema: “o que é 

nacional”, “o que é ser moçambicano” e “a partir de quando é possível afirmar a 

existência desta identidade/identificação” são algumas das questões que permearam, e 

permeiam ainda hoje, os estudos marcadamente teóricos e a própria produção literária 

de Moçambique. Estudos acadêmicos de reconhecida importância reiteram a relação 

entre a construção da imagem e da identidade moçambicanas e a literatura e, em 

especial, a primazia da chamada Poesia de Combate neste processo, seguindo a 

premissa de que “o problema da Nação é também o problema da influência das políticas 

estatais referentes à produção literária” (BRENNAN, 1995: 58). Esta chave de análise 

sobre o Estado e suas políticas culturais, no entanto, limita as possibilidades de 

interpretação. A presente pesquisa, valendo-se de documentação primária inédita em um 

estudo acadêmico, mostra-se pertinente para o debate, pois aponta uma nova 

interpretação ao questionar a adjetivação da Poesia de Combate como única expressão 

da produção e prática literária moçambicana no período imediatamente posterior à 

independência política. 

Na visão da Frente de Libertação de Moçambique, esta Poesia de Combate 

somava-se à imprensa escrita, radiofônica e inclusive a audiovisual (através do Jornal 

Cinematográfico Kuxa Kanema, produzido pelo Instituto Nacional de Cinema – INC), 

como importantes ferramentas
8
 da construção da cultura nacional e da própria nação. 

Incentivada e propagandeada pela FRELIMO como a nova e singular identidade 

moçambicana pós-independência, tal entendimento sobre Poesia de Combate é 

problematizado nesta dissertação a partir da análise das expressões públicas dissonantes 

                                                 
8
 O emprego do termo não é gratuito tendo em vista a pretensão utilitária de ambas literatura e 

imprensa, visível na ambicionada submissão da forma ao conteúdo (político e pedagógico), assim 

como nas escolhas em relação à poesia. Exemplar é a opção pela língua do colonizador nas produções 

literárias: “os poemas [de combate] tinham uma função – uma única função – e dentro dessa função 

surge a utilização da língua portuguesa. Utilização como instrumento e não como adorno, exactamente 

como a espingarda utiliza a bala ou o morteiro usa a granada” (FRELIMO, 1977: 4-5). 
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ao projeto frelimista, empregadas sobretudo a partir dos já citados periódicos de cultura 

Diálogo e Gazeta de Artes e Letras. 

 

A relação entre cultura, literatura e representação(ões) de Moçambique é histórica 

e já foi tema de diferentes estudos. Podemos traçar tal relação desde o período da 

dominação colonial portuguesa, como o faz F. Noa em Império, mito e miopia (2002), 

uma rica análise das relações entre o Império português, a chamada literatura colonial e 

as visões metropolitanas sobre a população e território moçambicanos, desde as 

temáticas à recepção destas obras
9
. Outro trabalho que merece destaque é a análise de F. 

Rodrigues (2010) sobre a ação estatal para a legitimação do colonialismo através dos 

concursos literários, notadamente o Concurso de Literatura Colonial da Agência Geral 

das Colónias, que durou de 1926 até o início dos anos 1950.  

Os trabalhos abordam a visão imperial de Portugal e sua constante referência à 

‘memória ancestral’ de heroicos descobridores que, por um impulso 

sagrado, levaram às diversas partes do mundo o domínio português e a 

fé cristã, católica. Assim, a exploração e a conquista faziam parte da 

missão de um povo escolhido por Deus para partilhar valores 

espirituais com outros povos” (HERNANDEZ, 2005: 579), 

 

relegando (se tanto) a um segundo plano a população local autóctone e os assimilados
10

. 

Como afrima Noa, “vocábulos como ‘selvagem’, ‘mato’, ‘primitivo’, etc., são 

reveladores do facto de a acção civilizadora – leia-se colonizadora – aparecer como um 

acto providencial. Não é, pois, por acaso que o discurso colonial, no seu todo, se 

apresenta com um pendor essencialmente autojustificativo” (NOA, 2002: 49). 

Contudo, membros da elite colonial moçambicana questionaram e denunciaram 

este modelo, em particular, por meio da imprensa e da literatura. Segundo Eduardo 

Mondlane, intelectual de carreira consolidada nos EUA e na ONU, e que se tornou o 

primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, foram “the most educated 

                                                 
9
 “Em todo o caso, falar da literatura colonial, na generalidade, significa ter em atenção à forma como é 

feita a salvaguarda de um ideário, explícito ou implícito, identificado como um universo civilizacional 

e cultural específico que, sobrepondo-se a outros ideários (africano, americano e asiático), se institui 

como dominante” (NOA, 2002: 27). Desta forma, ainda que apresente Moçambique como temática ou 

pano de fundo, esta literatura não é considerada moçambicana pelos seus temas e abordagem que 

reverberavam os ideais do Império. Atualmente, esta produção é rechaçada também do cânone 

português como expressão de literatura “menor”. 
10

 “Considerava-se ‘indígena’ todo indivíduo de raça negra ou que dela descendesse, cujos usos e 

costumes fossem comuns àquela raça que não tivesse ‘evoluído’ para a categoria de assimilado. [...] 

[Para que fosse considerado ‘assimilado’, este deveria] ser natural das províncias portuguesas; ser 

maior de idade; e ser capaz de ter o pleno uso dos direitos civis e políticos inerentes aos cidadãos 

portugueses. Esta última condição dependia de os povos negros provarem ter deixado seus usos e 

costumes, demonstrando conhecimento de outros, próprios da cultura portuguesa” (HERNANDEZ, 

2008: 513) 



 

 

24 

 

mulattos, the intellectuals, who have been able to give expression to this: they were very much 

involved in the early anticolonialist political agitation and in the early manifestations of 

nationalism […]”
11

 (MONDLANE, 1969: 53). 

Ao corroborar esta perspectiva, alguns autores apontam a construção da 

identidade moçambicana em poemas feitos ainda durante a dominação portuguesa, 

como os de Noémia de Souza e José Craveirinha, distinguidos como expressões 

fundadoras da moçambicanidade. Segundo N. Saúte, em artigo nomeado Identidade em 

Literatura para a revista Savana (17.04.1998), “Craveirinha não só reclama um espaço, 

ele batiza-o. A ideia de uma moçambicanidade vem da sua poesia [...]. José Craveirinha 

simboliza muito bem o poeta como consciência primeira, do território de uma nova 

identidade que é preciso construir [...]”. 

A cúpula política da FRELIMO, no entanto, não compartilhava inteiramente desta 

acepção, sobretudo durante a guerra de libertação. Apesar de Mondlane apontar no 

trecho supracitado as manifestações contra o domínio português como sendo as 

“primeiras manifestações de nacionalismo”, ele mesmo conclui o raciocínio afirmando 

que a distância entre a posição privilegiada destes intelectuais e o “povo comum”
12

 os 

impedia de fazer uma literatura “verdadeiramente nacional”. Esta visão reverbera as 

concepções de Frantz Fanon sobre a evolução cultural nacional
13

 (cf. BASTO, 2006; 

FANON, 2013). O autor martinicano utiliza o exemplo da literatura para estabelecer três 

momentos das expressões culturais produzidas em África: 1) o período assimilacionista 

(cópia do padrão europeu); 2) as obras de lamento, revolta e denúncia (não sendo parte 

do “povo”, o intelectual valoriza um lado “africano” genérico e desconexo da realidade 

– portanto, segundo Fanon, um vão apelo ao exotismo); e, finalmente, 3) a literatura de 

combate, única que poderia ser chamada efetivamente de nacional (cf.: FANON, 2013: 

255-256). 

                                                 
11

  “os mulatos mais educados, os intelectuais, quem conseguiram dar expressão a isto [a não 

identificação com os portugueses]; eles estavam muito envolvidos com as primeiras agitações 

políticas anticolonialistas e nas primeiras manifestações de nacionalismo [...]”. 

As citações de MONDLANE, 1969 estão em inglês pois assim foram originalmente concebidas, já 

que a obra The Struggle for Mozambique foi redigida para divulgar internacionalmente a luta de 

libertação promovida pela FRELIMO. Como dito anteriormente, Mondlane construiu sua vida 

acadêmica nos Estados Unidos da América, e, portanto, era fluente em inglês, visto à época como o 

melhor idioma para a propagação mundial da luta por Moçambique. 
12

 A categoria “povo comum” ou “cidadão comum” é de difícil definição exata, mas correspondia para 

os ideólogos da FRELIMO aos trabalhadores rurais e urbanos. 
13

 É importante ressaltar, contudo, que J. Luís Cabaço refuta uma influência predominante de Fanon no 

pensamento político e revolucionário da FRELIMO. Segundo o autor (que foi combatente da 

FRELIMO durante as lutas de libertação), “a principal discordância girava em torno da importância 

revolucionária concedida por Fanon à espontaneidade das massas camponesas e a consequente 

‘legitimação’ da violência” (CABAÇO, 2007: 398). 
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Segundo a acadêmica Maria-Benedita Basto, em seu trabalho A Guerra das 

Escritas, há grande correspondência entre esta classificação e a periodização proposta 

pela FRELIMO para teorização do seu cânone literário nacional: para a Frente, e de 

modo semelhante às concepções dos movimentos anticoloniais independentistas da 

África portuguesa, como Cabo Verde e Angola, a “literatura evolui do lamento para a 

palavra de ordem e um novo modelo surge, a literatura de combate, sempre que uma 

luta de libertação nacional se produz” (BASTO, 2006: 73. Grifo do autor). Neste 

sentido, também autores como Manoel de Souza e Silva (1996) enfatizam o papel da 

literatura de combate como fio condutor da “evolução” de uma literatura produzida em 

Moçambique para uma literatura moçambicana, corroborando as concepções da 

FRELIMO, que concebia a literatura de uma forma algo pedagógica, modernizadora e 

homogeneizante na construção de uma nova sociedade e de um “homem novo”. 

No entanto, apesar dos discursos do partido remeterem ao surgimento de uma 

“essência nacional” (ou moçambicanidade) advinda da resistência à dominação externa, 

a Poesia de Combate e a nação propagandeada pela FRELIMO não eram 

necessariamente compartilhados pelos diversos grupos étnico-linguísticos dentro do 

espaço-Moçambique
14

. Assim, devido às crenças ideológicas das elites educadas 

normalmente fora do continente africano que tomaram as rédeas do novo Estado, em 

função do anseio de alcançar o “futuro revolucionário” e a “modernidade”, a vida da 

população sofreu mudanças verticais, tanto pela mudança abrupta de paradigma das 

relações sociais e função/lugar do Estado como mediador destas relações, quanto no 

sentido de imposição “do topo para a base”. No intuito de promover a “transformação 

política, a integração nacional e a democracia popular” (cf.: ISAACMAN, 1978), as 

estruturas de poder locais foram substituídas pelas Assembleias Populares e órgãos 

ligados à FRELIMO, como a Organização da Mulher Moçambicana (OMM) e os 

Grupos Dinamizadores (GD’s). Estas mudanças (muitas vezes impostas) não vieram 

sem conflitos com as estruturas e práticas tradicionais, chamadas pejorativamente de 

“obscurantismo”, “tribalismo” e “regionalismo”. Ademais, a própria estrutura de 

organização territorial e econômica foram substituídas em algumas localidades pelas 

                                                 
14

 J. L. Cabaço utiliza a terminologia espaço-Moçambique para marcar a diferença entre este e a nação-

Moçambique, que constituía (e, de certa forma, ainda constituí) mais um horizonte de expectativa do 

que o reconhecimento identitário nacional efetivo (cf. CABAÇO, 2007). 
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vilas comunais, muitas vezes gerando disputas entre as antigas autoridades (linhageiras) 

e as novas lideranças
15

. 

Em discurso proferido antes do colóquio “Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa: à procura da identidade nacional e individual”, realizado no ano de 1984 

em Paris
16

, Eugênio Lisboa, crítico literário e ensaísta moçambicano, afirmou que 

falamos sempre demasiado do que não sentimos o suficiente e 

gabamo-nos sobretudo das conquistas que não fazemos. [...] A busca 

da identidade, comandada de cima, pode muito bem assumir a forma e 

emitir o cheiro de um mau programa nacionalista (no pior sentido), 

para efeitos políticos de valor ético duvidoso. [...] No meio de tudo 

isto, ao pobre do povo e ao pobre do artista, fica-lhe o fado triste de 

dançarem conforme a música que lhes tocam, mudando de identidade 

como quem muda de camisa [...] (LISBOA apud COUTO, 1987: 16-

17). 

 

Esta denúncia expõe a imposição governamental e, de certa forma, as aspirações 

da FRELIMO de guiar as expressões culturais após a independência. Como exemplos 

da resistência à estas aspirações, é costumeiro dentro da bibliografia sobre o período 

haver uma constatação de que a superação do modelo uniformizador promovido pela 

FRELIMO foi feita em particular por meio da literatura contemporânea. G. Matusse, em 

A construção da imagem de moçambicanidade em José Craveirinha, Mia Couto e 

Ungulani Ba Ka Khosa (1993), M. Tedesco, em Narrativas da moçambicanidade 

(2008) e Ana M. Leite, em Literaturas africanas e formulações pós-coloniais (2003) 

veem os autores que escrevem sobretudo desde meados dos anos 1980, como Mia 

Couto, Ba Ka Khosa, Eduardo White e Paulina Chiziane, como expressões da(s) 

identidade(s) moçambicana(s) que emergiram em contraposição ao modelo da Poesia de 

Combate. 

A própria concepção da moçambicanidade é posta em discussão: a “essência 

nacional” em José Craveirinha é confirmada em contraposição à experiência da 

repressão e violência do Estado português, como pode ser visto no poema “Aparências”, 

escrito por Craveirinha enquanto preso político nos anos 1960: 

[...] à sedutora persuasão das ameaças 

pela décima segunda vez humildemente 

                                                 
15

 Como será visto no capítulo 2, foram em parte estes conflitos entre as práticas tradicionais e as visões 

“modernizantes” da FRELIMO que fomentaram o conflito interno após a independência (cf.: 

GEFFRAY, 1991). 
16

 É digno de nota apontar que este colóquio, apesar de realizado em terras europeias, recebeu atenção da 

imprensa de Moçambique, sendo representativo, portanto, não só da importância dada pela imprensa à 

literatura, mas também das expressões de fragmentação e descontentamento com o projeto central do 

Estado a partir de meados dos anos 1980 (cf.: Diário Popular, 08 ago. 1984, “Colóquio Internacional 

sobre a Literatura Africana de Língua Portuguesa”). 
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pensar: Não sou luso-ultramarino 

SOU MOÇAMBICANO” (CRAVEIRINHA apud SILVA, 1996: 69). 

 

Já em Mia Couto
17

, por outro lado, esta moçambicanidade é relacionada à 

multiplicidade dos aspectos ditos tradicionais e linguísticos. A ficcionalização da 

linguagem, os neologismos e o apelo ao realismo fantástico, elementos predominantes 

na obra de Couto, são um esforço para desconstruir a língua portuguesa, e assim se 

“distanciar do seu modelo original [o português da antiga metrópole], de uma atitude e 

de uma postura de ruptura e, consequentemente, de produção de um efeito de 

moçambicanidade” (MATUSSE, 1993: 88). Ao semanário Tempo, Couto afirma que 

a proposta contida em Vozes Anoitecidas [livro de contos publicado 

em 1986] é a de uma maneira moçambicana de contar histórias 

moçambicanas, usando a língua portuguesa. [...] As alterações da 

língua portuguesa [contidas na obra] têm uma lógica que ultrapassa o 

domínio linguístico e que traduzem uma outra apreensão do mundo e 

da vida (Tempo, 12 dez. 1986 apud MATUSSE, 1993: 88). 

 

É relevante notar que a grande maioria das análises citadas seguem periodizações 

que possuem uma lógica similar de evolução literária. Desde a concepção da 

FRELIMO, influenciada pelo citado “paradigma fanoniano”
18

 de evolução literária, até 

tentativas mais recentes de classificar a literatura da África lusófona (cf. CHABAL, 

1996; FONSECA e MOREIRA, 2007 e LARANJEIRA, 1995), a independência 

nacional é posta como principal referência. 

No entanto, estas classificações e periodizações pouco aludem às expressões 

contestatórias durante o período das lutas anticoloniais e logo após a independência, ou 

mesmo às expressões dissonantes dentro do partido único, em parte por acatar o 

discurso da FRELIMO ao expor a Poesia de Combate como sinônimo da poesia 

moçambicana produzida no período entre as lutas de libertação e a primeira década 

como país independente. Como afirma M-B. Basto, “é frequente ver-se sublinhada em 

trabalhos de análise literária a importância dos anos [19]80 na literatura moçambicana 

como anos de viragem, reenviando para a publicação da revista Charrua (1984) ou para 

o livro Ualalapi (1987) de Ungulani Ba Ka Khosa como seus momentos decisivos” 

(BASTO 2006: 44). Com isso, negligencia-se o final da década de 1970 e o início da 

década de 1980, que constituem de fato 

                                                 
17

 Talvez o romancista, poeta e cronista moçambicano atual mais reconhecido internacionalmente, Mia 

Couto exerceu cargos de direção na Agência de Informação de Moçambique (AIM) de 1976 a 1979 e 

também na revista Tempo (de 1979 a 1981) e no jornal Notícias de Maputo (entre 1981 e 1985) 

(Informações disponíveis em: <http://www.cienciahoje.pt/index. php? oid=2922&op=all> Acessado 

em 14/05/2012). 
18

 A expressão sobre a classificação literária de Fanon é de M-B. Basto (2006). 
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o ponto de fractura público com um pretenso espaço consensual, 

nomeadamente através deste concurso literário nacional [o I Concurso 

Literário Nacional, realizado em 1980] que funcionou como uma 

espécie de catalizador e de ponta visível do iceberg de uma urgência 

de debate, de dar nome às coisas (BASTO 2006: 44. Grifos do 

autor)
19

. 

 

Ao problematizar historicamente a visão de um “salto qualitativo” (temático, 

estético e mesmo político) da geração representada por Mia Couto, Ba Ka Khosa, 

Paulina Chiziane, Eduardo White, entre outros, abre-se as portas para a análise da 

conjuntura e das expressões políticas e literárias que permitiram o sucesso da 

emergência destes autores. Assim como defende P. Chatterjee, “a tarefa consiste em 

traçar, em suas historicidades mutuamente condicionadas, as formas específicas que 

surgiram, de um lado, no campo definido pelo projeto hegemônico da modernidade 

nacionalista, e, de outro, nas numerosas resistências fragmentadas a esse projeto 

normalizante” (CHATERJEE, 2000: 237). 

Com o intuito de evidenciar os relatos não concordantes, o debate e o dissenso em 

relação ao discurso da FRELIMO despontam, por sua representatividade, os periódicos 

Diálogo e Gazeta de Artes e Letras. Em expressão de Luís Carlos Patraquim, fundador 

e coordenador da Gazeta, a dissonância estética e temática pela palavra escrita é uma 

atitude de contestação não só a um projeto cultural e literário, mas a um projeto de 

nação “maniqueísta”, e até certo ponto vicioso: “a lógica do poder é perversa [...], não 

estávamos fazendo Moçambique para todos. [...] [As] pessoas falavam do nós coletivo e 

se esqueciam do indivíduo. A literatura feita em Moçambique serviu de trampolim para 

o poder” (LABAN, 1998c: 926-940). 

Nesta dissertação identifico e proponho compreender, a partir destes periódicos e 

das propostas de seus coordenadores, a importância histórica, política e social das 

expressões dentro do – ou contrárias ao – projeto de construção nacional e do “homem 

novo” ambicionado pela FRELIMO. Busco, então, tratar a multiplicidade de projetos de 

nação após a independência de Moçambique a partir de um prisma mais amplo que 

meramente o oficial, compreendendo também expressões dissonantes dentro e fora do 

partido. É sabido que a FRELIMO se apresentava como única alternativa de construção 

nacional e o discurso oficial desempenhava também o papel de encobrir a falta de 

homogeneidade nacional e mesmo partidária, pontos esmiuçados pela presente pesquisa. 

Com este intuito, e partindo também da política cultural frelimista, principalmente após 
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 Como será visto no capítulo 3, proponho que esta fratura pública é anterior a 1980, estando presente já 

na página literária Diálogo, fundada em 1978 dentro do diário Notícias da Beira. 



 

 

29 

 

o já mencionado III Congresso do Partido, em 1977, na qual a FRELIMO se proclama 

Partido Marxista-Leninista de Vanguarda, este trabalho considera a literatura e o debate 

sobre a construção de uma identidade moçambicana privilegiando os suplementos 

periódicos de cultura enquanto espaços nos quais os questionamentos se tornavam 

púbicos. 

Com a documentação pesquisada em arquivos de Portugal, no Brasil e em 

Moçambique, além de arquivos digitais, problematizo efetivamente o cânone literário 

definido pela FRELIMO, e procuro identificar as dificuldades da Frente para impor sua 

hegemonia e as expressões dissonantes que surgiram destes embates. Na Biblioteca 

Florestan Fernandes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), além das obras de referência, tive acesso a 

algumas edições da revista Tempo (1984-1986), que serviram como guia no início da 

pesquisa. Além disso, os arquivos online Mozambique History Net (MHN) e Aluka 

também serviram de referência para a pesquisa na revista Tempo e informações sobre os 

Campos de Reeducação em Moçambique, expostas no capítulo 2. Em Lisboa
20

 foram 

fundamentais os acervos da Fundação Calouste Gulbenkian, na qual encontrei 

importantes contribuições (em especial as autoreflexivas) de Luís Carlos Patraquim 

quando este já residia em Portugal sobre o período no qual esteve em Moçambique. Na 

Biblioteca da Universidade de Lisboa efetivamente consegui ter acesso às obras 

literárias do próprio L. C. Patraquim e de Heliodoro Baptista, além de valiosas obras de 

referência que ajudaram a moldar este trabalho, em especial as referências à página 

Diálogo, página literária que é raramente citada em obras acadêmicas sobre o período 

pós-independência. Já na Biblioteca Nacional de Portugal encontrei e pude consultar 

algumas edições e do Notícias da Beira, tendo o primeiro contato com a Diálogo como 

fonte primária. 

Corroborando a suspeita da relevância da página, conclui que a pesquisa só seria 

completa com uma visita aos arquivos moçambicanos, onde poderia ter acesso à revista 

Tempo de forma integral e ao Notícias da Beira / Diário de Moçambique. A pesquisa foi 

então concluída em arquivos localizados na capital Maputo: no Arquivo Histórico de 

Moçambique estão edições da revista Tempo, e na Biblioteca do Centro de Estudos 

Africanos da Universidade Eduardo Mondlane (CEA/UEM) encontrei importantes 

obras e artigos datados de meados dos anos 1970 que permitiram traçar melhor a 
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 Pesquisa esta que foi possível por ter sido agraciado com o auxílio da Cátedra Jaime Cortesão 

(FFLCH/USP) a partir da tutoria da Profa. Dra. Olga Iglésias, da Universidade Técnica de Lisboa. 
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conjuntura do momento imediatamente posterior à independência e foram fundamentais 

para as reflexões presentes no capítulo 1. Finalmente, especial menção deve ser feita 

aqui ao acervo da sessão de periódicos da Biblioteca Nacional de Moçambique, local 

onde está a maior parte das fontes primárias utilizadas neste trabalho (revista Tempo, 

Notícias da Beira e Diário de Moçambique). Infelizmente, no entanto, a riqueza deste 

acervo, que guarda edições de grande parte da imprensa escrita moçambicana desde o 

início do século XX aos dias de hoje, não encontra o aporte organizacional e estrutura 

física merecidas: apesar da encadernação do material, não há sistema de pesquisa ou 

organização em fundos e pastas, estando os periódicos dispostos em prateleiras sem 

maiores referências além do nome e dos anos das publicações. 

O ano de 1978 é a baliza cronológica inicial, pois é o ano de fundação da página 

Diálogo dentro do diário Notícias da Beira. Este jornal, publicado na cidade da Beira, 

região central de Moçambique, tinha circulação nacional e fora fundado ainda em 

tempos coloniais. Como o próprio nome da página sugere, seu objetivo era dialogar 

com os mais diversos autores e expressões culturais em Moçambique nos primeiros 

anos após a independência. Esta página será analisada até o ano de 1981 quando o 

Notícias da Beira, com o intuito de, nas palavras de seu diretor Botelho Moniz, “fazer 

da Informação um destacamento avançado na luta de classes” (Diário de Moçambique, 

n
o
 9, 05 out. 1981), busca romper com o “passado colonialista e regionalista” e troca de 

nome para Diário de Moçambique. Proponho aqui, então, a apreensão da página 

Diálogo como uma das primeiras tentativas de criar um locus de debate sobre literatura 

moçambicana além da mera correspondência à Poesia de Combate, ainda que, como 

será apontado, é inegável a influência das concepções revolucionárias e do III 

Congresso da FRELIMO num primeiro momento desta página. É a partir da abertura 

deste debate que outras expressões, se não abertamente contrárias, ao menos dissonantes 

ao discurso oficial ganham também o espaço público na década seguinte. 

Já no ano que abre a década, podemos constatar as primeiras grandes fraturas 

entre discurso oficial e prática literária e editorial. Em 1980, a revista Tempo lança o I 

Concurso Literário de Moçambique. O júri convidado, no entanto, não agraciou com o 

prêmio nenhuma obra, estas tachadas de clichê revolucionário (BASTO 2006: 24). 

Escancara-se assim as distintas concepções sobre literatura (e mesmo “qualidade 
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literária”
21

) presentes no país, que já estavam sendo debatidas desde fins da década 

anterior. 

Outrossim, também indicativo desta multiplicidade de visões sobre literatura é o 

lançamento, no mesmo ano, da coleção “Autores moçambicanos” pelo Instituo Nacional 

do Livro e do Disco (INLD) sob direção de João Fonseca Amaral em parceria com as 

Edições 70 de Portugal. São editados pela primeira vez autores moçambicanos já 

consagrados, como José Craveirinha, e também é aberto espaço para expressões 

completamente distintas do cânone frelimista. Destaca-se nesta coleção a obra Monção, 

de autoria de um dos membros do júri do I Concurso Literário, Luís Carlos Patraquim, 

um “livro que imediatamente deu polémica” (PATRAQUIM, 2003: 48) pois apresentava 

poemas de caráter mais intimista e com uma visão literária diametralmente oposta à 

concepção política e instrumental da Poesia de Combate (cf.: CHABAL, 1994). 

A despeito de pertencer à estrutura do partido
22

, Patraquim notabilizou-se pela 

crítica pública às concepções e práticas literárias da FRELIMO. Por este motivo, o 

próprio se denominava “poeta marginal” (Entrevista L. C. Patraquim in LABAN, 

1998c: 938). Não obstante, em 1984, o autor funda e começa a coordenar a publicação 

da Gazeta de Artes e Letras (GAL) da revista Tempo, a maior revista semanal do país, 

editada em Maputo, com anuência da cúpula da FRELIMO. Nesta revista, Patraquim 

veiculou e tentou promover debates sobre as múltiplas interpretações de literatura e do 

indivíduo “para além das palavras de ordem, para além da obrigatoriedade de ir ou não a 

um comício, para além do enquadramento oficial do que era a vivência política e 

cultural do país na altura” (PATRAQUIM, 2003: 49). 

É possível discutir, então, até que ponto as atividades de Patraquim podem ser 

consideradas uma oposição consentida ao partido, que tinha o intuito de divulgar uma 

imagem mais “aberta” da FRELIMO
23

. No entanto, é inegável que a abertura deste 

espaço foi fundamental para a emergência do debate e das condições do movimento 

literário que se consagrou a partir do final da década de 1980. Com postura e conflitos 

cada vez mais constantes com a Frente, Patraquim abandona Moçambique em 1986 em 

direção a Portugal sendo, portanto, este o ano que fecha a baliza cronológica. Contudo, 

é relevante apontar que o movimento contestatório (especialmente na literatura) 

                                                 
21

 Esta expressão, utilizada pelos coordenadores dos periódicos de cultura, permite diferentes acepções, e 

será melhor analisada no capítulo III. 
22

 Luís Carlos Patraquim fazia parte da estrutura da FRELIMO e trabalhava no Instituto Nacional do 

Cinema, co-produzindo o jornal cinematográfico Kuxa Kanema. 
23

 O próprio Patraquim admite tal possibilidade (cf: LABAN, 1998c). 
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fomentado por Patraquim não se encerra com sua ida a Portugal. Como já mencionado, 

a geração de escritores que emerge a partir de meados dos anos 1980 (Couto, White, 

Chiziane, Ba Ka Khosa, etc.), tiveram nas páginas dos periódicos de literatura e cultura 

o espaço para suas contribuições poéticas e, com a gradual abertura do regime, 

publicaram suas obras tão relevantes para a prosa, conto e poesia moçambicanos. 

Assim, o trabalho parte da hipótese que após a independência de Moçambique, os 

periódicos de cultura constituíram-se como espaços de debate sobre a identidade 

moçambicana e, no limite, sobre a própria revolução, a construção nacional e seus 

caminhos. Destoando do discurso e cânone oficiais da FRELIMO, permitiram a abertura 

do caminho para a emergência de novas expressões estéticas, temáticas e mesmo 

políticas que se consolidaram no final da década de 1980. 

Na dissertação abordo sobretudo os periódicos de cultura em dois dos principais 

meios de comunicação moçambicanos, Diálogos do diário Notícias da Beira, editado na 

província central de Sofala, e a Gazeta de Artes e Letras do semanário Tempo, editada 

na capital Maputo, localizada no extremo sul de Moçambique
24

. Vale ressaltar que 

ambos não eram periódicos de cultura separados, e sim partes integrantes das 

supracitadas publicações (inclusive a numeração das páginas é sequencial, mostrando a 

integração destes à editoração tanto do Notícias da Beira quanto da Tempo). 

Por esta razão, Diálogo e Gazeta de Artes e Letras, ambos de periodicidade 

semanal, podem ser classificados respectivamente como “página literária” e 

“suplemento literário”. Se esta disposição por um lado limita a extensão desta iniciativa, 

por outro permite que alcance um público muito maior e diversificado do que apenas 

uma parcela específica da população, como seria o caso de uma revista exclusivamente 

de cultura já que, como já citado, faziam parte dos maiores media de Moçambique com 

circulação nacional. 

A metodologia de trabalho consiste em abordar os periódicos como fonte e objeto 

de estudo, entre representações de visões de mundo e incursões no debate público. Não 

é demais destacar a língua como um dos aspectos culturalmente mais representativos 

para as análises sócio-históricas, e por isso é sem dúvida imprescindível identificar o 

que é dito, por quem, a quem e quando. Estas dimensões, acrescidas dos meios pelos 

quais estes discursos são veiculados, conectam-se de forma direta não apenas à 

dimensão individual, interna do discurso, como também à dimensão social e ao 
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 Para a localização geográfica das províncias moçambicanas, ver Figura 4. 
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imaginário constituído por valores e tradições políticas e culturais de um grupo 

(BURKE, 1995: 11). Por sua vez, é fundamental considerar a proposta metodológica de 

R. Chartier para a análise das expressões impressas (entre eles literatura e periódicos) 

em três frentes: “o estudo crítico dos textos [...]; a história dos livros e de todos os 

objetos que contém a comunicação do escrito; [e,] por fim, a análise das práticas que, 

diversamente, se apreendem dos bens simbólicos, produzindo assim usos e significações 

diferençadas” (CHARTIER, 1991: 178). 

Por este conjunto de razões, a documentação recolhida nos arquivos será 

trabalhada de três formas. Indico: 

a) Efetuar uma descrição física dos periódicos (tamanho e número de 

páginas, diagramação, etc.); 

b) Identificar os coordenadores dos periódicos entre 1978 e 1986, e quais 

suas escolhas editoriais e temáticas; 

c) Identificar e analisar as sessões dentro destes periódicos que mais se 

relacionam com o debate sobre literatura e identidade. 

Uma observação se faz necessária e diz respeito à escolha de trabalhar com os 

coordenadores e não com os colaboradores da Diálogo e da Gazeta de Artes e Letras. A 

pesquisa desenvolvida aponta para o fato de que a seleção do conteúdo destes 

periódicos é muito mais uma iniciativa dos coordenadores do que uma contribuição 

efetiva dos moçambicanos (intelectuais ou não). Exemplos disso são o constante apelo 

em Diálogo para que houvesse “com quem dialogar”, e a enorme diversidade das obras 

literárias e debates apresentados na Gazeta de Artes e Letras, que apesar de abrangerem 

uma grande amplitude cronológica e de origem textual
25

, representam uma proposta 

editorial (na maior parte das vezes) de valorização da multiplicidade e das 

possibilidades que a literatura pode apresentar, em contraposição ao ideal único e 

homogeneizante da Poesia de Combate. 

 

Tendo em vista as questões até aqui propostas, optei por estruturar este trabalho 

em torno de três capítulos. No primeiro deles, abordo a trajetória da FRELIMO, desde 

sua constituição como Frente nacionalista e anticolonial de libertação até sua definição, 

no III Congresso, em 1977, como Partido Marxista-Leninista de Vanguarda. 
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 Variando de poemas de uma voz feminina do Vietnã do século XVIII a debates sobre a natureza e 

especificidades da literatura moçambicana, levado a cabo dentro das páginas da revista por Fátima 

Mendonça e Ana Mafalda Leite, duas intelectuais estudiosas da literatura do país. 
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No segundo capítulo são abordadas as políticas culturais da FRELIMO desde 

“aprender a fazer na prática” durante as lutas de libertação nas chamadas Zonas 

Libertadas até a definição de uma política cultural voltada aos interesses do partido 

único, principalmente após o III Congresso em 1977. Trato também a oposição a este 

processo representada, em particular, pelas comunidades que apoiaram a Resistência 

Nacional Moçambicana (RENAMO) durante a guerra interna (1976-1992) (GEFFRAY, 

1991) e os indivíduos e grupos que não se enquadraram na política e visão frelimista 

(COELHO, 2003) e, por isso, mandados para os Campos de Reeducação ou Campos de 

Trabalho. 

Finalmente, no terceiro capítulo trato do lugar, do papel e da importância dos 

periódicos de cultura no debate identitário e de construção nacional em Moçambique. 

Tais periódicos mostram-se locais de debate que a sociedade vira diminuir 

consideravelmente desde 1975 quando da independência do país, e especialmente após 

o já citado III Congresso do Partido, em 1977. A baliza cronológica compreende a 

fundação da página literária Diálogo, no Notícias da Beira, até o fim da coordenação de 

Luís Carlos Patraquim da Gazeta de Artes e Letras. Tal baliza abrange assim, além dos 

escolhidos periódicos, a contribuição de Patraquim no I Concurso Literário promovido 

pela revista Tempo em 1980 (ano também da publicação de seu primeiro livro, 

Monção). O período, então, é fundamental para a compreensão do processo de 

demonstração pública das fraturas no discurso e práticas homogeneizantes da 

FRELIMO, uma vez que o questionamento do cânone da Poesia de Combate ocorre de 

maneira consistente e constante dentro dos periódicos de cultura desde os anos 

imediatamente posteriores à independência. Esta dissertação procura investigar as 

razões e as consequências desta prática. 
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CAPÍTULO I 

FRELIMO: de Frente de Libertação a Partido Marxista-Leninista de 

Vanguarda 

 

“The Mozambicans who gathered in Dar es Salaam in 1962 together 
represented almost every region of Mozambique and every sector of 

population. […] Our problem was whether we could weld together these 
advantages so as to make our movement strong throughout the country, 
and capable of taking effective action which, unlike previously isolated 

efforts, would hurt the Portuguese more than it hurt us”26 
 

Eduardo Mondlane (In: MONDLANE, 1969: 121) 
 

I.1) Origens da FRELIMO: fundação na “unidade e multiplicidade contra o 

colonialismo” 

 

Fundada em 1962 durante um Congresso realizado em Tanganica (hoje Tanzânia) 

entre líderes de movimentos anticoloniais, a Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO) foi resultado da crença na necessidade de união em uma frente múltipla e 

ampla para alcançar a expulsão dos portugueses, a conquista do poder político (e do 

“aparelho administrativo-jurídico estatal”) e a transformação da sociedade civil. No 

entanto, se a FRELIMO foi fundada a partir do discurso da união contra o “inimigo 

comum”, o aparato capitalista colonial português, é importante avaliar também os 

possíveis limites e parcialidades deste discurso. Ao entender “unidade” e 

“multiplicidade” como acepções históricas e plurais e, portanto, social e historicamente 

construídas, é importante traçar um breve curso das principais organizações que 

compuseram a Frente (a Mozambique African National Union – MANU, fundada em 

1959, a União Democrática Nacional de Moçambique – UDENAMO, fundada em 

                                                 
26

 “Os moçambicanos que se reuniram em Dar es Salaam em 1962, juntos, representavam quase todas as 

regiões de Moçambique e todos os setores da população. [...] O nosso problema era se conseguiríamos 

soldar estas vantagens, de modo a tornar o nosso movimento forte em todo o país, e capaz de tomar 

ações eficazes, que, ao contrário dos esforços anteriormente isoladas, iriam ferir mais os portugueses 

do que nós”. 
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1960, e a União Africana de Moçambique Independente – UNAMI, fundada em 1961), 

e os interesses e visões de cada grupo. 

 

O historiador Malyn Newitt afirma que, para se entender a configuração de 

Moçambique após a independência é fundamental compreender antes as circunstâncias 

existentes da estrutura política e econômica herdada do período colonial: 

Mozambique stretches along nearly eighteen hundred kilometers of 

the coast of eastern Africa but the Portuguese never built a 

communications system linking the south with the north and effective 

contact only existed between the coastal cities which communicated 

with each other by sea and later by air
27

. (NEWITT, 2002: 186) 

 

Esta configuração se deve ao fato de Portugal, por não possuir recursos para 

explorar a colônia no Índico, ter primeiro leiloado a exploração para a iniciativa 

privada, através dos chamados Prazos e das Companhias Concessionárias
28

 (Figura 5). 

Além disso, mesmo após o fim dos Prazos nos anos 1930, durante o Estado Novo de 

Salazar a nação lusa virtualmente transformou Moçambique em um fornecedor (em 

especial de mão-de-obra) para as colônias de nações europeias mais poderosas, em 

especial para África do Sul e Rodésia, à época sob hegemonia inglesa. Representativo 

deste processo é o fato da capital, Lourenço Marques (atual Maputo) estar localizada no 

extremo sul de Moçambique, em grande medida devido à proximidade com a África do 

Sul, facilitando assim a imigração dos moçambicanos para as poderosas indústrias sul-

africanas, em especial as mineradoras. 
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 “Moçambique se estende ao longo de cerca de 1800 km da costa da África Oriental, mas os portugueses 

nunca construíram um sistema de comunicações ligando o Sul ao Norte, e o contato efetivo só existia 

entre as cidades costeiras, que se comunicavam uma com a outra por via marítima e, posteriormente, 

por via aérea”. 
28

 “O sistema de prazos, posto em prática no início do século XVII (provavelmente seguindo um modelo 

já aplicado na Índia portuguesa), oferecia à Coroa a possibilidade de ‘ocupar’ teoricamente a África 

por intermédio de vassalos ‘europeus’ aos quais eram concedidas terras dominais por arrendamento 

enfitêutico. Sem entrar na análise jurídica da enfiteuse portuguesa, podemos esquematizar e dizer que, 

em troca de uma renda (foro), as terras e os habitantes que nelas viviam eram, em geral, entregues 

durante três vidas contra a obrigação de guarnecer o prazo de homens armados, incumbidos de 

defender a colônia e de manter os fortes da Administração. Tinham ainda que manter os caminhos 

abertos e de cobrar o imposto [...]”. (PÉLISSIER, 1988: 80. In: SANTOS, 2007: 57) 
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FIGURA 5 – Áreas de operação das companhias concessionárias em Moçambique 

 

 

Fonte: NEWITT, 1997: 328 

 

Desta forma, as províncias moçambicanas eram muito mais ligadas às regiões 

vizinhas do que entre si, o que influenciou também a configuração das primeiras 

organizações contrárias à administração portuguesa. Estas surgiram mais como 

respostas a realidades locais do que como uma concepção de Moçambique como nação. 

Assim como a lógica administrativa, econômica e política do aparelho português 

estavam intimamente ligadas às necessidades dos países vizinhos de cada região da 

colônia, também a fundação das organizações que se uniram para fundar a FRELIMO 

(Mozambique African National Union – MANU, União Democrática Nacional de 

Moçambique – UDENAMO, e União Nacional Africana de Moçambique Independente 

– UNAMI) foram influenciadas e apoiadas por estes mesmos vizinhos e com bases de 

apoio e projetos regionais
29

. 
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 É importante notar que as organizações que se uniram para formar a FRELIMO não foram as únicas 

mobilizações contrárias aos métodos e forma da administração colonial portuguesa. Desde o início do 
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Na viragem para os anos 1960 foi fundada a Mozambique African National 

Union
30

, com o apoio da TANU (Tanganyka African National Union). A organização 

teve sua origem na confluência de várias entidades menores, sendo a principal a União 

Nacional da África Makonde
31

 (UNAM), que tinha o intuito de reunir os emigrantes 

moçambicanos de origem makonde na Tanganica, Zanzibar e Kenya. O norte de 

Moçambique já apresentava histórico de organização local, especialmente através de 

uma cooperativa de produção, liderada por Lázaro Nkavandame
32

 (a Sociedade 

Voluntária Africana do Algodão de Moçambique), na região de Mueda. Em 1960, 

quando os membros da cooperativa exigiram maiores direitos às autoridades 

portuguesas, foram atendidos à bala pelo governador local, em um massacre que deixou, 

segundo algumas estimativas, mais de 500 mortos. Este episódio foi fundamental para a 

decisão de vários movimentos moçambicanos pela luta armada, já que “rural discontent 

was allowed no legal form of expression. The massacre at Mueda in Cabo Delgado on 

16 june 1960 undoubtedly radicalised opinion in that area and, when the time came, 

encouraged willingness to take up arms […]” (HALL e YOUNG, 1997: 11-12)
33

. 

Assim, além da MANU, após o massacre várias organizações radicalizaram o 

discurso, uma vez que o diálogo com as autoridades portuguesas não se mostrava uma 

opção. Entre elas, a União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO), 

fundada com apoio do movimento independentista zimbabuano, a ZAPU (Zimbabwe 

African People’s Union). Liderada pelo Reverendo Uria Timóteo Simango e Adelino 

Gwambe, a UDENAMO “was formed in Southern Rhodesia in 1960 with a membership 

drawn mainly from workers from the central and southern Mozambique” (HALL e 

YOUNG, 1997: 11-12)
34

. Processo semelhante acontece no Malawi “onde, sob proteção 

do Malawi Congress Party, nasce a União Africana de Moçambique Independente” 

                                                                                                                                               
século XX organizações foram formadas para contestar práticas discriminatórias e tentar garantir 

maior participação das populações excluídas, caso da União Africana, de 1911 (que organizou 

diversas greves para exigir melhores condições de trabalho entre 1913 e 1921), o Grémio Africano de 

Lourenço Marques, formado em meados dos anos 1920 (mais tarde chamada Associação Africana da 

Colónia de Moçambique), além de grupos formados no início dos anos 1930 representando interesses 

dos mulçumanos e indianos residentes na colônia (cf: ROBINSON, 2003 e IGLÉSIAS NEVES, 

2009). 
30

 Autores divergem sobre a data exata da criação da organização. Cabaço (2007: 392), afirma que a 

MANU foi fundada em 1959, enquanto Hall e Young (1997: 12) e Robinson (2003: 136) atribuem sua 

formação no ano de 1961. 
31

 Outra grafia possível e comumente encontrada é maconde. 
32

 Outra grafia de seu nome é Kavandame. 
33

 “ao descontentamento rural não foi permitido nenhuma forma de expressão legal. O massacre de 

Mueda, em Cabo Delgado em 16 de junho de 1960 sem dúvida radicalizou as opiniões naquela área e, 

quando chegou a hora, incentivou a vontade de pegar em armas [...]”. 
34

 “foi formada na Rodésia do Sul em 1960, com membros recrutados principalmente de trabalhadores 

provenientes do centro e do sul de Moçambique”. 
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(UNAMI) (CABAÇO, 2007: 393), que “drew its support mainly from the people of Tete 

Province” (HALL e YOUNG, 1997: 12)
35

, em especial os trabalhadores migrantes da 

região de Niassa (FUNADA-CLASSEN, 2013: 230). (Para a distribuição geográfica das 

províncias de Moçambique, ver Figura 4). 

Todos estes movimentos tinham em comum a raiz primordialmente regional (e 

rural), com limitada base dentro do território moçambicano, já que eram movimentos 

originados da organização de trabalhadores emigrados, e com aspirações em sua grande 

maioria ligadas às realidades imediatas de cada grupo: “there was considerable 

deviation between the different organisations in terms of economic development, 

education, religion, languages and political perspectives” (FUNADA-CLASSEN, 2013: 

223)
36

. No entanto, as três organizações em um momento posterior estabeleceram suas 

bases na Tanzânia, que se tornara independente em 1961. A maior cidade do país, Dar es 

Salaam, 

in the 1960s was quickly becoming the revolutionary capital of 

southern Africa, hosting radical organisations from various countries 

including South Africa, Namibia, Rhodesia, Nyasaland, and the 

Republic of Congo. The suppression of liberal and social democratic 

forces within Mozambique had only driven dissidents to more radical 

political positions and convinced them that force would be required to 

defeat Portuguese colonialism
37

 (ROBINSON, 2003: 136). 

 

É neste contexto revolucionário que a FRELIMO é concebida. A partir também da 

participação de membros de organizações contrárias ao jugo português baseadas no sul 

de Moçambique, como o fundador do Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de 

Moçambique (NESAM)
38

, Eduardo Mondlane, a interpretação comum entre os líderes 

destes movimentos era que, para além das suas diferenças, o imperialismo e o 

preconceito haviam moldado o cotidiano em Moçambique. Com décadas de experiência 

nas quais iniciativas individuais foram esmagadas pelo governo, a união em uma frente 

de libertação é vista como a única forma de uma empreitada contra Portugal ser bem-

sucedida. Assim, J. L. Cabaço aponta que os principais movimentos que formaram a 

                                                 
35

 “angariou apoio principalmente da população da província de Tete”. 
36

 “havia considerável distância entre as diferentes organizações em termos de desenvolvimento 

económico, educação, religião, línguas e perspectivas políticas”. 
37

 “na década de 1960 foi rapidamente se tornando a capital revolucionária de África Austral, hospedando 

organizações radicais provenientes de vários países, incluindo a África do Sul, Namíbia, Rodésia, 

Niassalândia, e da República do Congo. A supressão das forças liberais e social-democráticas em 

Moçambique somente tinha levado dissidentes a posições políticas mais radicais, e os convenceu de 

que a força seria necessária para derrotar o colonialismo português”. 
38

 A NESAM foi fundada em 1949 como parte do Instituto Negrófilo / Centro Associativo dos Negros; 

proveniente da capital Lourenço Marques, vinha, portanto, de uma conjuntura urbana. (cf: IGLÉSIAS 

NEVES, 2009) 
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FRELIMO durante o mencionado congresso juntavam à “experiência de militância dos 

emigrados e refugiados, onde prevalecia a vivência rural, [...] quadros familiarizados 

com a modernidade urbana: peri-urbanos, ‘letrados’, trabalhadores, estudantes, 

pequenos comerciantes, religiosos, intelectuais” (CABAÇO, 2007: 393). Mondlane foi 

eleito presidente da nova organização vencendo Uria Simango, que assumiu o cargo de 

vice-presidente (cf.: FUNADA-CLASSEN, 2013: 167; CABAÇO, 2007: 393). 

O próprio Cabaço, antigo membro da FRELIMO, no entanto, aponta a existência 

de uma crescente disputa entre duas grandes ideias opostas dentro da Frente: de um lado 

o que ele chama de correntes protonacionalistas e de outro as progressistas, cada qual 

defendendo diferentes concepções de nação. Principalmente após a deflagração da luta 

armada em Cabo Delgado, no ano de 1964, 

frente a frente, foram-se polarizando dois planos de identidade 

coletiva: 

a) A concepção de uma independência confinada à própria região e 

comunidade etno-linguística; este grupo exprimia como 

motivações dominantes a expulsão dos portugueses de seu 

território, a apropriação de seu patrimônio físico e organizativo e o 

reforço das formas tradicionais de poder e conhecimento, 

preservando a pessoalização no “chefe”; 

b) [...] Um projeto que propunha a substituição do poder pessoalizado 

por um poder participativo, representado por entidades (o 

movimento de libertação como embrião do Estado). (CABAÇO, 

2007: 399) 

 

Desta forma, a versão oficial da FRELIMO como uma sólida frente “nacionalista” 

e inquestionável líder do movimento contra o colonialismo deve ser examinada, uma 

vez que, devido à multiplicidade das organizações que a fundaram, tanto a origem 

quanto os objetivos (principalmente aqueles almejados após a vitória sobre os 

portugueses) das organizações e líderes que a fundaram eram distintos e não raro 

entraram em conflito. Vários estudos dos anos 1970 (especialmente aqueles redigidos 

próximos à data da independência, em 1975) apontam esta potencial (e perigosa) 

divisão na FRELIMO já no início do movimento, fato este que não se encontra no 

discurso oficial de unidade da Frente, moldado nos anos subsequentes. 

O historiador B. Davidson afirma que durante o agrupamento das organizações 

anticoloniais em Dar es Salaam, os dirigentes 

então e durante alguns anos depois, não sentiram a necessidade 

premente de estabelecer uma unidade, em programas de longo prazo, 

sobre mudança constitucional. Nesta conformidade, o movimento 

desenvolveu-se com objectivos diferentes na mente dos dirigentes. 

(DAVIDSON, 1974 apud REIS e MUIUANE, 1975: 84). 
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A própria noção da “necessidade de unidade” citada por Davidson pode ser questionar, 

uma vez que as disputas internas pela direção e pelo poder dentro da frente foram 

constantes. W. Opello Jr. chega a dizer que “almost before the ink was dry on the 

document signed in 1962 which created FRELIMO, there were signs of internal 

conflict” (OPELLO Jr., 1975: 71)
39

. 

Neste sentido, E. Alpers, escrevando em 1974 durante o governo de transição 

liderado pela FRELIMO (portanto antes da independência oficial de Moçambique), 

aponta que para lidar com as fricções dentro da nova nação era crucial “to recognize the 

problems of elitism, regionalism and ethnicity which FRELIMO, like all African 

nationalist movements, has had to overcome as part of its’ colonial legacy” (ALPERS, 

1974: 41)
40

, presentes internamente na Frente desde sua fundação no início dos anos 

1960. Do mesmo modo, A. Isaacman (1978), mencionando o próprio Alpers (1974), 

além de B. Munslow (1974) e J. Saul (1973), afirma que as divisões políticas e o rol de 

interesses e projetos de nação conflitantes colocavam em risco o movimento 

independentista tanto quanto a resistência portuguesa à independência. De acordo com 

este autor, desde a formação da FRELIMO, “periodic defections to the colonial regime, 

localized ethnic tension, abuses of power and misappropriation of funds all 

demonstrated the tenuous nature of the revolution” (ISSACMAN, 1978: 34)
41

, e 

colocavam em questão a própria unidade da FRELIMO, especialmente após o II 

Congresso do Partido, em 1968 e o assassinato de Eduardo Mondlane, seu primeiro 

presidente, em fevereiro do ano seguinte. 

 

I.2) Do II Congresso da FRELIMO à consolidação de Samora Machel: a luta externa e 

interna (1968-1970) 

 

João Paulo Borges Coelho, em texto sobre o que chama das “políticas do passado 

em Moçambique”, problematiza o discurso construído pela FRELIMO nos anos após a 

independência, em especial a utilização da luta armada nesta memória coletiva do 

partido. Este período, além de ter servido como um passado algo mitológico da 

                                                 
39

 “quase antes mesmo da tinta no documento assinado em 1962 que criou a FRELIMO secar, já havia 

sinais de conflito interno”. 
40

 “reconhecer os problemas do elitismo, regionalismo e etnicidade que a FRELIMO, como todos os 

movimentos nacionalistas africanos, tem tido que superar como parte do seu legado colonial”. 
41

 “deserções periódicas para o regime colonial, tensões étnicas localizadas, abusos de poder e desvio de 

fundos demonstravam a natureza frágil da revolução”. 
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construção nacional, como será abordado posteriormente, legitimava também as 

políticas para a nação que se edificava 

como uma espécie de continuação das práticas adoptadas nas antigas 

zonas libertadas. Incluído nessa lógica de continuidade estava o apelo 

à manutenção da unidade adoptada durante a luta, o que [...] 

desempenhava importante papel ilegitimando qualquer tipo de 

contestação política, naturalmente identificada com uma tentativa de 

ruptura dessa linha de continuidade (COELHO, 2011: 3). 

 

Assim, o apelo para a ideia de unidade na construção do partido (e 

consequentemente para a construção nacional) era fundamental para o discurso da 

FRELIMO. No entanto, como foi demonstrado no item anterior, os trabalhos feitos 

durante a década de 1970 traçam um panorama distinto do discurso oficial frelimista, e 

os próprios documentos feitos pelo partido durante e logo após a luta de libertação 

apontam para os problemas internos que a Frente enfrentava. 

Se “a number of expulsions from the [FRELIMO] Central Committee in the first 

year [1962] marked the beginning of a series of schisms, revolts, and assassinations as 

elite factions competed for control of the party and its highest prestige and power 

positions” (OPELLO Jr., 1975: 71)
42

, praticamente todos os trabalhos citados no item 

anterior apontam o II Congresso, realizado em Machedje, na província nortista do 

Niassa, como o grande ponto de fricção desta frente unida contra o colonialismo: “este 

insolúvel (e na maior parte insuspeitado conflito interno) pode ter feito muito mal nos 

primeiros anos, mas só entrou em crise em 1968” (DAVIDSON, 1974 apud REIS e 

MUIUANE, 1975: 84-85), data do supracitado Congresso. 

Realizado portanto dentro do território moçambicano e em plena guerra de 

independência, o II Congresso da FRELIMO era o primeiro grande encontro da Frente 

após sua fundação, em 1962 e objetivava resolver as crises internas e traçar o 

direcionamento para o futuro tanto da luta armada quanto da organização em si. A 

principal crítica dentro da estrutura frelimista era a acusação da cada vez maior 

predominância de moçambicanos provenientes do sul no comando da organização
43

.  

                                                 
42

 “várias expulsões do Comitê Central [da FRELIMO] no primeiro ano [1962] marcaram o começo de 

uma série de cismas, revoltas e assassinatos, uma vez que as facções da elite competiam pelo controle 

do partido e das posições de maior prestígio e poder”. 
43

 Opello Jr. (1975: 72) cita a primeira expulsão, apenas um mês após a fundação da FRELIMO, para 

exemplificar os conflitos interpretados como sendo de origem regionalista por alguns membros da 

Frente. A citação é longa, mas representativa das acusações e fricções que ocorriam no seio do 

movimento desde seu início: “in August 1962 Matthew Mmole, the president of the Mozambique 

African National Union (MANU), and its secretary-general, Lawrence M. Millinga, were expelled 

from FRELIMO by the Central Committee. […] MANU had been organized around Makonde 

tribesmen from Mozambique living and working in Tanzania and consequently they comprised a 
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Como afirma Alpers (1974: 41), “the early years of the new movement were 

marked by factionalist withdraws which were accompanied by allegations that Dr. 

Eduardo Mondlane, first president of FRELIMO, had encouraged tribalism and 

regionalism within the movement”
44

. Segundo Sumich, esses quadros diretores 

enfrentavam a tendência de ficarem cada vez mais isoladas, uma vez que “much of the 

eventual leadership of Frelimo was drawn from the assimilado stratum of the capital 

and its immediate hinterlands” (SUMICH, 2007: 7)
45

, uma origem distante das zonas da 

luta de libertação em si, que ocorriam principalmente nas províncias no extremo norte 

do país. É importante notar, no entanto, que apesar destas acusações contra o grupo de 

Mondlane, o discurso deste mesmo grupo sempre desencorajou o “regionalismo”, sendo 

necessário problematizar até que ponto as acusações centradas em um suposto 

“privilégio” aos membros provenientes do sul de Moçambique eram de fato baseadas 

nas ações dos dirigentes da FRELIMO ou eram armas retóricas nas disputas políticas da 

Frente. 

Durante o II Congresso, estas divisões ficaram ainda mais exacerbadas com a 

ausência dos oito delegados políticos da região de Cabo Delgado
46

, entre eles Lázaro 

Nkavandame, o fundador da já citada Sociedade Voluntária Africana do Algodão de 

Moçambique. B. Davidson, que esteve presente neste Congresso, afirma que a 

explicação para as referidas ausências só veio um mês após o fim do encontro: a 

dissidência de Cabo Delgado declarou a intenção de abandonar a FRELIMO e 

“trabalhar independentemente”, advogando pelo “establishment of an independent Cabo 

Delgado before achieving the total liberation of all Mozambique” (ALPERS, 1974: 

                                                                                                                                               
substantial number of the ordinary membership of FRELIMO during the initial stages of the 

organization. Makonde leaders, such as Mmole and Millinga, neither of whom had been elected to the 

Central Committee, charged that the Makonde were being used by FRELIMO as ordinary rank-and-

file troops without proportional representation in the upper level of the party”. / [“em agosto de 1962 

Matthew Mmmole, o presidente da União Nacional Africana de Moçambique (MANU), e seu 

secretário-geral, Lawrence M. Millinga, foram expulsos da FRELIMO pelo Comité Central. [...] A 

MANU tinha sido organizada em torno dos membros da tribo Makonde provenientes de Moçambique 

que viviam e trabalhavam na Tanzânia e que, consequentemente, compreendia um número 

considerável da filiação ordinária da FRELIMO durante os estágios iniciais da organização. Líderes 

Makonde, como Mmole e Millinga, nenhum dos quais tinham sido eleitos para o Comitê Central, 

denunciaram que os Makonde estavam sendo usados pela FRELIMO como tropas de soldados rasos, 

sem representação proporcional no nível superior do partido”]. É importante apontar, no entanto, que a 

FRELIMO à época ainda não havia se organizado como partido, algo que só correria em 1977. 
44

 “os primeiros anos do novo movimento foram marcados por abandonos de facções, acompanhados de 

acusações de que o Dr. Eduardo Mondlane, primeiro presidente da FRELIMO, havia encorajado 

tribalismo e regionalismo dentro do movimento”. 
45

 “grande parte da eventual liderança da Frelimo foi retirada a partir do estrato assimilado da capital e 

seus arredores”. 
46

 Província onde a luta militar contra os portugueses era uma das mais consolidadas. 
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49)
47

. Para isso, requisitou “aos Tanzanianos que repartissem metade da sua ajuda em 

dinheiro e géneros para o seu movimento separatista, que ‘seria composto apenas pelos 

Makondes de Cabo Delgado, e cuja tarefa seria libertar aquele distrito [...]’” 

(DAVIDSON, 1974 apud REIS e MUIUANE, 1975: 87), reforçando assim as tendências 

regionalistas da facção e das lideranças tradicionais, apoiadas em uma ideia de 

“separatismo étnico”. A defecção de Nkavandame não foi bem-sucedida muito devido à 

recusa dos dirigentes da TANU em apoiá-lo. 

O líder makonde foi afastado da FRELIMO em 3 de janeiro de 1969, acusado 

pelo Comité Executivo da FRELIMO “de ter organizado o assassinato do nosso 

camarada Paulo Samuel Kankhomba, chege-adjunto da Secção de Operações do 

Departamento de Defesa, e de estar envolvido em atividades de exploração do povo” 

(REIS e MUIUANE, 1975: 115), em especial de “aggrandizement by skimming off 

surpluses from FRELIMO’s commercial structures in Cabo Delgado for himself and a 

small group of immediate followers” (OPELLO Jr., 1975: 76)
48

. O documento da 

FRELIMO é finalizado com fortes acusações de que “Lázaro era um indivíduo 

absolutamente corrupto, e desde o início foi um dos dirigentes do grupo contra-

revolucionário no seio da FRELIMO. Quando se viu descoberto regressou para os seus 

patrões, os colonialistas portugueses” (REIS e MUIUANE, 1975: 115).  

No entanto, a maior defecção da FRELIMO foi de outro membro fundador e vice-

presidente da entidade, o Rev. Uria T. Simango. As divergências de Simango em 

relação à linha de atuação da FRELIMO, segundo J. L. Cabaço, eram 

de natureza ideológica e estratégica. Confrontavam-se, de fato, uma 

visão do processo emancipatório, que concebia a separação de funções 

entre políticos e militares, à qual aderiam os setores protonacionalistas 

[entre eles Simango], e a ala militar do movimento, formada na luta, 

que defencia uma orientação político-militar, de claro pendor 

ideológico” (CABAÇO, 2007: 407). 

 

Estes conflitos se exacerbaram ainda em 1967, com uma crise interna no 

Mozambique Institute, estabelecido em Dar es Salaam com o objetivo de “training of 

the administrative cadres that would be needed in the post-independence period. This 

training was accomplished at the Mozambique Institute's secondary school and through 

study abroad” (OPELLO Jr., 1975: 74)
49

. No entanto, a partir do ano de 1967, entraram 

                                                 
47

 “estabelecimento de uma Cabo Delgado independente antes de atingir a total liberação de 

Moçambique”. 
48

 “enriquecimento por apropriação de excedentes das estruturas comerciais da FRELIMO em Cabo 

Delgado para ele e para um pequeno grupo de seguidores imediatos”. 
49

 “formação dos quadros administrativos que seriam necessários no período pós-independência. Esta 
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em confronto as ideias da “ala político-militar [que] desejava que [os estudantes] 

participassem da luta armada, como método de formação política, e que os dissidentes 

consideravam dever ser preservada para dirigir o ‘futuro país independente’” 

(CABAÇO, 2007: 407). Dentro do próprio Instituto alguns estudantes, 

many of whom believed that they had been recruited solely to study, 

refused to accept military training. On 5 March the dispute between 

the Central Committee and the students came to a climax when the 

students went on strike and a riot broke out. With the aid of the 

Tanzanian police, the Central Committee closed the school (OPELLO 

Jr., 1975: 74)
50

. 

 

Além deste confronto, alguns estudantes também se recusavam a ter seus estudos 

com professores de origem portuguesa e mesmo professores brancos originários de 

Moçambique, mas identificados pelos alunos como ligados ao colonialismo português. 

Liderados pelo padre Mateus Gwenjere, os estudantes exigiram “the removal from the 

Institute's staff of four expatriate Portuguese teachers and the director, Janet Mondlane 

[estadunidense esposa do presidente Eduardo Mondlane], all of whom were white” 

(OPELLO Jr., 1975: 74)
51

. Os dissidentes negavam que este pedido tinha raízes étnicas 

ou raciais, mas atribuíram o pedido à necessidade do constante “espírito de 

vigilância”
52

, uma vez que 

the students were not against white teachers as some tend to spread. 

There were other white teachers from USA, India, GDR and 

Checoslovaquia but they did not demand their removal. To them it 

was not a problem of race but a group of people who could be in the 

organization on the Portuguese government mission. They convinced 

themselves that these elements were for this purpose (SIMANGO, 

1969)
53

. 

 

Em grande parte, o II Congresso da FRELIMO foi convocado exatamente para 

                                                                                                                                               
formação foi realizada na escola secundária do Instituto de Moçambique e através de estudo no 

exterior”. 
50

 “muitos dos quais acreditavam ter sido recrutados exclusivamente para estudar, se recusaram a aceitar o 

treinamento militar. Em 5 de março a disputa entre o Comité Central e os alunos chegou a um clímax 

quando os estudantes entraram em greve e uma manifestação eclodiu. Com a ajuda da polícia da 

Tanzânia, o Comité Central fechou a escola”. 
51

 “a remoção da equipe do Instituto de quatro professores portugueses expatriados e da diretora, Janet 

Mondlane, todos brancos”. 
52

 “To say that there is racism in FRELIMO is not true, but there is the spirit of vigilance in order to 

prevent imperialist infiltration and interference, in defense of the revolution and people interests” 

(SIMANGO, 1969) / [“Dizer que há racismo na FRELIMO não é verdade, mas há o espírito de 

vigilância, a fim de evitar a infiltração imperialista e interferências, em defesa da revolução e dos 

interesses do povo”.] 
53

 “os alunos não eram contra professores brancos como alguns tendem a espalhar. Houve outros 

professores brancos dos EUA, Índia, RDA [República Democrática da Alemanha], e Tchecoslováquia, 

mas eles não exigiam as suas remoções. Para eles, isso não era um problema de raça, mas um grupo de 

pessoas que poderiam estar na organização sob a missão do governo Português. Eles se convenceram 

de que esses elementos estavam lá para esta finalidade”. 
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resolver estes conflitos, além de definir a linha de ação da FRELIMO sob a liderança de 

Mondlane. Durante o Congresso (e mesmo após), as tensões latentes entre os grupos 

que compunham a Frente se exacerbaram: de um lado, Simango defendia que a direção 

da FRELIMO não deveria ser ideológica. Apesar de reconhecer a importância da clareza 

ideológica, o reverendo acreditava que naquele estágio da luta era mais importante 

aglutinar toda e qualquer força contrária à dominação portuguesa, independente das suas 

diretrizes. A citação das concepções de Simango a seguir é importante, pois comumente 

as menções a ele em trabalhos acadêmicos é apenas passageira e rasa. O fundador da 

UDENAMO e da FRELIMO é muitas vezes referido como exemplo da disputa interna 

na FRELIMO, no entanto raramente é apontado o substrato desta disputa. Segundo 

Simango, a ideologia: 

should never be considered as a uniting or dividing factor of the 

nationalist liberation forces of Mozambique at this stage, if all agree 

and accept fundamental principles: 

a) liberate Mozambique from the Portuguese colonial 

domination and 

b) through the armed struggle. 

Our struggle today is not principally an ideological or class one. 

It is a struggle of masses of people against foreign domination, 

Portuguese colonialism, for freedom and independence of these 

masses. The question of scientific socialism and capitalism in 

Mozambique should not be allowed to divide us [e será debatida] if it 

becomes a must, of course at a later stage of the struggle” 

(SIMANGO, 1969)
54

. 

 

Por outro lado, o trabalho ideológico era visto pela corrente militarista como  

parte fundamental das ações da FRELIMO, a fim de evitar a infiltração portuguesa, 

conquistar o apoio popular e mobilizar as populações locais: “os militares 

argumentavam que existiam diferenças profundas entre os interesses de alguns 

nacionalistas e os interesses populares e que a solução dessa divergência passava 

necessariamente pelo trabalho com o povo e pelo envolvimento ativo na luta armada” 

(CABAÇO, 2007: 408). Samora Moisés Machel, comandante militar da FRELMO 

desde 1966, encabeçava esta corrente. 

                                                 
54

 “nunca deve ser considerada como um fator de união ou divisão das forças de libertação nacionalistas 

de Moçambique neste estágio, se todos concordam e aceitam princípios fundamentais: 

a) libertar Moçambique do domínio colonial Português 

e 

b) através da luta armada. 

Nossa luta hoje não é primordialmente ideológica ou de classe. É uma luta de massas de pessoas 

contra a dominação estrangeira, o colonialismo Português, pela liberdade e independência dessas 

massas. Não deve se permitir que a questão do socialismo científico e do capitalismo em Moçambique 

nos divida, [e será debatida] se isso tornar-se uma necessidade, obviamente em uma fase posterior da 

luta”. 
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Machel, formado enfermeiro
55

 e originário da província de Gaza, no sul de 

Moçambique, assumiu o comando do Departamento de Defesa após o assassinato de 

Felipe Samuel Magaia, então o comandante das forças guerrilheiras. Seu apontamento, a 

princípio, gerou desconforto entre alguns membros da FRELIMO, uma vez que os 

“groups from the north and central regions perceived Magaia’s death […] and Machel’s 

appointment, as a ploy [das correntes sulistas] to continue dominating the party by 

denying them one more major leadership position” (OPELLO Jr., 1975: 73)
56

.  Tais 

grupos acreditavam que o sucessor de Magaia deveria ser Casal Ribeiro, então vice-

secretário de defesa, e não Machel, que tinha o cargo de comandante do acampamento 

militar de Kongwa
57

. 

No entanto, Samora não só logo confirmou sua direção sobre as atividades 

militares, como foi responsável por alargar as frentes de combate e conquistar 

importantes vitórias sobre os portugueses
58

. Neste sentido, o ano de 1967 já 

registrou um crescimento das atividades da FRELIMO que viria a se 

confirmar no decurso de 1968 e a desenvolver-se no ano seguinte, 

quando as FA [Forças Armadas Portuguesas] tiveram informação da 

presença de quadros de guerrilha em ações de intensa mobilização 

política entre as populações do distrito de Tete” (CABAÇO, 2007: 

368). 

 

A decisão de levar a luta para as regiões centrais, mais economicamente 

significativas para os portugueses, era defendida por ambos Mondlane e Machel, que 

“envisage Tete province in the west as the obvious bridge for expansion southwards into 

Manica and Sofala, where the ‘vertebral column’ of the enemy was located” (HALL e 

                                                 
55

 Segundo o próprio Machel, em entrevista a B. Davidson, “um dos melhores empregos abertos aos 

‘assimiliados na África Portuguesa, sobretudo quando não tenham ‘patrinhos’ que os auxiliem’” (apud 

REIS e MUIUANE, 1975: 82) 
56

 “grupos das regiões norte e central perceberam a morte de Magaia [...] e a nomeação de Machel como 

uma manobra [das correntes sulistas] para continuar dominando o partido, negando-lhes mais uma 

posição de liderança importante”. 
57

 Rumores da época apontavam até que o assassinato de Magaia havia sido tramado por estas correntes 

sulistas. Uria Simango não corrobora tais rumores, mas insinua esta teoria ao afirmar que os conflitos 

sobre a direção da luta armada na FRELIMO eram antigos, e que “reached a more serious degree 

towards the end of 1965 and in 1966 with the pressure to remove Filipe Magaia from the military 

leadership and replace him with Samora Moisés Machel. These efforts were strongly opposed, until he 

was killed in September 1966, in Mozambique, by our soldier whose case is still pendent” 

(SIMANGO, 1969). / [“alcançaram um grau mais grave no final de 1965 e em 1966 com a pressão 

para remover Filipe Magaia da liderança militar e substituí-lo por Samora Moisés Machel. Estes 

esforços foram fortemente contestados, até que ele foi morto em setembro de 1966, em Moçambique, 

por um de nossos soldados, cujo caso ainda está pendente”] 
58

  “Samora Machel's contribution as leader seems to have been central to Frelimo’s successes from 1970 

onwards, particularly on the Tete front” (WHITE, 1985: 329). / [“a contribuição de Samora Machel 

como líder parece ter sido central para o sucesso da Frelimo a partir de 1970, particularmente na frente 

do Tete”.] 



 

 

48 

 

YOUNG, 1997: 19)
59

. Segundo Cabaço, “para esse alargamento da operacionalidade da 

FRELIMO tinha sido decisiva a nomeação de Samora Machel para a chefia do 

Departamento de Defesa e a clarificação da correlação de forças dentro do movimento 

nacionalista” (CABAÇO, 2007: 368). 

Esta “clarificação” ocorreu no seio do II Congresso da FRELIMO. Como já 

apontado anteriormente, um de seus principais objetivos era definir a linha de atuação e 

administração da Frente, e “it was resolved that the liberated zones should be 

administrated in order to build ‘poder popular’ (popular power), which Mondlane called 

a new type of authority” (FUNADA-CLASSEN, 2013: 252)
60

. Este novo tipo de 

autoridade residiria na concepção da FRELIMO como “uma organização política 

constituída por Moçambicanos sem distinção de sexo, origem, crença religiosa ou lugar 

de domicílio” (Estatuto e Programa da Frente de Libertação de Moçambique, 1968 apud 

REIS e MUIUANE, 1975: 93), e que tinha como objetivo a construção nacional a partir 

de “uma auto-identificação com o território [cujas fronteiras herdariam dos 

portugueses], administrado pelos próprios combatentes, [e que] encerrava na idéia de 

FRELIMO, a de Estado-Nação” (CABAÇO, 2007: 399). 

Este entendimento tinha como objetivo minar as concepções fundamentalmente 

regionalistas e étnicas, e principalmente a influência dos régulos (também chamadas de 

chairmen
61

), autoridades locais e tradicionais sobre as regiões libertadas do jugo 

português. Se em um primeiro momento a FRELIMO atribuiu a estas autoridades 

responsabilidades na administração das zonas libertadas, logo “they had undefined, 

uneasy and conflictual relationship with the young guerrillas” (HALL e YOUNG, 1997: 

16)
62

, pois “divergiam  em tudo: na concepção do poder, na perspectiva da organização 

econômica e social, na estratégia militar e no método de treinamento dos combatentes 

da liberdade, na participação da mulher no esforço de guerra, na forma de tratar os 

prisioneiros, na própria definição do que seria ‘um moçambicano’, etc.” (CABAÇO, 

2007: 398). 

Assim como acreditavam Cabral (1995) e Fanon (2013), a FRELIMO defendia 

que 

                                                 
59

 “encaravam a província de Tete no oeste como a ponte óbvia para a expansão para o sul, em Manica e 

Sofala, onde a ‘coluna vertebral’ do inimigo estava localizada”. 
60

 “foi resolvido que as zonas libertadas deveriam ser administradas a fim de construir o ‘poder popular’, 

que Mondlane chamava de um novo tipo de autoridade”. 
61

 Termo em inglês, mas utilizado localmente pela influência tanzaniana na região norte de Moçambique. 
62

 “eles tinham um relacionamento indefinido, intranquilo e conflituoso com os jovens guerrilheiros” 
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a construção de uma nova dimensão de identidade cultural ligava-se à 

convicção dos revolucionários de que a cultura se transformava com a 

transformação da sociedade e que o fato de tomar em suas mãos a 

própria libertação e a reorganização autônoma da vida introduziram na 

cosmogonia das populações uma diferente dimensão da existência e 

um dinamismo sem precedentes. A luta armada criava uma ruptura 

radical, iniciava uma viagem sem retorno cujo destino, em discussão, 

era, todavia, diferente da sociedade tradicional pré-colonial 

(CABAÇO, 2007: 399-400). 

 

É importante ressaltar que as dúvidas enfrentadas pelo movimento durante o II 

Congresso eram identificadas mesmo dentro das correntes que lideravam o processo 

revolucionário. A sociedade almejada, ainda que “sabidamente distinta” das estruturas 

pré-coloniais, estava “em discussão”, como pode ser visto nas palavras de Cabaço 

citadas acima. Por outro lado, no entanto, é importante ressaltar que as definições deste 

Congresso representaram a vitória sobre dissidências com propostas regionalistas, como 

as de Lázaro Nkavandame, assim como sobre as concepções políticas da corrente 

militarista sobre as concepções defendidas por Simango de uma luta de libertação “a-

ideológica”, modificando a própria estrutura da FRELIMO, “adaptando-se à fase 

correspondente da luta” (REIS e MUIUANE, 1975: 82). A nova estrutura passou a ser 

concebida hierarquicamente a partir da primazia das estruturas supralocais sobre as 

regionais, na seguinte configuração: Nação, Província, Distrito, Localidade e Círculo; 

nesta concepção, a organização da administração seguiria a mesma hierarquia. 

Determinante para a predominância da corrente liderada por Machel foi a criação, 

“no plano da Nação”, do Comitê Político-Militar, que tinha como objetivo: 

a) Elaborar e propor à apreciação do Comitê Central propostas para: 

1. Estabelecimento dos planos estratégicos, políticos e 

militares; 

2. Definição da Política da FRELIMO para cada sector de 

actividade. 

b) Esclarecer os órgãos executivos sobre a linha política e as regras 

elaboradas pelo Congresso e pelo Comité Central; 

[...] (Estatuto e Programa da Frente de Libertação de Moçambique, 

1968 apud REIS e MUIUANE, 1975: 95). 

 

Assim, tanto a luta armada quanto a construção (ideológica) de Moçambique 

seriam definidas pelas “novas estruturas e organização a nível económico, educacional, 

de saúde e de desenvolvimento sócio-cultural” (GARCIA, 2001). Mondlane foi 

confirmado como Presidente da FRELIMO e Simango manteve-se como vice, no 

entanto sua influência dentro do partido, como apontado, havia diminuído 

consideravelmente. 
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Mesmo após o Congresso, no entanto, as tensões não foram dissolvidas. Na 

realidade, tais tensões foram agravadas devido a uma ação do governo Português em 3 

de fevereiro de 1969: quase sete anos após a fundação da FRELIMO e cinco do início 

da luta armada
63

, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), órgão de 

inteligência e repressão do governo português, assassinou Eduardo Mondlane com uma 

carta-bomba, causando um novo rearranjo dentro da Frente. Logo após o assassinato, o 

Comitê Central (como era sua prerrogativa, definida no II Congresso (cf.: Estatuto e 

Programa da Frente de Libertação de Moçambique, 1968 apud REIS e MUIUANE, 

1975: 98)) não encarregou o vice-presidente Simango da direção, e criou uma Comissão 

Presidencial. Juntamente com Simango, Samora Machel e Marcelino dos Santos, outro 

líder histórico da FRELIMO, formaram um breve triunvirato no comando da Frente. 

Cada vez mais isolado dentro da direção, em novembro de 1969 Uria Simango 

redige um documento contendo “sérias acusações públicas à direção” (CABAÇO, 2007: 

407). Este documento, denominado “Gloomy situation in FRELIMO”
64

, englobava não 

só as visões de Simango sobre a conjuntura da Frente de Libertação, mas também, e 

muito mais grave, apontava nomeadamente grandes lideranças da FRELIMO como 

responsáveis por planejar mortes de membros do partido em retaliação ao assassinato de 

Eduardo Mondlane, inclusive a sua própria. Noto que a seguir será apresentada a versão 

de Simango sobre o processo que desencadeou em sua expulsão da FRELIMO, em maio 

de 1970. Tal versão não pode ser comprovada empiricamente, dado as circunstâncias 

históricas que se seguiram durante e após as lutas de libertação, com a consolidação da 

corrente militarista no poder e na direção do Estado moçambicano. Sendo assim, a 

exposição que segue tem o intuito de exemplificar as divisões presentes dentro da 

FRELIMO, e não sugere que o documento é testemunho completo e correto dos 

acontecimentos. De fato, a análise minuciosa do texto suscita certa estranheza, uma vez 

que a quantidade de detalhes fornecidas por Simango (em relação a pessoas, episódios e 

mesmo a falas) só seria possível a alguém presente nos locais que cita, o que 

obviamente não era seu caso. 

Segundo Simango, ainda em fevereiro de 1969 diversos membros da direção da 

FRELIMO (que provinham, em sua maioria, da região sul de Moçambique), se 

reuniram para analisar o assassinato de Mondlane. Entre eles estariam Samora Machel, 
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 As ações de guerrilha foram iniciadas em 1964. 
64

 A palavra “gloomy” pode ser traduzida tanto como “triste” quanto “sombria”. 
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Joaquim Chissano
65

, Marcelino dos Santos, Armando Guebuza
66

, Aurelio Manave, 

Josina Muthemba, Eugenio Mondlane, Francisco Sumbane e Janet Rae Mondlane. Este 

grupo teria concluído 

that Uria Simango, Silverio Nungu, Mariano Masinye and Samuel 

Dhlakama were their enemies, were responsible for Dr. Mondlane's 

death and should therefore be eliminated. […] It was decided that 

during the following meeting of the Central Committee action should 

be taken. […] Marcelino advised the meeting that killing Simango at 

this stage would produce bad effect because he was internationally 

known, however he agreed to kill Nungu now, and eliminate Simango 

politically first in the international field (SIMANGO, 1969)
67

. 

 

O documento foi escrito após a morte de Silverio Nungu, em circunstâncias não 

devidamente esclarecidas (a versão oficial foi uma greve de fome). Por este motivo, o 

Reverendo, ao final do texto acusa, novamente de forma nominal, e clama para que os 

(segundo ele) responsáveis por esta morte fossem punidos, uma vez que suas ações 

teriam sido piores que a dos imperialistas. Cito novamente Simango, que responsabiliza 

os “traidores da unidade” e sugere suas punições: 

i - Janet Rae Mondlane, because of her direct participation in 

the assassination of Nungu and in the general planning of 

assassination of others […]. She must quit immediately and return to 

the United States of America and cease having any dealing in 

Mozambique affairs. 

ii - Because of direct participation of Samora, Chissano and 

Marcelino in planning the death of Nungu […] and for execution of 

many comrades unjustly, they are criminals and they must therefore 

forthwith resign and enter trial. They are enemies of unity and 

independence (SIMANGO, 1969)
68

. 

 

Como consequência à postura e acusações de Uria Simango, o Comitê Central se 

reúne, e em maio de 1970 afasta o Reverendo do Comissão Presidencial e o expulsa da 

FRELIMO. Após esta reunião, a FRELIMO ainda divulga um longo documento 

intitulado “Qualidades de um membro do Comité Central”. Este documento traça as 
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 Segundo presidente de Moçambique independente e sucessor de Machel. 
66

 Terceiro presidente de Moçambique independente. 
67

 “que Uria Simango, Silverio Nungu, Mariano Masinye e Samuel Dhlakama eram seus inimigos, eram 

responsáveis pela morte do Dr. Mondlane e deveriam, portanto, ser eliminados. [...] Foi decidido que 

ação deveria ser tomada durante a reunião do Comitê Central seguinte. [...] Marcelino aconselhou os 

presentes que matar Simango nesta fase produziria efeito ruim, porque ele era conhecido 

internacionalmente, no entanto ele concordou em matar Nungu agora, e eliminar Simango 

politicamente primeiro no campo internacional”. 
68

 “i - Janet Rae Mondlane, devido à sua participação direta no assassinato do Nungu e no planejamento 

do assassinato de outros [...]. Ela deve sair imediatamente e voltar para os Estados Unidos da América 

e deixar de ter qualquer envolvimento nos assuntos de Moçambique. 

ii – Devido à participação direta de Samora, Chissano e Marcelino no planejamento da morte de 

Nungu [...] e pela execução de muitos camaradas injustamente, eles são criminosos e devem, portanto, 

renunciar imediatamente e encarar julgamento. Eles são inimigos da unidade e da independência”. 
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diretrizes esperadas de um militante frelimista e, em clara alusão à Simango, aponta que 

em um primeiro momento “aos chamados militantes do Partido não eram exigidas 

qualidades especiais. [...] Mas desde que na FRELIMO as nossas tarefas directas, tais 

como a luta armada, exigem a observância de uma disciplina da Organização [...]” 

(Qualidades de um membro do Comité Central apud REIS e MUIUANE, 1975: 130). 

Portanto, a exigência da disciplina é fundamental para caracterizar e diferenciar o 

militante do mero apoiador da FRELIMO. 

É nesta reunião do Comitê Central que são eleitos formalmente Samora Machel 

presidente e Marcelino dos Santos seu vice, pois haviam sido estes dois “quem, desde a 

morte do Camarada Mondlane, tinham de facto assumido a direção da FRELIMO e 

lutado para assegurar a integridade estrutural e ideológica da Organização” (REIS e 

MUIUANE, 1975: 125). Machel consolida, assim, sua autoridade militar e política 

sobre a FRELIMO. 

O governo português, consciente da luta interna na FRELIMO, lança em 1970 a 

Operação Nó Górdio, “the largest operation of the war, which swamped northern 

Mozambique with 35 000 soldiers and pummelled the liberated zones with 15 000 

tonnes of bombs deployed from aircraft” (ROBINSON, 2003: 139)
69

. No entanto, para 

surpresa dos portugueses, “the internal victory of the revolutionary line accelerated 

FRELIMO’s armed struggle. The organisation was further restructured. Emphasis was 

placed on revolutionary ideology” (FUNADA-CLASSEN, 2103: 268)
70

. A operação foi 

um fracasso retumbante. Menos de sete meses após seu início, a Nó Górdio teve que ser 

suspensa não só por ter falhado em atingir consideravelmente a FRELIMO no norte, 

mas também por ter aberto espaço para as ações guerrilheiras nas províncias centrais do 

Tete, Manica, Sofala e Zambézia durante os anos 1970. 

A luta entre moçambicanos e portugueses continuaria ainda por mais quatro anos, 

e foi encerrada apenas após a Revolução dos Cravos, que derrubou o Estado Novo 

salazarista e iniciou o caminho para a independência das suas colônias. Apesar de 

alguns movimentos contrários
71

 (apoiados por figuras dissidentes como Lázaro 

                                                 
69

 “a maior operação da guerra, que inundou o norte de Moçambique com 35 000 soldados e esmurrou as 

zonas libertadas com 15 000 toneladas de bombas despejadas a partir de aeronaves”. 
70

 “a vitória interna da linha revolucionária acelerou a luta armada da FRELIMO. A organização foi 

restruturada ainda mais. Ênfase foi dada à ideologia revolucionária”. 
71

 O mais agudo sendo o “Movimento por Moçambique Livre” e seu braço militar, autodenominado 

“Dragões da Morte”, composto primordialmente por colonos portugueses. Em 7 de setembro de 1974, 

dia da assinatura do acordo do fim da guerra entre portugueses e moçambicanos, este grupo tomou a 

Rádio Clube de Moçambique, localizada na capital Lourenço Marques, mas foi imediatamente 

reprimido pelas tropas da FRELIMO em conjunto com as Forças Armadas portuguesas. 
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Nkavandame e Uria Simango
72

), a FRELIMO foi reconhecida pelos portugueses como 

representante legítima de Moçambique, e foi a responsável por assinar o Acordo de 

Lusaka, que colocou fim à guerra e, simultaneamente, estabeleceu a FRELIMO como o 

governo de transição para a formação de Moçambique independente. 

A luta, no entanto, continuava. 

 

I.3) A ameaça à FRELIMO e o III Congresso (1975-1977) 

 

Se a FRELIMO sob comando de Samora Machel afirma-se encabeçando o Estado 

e a nação independente após o Acordo de Lusaka, a partir de 1976 esta situação começa 

a se modificar.  Para os regimes de minoria branca da Rodésia e da África do Sul, as 

independências negras de Moçambique na costa índico do continente Africano, e de 

Angola no Atlântico (para a localização geográfica dos dois países, ver Figura 2), 

representava um perigoso exemplo para suas situações internas. Desta forma, em nível 

local 

a África do Sul limitou a região ao Sul do equador como possível 

espaço de intervenção militar e de segurança. [...] Internacionalmente, 

cimentava-se a ideia da importância da defesa dos interesses 

ocidentais relativamente ao que posteriormente foi chamada a ‘pinça 

comunista’ de Angola e Moçambique (MOSCA, 1999: 58). 

 

É neste contexto que em ainda no ano de 1975 surge a Resistência Nacional 

Moçambicana (RENAMO)
73

 como movimento organizado, armado e financiado a partir 

dos países capitalistas vizinhos de Moçambique (Rodésia do Sul e África do Sul). 

Insatisfeitos com os rumos de uma revolução em um país fronteiriço e com o apoio 

moçambicano a movimentos de resistência dentro de seus territórios (a União Nacional 

Africana do Zimbábue e o Congresso Nacional Africano, respectivamente). A 

RENAMO foi unida, então, a partir da (e como) oposição à FRELIMO, sendo, portanto 

“‘anti-socialista’, ‘anti-mestiço’, racialmente orientada e tradicionalista” (CHABAL, 

2002: 36). 

Os conflitos e incursões da RENAMO tiveram início em 1976, e foram 

fundamentais para, em 1977, em face também à conjuntura da ordem bipolar da Guerra 

Fria, a FRELIMO adotar uma concepção socialista de condução política e social. 
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 Simango seria preso em 1974 e enviado a um Campo de Reeducação, onde foi executado em data e 

local desconhecidos. 
73

 A origem externa da RENAMO é tão forte que seu primeiro nome, Mozambique National Resistance 

(MNR), foi grafado em língua inglesa 
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Durante o III Congresso da FRELIMO foi estabelecido que “[t]he Party’s historic 

mission is to lead, orient and educate the masses, thus transforming the popular mass 

movement into a powerful instrument for the destruction of capitalism and the 

construction of socialism” (Documentos do III Congresso da FRELIMO apud  

ISAACMAN e ISAACMAN,  1983: 66)
74

. 

Este Congresso foi, portanto, fundamental para moldar as acepções da Frente, que 

se proclamou Partido Marxista-Leninista de Vanguarda, estabelecendo como missões da 

FRELIMO a revolução, o doutrinamento político-ideológico do “povo” e a 

autossuficiência produtiva e econômica (cf.: CHABAL, 2002: 51; MACHIANA, 2001: 

40). Contudo, Robinson aponta que, paradoxalmente 

in order to lead the revolution, Frelimo declared its transformation 

from a ‘mass party’ into a ‘vanguard party’, a change that reduced 

membership, while increasing the elitist and detached nature of the 

party machine. Most importantly, however, the official transformation 

into a vanguard party at the Third Congress marked the end of the 

transitional period in which Mozambican workers did have significant 

control over production, and indicated that power had become 

centralised in the state apparatus (ROBINSON, 2003: 146)
75

. 

 

É fundamental ressaltar aqui as ameaças reais representadas pela Guerra Fria e 

pelas potências da África austral para Moçambique e para outros países da região (como 

Angola) que tencionavam construir sociedades distintas das estruturas coloniais 

identificadas com o sistema capitalista. A própria definição de um modelo histórico de 

vanguarda revolucionária é consequência de uma conjuntura específica, enfrentada 

pelos grupos que tomaram o poder nestes países desde a escolha pela luta armada nos 

anos 1960. Por outro lado, no entanto, é plausível questionar até que ponto a transição 

de Frente de Libertação para Partido Marxista-Leninista de Vanguarda teria sido 

exatamente o ato que afastou a FRELIMO das massas e do projeto de sociedade (e de 

socialismo) pretendido. 
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 “a missão histórica do partido é liderar, orientar e educar as massas, assim transformando o movimento 

de massa popular em um poderoso instrumento para a destruição do capitalismo e a construção do 

socialismo”. 
75

 “a fim de liderar a revolução, a Frelimo declarou a sua transformação de um ‘partido de massas’ em um 

‘partido de vanguarda’, uma mudança que reduziu a adesão ao mesmo tempo que aumentou a natureza 

elitista e distante da máquina partidária. Ainda mais importante, no entanto, a transformação oficial 

em um partido de vanguarda no Terceiro Congresso marcou o fim do período de transição em que os 

trabalhadores moçambicanos tinham de fato um controle significativo sobre a produção, e indicou que 

o poder havia se tornado centralizado no aparelho do Estado”. 
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CAPÍTULO II 

As políticas culturais da FRELIMO 

 

“O sangue do nosso povo não se derramou somente para libertar a 
terra da dominação estrangeira mas também para reconquistar a nossa 

personalidade moçambicana, para fazer ressurgir a nossa cultura e para 
criar a nova mentalidade, uma nova sociedade” 

 
Samora Machel (apud REIS e MUIUANE, 1975) 

 

II.1) Moldar Moçambique e o "homem novo": a experiência das Zonas Libertadas 

 

Com o triunfo da corrente militarista e sua consolidação na direção da FRELIMO, 

foi vitoriosa também a concepção da primazia do Estado / partido sobre organização da 

sociedade civil. Assim, “in many ways, when Frelimo first assumed power they became 

both the state and the nation” (SUMICH, 2007: 2)
76

. Concomitantemente, consagrou-se 

também a noção de luta constante contra os inimigos da “construção nacional”, fossem 

eles externos (os portugueses) ou internos (toda e qualquer pessoa que não 

compactuasse com os ideais revolucionários da FRELIMO, independentemente da cor 

de sua pele e posição social). 

O ideal frelimista de Moçambique como uma unidade territorial e nacional foi 

primordialmente fruto de uma pretensa “moçambicanidade” desenvolvida nas Zonas 

Libertadas. Como dito anteriormente, a ideia da FRELIMO era a construção de um 

Estado-nação baseado em uma identidade e uma “cidadania” fundamentalmente novas, 

resultando assim em uma organização sócio-política igualmente nova. Neste sentido, as 

zonas libertadas (ZL’s)
77

 eram repetidas vezes citadas pelos líderes da Frente como 

passado de certa forma mítico a fim de justificar a execução das suas políticas culturais, 

pois foram onde efetivamente o “homem novo”, construtor do presente e do futuro 

nacional, havia sido “forjado” (cf.: MACHEL, 1984; BORGES, 1997; ISAACMAN, 

1978). Utilizo a expressão “mítico” porque após a independência (e mesmo durante a 

                                                 
76

 “de várias maneiras, quando a Frelimo assumiu o poder, ela se tornou ambos o Estado e a nação”. 
77

 As chamadas zonas libertadas eram as regiões sobre influência administrativa da FRELIMO, 

conquistadas durante as lutas anticoloniais especialmente no norte do território moçambicano. 
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luta)
78

, as zonas libertadas eram idealizadas de tal forma que serviam mais como 

discurso do que exemplos de prática efetiva de organização e estruturação da nova 

sociedade pretendida, muitas vezes sobrepujando as dificuldades e contendas 

enfrentadas nestas regiões. O que se decide propagar é a concepção da FRELIMO 

propulsora da construção da nação e de uma nova identidade moçambicana, em 

aspectos muitas vezes autoritários de negação violenta da “tradição”. Assim, 

the creation of the new man provided a decisive break with the 

previous incarnations of man: feudal man; colonial man; and 

bourgeois man. The crucial elements of this analysis were the 

conceptualization of feudal and colonial man. Feudal man referred to 

‘traditional’ culture and structures of power. These structures were 

supposedly unequal, patriarchal, gerontocratic, based on superstition 

and immobile (SUMICH e HOMWANA, 2007: 10)
79

. 

 

Como consequência, M. Cahen atribui (criticamente), a noção do homem novo 

frelimista à incapacidade das elites dirigentes da FRELIMO em lidar com os aspectos 

socioculturais distintos dos seus: 

o paradigma nacional é indissociável do paradigma da modernização 

autoritária. Trata-se de criar o Homem Novo – vocabulário 

contextualmente maoizante para exprimir a nação – pela destruição 

não tanto do capitalismo, mas mais das relações sociais originais no 

seio do campesinato, isto é, daquilo que é socialmente totalmente 

estranho à elite (então estigmatizado como “obscurantismo”, 

“feudalismo”, “tribalismo”) (CAHEN, 2005: 51). 

 

Fazendo a ressalva ao tom predominantemente negativo empregado pelo 

historiador francês, é necessário apontar que a própria noção do homem novo é comum 

às perspectivas revolucionárias, uma vez que a ruptura com o passado capitalista 

(baseado na propriedade privada e no individualismo) era fundamental para as novas 

sociedades almejadas. No entanto, em Moçambique é impossível negar que a visão da 

FRELIMO foi se exacerbando cada vez mais em direção ao que considerava a 

edificação da nação a partir de atitudes autoritárias, “legitimando” (na visão do Partido) 

iniciativas como os Campos de Reeducação (como será melhor visto no capítulo 2). É 

neste sentido que Samora Machel profere um famoso discurso no qual afirma, ainda em 

                                                 
78

 “A Luta de Libertação-Zonas Libertadas não foram mitificadas depois da independência: elas já são um 

mito, na sua práxis, no acto mesmo do seu desenrolar constitutivo [...]. Um mito portátil, diria, que a 

FRELIMO e os seus militantes levam na bagagem quando depois dos anos de luta reencontram o 

imenso e o polimorfo país real [...]” (BASTO, 2006: 151). 
79

 “a criação do novo homem promoveu a decisiva ruptura com as encarnações anteriores do homem: 

homem feudal; homem colonial; e o homem burguês. Os elementos cruciais desta análise foram a 

conceptualização do homem feudal e colonial. Homem feudal se referia à cultura ‘tradicional’ e às 

estruturas do poder. Estas estruturas eram supostamente desiguais, patriarcais, gerontocráticas, 

baseadas na superstição e imóveis”. 
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1970, que a necessidade de “criar uma atitude de solidariedade entre os homens capaz 

de desenvolver o trabalho colectivo pressupõe a eliminação do individualismo” 

(MACHEL, 1974: 51 apud CABAÇO, 2007: 405). A citação a seguir é extremamente 

representativa não só por defender esta nova concepção de ser moçambicano, mas 

também por demonstrar a força do discurso de Samora: 

Desenvolver uma moral sã e revolucionária que promova a libertação 

da mulher, a criação de gerações com um sentido de responsabilidade, 

exige a destruição das ideias e gostos corruptos herdados. Para 

implantar as bases de uma economia próspera e avançada é necessário 

que a ciência vença a superstição. Unir os moçambicanos para além 

das tradições e línguas diversas, requer que na nossa consciência 

morra a tribo para que nasça a Nação. [...] Devemos adquirir uma 

atitude científica, aberta, livre de todos os pesos da superstição e 

tradições dogmáticas (MACHEL, 1974: 51 apud CABAÇO, 2007: 

405) 

 

É neste sentido que o percurso de Samora Machel “do Rovuma ao Maputo” (do 

norte ao sul de Moçambique) para assumir o governo do novo país independente é 

denominado por Edson Borges (1997) de “marcha dos iluminados”, pois representaria a 

noção da própria FRELIMO de que uma parcela de abnegados homens e mulheres 

liderava o processo de transformação. Tal visão ganhou proporções de política estatal 

após a FRELIMO assumir o controle do governo temporário em 1974, e levaram à 

fundação dos Grupos Dinamizadores (GD’s), estabelecidos ainda em 1974 sob a 

plataforma Unidade, Trabalho, Vigilância. Esses grupos eram, nas palavras do partido, 

“a arma básica na luta contra todas as formas de sabotagem econômica […]” (Relatório 

do Terceiro Congresso do Partido, 1977 apud HALL e YOUNG, 1997: 52) e “tinham 

como funções principais aplicar as directivas da FRELIMO e do Governo de Transição, 

[…] explicar a linha política da FRELIMO e dinamizar o povo […]” (MACHIANA, 

2001: 54). 

Após a independência, a teorização pela FRELIMO da práxis guerrilheira, acabou 

por consagrar a “necessidade da transplantação ao todo nacional da experiência mítica 

das zonas libertadas” (BORGES, 1997: 29). A revista Tempo, reverberando os ideais da 

FRELIMO, afirmava em 1974 que “a definição de moçambicano não corresponde a 

uma cor de pele, origem racial e étnica, religiosa ou outra [...]” (Tempo n
o
 192, 19 maio 

1974: 11-12).  O enaltecimento da luta armada neste processo de união fica claro na fala 

do militante Fernando Ganhão, em intervenção durante o IV Congresso do Partido 

FRELIMO (1983), quando afirmou que “eram homens que falavam línguas diferentes, 

que tinham hábitos díspares, que tinham variadas manifestações culturais, mas que se 
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irmanavam e sentiam realizados como cidadãos duma mesma Pátria [...]” (apud 

MENDONÇA, 2002: 63). “Ser” moçambicano não seria uma identificação pré-

estabelecida, mas 

uma nova identidade construída em torno da pertença a um território 

geográfico que aceitava as fronteiras coloniais cuja identidade se 

deveria ir estruturando pela participação numa tarefa comum, a luta 

armada, e pela identificação num objetivo comum: a independência” 

(CABAÇO, 2007: 399). 

 

Importante notar aqui a utilização do verbo no gerúndio (estruturando), o que 

reverbera a noção da construção na prática, mas também a noção de um movimento sem 

fim claro e previamente estabelecido. Até que ponto esta visão era uma imposição das 

lideranças da FRELIMO não é possível afirmar categoricamente, no entanto é relevante 

apontar o questionamento não só em relação ao futuro em construção em Moçambique, 

mas também do papel das tradições linhageiras neste processo. De acordo com Borges, 

no que diz respeito às populações e suas tradições locais, a FRELIMO acreditava que 

em cada forma deveria ser inoculado um ‘novo conteúdo’. Um 

conteúdo político-ideológico condizente com a orientação de classe 

operário-camponesa que viesse a concretizar na ‘sociedade nova’ o 

princípio de que a base de toda a riqueza social se fundamenta e é 

produzida pelo trabalho (BORGES, 1997: 30). 

 

Assim, ao mesmo tempo, e até certo ponto de modo contraditório à visão de uma 

identidade moçambicana essencialmente nova, a FRELIMO tentava promover uma 

política cultural também a partir de aspectos e elementos das culturas locais sob a tutela 

do Ministério da Educação e da Cultura. Reverberando Cabral (1995), e a fim de 

resgatar uma “personalidade moçambicana” que havia sido abafada pelo colonialismo, a 

FRELIMO lança uma “campanha de dinamização revolucionária da cultura”, na qual 

hasteou a bandeira da ‘valorização e difusão da cultura moçambicana’. 

A criação de uma personalidade tipicamente moçambicana passou a 

ser sinônimo do Estado criar as condições adequadas para a devida 

unificação dos hábitos, costumes e tradições, porém, não mais com 

uma dimensão colonialista, mas revolucionária. Para isso, uma 

Comissão Nacional do Partido deveria organizar a ‘recolha e estudo 

de todas as manifestações culturais [...], rejeitando o que nos divide e 

unindo todos os fatores da nossa vida’” (BORGES, 1997: 46). 

 

Desta forma, as políticas culturais da FRELIMO têm que ser entendidas a partir 

de suas iniciativas múltiplas, entre resgate de tradições e construção do “homem novo”, 

entre as tradições locais e as experiências nas Zonas Libertadas, desvelando como se 

moldou o ideal de presente e futuro de Moçambique. As contradições, então, se 
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impõem: se as ZL’s deveriam servir como exemplo de um futuro essencialmente 

“novo”, inclusive identitário e cultural, qual a função do “antigo”? Existiam outras 

formas de pensar Moçambique? 

Neste debate, a imprensa teve papel fundamental. 

 

II.2) Crítica e autocrítica: a tradição editorial em Moçambique e seus limites, das lutas 

de libertação ao III Congresso da FRELIMO 

 

Desde a luta de libertação contra o jugo colonial português a FRELIMO reiterou a 

importância do papel da imprensa na formação e fortalecimento do movimento e do 

militante guerrilheiro, o “homem novo”. Em “The role of poetry in the mozambican 

revolution”, artigo publicado em 1969 no periódico Mozambique Revolution (editado 

originalmente em inglês, em Dar-es-Salam), a FRELIMO
 
(como era costumeiro nas 

publicações da frente durante as lutas de libertação, o artigo não era assinado) afirmava 

que “the history of Mozambican poetry is the history of the Mozambican revolution. 

[...] It strives for a similar goal, that of political and cultural liberation”
80

 (Mozambique 

Revolution, n
o
 37, Jan/Mar 1969: 23 apud BASTO, 2006: 72). O agente desta produção 

revolucionária era o guerrilheiro-poeta, o qual “brought a new dimension to political 

poetry, which has lost its tone of lament and gained a new revolutionary fire”
81

 

(MONDLANE, 1969: 185). O “homem novo” frelimista deveria servir 

pedagogicamente como a representação última dos ideais revolucionários, uma figura 

abnegada, personagem entre o guerrilheiro e o intelectual, ao mesmo tempo fundador, 

guia e objetivo final da (re)construção social e cultural de Moçambique. 

O jornal A Voz da Revolução, publicado durante a luta contra os portugueses nas 

zonas libertadas, é representativo neste processo pois continha, além dos relatos a 

respeito do progresso da guerra independentista, contribuições dos líderes da 

FRELIMO, assim como dos militantes. Destaco que nem sempre as visões e artigos 

publicados eram congratulantes à Frente, iniciando uma especificidade da imprensa 

moçambicana de fomento ao debate
82

, à crítica e autocrítica
83

 (cf.: BASTO 2006). No 

                                                 
80

 “a história da poesia moçambicana é a história da revolução moçambicana. [...] Ele se esforça para um 

objetivo similar, o de libertação política e cultural”. 
81

 “trouxe uma nova dimensão para a poesia política, que perdeu o seu tom de lamento e ganhou um novo 

fogo revolucionário”. 
82

 “Também pretendemos que os camaradas utilizem o ‘25 de Setembro’ [jornal publicado a partir de 

1965 em Nachingwea, campo de treinamento guerrilheiro da FRELIMO na Tanzânia] como meio de 
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entanto, o documento redigido no II Congresso da FRELIMO, em 1968, já estabelecia 

um limite para esta prática. O ítem “métodos de trabalho” aponta a “livre discussão no 

interior da Organização” (Estatuto e Programa da Frente de Libertação de Moçambique, 

1968 apud REIS e MUIUANE, 1975: 95), reforçando que as críticas eram aceitas 

apenas dentro das estruturas do partido. 

Foi na Voz da Revolução que foram publicados grande parte dos poemas da linha 

de frente, e que posteriormente serviram de base para a idealização da “Poesia de 

Combate” (mais tarde denominada “Poesia da Vitória”), e que se tornaria o cânone 

literário da FRELIMO para a nova nação que se construía
84

. As produções literárias 

publicadas neste periódico durante a luta de libertação, mas que não condiziam com os 

valores e comportamentos ideais segundo a concepção da liderança da FRELIMO, 

foram descartadas do “cânone guerrilheiro”. Mesmo os poemas presentes na primeira 

edição da antologia Poesia de Combate, publicado ainda durante a luta, em 1971, foram 

alterados para se encaixar no arquétipo, e assim “tornar a mais perfeita possível a 

imagem de um poeta-guerrilheiro e de uma poesia de combate que deveria conter o 

próprio modelo de nação e de cidadão” (BASTO, 2006: 228). De maneira especial, 

foram excluídos “poems written in local language; poems written in a pan-African 

nationalist tradition […]; love poems; and finally, a number of poems which were the 

product of a rewriting of Portuguese canonical texts, literary texts or popular songs” 

(BASTO, 2012: 120)
85

. 

Desta forma, a Voz da Revolução se destaca 1) pela importância histórica das suas 

condições de produção dentro das Zonas Libertadas, 2) pelo incentivo à crítica dentro da 

imprensa escrita e 3) pela produção literária publicada em suas páginas, em especial as 

contribuições poéticas. Em uma clara opção política também pelo caráter quase didático 

dos seus temas e estrutura, a FRELIMO fez da “Poesia de Combate” o principal modelo 

                                                                                                                                               
comunicação. Que realizem debates e discussões públicos [sic] através do nosso ‘25 de Setembro’, ora 

levantando questões relacionadas com a nossa luta em todos os seus mais variados aspectos, ora 

respondendo a questões apresentados [sic] por outros camaradas em números anteriores [...]” (25 de 

Setembro, [n
o
 56, s/d, Fev/Mar de 1970]: 4 apud BASTO, 2006: 173). 

83
 “[...] nos entregamos à crítica popular e à autocrítica, para que o fogo destas nos purifique, nos torne 

conscientes da vida a seguir [...]” (Discurso de Samora Machel in BRAGANÇA/WALLERSTEIN, 

1978-2vol: 176 apud CABAÇO, 2007: 416). É importante notar que estas críticas deveriam ser feitas 

dentro das estruturas do partido. 
84

   Na introdução à antologia Poesia de Combate 2, publicada em 1977, este tipo de produção poética 

tinha “um único significado. Um significado de arma, um modo de sair da passividade para entrar na 

acção. [...] Para os verdadeiros revolucionários da FRELIMO, não estava em causa o género de 

literatura mas apenas uma só poesia: a Poesia de Combate” (FRELIMO, 1977: 3). 
85

 “[p]oemas escritos em língua local; poemas escritos em uma tradição nacionalista pan-africana [...]; 

poemas de amor; e, finalmente, uma série de poemas que foram produto de uma reescrita de textos 

canônicos portugueses, textos literários ou canções populares”. 
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de literatura ideológica a partir de uma visão da literatura como arma contra o 

colonialismo (cf.: Mozambique Revolution, n
o
 37, Jan/Mar 1969: 23 apud BASTO, 

2006; MONDLANE, 1969), e o promoveu nos anos imediatamente posteriores como 

sinônimo da “verdadeira poesia moçambicana”. 

Após a independência, contudo, o lugar da crítica gradualmente diminui. 

Definindo em grande medida as políticas sobre cultura e imprensa em Moçambique, o 

1º Seminário Nacional de Informação, realizado em 1977 (não por acaso o mesmo ano 

do III Congresso) estabeleceu que a cultura e a imprensa também deveriam estar a 

serviço da “Revolução” e, portanto, da FRELIMO. Ao se transformar de frente 

nacionalista anticolonial em um partido de vanguarda, a Frente definiu a importância e 

o papel de todos os meios de comunicação em favor do partido e da construção de um 

país em moldes socialistas (cf.: MACHIANA, 2001). 

A partir deste seminário foi estabelecida uma “Campanha para Preservação e 

Valorização Cultural”, que tinha o objetivo de “Preservar/Valorizar e transformar a 

cultura como condição para formar o ‘homem novo’” (Tempo, n
o
 538, 01 fev. 1981). 

Neste caso, as expressões culturais valorizadas eram aquelas que se encaixavam (ou 

deveria ser encaixadas) nos ideais frelismistas – danças, esculturas, música e produções 

literárias que não colocassem em xeque a visão e o predomínio do Partido. De maneira 

semelhante, a informação e os intelectuais deveriam servir ao propósito maior, e por 

este motivo seriam também um instrumento do Partido; segundo Samora Machel, o 

jornalista era também um “operário de vanguarda” (cf.: MACHEL, 1977), e o espaço da 

“crítica” e “autocrítica” foi envolto nas estruturas do partido. É importante 

problematizar aqui, contudo, se esta decisão foi uma mera imposição autoritária, ou uma 

necessidade vista pela FRELIMO em tempos de conflito interno fomentado pelas 

disputas globais do período. 

 

II.3) Oposição e guerra interna: os Campos de Reeducação, os Campos de Trabalho e a 

RENAMO 

 

A tentativa de construir Moçambique nos moldes frelimistas não aconteceu sem 

oposição. Os mais afetados (mas não os únicos) expoentes dos grupos que não se 

enquadraram neste projeto de nação foram as comunidades rurais às quais foram 

impostos os aldeamentos comunais, uma estrutura produtiva e social da FRELIMO 
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espelhada na organização e experiência das Zonas de Libertação, e os grupos de 

“marginalizados urbanos”, como os indivíduos classificados como “improdutivos”, 

criminosos e mesmo prostitutas (em um curioso misto de conservadorismo e 

mentalidade revolucionária
86

), assim como indivíduos que não faziam parte da visão 

idealizada frelimista da nova sociedade, fossem estes opositores ou não
87

. Estes 

deveriam ser reeducados ou tornados produtivos para a sociedade e, para tal, foram 

desenvolvidos, a partir de “novas concepções de justiça, de remodelação dos esquemas 

prisionais” (Notícias, 13 ago. 1976) os Campos de Reeducação e os Campos de 

Trabalho. 

Em relação ao combate ao “inimigo interno”, destaca-se a criação dos Campos de 

Reeducação, “localizados no centro e norte do país, onde entrando como inimigos do 

povo deveriam sair, após um processo de limpeza, como exemplo do ‘homem novo’ 

revolucionário, identificado com o povo” (COELHO, 2003: 191). Duas grandes 

operações foram empregadas pela FRELIMO nas zonas urbanas a fim de lidar com os 

indivíduos que não se encaixavam na sua nova ordem, a Operação Limpeza (1974) e a 

Operação Produção (1983): 

Para os campos de reeducação iriam todos aqueles que, de uma forma 

ou outra, traziam consigo ou em si elementos da velha ordem que se 

desejava eliminar – régulos (autoridades tradicionais), feiticeiros, 

“comprometidos” (indivíduos sobre quem pesava a suspeita de algum 

tipo de compromisso com a antiga ordem colonial), prostitutas; para 

os campos de trabalho, todos os que deveriam passar por uma 

ressocialização marcada pelo trabalho em grandes campos de cultivo 

(machambas): sabotadores, inimigos, vadios (THOMAZ, 2008: 180). 

 

É importante acrescentar a esta lista os opositores à FRELIMO (dentro e fora do 

seio do partido) que deveriam ser reeducados e reintegrados à sociedade a partir destes 

campos. Artigo do jornal Notícias, de Maputo, por exemplo apontava que “antigos 

                                                 
86

 É interessante comparar a cruzada pela moralidade da nova sociedade almejada, para a qual a 

prostituição era “a danger as they would corrupt the society into crime and immorality” / [“um perigo, 

uma vez que iriam corromper a sociedade em direção ao crime e à imoralidade”] (Daily News, 3 nov. 

1975) e a visão de revolucionária de que a “prostituição tem o seu fundamento na sociedade de classes 

[...]. Só eliminando as causas, as próximas e as remotas, se poderá eliminar a prostituição. O mesmo 

será dizer que só destruindo o sistema, a sociedade colonial-capitalista, só destruindo e eliminando a 

ideologia burguesa, acampamento inimigo nas nossas cabeças, só com a criação da SOCIEDADE 

NOVA” (Notícias, 13 ago. 1976). 
87

 Mesmo artistas reconhecidamente engajados na libertação de Moçambique não escaparam desta visão 

revolucionária-pedagógica. A FRELIMO chegou a realizar, em 1978, um julgamento coletivo de 

artistas que estiveram presos durante a luta anticolonial. Por não terem participado diretamente da luta 

armada, eram vistos como estando distantes da realidade do “povo moçambicano”, e “foram em 

consequência do ‘julgamento’ enviados por algum tempo para fora de Maputo, para reeducação. 

Malangatana [escritor e artista plástico] foi para Nampula, [Rui] Nogar [poeta e jornalista], para o 

Niassa” (BASTO, 2006: 93). 
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desertores, traidores e indisciplinados da Frente de Libertação de Moçambique [...] vão 

ser engajados na edificação de aldeias comunais nos distritos de Mavago, Sanga e 

Mandimba [...]. [E]les serão integrados em atividades produtivas a ser desenvolvidas 

[sic.] colectivamente com a população” (Notícias, 9 maio 1980). 

Os Campos de Reeducação, segundo o jornal lisboeta A Capital, foram criados 

pelo Governo de Transição de Moçambique primeiramente para lidar com a questão das 

prostitutas, vistas como frutos da sociedade colonial e, portanto, impedimentos para a 

construção nova sociedade moçambicana pretendida, ao mesmo tempo que se 

considerava o fim da prostituição parte da emancipação total da mulher
88

. À época 

Ministro do Interior, Armando Guebuza calculava “que sob o regime colonialista 

português havia, só em Lourenço Marques, a capital, 75 mil mulheres que viviam do 

comércio de seu corpo” (A Capital, 20 nov. 1974). Apesar da estimativa inflada, 

Guebuza afirmou, em entrevista ao tanzaniano Daily News, que “desenvolveu-se uma 

campanha durante a qual muitas dessas prostitutas foram levadas da capital (FIGURA 

6), estando agora a ser instaladas em certos campos onde procuramos conscientizá-las 

de modo a que possam aprender uma nova vida em conformidade que vamos criar” (A 

Capital, 20 nov. 1974). Em artigo do jornal Notícias, Fernando Lima traça relação 

direta do fim do sistema capitalista com o fim da prostituição, ambos fundamentais para 

a edificação do homem novo: “com a criação de fundamentos materiais e ideológicos 

que permitem a eliminação da exploração do homem pelo homem, a criação do 

HOMEM NOVO, se poderá eliminar a prostituição, FÍSICA E IDEOLOGICAMENTE” 

(Notícias, 13 ago. 1976). 
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 “Um Centro de Reeducação deverá ser aberto em breve no distrito do Moma, província de Nampula, 

para acomodação das mulheres prostitutas que proliferam naquela zona. Esta é uma das decisões 

tomadas pela Conferência Distrital da OMM em preparação da Conferência Extraordinária daquela 

Organização [...] [sobre] os principais problemas que afectam a emancipação da mulher 

moçambicana” (Notícias, 21 set. 1983). 
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FIGURA 6 – “A última irmã desviada”, foto de Ricardo Rangel (detalhe) 

 

  

Fonte: RANGEL, 2004. Disponível em: 

<http://www.mozambiquehistory.net/reeducation.php> Acessado em 12 de agosto 

de 2015 

 

Entretanto, paulatinamente outras “figuras indesejáveis” também foram enviadas 

aos referidos campos, onde estavam “misturados combatentes da libertação, traidores, 

desertores, assassinos, drogados entre outros” (Diário de Moçambique, n
o
 6, 01 out. 

1981). Em reportagem de 1981, o jornal Diário de Moçambique traça os panoramas de 

dois Campos de Reeducação, Chaimite e Ruarua, por ocasião da libertação de 

“reeducados”, inclusive de Berias Ubisse, desertor durante a luta pela independência 

que havia tentado assassinar o então Presidente Samora Machel. Segundo o jornal, os 

campos são completamente distintos entre si, demonstrando benesses e falhas da 

política de “reeducação”. 

Em Ruarua, posto administrativo e antiga base guerrilheira entre a Zambezia e 

Cabo Delgado, “a materialização da política de reeducação conheceu grandes erros. 
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Eles eram atentórios à correcteza do princípio de que os centros de reeducação são 

centros de transformação do homem” (Diário de Moçambique, n
o
 6, 01 out. 1981). A 

reportagem continua: 

Ruarua pode-se tornar exemplo elucidativo deste desvio. As pessoas 

que ali se encontravam, quase que nada faziam em termos de 

actividade que permitisse um processo de transformação [...]. [Nos 

campos estavam] combatentes que, por uma pequena falta, um 

pequeno desvio, estiveram anos nos centros. Detectou-se o ladrão de 

duas batatas, o homem que se envolveu numa zaragata [confusão], o 

trabalhador que faltou quatro dias de serviço, ao lado de verdadeiros 

criminosos” (Diário de Moçambique, n
o
 6, 01 out. 1981). 

 

Por outro lado, o campo de Chaimite é apresentado como exemplo positivo, em 

uma descrição mais elogiosa à empreitada lá estabelecida: “o centro faz compreender a 

importância da actividade social colectiva, o reeducando não deve se isolar da 

sociedade, da Revolução, deve manter contactos com a família, acompanhando os 

acontecimentos nacionais e internacionais, abrindo-se-lhe novos horizontes” (Diário de 

Moçambique, n
o
 6, 01 out. 1981). Desta forma, fica claro que a reportagem não é 

contrária à existência dos Campos de Reeducação, e sim ao que considerava má 

condução em alguns casos. 

Exemplo parecido pode ser percebido em relação à Operação Produção, 

empreitada iniciada em 1983. No ano seguinte, artigo de Estevão Salomão Tembe para 

a revista Tempo propõe analisar a referida Operação “à luz da sociologia”, a fim de 

demonstrar os motivos e os fins últimos da mesma. Tembe afirma que, à medida que as 

pessoas são atraídas pela cidade, mais problemas os acompanham. Utilizando vocábulos 

como “parasitismo familiar”, “pária”, “desempregado” e “improdutivo”, o articulista 

afirma que a Operação Produção visava “colocar os desempregados de acordo com a 

sua qualificação técnico-profissional e tirar dos centros urbanos todos aqueles que estão 

na condição de improdutivos” (Tempo, n
o
 690, 01 de jan. 1984). A conclusão do artigo 

reconhece o aspecto forçado desta “migração interna”, mas a justifica pelo bem do 

coletivo: “não se pode olhar e respeitar todas as vontades das pessoas porque muitas 

vezes o que lhes convém choca com os interesses do país” (Tempo, n
o
 690, 01 de jan. 

1984) a partir da lógica de construção socialista e coletiva. Desta forma, levando em 

consideração as condições paupérrimas de parte da população moçambicana à época, 

“os interesses do país” eram a necessidade de produção agrícola, agravada pelo que era 

visto como grande quantidade de população “improdutiva” na capital Maputo
89

. 
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 a população da capital mais que dobrou entre 1975 e o final da década de 1980, passando de 
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De modo semelhante, edição posterior também da revista Tempo edita outro artigo 

sobre a Operação Produção, entre a crítica e o apoio. Com o título “Niassa: que 

integração para os (ex)improdutivos?”, o artigo cita haver aproximadamente 13 mil 

“evacuados” no Niassa, número que triplicaria fossem contados os familiares que 

acompanham essas pessoas. Nos campos, o “ex-marginal, ladrão, candongueiro 

[condutor de transporte coletivo ilegal], desempregado, trabalhador, estudante, o velho e 

até o doente da cidade luta pela sua sobrevivência, produzindo comida (ou não)  e não 

só como desenvolvendo o país, nas grandes empresas agrícolas e em outros setores” 

(Tempo, n
o
 716, 01 jul. 1984). No entanto, o artigo aponta que a falta de valorização das 

profissões prévias de cada “improdutivo”, a falta de comida e mantimentos, e o virtual 

abandono destas pessoas que perdiam tudo a serem retiradas de Maputo ocasionavam 

“problemas sociais, cujo menosprezo poderá manchar a correcteza de espírito da 

‘Operação Produção’” (Tempo, n
o
 716, 01 jul. 1984). O que se questiona, assim como 

no artigo sobre a Operação Limpeza, era a má-execução dos programas, e não seus 

objetivos e métodos em si
90

, vistos até os dias atuais por ex-dirigentes da FRELIMO, 

como Joaquim Chissano, como novas formas de justiça e construção social
91

. 

 

No que diz respeito às comunidades rurais, é importante notar o papel que estas 

desenvolveram na guerra interna que assolou Moçambique por quase duas décadas. 

Como já apontado no capítulo anterior, as razões externas para o conflito em 

Moçambique são inegáveis. Se a Rodésia foi a responsável por organizar a RENAMO, 

após a independência do Zimbabwe (1980), a África do Sul assume o papel de financiar 

e treinar esta organização. José Mota Lopes, um dos fundadores da revista Tempo e 

acadêmico moçambicano “summarized the point of view succinctly to a Portuguese 

                                                                                                                                               
aproximadamente 500 mil para 1,2 milhão de habitantes (MOSCA, 1999: 53), sem que a 

infraestrutura e a oferta de serviços e empregos acompanhasse tal crescimento acelerado. 
90

 Importante notar aqui a abertura da FRELIMO para a crítica e autocrítica às suas políticas, ainda que 

controladas pelo partido. Além disso, é necessário problematizar até que ponto há uma autocensura 

dos articulistas quando redigindo suas reportagens sobre os Campos de Reeducação e de Trabalho. 
91

 “Campos de reeducação, para nós, significavam exatamente isso: reeducação, reabilitação das pessoas. 

Foi pena que nós não [continuássemos] a ter campos de reeducação. [...]A pessoa regenerava-se. Nós 

criámos campos para pessoas criminosas, pessoas que tinham roubado ou até tinham assassinado. E 

eram reabilitadas. Era um lugar onde as pessoas faziam a sua agricultura, tinham o seu rendimento, 

refaziam a sua vida, tinham alfabetização, aprendiam ofícios. E então viu-se que ali estávamos a criar 

um modelo de reeducação de pessoas que haveriam de ser inúteis na vida e poucos países fazem isto” 

(Disponível em < http://dw.com/p/16IRQ>. Acessado em 08 mar. 2015). 
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daily in May 1986, when he bluntly declared that ‘RENAMO doesn’t exist. It’s a 

fiction, serving South African policy’” (apud DARCH, 1989: 35)
92

. 

No entanto, é necessário considerar também as razões internas para o fomento 

desta guerra. Se os conflitos dentro de Moçambique a partir das políticas frelimistas não 

foram responsáveis por terem dado origem à RENAMO, as bases sociais deste grupo 

devem ser consideradas para além da explicação da imposição e violência. Opondo-se 

às práticas da FRELIMO, referidas como o discurso do “abaixo” (em alusão às palavras 

de ordem de “abaixo o obscurantismo”, e “abaixo o tribalismo”, por exemplo), diversas 

comunidades não aceitaram, em nível local, as imposições econômicas, sociais e 

políticas (cf.: GEFFRAY, 1991; CAHEN, 2012) do partido, e por este motivo muitas 

vezes encontraram na proteção da RENAMO um meio de manter suas tradições e 

conservarem-se fora da esfera de influência da FRELIMO. Geffray, ao analisar as 

entrevistas colhidas entre 1983-1985 e 1988, afirma ser inegável “a importância da sua 

[das chefaturas locais] posição política e os efeitos desastrosos da sua marginalização e 

humilhação. Todas as interpretações locais sobre a origem e o sentido da guerra actual 

[a guerra interna] referem esse aspecto” (GEFFRAY, 1991: 19. Grifos do autor). No 

distrito de Erati (região norte de Moçambique), por exemplo, 

there is evidence that RENAMO may have been able to secure some 

sort of social base because the governmen’s villagisation policy 

created a social crisis. This set up marginalised traditional leaders 

against those who had managed to get a village located in their 

traditional territory, and was provoked by social and inter-lineage 

differentiation which arose from villagisation. Since guns were 

available in a situation of banditry, an explosive situation was created 

(DARCH, 1989: 45)
93

. 

 

Assim, o avanço da guerra e os consequentes aldeamentos (tática 

surpreendentemente semelhante às políticas portuguesas de “reordenamento rural” 

durante as lutas de independência) empregados pela FRELIMO para tentar afastar 

comunidades rurais da influência da RENAMO resultaram em certos casos no efeito 

oposto, e 
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 “resumiu o ponto de vista sucintamente a um diário português em maio de 1986, quando ele 

abruptamente declarou que a ‘RENAMO não existe. É uma ficção, servindo as políticas sul-

africanas’”. 
93

 “há evidências de que a RENAMO pode ter sido capaz de garantir algum tipo de base social porque a 

política do governo de aldeamentos criou uma crise social. Esta configuração marginalizou líderes 

tradicionais contra aqueles que haviam conseguido obter uma vila situada no seu território tradicional, 

e foi provocada pela diferenciação intra-linhageira que surgiu a partir dos aldeamentos. Como armas 

estavam disponíveis em uma situação de banditismo, uma situação explosiva foi criada”. 
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“[t]rês grupos sociais pareciam especialmente sensíveis: os notáveis 

políticos linhagísticos locais, cuja autoridade tinha sido negada e 

ridicularizada com a implantação do aparelho do Estado aldeão; as 

populações sinistradas pela deslocação forçada para os aglomerados 

comunais (uma parte das quais viria rapidamente ser vítimas da fome); 

e, finalmente, os jovens rurais, que tinham tentado subtrair-se às 

exigências da vida doméstica rural e que não tinham conseguido se 

integrar em meio urbano” (GEFFRAY, 1991: 23). 

 

Ao mesmo tempo, à medida que os anos 1980 avançavam, a conjuntura externa 

era cada vez mais desfavorável aos países com inclinações socialistas. É neste período 

que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional promoveram as políticas 

econômicas denominadas Programas de Ajuste Estrutural (SAPs na sigla em inglês), 

que previam empréstimos às “nações em desenvolvimento”, condicionados à adesão de 

características capitalistas e neoliberais a suas economias, em especial a contenção da 

inflação e da procura interna a partir do controle de salários, elevação das taxas de juros, 

desvalorização da moeda local, incentivo às exportações, privatização do setor público 

(cf. MOSCA, 1999: 163). 

Em Moçambique, além do longo conflito, enfrentava-se a severa dificuldade em 

reorganizar a economia após o abandono da maior parte da mão-de-obra qualificada 

após a independência, as grandes enchentes nas zonas rurais e outras condições naturais 

do país, causando uma crise econômica de proporções cada vez maiores. Um quadro 

comparativo produzido por João Mosca, apresenta a seguinte situação da 

comercialização da produção agrícola moçambicana, com ano base 1975, primeiro da 

independência: 
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Tabela 1 – Evolução da produção comercializada dos principais produtos 

agrícolas. Em volume, 1975 = 100 

 

Produtos 1975 1976 1980 1981 

Algodão caroço 100 70,7 124,8 141,7 

Arroz 100 79,8 46,4 30,7 

Batata 100 75 22,5 34,8 

Castanha de caju 100 75 54,8 56,3 

Citrinos 100 88,2 109,7 107,9 

Chá-folha 100 114,1 154,1 167,8 

Copra 100 142,9 73,6 107,9 

Milho 100 94,7 68,4 82,4 

Sisal 100 95,6 87,7 68,8 

Carne bovina 100 72,1 56,5 53,1 

Madeira 100 50,3 69,3 46,7 

Fonte: MOSCA, 1999: 144. Dados retirados da CNP, 1984 

 

Outros números apresentados por Mosca ajudam a traçar o panorama do período. 

Além dos horrores e violência experimentados pela população, 

mais de 40% da população moçambicana vivia por debaixo da do 

nível da pobreza absoluta [no final dos anos 1980]. A UNICEF 

(1998), estimava que as perdas económicas provocadas pela guerra 

entre 1980 e 1985 somavam mais de 5,5 mil milhões de dólares, o que 

representava cerca de três vezes o valor da produção total da 

economia do país em 1985 [...]. O mesmo documento da UNICEF 

afirma que até finais de 1985, cerca de 25% do pessoal médico e 

sanitário do meio rural foi morto ou raptado. Segundo Brochman e 

Ofstad (1990: 26), entre 1983 e 1987, mais de 45% da rede de 

cuidados primários de saúde e das escolas primárias do meio rural foi 

destruída pela guerra. Cerca de 50% da rede comercial foi igualmente 

destruída (MOSCA, 1999: 153-154). 

 

Em abril de 1983, a FRELIMO “had lost control of 7 out of 11 provinces (less 

than the Portuguese controlled in 1974 when their ‘defeat’ became official) and there 

were attacks on the outskirts of Maputo itself” (WHITE, 1985: 322)
94

. Acuada em 

diversas frentes, neste mesmo ano a FRELIMO toma as primeiras medidas de abertura 

econômica e, posteriormente, política. 
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 “havia perdido o controle de 7 das 11 províncias (menos do que os portugueses controlavam em 1974, 

quando sua ‘derrota’ tornou-se oficial), e houve ataques nos próprios arredores de Maputo”. 
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CAPÍTULO III 

Fraturas no projeto homogeneizante de construção nacional 

 

As mãos do poder, meu amor, 
são mãos humanas. 

 
[...] 

 
Mas o que essas mãos cometeram 

(para lá do conformismo dos relatórios) 
um manual de história 

di-lo sem qualquer mágoa 
em certos vasos comunicantes 

de alguns ingénuos contemporâneos 
 

[...] 
 

As mãos sábias, as outras mãos, 
construirão aqui novas estrelas 

nas cinzas do sonho sobrevivente 
– clássico pirilampo 

apontando a disponibilidade 
de sermos clientes 

de qualquer futuro 
 

Heliodoro Baptista, As outras mãos (In: BATISTA, 1987) 
 

III.1) Os intelectuais em Moçambique e a identidade político/literária 

 

Como já apontado anteriormente, a concepção do homen novo era fundamental 

para o projeto de construção nacional da FRELIMO em todos os aspectos, da 

organização local às práticas cotidianas, da produção agrícola à produção cultural. É 

representativo deste processo e desta valorização ao aspecto cultural da revolução o fato 
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de, após o recebimento de uma moderna máquina de impressão por doação de 

estudantes finlandeses, os primeiros livros impressos pela FRELIMO em 1971 foram 

um discurso do então presidente Samora Machel (“Produzir é aprender. Aprender para 

produzir e lutar melhor”) e uma antologia de poemas redigidos nas frentes guerrilheiras, 

denominada Poesia de Combate (BASTO 2012: 116-117). A acadêmica moçambicana 

Fátima Mendonça cita a introdução desta obra, pedra fundamental para a compreensão 

dos ideais da FRELIMO sobre a cultura, literatura e poesia. 

Na introdução, lê-se: “os colonialistas, os capitalistas ensinaram-nos que só pode 

ser poeta quem tenha andado muitos anos nas escolas, tenha frequentado as 

universidades, seja aquilo a que eles chamam ‘um intelectual’” (FRELIMO, 1971 apud 

MENDONÇA, 1989: 27). Em contraposição a esta noção, a FRELIMO defendia que a 

poesia deveria ter uma função utilitária na sociedade: 

a poesia não dala de mitos, de coisas abstractas, mas fala da nossa 

vida de luta, das nossas esperanças e certezas, da nossa determinação, 

do nosso amor, dos nossos camaradas, da natureza, do nosso País. [...] 

Enquanto no colonialismo e no capitalismo, a cultura, a poesia eram 

divertimentos para as horas de ociosidade dos ricos, a nossa poesia de 

hoje é uma necessidade, um canto que sai do nosso coração para 

levantar o nosso espírito, orientar a nossa vontade, reforçar a nossa 

determinação, alargar a nossa perspectiva (FRELIMO, 1971 apud 

MENDONÇA, 1989: 27). 

 

Assim, segundo a Frente, a construção de Moçambique passaria pela 

transformação da cultura, e da própria noção do “intelectual”. Mondlane, citando a 

publicação nas zonas libertadas de periódicos (em especial o 25 de Setembro), afirma 

que, diferentemente de épocas anteriores, “everyone is free to contribute. In it [o jornal 25 

de Setembro], poems, stories and political analysis are published; the opportunity given to a 

wide range of people to have their work printed and discussed, stimulates and develops their 

abilities” ” (MONDLANE, 1969: 184-185)
95

. Desta forma, qualquer pessoa poderia ser um 

intelectual (e um poeta), uma vez que na “nova sociedade”, todos eram construtores de 

Moçambique: “the gap between the intellectual and the rest of the population is closing” 

(MONDLANE, 1969: 184-185)
96

. 

O revolucionário italiano A. Gramsci aponta para uma concepção semelhante, 

mas faz uma ressalva: em uma sociedade “todos os homens são intelectuais, mas nem 

todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais [...] Formam-se assim, 
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 “todos são livres para contribuir. Nele, poemas, histórias e análises políticas são publicadas; a 

oportunidade dada a uma ampla gama de pessoas a ter seu trabalho impresso e discutido, estimula e 

desenvolve suas habilidades”. 
96

 “A fenda entre o intelectual e o resto da população está se fechando”. 
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historicamente, categorias especializadas para o exercício da função intelectual”
97

 

(GRAMSCI, 1982: 8). 

Desta forma, creio que é interessante caracterizar o intelectual a partir do seu 

papel como representante e ator social, principalmente a partir do conceito de 

engajamento, ou seja, uma atuação consciente em prol de uma visão político-social 

específica. Um intelectual, segundo E. Said, é 

um indivíduo com um papel público na sociedade, que não pode ser 

reduzido simplesmente a um profissional sem rosto, um membro 

competente de uma classe, que só quer cuidar de suas coisas e de seus 

interesses. A questão central para mim, penso, é o fato de o intelectual 

ser um indivíduo dotado de uma vocação para representar, dar corpo e 

articular uma mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou 

opinião para (e também por) um público (SAID, 2005: 25). 

 

Para a análise destas ações e o colocar-se no debate público, os periódicos são 

lugares privilegiados, mistura de “viveiro e espaço de sociabilidade”, uma vez que “as 

revistas conferem uma estrutura do campo intelectual por meio de forças antagônicas de 

adesão – pelas amizades que as subtendem, as fidelidades que arrebanham e a influência 

que exercem – e de exclusão – pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as 

cisões advindas” (SIRENELLI, 1996: 249). Desta forma, é importante destacar o papel 

não só dos escritores, mas também das iniciativas nos suplementos e periódicos de 

cultura, cada um com suas próprias aspirações e limitações, na tentativa de utilizar o 

campo cultural para moldar a comunidade interpretativa (FISCH, 1976), e assim 

propagar seus ideais de identidade, poesia, cultura, nação, etc. 

Candido, na obra Literatura e sociedade, aponta três elementos fundamentais da 

comunicação artística: autor, obra e público: “Na medida em que a arte é [...] um 

sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo permanente de 

relação entre os três, que formam uma tríade indissolúvel”. (CANDIDO, 2006: 46). 

Assim, e tendo em vista a concepção abrangente do intelectual para a FRELIMO, é 

importante traçar e estabelecer a diferenciação entre o discurso oficial e as práticas dos 

coordenadores dos periódicos de cultura Diálogo entre 1978 e 1981, e Gazeta de Artes e 

Letras entre 1984 e 1986. 
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 É importante notar também que Gramsci faz uma diferenciação entre o intelectual orgânico e o 

intelectual tradicional. Ambos podem servir aos interesses tanto das classes dominantes quanto das 

dominadas, e a principal diferença entre eles é que os intelectuais orgânicos “expressam, organizam, 

defendem, os objetivos e interesses do grupo social ao qual estão vinculados”, enquanto os 

tradicionais desempenham “funções burocráticas, ocupando cargos na administração estatal e local, 

atuando como mediadores entre o poder instituído e as massas camponesas” (SCHLESENER, 2007: 

37).  
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Me aproprio aqui das definições de Candido sobre as obras literárias para analisar 

os periódicos de cultura. Para ele, o autor é simultaneamente indivíduo e parte de um 

grupo
98

. Desta forma, a relação entre artista e grupo pode ser interpretadas em três 

aspectos: 

em primeiro lugar, há necessidade de um agente individual que tome a 

si a tarefa de criar ou apresentar a obra; em segundo lugar, ele é ou 

não reconhecido como criador ou intérprete pela sociedade, e o 

destino da obra está ligado a esta circunstância; em terceiro lugar, ele 

utiliza a obra, assim marcada pela sociedade, como veículo das suas 

aspirações individuais mais profundas (CANDIDO, 2006: 34). 

 

Assim sendo, a criação artística só é imputada de valor se há reconhecimento, para 

então esta obra servir como veículo de aspirações individuais, em uma confluência das 

obras com as circunstâncias sociais que as cercam. Ao trabalhar com os periódicos de 

cultura para entender historicamente quais são estas circunstâncias, e quais os objetivos 

destas iniciativas, como já apontado irei trabalhar com os coordenadores dos referidos 

periódicos, uma vez que são eles que definem a linha editorial, assim expressando suas 

visões de mundo e ao mesmo tempo tentando influencia-lo. 

Em relação à obra, Candido advoga por focalizar no “influxo exercido pelos 

valores sociais, ideologias e sistemas de comunicação, que nela se transmudam em 

conteúdo e forma [...]. [L]embremos que os valores e ideologias contribuem 

principalmente no conteúdo, enquanto as modalidades de comunicação influem mais na 

forma” (CANDIDO, 2006: 39. Grifos do autor). Neste sentido, a opção para o caso dos 

periódicos é por trabalha-los como fontes e objetos, ou seja, tanto pelas suas escolhas 

conteudísticas quanto estéticas, passando pela própria diagramação das páginas. 

Proponho analisar como os coordenadores moldaram as páginas de cultura tendo um 

espaço limitado e uma periodicidade marcada e ininterrupta, além de terem que lidar 

com a conjuntura política e social. 

Finalmente, Candido reitera, assim como o faz quando aborda a análise do autor, 

da importância do público para uma obra artística, uma vez que é ele que 

dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se realiza, pois ele 

é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador. 

Os artistas incompreendidos, ou desconhecidos em seu tempo, passam 

realmente a viver quando a posteridade define afinal o seu valor. Deste 

modo, o público é fator de ligação entre o autor e sua própria obra 

(CANDIDO, 2006: 47). 
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 Abordarei com mais afinco no próximo item como definirei grupo, trabalhando com as concepções de 

geração e movimento artístico(a). 
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Para os periódicos de cultura escolhidos para análise, basta passar pelas suas 

páginas para entendermos a importância dada ao público alvo, em um momento de 

construção da identidade literária (e cultural) de Moçambique.  O próprio nome da 

página Diálogo, já demonstra sua intenção de atingir e debater com os leitores. Já a 

Gazeta de Artes e Letras, em sua edição de abertura, se define como um “espaço de 

cultura impresso”, no qual “podemos pôr a circular as práticas que nos situam como 

homens desde modo de ser moçambicano. [...] Dependerá mais dos leitores e 

colaboradores do que de nós [...]. Fica desde já o convite” (Gazeta de Artes e Letras, n
o
 

1. In: Tempo, n
o
 702, 25 mar. 1984). Desta forma, a valorização das páginas literárias 

em relação ao público é ainda maior, uma vez que não só têm a necessidade do 

reconhecimento, como afirma Candido, mas também reiteram o desejo e fundamentam 

o sentido das suas existências no envolvimento e participação deste público. 

 

III.2) Entre o comício e a tertúlia: tradição literária e os periódicos de cultura na 

“grande imprensa” moçambicana 

 

Antes da análise de Diálogo e da Gazeta de Artes e Letras em si, é importante 

traçar os caminhos que permitiram a emergência de ambas, assim como contextualiza-

las não só em relação aos períodos históricos nos quais foram concebidas e atuaram, 

mas também em relação à tradição literária e editorial moçambicana. Desta forma, para 

melhor compreensão, se faz premente adentrar no debate sobre a classificação destes 

coordenadores se como geração ou movimento artístico. 

Como apontado no item anterior, Candido percebe o autor / artista (e para o nosso 

caso, o coordenador), como parte de um grupo: 

com efeito, a atividade do artista estimula a diferenciação de grupos; a 

criação de obras modifica os recursos de comunicação expressiva; as 

obras delimitam e organizam o público. [...] importa averiguar como 

esta atribui um papel específico ao criador de arte, e como define a sua 

posição na escala social, o que envolve não apenas o artista 

individualmente, mas a formação de grupos de artistas. (CANDIDO, 

2006: 33) 

 

No caso de Moçambique, é importante notar que a poesia apresenta certa tradição 

desde o período colonial. Os primórdios desta tradição contam, entre outros, desde o 

“Livro da dor”, do jornalista João Albasini, publicado em 1925, até os poemas de Rui 

de Noronha, recolhidos e publicados em livro em 1946, com o título de Sonetos (1946). 
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Noémia de Souza e José Craveirinha, outros dois expoentes da poesia produzida em 

Moçambique, escrevem a partir de meados dos anos 1940, e comumente são 

considerados os primeiros construtores de uma “poesia moçambicana”. 

No entanto, como em qualquer periodização, existem autores controversos, 

especialmente por sua temática e escolhas políticas após a independência. Tais autores 

são por vezes classificados como marcos da “poesia moçambicana contemporânea”, no 

entanto segundo algumas interpretações eles apenas produziram “poesia escrita em 

Moçambique”, não podendo ser considerados moçambicanos. Grande exemplo é o caso 

de Rui Knopfli, considerado um dos maiores poetas a escrever em Moçambique, mas 

rechaçado por ser considerado “europeu”. Escrevendo sobre temas que mesclam o 

íntimo ao universal, a junção destes dois elementos é ambicionada como a epítome da 

excelência poética. A própria revista literária fundada e coordenada por Knopfli e que 

teve três números entre 1971 e 1972, Caliban, faz referência a um personagem 

shakespeariano e demonstra sua erudição. Estes movimentos (encabeçados por 

Craveirinha e Noémia de Souza) e o próprio periódico literário, escritos antes das lutas 

de libertação, seriam, em periodização sugerida por Fátima Mendonça (2011: 110-111), 

um primeiro momento da literatura produzida em Moçambique. 

Em um segundo momento estariam poetas surgidos a partir dos anos 1960 sob a 

influência e ótica das lutas de libertação. A autora aponta que 

a identidade literária tem sido discutida e (in)definida desde o 

momento em que, tendo Moçambique alcançado a independência, se 

colocou a questão das instituições nacionais no quadro de um novo 

aparelho de Estado e o poder político percebeu o valor e o papel da 

instituição literária. Estou a falar do Partido FRELIMO [...]. Entre os 

finais dos anos setenta e princípios dos oitenta, assistiu-se à 

construção de algumas ideias que interviram eficazmente na definição 

política de literatura nacional, como resultado da influência ideológica 

da Frelimo na intensa vida cultural do país. (MENDONÇA, 2011: 17) 

 

As noções da FRELIMO sobre a literatura eram representadas pelo caráter 

unitário e pedagógico da poesia, dos quais são maiores exemplos as publicações de 

Poesia de Combate, ou Poesia da Vitória. Em levantamento dos 46 poemas que 

compuseram a terceira edição da antologia, 75% enaltecia a construção da nação nova, 

enquanto os 25% restantes apontavam a repressão do passado colonial. Era, portanto, 

uma poesia predominantemente monotemática (cf.: MENDONÇA, 1989: 59). Outra 

expressão também representativa desta visão é a obra “Nós, o povo”, de Mutimati 

Barnabé João. Pseudônimo (ou, como define Manoel de Souza e Silva (SILVA, 1996), 

heterônimo) de António de Lucena e Quadros, a obra tinha como objetivo refletir as 
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ideias e aspirações nacionais de um suposto guerrilheiro morto em combate (Quadros 

era, na realidade, pintor e artista de origem portuguesa). No poema intitulado Pés da 

mesa, reverbera o ideal da FRELIMO da importância do papel do guerrilheiro na 

construção nacional: 

Um camponês, um operário, um pescador, um estudante 

Discutiam quem é melhor, quem é mais, Quem é que É. 

Era um estudante. Era um pescador. Era um operário. Era um 

camponês. 

 

[...] 

 

Estavam os 4 pés da mesa a discutir 

Eu Eu Eu Eu é que seguro a Mesa de pé. 

 

Xi! Por isso há tampos de mesa pesados 

Que metem os pés no chão dentro com o peso 

 

Um soldado do Povo veio do calado dizer: 

Somos todos pés da Mesa da Pátria 

[...] 

 

O guerrilheiro Semeia a Unidade, Edifica o trabalho 

Navega na Vigilância, Estuda o serviço do Povo, Luta com a Divisão 

 

(JOÃO, 2007: 59-60) 

 

No entanto, haviam autores que se distanciavam de certo modo dessas 

concepções. Mendonça aponta expressões dissonantes do modelo frelimista desde os 

anos 1960, e dá como principal exemplo a poética de Heliodoro Baptista
99

. Este tipo de 

escrita, que se afastava do modelo do homem novo revolucionário, apontava caminhos 

por vezes ligados ao fantástico, por vezes, retomando o exemplo de Knopfli, também 

mais intimista, e primava mais pelo que consideravam uma qualidade literária. Cada vez 

mais no pós-independência, se desenvolveu em Moçambique “uma opção distinta da 

tendência geral de reprodução do modelo imediatista da poesia de combate [que] se 

integravam numa estética filtrada por uma maturidade portadora de forte poeticidade” 

(MENDONÇA, 2011: 111). Destacam-se neste período Luís Carlos Patraquim, Mia 

Couto, Eduardo White, entre outros. 

O caso de Patraquim é interessante, pois ele aparece como um dos primeiros 

poetas a serem publicados no pós-independência com uma proposta poética 

diametralmente oposta às advogadas pela Poesia de Combate, mais intimista e focada 

no indivíduo e nos sentimentos. Seu livro Monção, publicado de 1980 representa este 
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 Retomaremos a figura de Heliodoro mais adiante. 
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marco. Ainda que falando da revolução, trata do visceral, da multiplicidade em um país 

como Moçambique, das paixões, questionando o papel da literatura neste processo e 

nem sempre o faz em um linguajar acessível, como no poema “Australírica”: 

como dizer revolução sem eroniciar
100

 

no tempo 

este admirável corpo de dança 

e a morna geografia do ventre 

o mênstruo que é de sangue 

e um arco-íris o goma
101

 

e a espuma cristaliza sobre a pele 

 

e agora, na monção escultora litanistórica 

quando a vertigem do vento 

vem de vir em teu rosto a inteira 

iridisção
102

 

canto porque o poema se come 

desde o milho à palavra em combustão! 

 

(PATRAQUIM, 1980: 25) 

 

Não raro Patraquim sequer faz referência ao seu mundo externo, concentrando-se 

às suas próprias angústias e desejos. Seu intimismo é flagrantemente diferente da noção 

propagada pela FRELIMO; o “poeta marginal” canta: 

[...] o vento corria vermelho por dentro e as mulheres acordaram 

batendo       mordendo o sumo dos cajueiros com 

largas mãos acesas na noite       a monção agónica nos tandos 

espermáticos do olhar       seios espigas verdes escorrendo leite 

então o grito a alegria batendo       [...] 

 

(PATRAQUIM, 1980: 26) 

 

O autor dedica seus poemas a grandes nomes da literatura, como o conterrâneo 

José Craveirinha, o brasileiro Carlos Drummond de Andrade, o internacionalmente 

aclamado poeta Pablo Neruda, entre outros. Em um país com aproximadamente 75% de 

alfabetos nos anos 1980, surge a questão aqui, como em Knofli, sobre o grupo ao qual 

Patraquim pertenceria, assim como seu público alvo (retomando as noções de Candido). 

Desta forma, advogo aqui por trabalhar com as ideias de herança literária e 

movimento ao invés de geração, uma vez que a divisão por critérios cronológicos não 

satisfaz análises que se querem múltiplas. Uma mesma geração pode 

contemporaneamente abranger diversos movimentos, ou grupos literários, que por sua 
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 Segundo Chabal (1996) eroniciar é a combinação da palavra Eros (deus grego do amor), enunciar e 

ironizar. 
101

 Cola. 
102

 Referência ao fenômeno ótico que faz superfícies refletirem as cores do arco-íris (a palavra correta é 

iridescência). 
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vez se inspiram em modelos anteriores à sua existência (daí a importante adição da 

noção de herança). 

Neste sentido, podemos considerar L. C. Patraquim parte ou herdeiro deste 

movimento mais intimista e pretensamente universal de literatura, existente em 

Moçambique desde o fim dos anos 1950. Uma poesia que nutre “vozes mais vigorosas e 

revigorantes [...]: que se assume pela recusa de soluções estéticas de efeito fácil, 

conduzindo a uma expressão poética de lirismo contido” (MENDONÇA, 1989: 60). 

Além do já citado Knopfli, destaca-se como um de seus percursores e inspiradores o 

jornalista e poeta Heliodoro Baptista. Chamado por Mendoça de “poeta de fronteira”, 

Baptista “constituiu a ponte entre os que o antecederam e a geração imediatamente 

posterior à sua, de onde se destacaram entre outros Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, 

Eduardo White, Armando Artur, Filimone Meigos e Nelson Saúte” (MENDONÇA, 

2011: 111). Noto, no entanto, que Mendonça recorre aqui à noção de geração que, como 

já explicitado acima, não será utilizada. O próprio exemplo de Baptista é representativo 

de que o mero pertencimento cronológico a uma época não define as visões e práticas 

de um autor. 

Tal movimento é 

síntese amadurecida de percursos estéticos adequados à fruição de um 

real estruturante de uma forma moçambicana de ser conhecer. Forma 

que se vai desenhando de Norte a Sul, entre a fome e a produção, a 

guerra e o desejo de paz, o desencanto e a esperança, o choro e o 

canto, a morte e a vida (MENDONÇA, 1989: 63). 

 

Para F. Mendonça, foi a fundação da Associação dos Escritores Moçambianos 

(AEMO) em 1982 e a revista Charrua, lançada em 1984, que “possibilitaram a abertura 

de um espaço de discussão que escapava ao esquematismo dos pontos de vista formais 

associados, directa ou indirectamente, à orientação ideológica do Partido Frelimo [...]” 

(MENDONÇA, 2011: 19). No entanto, afirmo que existem pontos de fratura ao discurso 

oficial anteriores a estes, como a página Diálogo (fundada em 1978), o I Concurso 

Literário promovido pela revista Tempo (1980) e o lançamento da coleção Autores 

Moçambicanos (1982), editada pela AEMO em conjunto com a Edições 70. A própria 

moçambicana menciona, além dos debates ocorridos no seio da AEMO, que a definição 

de literatura moçambicana 

já não provinha do Estado mas sim dos próprios implicados, escritores 

ou críticos, cuja heterogeneidade era visível, [...] em artigos de 

opinião e debates nas páginas do Suplemento de Artes e Letras do 

Semanário Tempo, importante espaço de divulgação e promoção 

cultural e artística na década de 80 (MENDONÇA, 2011: 19) 
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Este “suplemento” era a Gazeta de Artes e Letras, editada na capital Maputo e 

fundada, como a Charrua, em 1984. Tal suplemento, que como já apontado (e será 

melhor esclarecido adiante) propunha não só a “promoção cultural e divulgação 

artística”, também incentivava o debate e a colaboração, apesar da conjuntura (política, 

econômica e sociocultural) desfavorável. O presente trabalho pretende alargar a 

percepção de que apenas a partir de meados dos anos 1980 há debate sobre e através da 

literatura moçambicana, apontando que esta prática de tentativa de debate já existe 

desde os anos 1970, com a página Diálogo, editada na Beira. Tal iniciativa tem início 

logo após o III Congresso da FRELIMO, e a página se manterá ativa por anos, sempre 

com a proposta de dialogar com seu público. 

Ganham relevância para este estudo, portanto, as fontes primárias (algumas delas 

inéditas), em especial a sessão de cultura Diálogo e o suplemento Gazeta de Artes e 

Letras, recolhidas principalmente na pesquisa realizada na Biblioteca Nacional de 

Moçambique. Como o próprio L. C. Patraquim as define, estes periódicos literários são 

vistos como espaços de diálogo e de debate sobre a identidade moçambicana e o papel 

da cultura, e particularmente da literatura. É importante tentar esclarecer até que ponto 

estes suplementos foram simultaneamente ecos e causadoras das fraturas do regime de 

partido único da FRELIMO ao abordar as decisões e trajetórias dos seus principais 

coordenadores, a escolha dos temas (entre forma e conteúdo), assim como suas visões 

da cultura e da arte na formação individual e mesmo nacional. 

Também identifico até que ponto estes espaços de discussão foram fundamentais 

para permitir o surgimento da geração de escritores que hoje encanta o mundo, ajudando 

a construir uma “moçambicanidade” fragmentária e múltipla, e talvez por isso tão rica e 

complexa. 

 

III.2.1) “Diálogo”  possível? 

 

Notícias da Beira 

O jornal Notícias da Beira, assim como vários outros meios de comunicação 

moçambicanos impressos, têm um histórico ligado ainda à época do colonialismo. Desta 

forma, em um primeiro momento a “imprensa, sobretudo a mais importante (Notícias de 

Lourenço Marques e Notícias da Beira (NB), Tempo, Diário de Moçambique (DM), Voz 
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Africana, só para citar alguns exemplos), era controlada por grandes capitalistas hostis à 

FRELIMO e próximos ao poder colonial” (CHICHAVA e POHLMANN, 2009: 127). 

Especificamente o NB, editado na capital da província central de Sofala, foi 

fundado em 1918 pelo primeiro bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende
103

. 

Mais tarde, foi adquirido por um dos mais controversos personagens do período 

colonial, o Engenheiro Jorge Jardim, que tentou reestruturar completamente o periódico, 

contratando jornalistas que se consagrariam no cenário moçambicano, como António 

Gouvêa Lemos e Heliodoro Baptista. Agente do Estado Novo português e empresário e 

investidor, “during the war of independence, Jardim organized and paid elite military 

units, including paratroopers, who fought FRELIMO and later provided a battle-

hardened nucleus for RENAMO” (FINNEGAN, 1993: 281)
104

. Perto do fim das lutas de 

libertação, Jardim tentou organizar uma via alternativa para o fim do conflito, que 

concederia autonomia a Moçambique, mas fora da influência da FRELIMO: “he sought 

peace initiatives with Zambian president Kenneth Kaunda and his roving ambassador, 

Mark Chona. But such attempts by Jardim and others failed to forestall FRELIMO’s 

drive do capture the state power” (MITTELMAN, 1981: 40)
105

. 

Com o fim da guerra, a linha do Notícias da Beira também mudou, e “a redação 

tinha na prática, depois de abril [de 1974, data da Revolução dos Cravos que derrubou o 

regime salazarista], uma palavra a dizer no campo noticioso, apesar das manobras do 

patrão” (CARDOSO, 2014: 189). Após a assinatura do Acordo de Lusaka, que 

confirmou a FRELIMO no controle do governo de transição e do Estado em 7 de 

setembro de 1974, Jorge Jardim foge de Moçambique, deixando também o Notícias da 

Beira, que confirma a linha editorial independente. O grupo de jornalistas que 

compunha o corpo redatorial do NB
106

, “ durante muito tempo privado de qualquer 

opinião política, aproveitou as ‘perspectivas’ criadas com o 25 de Abril, e, numa brusca 

inversão, saneou a administração do jornal, passando a empresa a ser administrada por 
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 Agradeço a especialmente a António Sopa e Olga Iglésias pelas informações sobre o Notícias da Beira. 

Através de correspondência eletrônica, ocorrida entre 01 e 16 de setembro de 2015, tive o privilégio 

de sanar questões e receber dados referentes tanto ao jornal em si como também aos personagens que 

fizeram parte do NB. 
104

 “Durante a guerra de independência, Jardim organizou e financiou unidades militares de elite, 

incluindo paraquedistas, que lutaram contra a FRELIMO e mais tarde forneceram à RENAMO um 

núcleo endurecido pela batalha”. 
105

 “ele procurou iniciar tratativas de paz com o presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda e seu 

embaixador, Mark Chona. Mas tais tentativas feitas por Jardim e outros falharam em evitar a 

movimentação da FRELIMO para capturar o poder de Estado”. 
106

 Passos (1977) cita nomeadamente Armindo de Souza, Odete Carreiro, José Rui Cunha e dá especial 

ênfase para a importância na condução do jornal após 1974 de Heliodoro Baptista, Jorge Figueiredo 

Jorge e Castro Lobo. 
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uma comissão de trabalhadores” (PASSOS, 1977: 6). Assim, se o diário não era mais 

subordinado ao empresário português Jardim, tampouco o era inteiramente à 

FRELIMO. Como no caso da imprensa em Moçambique após a independência em 

geral, não houve interferência direta da Frente nos media, principalmente aqueles que, 

de certa forma, seguiam a linha “revolucionária”. 

No ano de 1978, sexagésimo de existência do diário, o NB possuía então 

delegações por todo o país: na região sul, além da capital Maputo, haviam núcleos em 

Inhambane e Xai-Xai; na região centro-leste em Chimoio e Quelimane; na região norte 

em Nampula e Pemba e no centro-oeste em Tete, o que representava uma cobertura (e 

também distribuição) nacional. Com dimensões de 56 x 44 cm, pelas 8 (oito) páginas do 

jornal constavam as seguintes sessões: Províncias (2 páginas) abordava notícias das 

diferentes região moçambicanas; Educação Física e Desportos (1 página) destacava 

principalmente as atividades esportivas locais (como o campeonato moçambicano de 

futebol); Estrangeiro tratava de assuntos internacionais (1 página); e Diversos, que 

abordava de exibições cinematográficas a artigos de opinião. A partir da edição de 23 de 

outubro de 1978
107

 a sessão Diálogo semanalmente completará este rol. 

 

“Diálogo” 

A primeira publicação do cultural Diálogo ocupa as duas páginas centrais da 

referida edição de segunda-feira do Notícias da Beira. A página não apresenta nota 

introdutória, que só será publicada na segunda aparição da sessão, uma semana depois. 

A periodicidade era, portanto, semanal, e a Diálogo passou a ser publicada às segundas-

feiras até o início dos anos 1980, quando passa a ser editada aos sábados. 

Apesar de não haver nota de apresentação da página, alguns elementos desta 

primeira edição merecem destaque. Em primeiro lugar, aponto o fato da sua 

diagramação ser distinta da do jornal como um todo. O título, estilizado, está no canto 

inferior esquerdo, e a página expõe diversos tipos de manifestações artísticas, como 

poemas, contos, desenhos, entre outros. (FIGURA 7). A estrutura não é fixa, e a página 

é diferente a cada semana, apresentando não só posicionamento, mas também tamanhos 

e diagramações variadas em uma mesma edição, em uma interessante proposta estética. 
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 Apesar de ser referida como edição 10510, a numeração do Notícias da Beira não é exata, pois não 

raro o jornal repetia numerações (ANEXO 1). Desta forma, o melhor meio de reconhecer o 

sequenciamento são as datas das publicações. 
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FIGURA 7 – Primeira edição da página Diálogo 

 

 

Fonte: Notícias da Beira, 23 out. 1978 

 

Além do conto “A nave dos cães”, de Alejo Carpentier, destaca-se a escolha dos 

coordenadores da página em publicar poemas de autores que escrevem em língua 

portuguesa, mas não moçambicanos: são expostos “Criar”, de Agostinho Neto 

(revolucionário angolano, líder do Movimento Popular de Libertação de Angola – 

MPLA) e “Minha terra”, do cabo-verdiano António Nunes, falecido ainda em 1951. 

Desta forma, nota-se uma escolha de atingir o público alvo com a ideia de pertença à 

terra africana, ao mesmo tempo que esta estava em processo de criação: 

Criar criar 

criar no espírito criar no músculo criar no nervo 

criar no homem criar na massa 

criar 

criar com olhos secos 

Criar criar 

sobre a profanação da floresta 

sobre a fortaleza impúdica do chicote 

criar sobre o perfume dos troncos serrados 

criar 
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criar com os olho secos 

[...] 

 

(Agostinho Neto, Criar. Diálogo s/n
108

. In: Notícias da Beira, 23 

out. 1978) 

 

Já “Minha terra” evoca uma ideia de identidade cabo-verdiana baseada nas secas 

que comumente enfrentava (e enfrenta) o país insular Atlântico, e a consequente 

imigração dos seus habitantes: 

Nha Chica, conte-me 

aquela história 

de meus irmãos hoje perdidos 

no mundo grande... 

Nha Chica, eu sei: 

anos de seca, 

gentes morrendo 

casa sem telhas, 

de porta em porta 

olhos crescendo 

barriga inchando, 

um dia tombam de olhos vidrados 

por qualquer canto... 

Lisboa, América, 

Dakar ou Rio 

[...] 

 

(António Nunes, Minha terra. Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 

23 out. 1978) 

 

Como mencionado, é apenas na segunda publicação de Diálogo que é feita uma 

nota introdutória à página. Também ocupando as duas páginas centrais, a sessão 

demonstra grande influência do discurso frelimista do III Congresso e do I Seminário de 

Informação, ocorridos ainda no ano anterior, em 1977. Os coordenadores não se 

identificam nominalmente, e utilizam o sujeito coletivo quando se expressam por 

qualquer motivo (assinando estas intervenções como Diálogo). A nota introdutória da 

página, reafirma o compromisso revolucionário dos coordenadores, auto-identificados 

como 

um grupo de jovens [que] compreendeu, com entusiasmo, a 

importância que, na Revolução, por ela e para ela, podia ter a 

actividade cultural, a produção artística. [...] Estes [jovens] gostam de 

escrever, sentem nesse acto uma forma de participar aqui e agora na 

História (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 30 out. 1978). 
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 Diferentemente da Gazeta de Artes e Letras, que será analisada a seguir, Diálogo não tinha numeração 

própria, seguindo portanto a lógica de uma página literária dentro do NB. 
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Assim sendo, é extremamente difícil (e mesmo controverso) estabelecer quem 

eram de fato os primeiros coordenadores da Diálogo. Em “As palavras amadurecem”, 

livro lançado em 1988 por ocasião comemorativa dos dez anos da existência da página, 

Simeão Chachamba menciona que os fundadores da Diálogo eram jovens “na quase 

generalidade estudantes do ensino secundário. Nomes? Se bem me lembro: Bassano 

Adamogy, Edmundo Manhiça, Domingos André, Mateus Mutifambira, Orlando 

Zacarias e o escrevedor dessas linhas” (BICÁ, 1988: 3). Além desses, Cachamba cita 

também “um antigo jornalista do NB ao tempo feito professor de português: J.F.J” 

(BICÁ, 1988: 3), em referência a Jorge Figueiredo Jorge
109

. 

No entanto, há uma discussão sobre as influências na criação e coordenação da 

Diálogo. Autores como A. M. Leite apontam Heliodoro Baptista, um dos poucos 

jornalistas que permaneceram no Notícias da Beira após a independência de 

Moçambique e grande referência no diário, como sendo este coordenador: “a página 

Diálogo do Jornal Diário de Moçambique
110

, na Beira, coordenada por Heliodoro 

Baptista, contribuíram para criar um novo ambiente literário, em que os jovens 

começaram a publicar” (LEITE, 2015). Apesar do próprio Simeão Cacahamba se 

identificar como primeiro coordenador da página em entrevista (Jornal Notícias, 18 jun. 

2014), Heliodoro também é citado como “coordenador da página ‘Diálogo’ do ‘Diário 

de Moçambique’” no Dicionário de autores de literaturas africanas de língua 

portuguesa (GOMES e CAVACAS, 1997: 165) e por F. Mendonça e N. Saúte, em 

Antologia da nova poesia moçambicana (MENDONÇA e SAÚTE, 1989: vii). 

Heliodoro, que segundo F. Mendonça (2011: 19 e 111) sustentava “aguerrida 

prosa jornalística”, foi o primeiro jornalista preso pela FRELIMO após a independência, 

após uma reportagem denunciando os excessos de uma “estrutura” local do partido 

(como eram chamados os funcionários do governo). Ficou isolado por anos dentro do 

país, com enormes empecilhos para encontrar emprego e publicar suas poesias, situação 

que Baptista chamou de “exílio interno”. Em entrevistas, o poeta afirmava que “o 

melhor que alguns nomes do poder me deram foi: três prisões, três desempregos – um 

deles durante mais de cinco anos – fome e morte lenta” (Canal de Moçambique, maio 

2009). O período do mais extenso “exílio dentro de Moçambique” a que se refere 

Baptista teve início em 1981, o que permitiria a influência de Baptista na Diálogo. 
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 Este, por falta de professores em Moçambique após a grande evasão dos portugueses e dos colonos 

brancos após a independência, se tornou professor de português na Escola Industrial e Comercial da 

Beira. Devo esta informação ao professor António Sopa. 
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 O jornal Notícias da Beira mudaria de nome em 1981, passando a se chamar Diário de Moçambique. 
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Além disso, anteriormente à independência, Heliodoro foi o criador de uma página de 

artes e letras no Notícias da Beira chamada Jovem, e este é um dos prováveis motivos 

de diversos autores o atribuírem como coordenador da Diálogo. 

A outra razão para a incerteza em relação à coordenação da página é o fato da 

própria não citar ou creditar sua existência a qualquer pessoa, e sim a um sujeito 

coletivo: quando há qualquer forma de expressão na página, esta é assinada por 

“redatores”, ou apenas Diálogo. Quando muito, apontam para os núcleos existentes em 

outras regiões de Moçambique, mas estes também apenas identificam origem, e não 

identidade. Desta forma, para a análise da página, mais relevante do que traçar o nome e 

trajetória do(s) seu(s) coordenador(es) é esclarecer os objetivos e anseios do(s) 

mesmo(s). Mais uma vez citando a nota introdutória de Diálogo, o sujeito coletivo 

afirma: “não criamos uma página para si ou para funcionar para um pequeno grupo. [...] 

Os velhos e os novos, os mestres e os iniciados” (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 30 

out. 1978) teriam espaço, pois o 

interesse [era] supra-individual, de uma vontade conjunta, de um 

desejo comum de um sonho colectivo. [...] o surgimento da Diálogo 

como página regular dentro do jornal [Notícias da Beira] assinala o 

culminar de todo um caudal de energias e da disposição de fazer e 

divulgar literatura. [...] Desde logo, a abertura da página e o apelo à 

participação de todos a quantos animasse o interesse pelo cultural, 

pelo artístico, pelo literário (CACHAMBA in BICÁ, 1988: 3-4). 

 

Reconhecendo que uma “página de ‘artes e letras’ [...] pode tender para a 

circulação de ideias entre um grupo de compadres e amigos”, os coordenadores dizem 

ser “fundamental que connosco colaborem, que critiquem nossa actividade” (Diálogo 

s/n. In: Notícias da Beira, 30 out. 1978). E dão duas explicações para o título da página: 

por um lado, os coordenadores acreditavam que a seleção das obras que seriam 

publicadas já era fruto de um diálogo interno. Em segundo lugar, apontava para a 

publicação tanto de autores experientes quanto os jovens que se iniciavam nas letras, a 

fim de promover um diálogo entre gerações, e também de estilos de escrita: 

dos mais velhos esperamos a experiência, dos mais novos o 

entusiasmo. Dos mestres aprendemos o exemplo do labor artesanal, o 

cuidado no rigor formal, a intransigência ideológica nos momentos 

fundamentais. Dos não iniciados esperamos a audácia, a ruptura com o 

já dito, a procura de novas formas para exprimir a vida [...] (Diálogo 

s/n. In: Notícias da Beira, 30 out. 1978). 

 

A página reconhece, no entanto, as limitações do público moçambicano, ainda em 

sua grande maioria iletrados. Desta forma, apresenta também como uma de suas funções 
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a “atividade didática paralela”, necessária para o melhor uso da língua portuguesa. Após 

esta ressalva, a nota introdutória apresenta os conteúdos que constariam na página: 

“poemas diversos”, “Cinema” (também a partir de uma proposta pedagógica), 

“noticiário crítico das realizações e acontecimentos culturais” e a sessão “Abelhinha”, 

espaço dado para as produções dos infantes moçambicanos. “E pronto. Aqui vai a 

tentativa de diálogo” (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 30 out. 1978), finalizam 

assinando “os redatores” (sujeito novamente coletivo). 

É importante notar que, ao mesmo tempo que apregoava a ideia do debate, da 

participação e das “rupturas com o que já foi dito”, as primeiras edições de Diálogo são, 

como já mencionado, muito ligadas à ideia de Revolução propagada pela FRELIMO, 

principalmente à medida que a guerra interna começa a tomar contornos mais violentos. 

A edição de 11 de dezembro de 1978 do Notícias da Beira traz reportagem sobre 

bombardeios rodesianos em território moçambicano, e um editorial no qual afirma 

peremptoriamente: “o capitalismo há de morrer em Moçambique” (Notícias da Beira, 

11 dez. 1978). Não por acaso, na Diálogo desta edição há a publicação de um poema 

inédito de José Craveirinha, “Desde que o meu amigo Nelson Mandela foi morar em 

Robben Island”, em explícita denúncia às ações do regime do apartheid sul-africano. 

Também há uma referência direta à linha revolucionária da FRELIMO, uma “linha da 

ruptura violenta” também na área cultural. Sob o título “Narrativas da luta armada de 

libertação”, é publicado um episódio de combate ocorrido durante a “Guerra Popular de 

Libertação Nacional, recolhida nas [...] zonas libertadas da região [Cabo Delgado]” 

(Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 11 dez. 1978). 

Este “compromisso revolucionário” do Notícias da Beira aparece novamente já na 

edição datada de 1 de janeiro de 1979. A edição especial do jornal que inicia o novo ano 

apresenta mais de 40 páginas, nas quais são publicados textos reafirmando o caráter 

internacional da revolução. Nesta edição são expostos excertos de escritos de nomes 

como K. Marx, V. Lenin, Mao Tse Tung, Kim Il Sung, e menciona também os países 

não-alinhados. A edição apresenta também uma mudança na diagramação do jornal que, 

se mantém suas dimensões, utiliza agora a característica cor vermelha para realçar o 

nome da publicação, inclusive a Diálogo, que passa a ter 1 (uma) página de extensão. 

Além disso, a Diálogo é movida para a última página do periódico, perde parte da sua 

identidade individual, e o nome da sessão é impresso no modelo geral do NB, 

centralizado no topo da página (FIGURA 8). 
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FIGURA  8 – Diálogo, 1 jan. 1979 

 

 

Fonte: Notícias da Beira, 1 jan. 1979 

 

A partir da edição de 15 jan. 1979, no entanto, há uma tentativa maior da página 

em dialogar. É publicada nesta edição uma sessão intitulada “Correspondência”, na 

qual há respostas e “críticas” (comentários) a poemas enviados para a redação. Há aqui 

respostas a Famigerado Pereira e Maboque – N’Kuniya. Ao primeiro, o comentário é 

interessante pois sugere uma inovação na forma poética, diferenciando da proposta 

modular da Poesia de Combate: “Agradou-nos bastante um de seus trabalhos [...]. 

Pareceu-nos original e interessante. Veja se refaz outro – ‘Vitória’ –, de forma também 

aberta e criadora para fazer poesia na revolução e revolução na poesia” (Diálogo s/n. In: 

Notícias da Beira, 15 jan. 1979). Destaca-se, portanto, a preocupação não tanto com o 

conteúdo, que ainda faz referência à libertação e à independência, mas com a forma da 

produção artística, para uma “revolução na poesia”. 



 

 

88 

 

Durante o ano de 1979, o Notícias da Beira passará também por uma 

reformulação na organização das suas sessões. A partir de fevereiro, a divisão do jornal 

passa a ser: “Províncias” (2 páginas); “Estrangeiro” (2 páginas) – esta sessão ganhará 

cada vez mais destaque, principalmente nos anos 1980; “Informação útil - espetáculos” 

(1 página), que apresentava de dicas culturais a obituário; “Educação Física e 

Desporto” (1 página); e, finalmente, “Diálogo” (1 página e ainda publicada 

semanalmente às segundas-feiras). Em relação a esta página, há durante o primeiro ano 

de sua existência reverberações do modelo frelimista, com edições dedicadas à Poesia 

de Combate (como em 22 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro, por exemplo), ao mesmo 

tempo em que há uma proposta de “escrever nossa literatura”, reverberando a 

importância de um concurso literário que deveria ser realizado naquele ano
111

. Ainda 

que afirmando a “função didáctica da literatura”, há uma tentativa de valorização das 

tradições de Moçambique, especialmente da oralidade: 

com a literatura, mergulhamos no Passado, sentimos o Presente, 

prepara-os o Futuro. É necessário conhecermos nossa tradição oral. É 

preciso aumentarmos a produção das obras escritas já existentes. [...] 

Todos os países têm a sua literatura! Todos os povos produziram as 

suas obras! Todo o povo moçambicano deverá conhecer a própria 

tradição cultural! (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 19 fev. 1979. 

Grifos no original). 

 

Outrossim, a página mantém constância em sua periodicidade semanal, e 

consolida-se cada vez mais nas páginas do Notícias da Beira. Tanto é que, em sua 

primeira edição de aniversário, em outubro de 1979, Diálogo ganha um “suplemento 

especial”, com 8 (oito) páginas de extensão. O texto que abre a edição é intitulado “Um 

ano de existência, um ano de experiência”, e coloca em questão os propósitos da 

empreitada, uma “auto-crítica” ventilando a possibilidade “[d]o facto de estarmos a 

trabalhar ‘literatura’ (a escrita) num país de analfabetos, e estarmos a criar um espaço 

para manifestação de surtos de elitismo...” (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 29 out. 

1979). 

No entanto, os coordenadores mantêm suas convicções de estarem criando e 

dando voz a manifestações essencialmente “populares”: 

Olhando para trás, sentimos que a confiança, que já, então, 

depositámos nos elementos mais destacados da Cultura em 

Moçambique, era merecida: dentro das suas limitações, com o 

máximo de suas capacidades, aqueles, que podem, neste momento, 
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 Até onde foi possível apurar, este concurso não chegou a ser realizado. O primeiro concurso literário 

nacional teve lugar apenas em 1980, sob a égide da revista Tempo. 



 

 

89 

 

expressar-se por escrito, souberam assumir os mais sagrados valores 

do seu povo (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 29 out. 1979). 

 

Assim, ainda que mantendo a influência “revolucionária”, a frase que inicia a 

edição (no canto superior direito), de autoria do então presidente S. Machel, apresenta a 

já mencionada necessidade do debate, da crítica para a evolução
112

: “os oportunistas e 

aventureiros [...] preferem o murmurinho à crítica e à auto-crítica a intriga à discussão 

aberta” (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 29 out. 1979). A página reforça seu intuito 

de promover a colaboração, e chega mesmo a fazer um “apelo à contribuição”: 

hoje, do Rovuma ao Maputo [palavra de ordem da FRELIMO 

significando a unidade da nação], chegam-nos o trabalho de muitos 

poetas e escritores, a maior parte deles estreando-se na Arte Literária. 

O nosso apelo é dirigido não só a esses companheiros, como a todos 

quantos queiram remeter-nos os seus trabalhos para publicação [...] 

(Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 29 out. 1979). 

 

Presentes nesta dilatada edição comemorativa
113

 estão tanto a “Poesia da heroica 

resistência” (e poemas feitos após a independência influenciados por estes), como 

também produções que diferem deste ideal estético e conteudístico. Representativo do 

primeiro caso é um poema sobre a bandeira de Moçambique: 

Saudamos-te no símbolo das cores. 

Na linguagem clara do emblema: 

Vermelho – sangue de heroicos lutadores, 

Cor negra – África eterna como um poema. 

 

O verde que é a punjança das florestas, 

Amarelo – as riquezas minerais; 

Unindo e combinando todas estas, 

Faixas brancas – pureza de ideais. 

A indústria, está na roda da engrenagem 

Que outras coisas pode sugerir: 

 

Harmonia, unidade, camaradagem, 

A técnica e ciência do porvir. 

 

Livro – instrução; internacionalismo, a estrela 

 

Arma e enxada – luta e suor do povo, 

A cultivar a terra e a defendê-la. 

O sol trazendo a aurora do Homem Novo. 

 

(Ferraz da Motta, Símbolo das cores. Diálogo s/n. In: Notícias da 

Beira, 29 out. 1979) 
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 Se no caso Machel este se refere aos “inimigos da revolução”, a Diálogo está se referindo à literatura. 
113

 É, com sobras, a mais extensa edição da página em toda a baliza temporal pesquisada. 



 

 

90 

 

Já exemplificando o segundo caso, estão nesta edição distintas contribuições, 

como o conto “Muitos foram. Poucos regressaram”, de Joaquim Carlos, e que aborda os 

excessos dos administradores locais em relação às populações rurais. O texto não é 

explícito se está se referindo ao administrador português ou da FRELIMO, no entanto é 

possível inferir que a escolha por publicar tal texto (acrescida à lógica do epílogo de 

Machel sobre crítica e autocrítica), tem como finalidade (se não do autor, pelo menos 

dos coordenadores) nutrir a ambiguidade. 

Outra contribuição interessante por se distanciar da estrutura da Poesia de 

Combate é “No tempo”, de Dobie Ralph: 

Não queria o amanhã 

Antes, este presente. 

Viva! E esqueça o passado 

Que ontem não pode ser hoje. 

 

  Faça as suas reformas 

  Olhando o espelho do passado. 

  Faça do insucesso anterior 

  Um sucesso presente. 

 

Viva o ritmo do seu tempo. 

Não tente parar o tempo. 

Corra, se ele o exigir 

Assim viverá no tempo. 

 

(Dobie Ralph, No tempo. Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 29 out. 

1979) 

 

Desta forma, ainda que predomine a visão revolucionária, a influência da 

FRELIMO e de seu modelo cultural, percebemos que há um apelo à multiplicidade, à 

contribuição, ao novo. Os coordenadores abrem então este processo, esta discussão: 

“compete-nos a interrogação autocrítica: poderíamos ter feito melhor? A todos os 

nossos leitores, especialmente aos nossos colaboradores, deixamos a palavra, para que a 

resposta nos venha. A autocrítica é uma tarefa de todos nós, e não compete ao núcleo 

redactorial o exclusivo da resposta” (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 29 out. 1979. 

É interessante notar que os coordenadores de Diálogo raramente publicam 

explicitamente colunas de opinião, editoriais, ou outras iniciativas do gênero. A opção é 

deixar as seleções falarem por si, ainda que isso não gere o diálogo tão almejado. A 

própria edição do segundo aniversário da página, diferentemente da primeira acima 

analisada, expressa esta escolha. Não há menção ou referência direta dos coordenadores 

à data comemorativa, exceção feita a um poema de Euller S’Anna, publicado na edição 
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de 27 de outubro de 1980. Intitulado “Saber amar co’as palavras”, o autor o dedica ao 

aniversário da página literária: 

Meu amor. 

Se as palavras são o tijolo da poesia, 

porque não construir o templo da paixão 

erigir a cada momento, cada dia 

simulacres de compreensão. 

Então, não gritas, segreda. 

O grito é como a morte, feda. 

Não te exaltes, dialoga. 

[...] 

 

(Euller S’Anna, Saber amar co’as palavras. Diálogo s/n. In: Notícias 

da Beira, 27 out. 1980) 

 

Em novembro de 1980, os coordenadores da Diálogo novamente dão espaço para 

a participação no fazer da página: sob o título “Com os leitores” é publicada carta de um 

leitor, identificado apenas pelo pseudônimo “o Negrito”, que vê na Diálogo um espaço 

para novos escritores, uma vez que “são muitos os jovens que escrevem e necessitam de 

apoio e estímulo. Eles têm receio de divulgar os seus escritos porque não sabem o nível 

de qualidade que os mesmos possuem” (Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 03 nov. 

1980). Deste modo, dois aspectos sobressaltam da carta: o primeiro é a ambição de 

atingir uma qualidade literária, algo que não era prioridade para os escritores da Poesia 

de Combate. Além disso, é importante destacar que, procurado por estes jovens poetas, 

o autor da carta enxerga na Diálogo uma oportunidade, um “lugar” aberto para essas 

experiências (“sugeri-lhes uma colaboração na ‘Diálogo’, e eles acataram de boa 

vontade” – Diálogo s/n. In: Notícias da Beira, 03 nov. 1980). 

A linha editorial da página tende a cada vez mais diminuir o espaço da poesia da 

vitória, da exaltação da luta, do heroísmo do homem novo, para publicar estes novos 

autores. Simeão Cachamba afirma que 

uma página literária não tem de ser lugar apenas de génios. Havia que 

abrir portas para iniciados, de quem não se pode exigir obra prima na 

primeira tentativa de revelação, e com critérios de selecção ajustados 

ao tempo e ao espaço divulgar aquilo que se ia fazendo, mesmo que 

não fosse bom [...] (CACHAMBA in BICÁ, 1988: 6). 

 

Assim, Diálogo expressa a proposta de se tornar um espaço de publicação de todo 

tipo de contribuição: mesmo que não passasse pelo crivo “qualitativo”, os 

coordenadores acreditam ser, naquele tempo, mais importante fornecer a possibilidade 

de publicação, ou seja, de construir a tertúlia: “sempre houve consciência mínima de 
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que os materiais passados valiam o que valiam. A selecção tinha de se fazer com o 

realismo do momento, entre o que aparecia” (CACHAMBA in BICÁ, 1988: 6). 

A periodicidade da página manteve-se semanal, com raras lacunas, que não são 

justificadas quando ocorrem. Exemplo disso é a ausência da Diálogo em 24 de agosto 

de 1981. Na semana seguinte, no dia 31 do mesmo mês, há publicação normal, com 

excessão de um detalhe: a coordenação é atribuída pela primeira vez ao “Núcleo de 

Maputo”. Curioso é, como apontado, a total falta de explicação para tal acontecimento, 

uma vez que já na edição seguinte a coordenação volta à cidade da Beira. 

Em setembro de 1981, o Notícias da Beira anuncia, repentinamente, o 

encerramento da publicação (FIGURA 9). Como mencionado na introdução deste 

trabalho, a única explicação para tal mudança vem do diretor à época, Botelho Moniz, 

que reproduz a palavra de ordem do I
o
 Seminário da Informação realizado em 1977. A 

fim de “fazer da Informação um destacamento avançado na luta de classes” (Diário de 

Moçambique, n
o
 9, 05 out. 1981), o Notícias da Beira se transformaria em Diário de 

Moçambique (DM). A proposta era explicitamente romper com o “infame” passado 

durante a época colonial (e cita-se aqui o fato do jornal ter pertencido a Jorge Jardim), 

além de almejar uma ressonância nacional, e não apenas local. 

Apesar da análise da Diálogo no Diário de Moçambique não fazer parte do 

escopo da pesquisa, é interessante mencionar brevemente quais as mudanças pelas quais 

passou o periódico após o encerramento do Notícias da Beira. O jornal, antes diário, 

deixou de ser publicado aos domingos, e as dimensões diminuíram, passando a ter 43 x 

25 cm. Em compensação, dobrou a quantidade de páginas para 16 no total, nas quais 

eram distribuídas as sessões “Nacional”; “... da vida” (que contava com contribuição 

dos leitores sobre assuntos diversos); “Internacional” (que de modo até surpreendente 

dá grande cobertura à ascensão do polonês Lech Walescha e seu Solidariedade, 

oposições ao governo soviético); “Reportagem” (para reportagens especiais); 

“Agendas” (sobre assuntos correntes como situação dos transportes, preço dos 

alimentos, entre outros); “Desportos”; e “Última página” A página Diálogo continuou a 

ser publicada às segundas-feiras (até dezembro de 1981, quando passa a ser editada aos 

sábados). A edição do terceiro aniversário é interessante para apontar os caminhos 

seguidos pela Diálogo neste novo periódico. 
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FIGURA 9 – Última edição do Notícias da Beira 

 

 

Fonte: Notícias da Beira, 16 set. 1981 

 

No Diário de Moçambique, mantém-se, apesar do discurso forte de Botelho 

Moniz, a proposta de fazer da página de cultura um lugar para a o debate, para a 

publicação de novos autores. Na nota de abertura à edição, afirmam os coordenadores 

que, desde o início da empreitada Diálogo foi bem acolhida “junto de meios ligados à 

arte e literatura – principalmente no seio da camada jovem iniciando-se na senda das 

‘artes e letras’ – legou-nos a sensação (que se mantém) de que a página veio preencher 

lacuna que muitos já sentiam [...]” (Diálogo s/n, In: Diário de Moçambique n
o
 34, 03 

nov. 1981). 

Contudo, os coordenadores afirmam que a aspiração da Diálogo não havia se 

realizado inteiramente: se a esperança era que neste espaço “houvesse sido encontrada 

uma forma não só de tornar pública essa criação artística, mas também de provocar o 

debate sobre ela, [...] este último aspecto não foi contemplado na nossa página”. E 

questiona: “de aí que haja quem se interrogue: que diálogo? diálogo com quem? E de 

que maneira?” (Diálogo s/n, In: Diário de Moçambique n
o
 34, 03 nov. 1981). Ao fazer 

uma retrospectiva das obras publicadas até aquele momento, os coordenadores assumem 
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a baixa qualidade de algumas contribuições poéticas publicadas. No entanto, levanta a 

questão: como primar pela qualidade sem surtos de elitismo, sem menosprezar o 

entusiasmo dos jovens? “Quantas vezes abrimos um envelope e dele rompe um ‘poema’ 

que de poesia nada tem pra lá do título [...] e pouco mais que não seja a transcrição de 

palavras de ordem [...]” (Diálogo s/n, In: Diário de Moçambique n
o
 34, 03 nov. 1981). 

Esta última afirmação é extremamente relevante para notar o processo de 

mudança da Diálogo. Se a fundação da página, em 1978, reproduz em parte as diretrizes 

do III Congresso, exaltando o discurso da vitória, da poesia heroica, da função 

revolucionária da mesma, três anos depois há uma percepção de que a revolução deve 

acontecer também dentro da produção literária. Se na edição da Diálogo de 15 de 

janeiro de 1979 (portanto ainda no Notícias da Beira) timidamente é ventilada e 

incentivada uma “revolução na poesia”, em 1981 a página publica explicitamente: 

[...] 

Mas porra! 

Como esquecer essa dicotomia da 

    exaltação 

esta carga cacofónica dos slogans 

esta sacralização da estupidez 

e sobretudo essa ausência de espaço? 

 

[...] 

 

Entanto 

no coração loquaz 

do país imenso que é a vida 

ainda estamos a tempo de extinguir 

a rotina como lei 

e subvertermo-nos até o rubor 

sempre que a terra respira 

na nossa pele. 

(Para quando o degelo do oportunismo?) 

 

(Heliodoro Baptista, Primeiro aviso. Diálogo s/n, In: Diário de 

Moçambique n
o
 34, 03 nov. 1981) 

 

Periódico de cultura fundado em um momento de radicalização do discurso da 

FRELIMO, o grande mérito da Diálogo foi o pioneirismo em defender a necessidade do 

debate dentro das artes, (ainda que seus coordenadores não se considerassem 

inteiramente bem-sucedidos neste aspecto). Ao tentar fornecer este lugar, construir e 

fomentar este locus de confluências e embates, abriu espaço para outras noções de 

literatura e identidade moçambicana. Como diz S. Cachamba, 

com a serenidade e a perspectiva permitidas pela distância no tempo, é 

reconfortante [...] constatar que autores novos que se vão afirmando na 
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arena das nossas letras emergiram dessa amálgama de colaboradores 

dos primeiros anos da página. [...] Sinal de que na realidade as palavras 

amadurecem” (CACHAMBA in BICÁ, 1988: 6-7). 

 

Esta concepção será elevada ainda mais na Gazeta de Artes e Letras, coordenada 

pelo poeta Luís Carlos Patraquim a partir de 1984. 

 

III.2.2) Patraquim na Gazeta de Artes Letras: entre o governo e a dissonância 

 

Aqui trato L. C. Patraquim a partir das suas escolhas e posições desde antes de 

assumir a coordenação do já mencionado suplemento de cultura da revista Tempo, a 

Gazeta de Artes e Letras (GAL). É importante notar que, apesar da sua contribuição 

espalhada por periódicos moçambicanos, me concentrarei na Tempo por ser esta a mais 

importante revista semanal publicada em Moçambique, com abrangência e relevância 

nacionais. 

 

Patraquim e a postura contestatória: oposição consentida? 

F. Mendonça aponta que, apesar da existência de poetas e escritores com 

propostas estéticas diferentes da FRELIMO, por vezes até críticos a ela, o corpus 

literário de Moçambique era controlado pelo partido, uma vez que este praticamente 

detinha o monopólio das publicações. No entanto, em distintos momentos, 

numa espécie de plataforma comum assistiu-se, por iniciativa do 

Estado, à publicação de inúmeros autores cujos livros não tinham sido 

publicados no período colonial, por razões políticas, como Rui Nogar 

ou José Craveirinha, ou de outros com orientações estéticas 

diferenciadas como Orlando Mendes, Albino Magaia ou Heliodoro 

Baptista e Luís Carlos Patraquim (MENDONÇA, 2011: 19) 

 

Cabe questionar, então, até que ponto Luís Carlos Patraquim representava uma 

oposição consentida à FRELIMO, e por quanto tempo conseguiu o poeta e jornalista se 

manter (ser mantido) nesta postura. Para isso, é importante traçar brevemente seu perfil, 

a partir das noções de itinerário e sociabilidade, herança e movimento. 

Luís Carlos Patraquim nasceu em 1953 e participou desde cedo da imprensa 

contestatória em Moçambique. Aos 20 anos de idade, em 1973, busca refúgio na Suécia 

com intuito de se engajar na luta pela independência. No entanto, a Revolução dos 

Cravos (25 de abril de 1974) e a vitória da FRELIMO ocorrem antes que Patraquim de 

fato tenha qualquer participação ativa no processo de independência. Ainda assim, o 
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poeta regressa a Moçambique (em especial Maputo) disposto a fazer parte e construir 

uma nova sociedade e, quando regressa ao país em 1975, começa a trabalhar no jornal 

“A Tribuna”. Patraquim foi, juntamente com outros, membro fundador do Instituto 

Nacional de Cinema (INC) e da AIM (Agência de Informação de Moçambique). No 

Instituto de Cinema permaneceu entre 1977 e 1986, tendo como principal cargo a 

redação do jornal cinematográfico / propagandístico Kuxa Kanema transmitido a partir 

de caminhões que circulavam pelas zonas rurais de Moçambique, a fim de alcançar as 

populações iletradas. Em 1984, Patraquim foi convidado por Albino Magaia para 

coordenar um suplemento de cultura na revista Tempo. Ressaltando a noção da 

discussão em torno da literatura (o que era e o que poderia / deveria ser), o próprio 

Patraquim afirmou que este suplemento “teve alguma importância na divulgação e no 

debate literário que se fazia na altura no país” (PATRAQUIM, 2003: 49). 

Talvez o aspecto mais intrigante e difícil de ser estabelecido são as redes de 

sociabilidade de um intelectual. Por um lado, é possível entender as relações de 

Patraquim e inspirações a partir das figuras a quem dedica seus poemas, como o caso 

dos já citados José Craveirinha (a quem se refere como “mestre”) e Rui Knopfli, ou o 

seu parceiro no Kuxa Kanema, o diretor Ruy Guerra. Ademais, pelas suas escolhas 

estéticas, pelo apreço à forma, pelo gosto a um conteúdo mais intimista e pessoal da sua 

poesia (e mesmo do caminho que almejou empregar na GAL), Patraquim pode ser 

considerado do mesmo movimento de Heliodoro Baptista (cronologicamente seu 

predecessor), Mia Couto (da mesma geração de L.C.P.) e Eduardo White (mais jovem 

que L.C.P.), compartilhando juntamente com estes de uma herança literária distinta de 

outros poetas de suas gerações (em especial os engajados na chamada Poesia de 

Combate), construindo assim uma outra proposta literária. 

Portando, é desafiador tentar estabelecer categoricamente sua rede de 

sociabilidade. Ainda assim, é interessante apontar que Patraquim muitas vezes foi 

apontado como um “frik” (corruptela da palavra em inglês freak – “monstro” / 

“estranho”). Os denominados friks em Moçambique se caracterizavam por um estilo de 

vida mais boêmio, influenciada pela geração beatnik e pelos escritos anárquicos de 

Allen Ginsberg. Desta forma, ainda que Patraquim estivesse dentro das estruturas do 

partido, sua atitude e postura não condiziam com o ideal do “homem novo” 

moçambicano (ver ANEXO 2 para a crítica da geração frik divulgada pela FRELIMO). 

Se a postura de Patraquim não se encaixa nem em forma nem em conteúdo ao 

ideal da FRELIMO, o mesmo pode ser dito de suas obras poéticas. A publicação de seu 
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primeiro livro, Monção, em 1980, segundo o próprio Patraquim foi na verdade uma 

manobra política para difundir a imagem de uma FRELIMO aberta, que aceitava 

discursos e práticas distintas das suas, em um momento que a Frente disputava com a 

RENAMO o controle político do país, em uma das guerras internas mais violentas da 

África moderna. 

No entanto, em uma das vezes na qual Patraquim “desagradou figuras do regime”, 

especificamente depois da organização de uma antologia poética em 1986 nas páginas 

da GAL, após vários conflitos devido à interferência da FRELIMO no Instituto Nacional 

do Cinema
114

, L.C.P. decide abandonar Moçambique. Ainda assim, durante o período 

no qual atuou dentro das estruturas do partido, Patraquim foi bem-sucedido em utilizar 

este papel de “oposição consentida” tanto para externar suas opiniões dissonantes do 

regime quanto para criar o espaço para debates sobre o desenvolvimento da literatura 

moçambicana, especialmente através da coordenação da Gazeta de Artes e Letras da 

revista Tempo. 

 

A revista Tempo 

O semanário Tempo tem uma trajetória marcante pois através de suas páginas, 

conselhos editoriais e atividade jornalística é possível contar boa parte da história 

política de Moçambique imediatamente anterior ao fim do colonialismo e a 

(re)organização estrutural do país que se seguiu. Fundada em 1970 como o primeiro 

semanário ilustrado de Moçambique
115

, segundo José da Mota Lopes, um dos criadores 

e primeiro Chefe de Redação da Tempo, a lógica política está presente desde o 

estabelecimento da revista, em um momento de polarização extrema entra as lutas de 

libertação e o Estado Novo cada vez mais repressor. Lopes afirma ser de fundamental 

importância para entender a revista a compreensão do “contexto em que TEMPO surge 

e porque é que a criámos – o contexto colonial português em plena expansão da guerra 

contra a libertação nacional”
116

. 
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 É interessante notar que a FRELIMO não censurava ou alterava as obras literárias de Patraquim, mas o 

fez em relação à sua atividade como roteirista cinematográfico. É possível interpretar que o partido 

permitia e aceitava a postura de Patraquim dentro dos meios escritos mas não áudio-visuais, uma vez 

que os primeiros tinham penetração limitada em um Moçambique predominantemente rural e iletrado. 
115

 Os “semanários políticos e informativos” já existiam desde o final do século XIX, como por exemplo 

“A Verdade” (1871), “O Noticiário de Moçambique” (1873-1875) “A Verdade” (1880 – homônimo ao 

de 1870, mas liberal) e “África Ocidental” (1876-1887), este o primeiro produzido a partir de 

tipografia própria, e não com o prelo governamental (cf.: GARMES, 1999). 
116

 Email pessoal de José da Mota Lopes, enviado em 21 de novembro de 2012. Nota-se que a utilização 

do vocabulário “libertação nacional”, em oposição ao “colonialismo português” não deixa dúvidas 
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A censura do Estado Novo português faz com que a revista, a partir de 1973, 

tenha suas ações controladas, situação que se mantém até a Revolução dos Cravos em 

25 de abril do ano seguinte que derrubou o regime de Salazar / Caetano. Desta forma, 

findada a censura, a Tempo passa a apoiar abertamente a FRELIMO como postulante 

legítimo ao controle da nação que estava surgindo como independente. Em 12 de maio 

de 1974 é publicado o primeiro texto abertamente favorável à Frente, com o título 

“FRELIMO, o que é?”. Esta reportagem de capa ocupava sete páginas ilustradas, e 

descrevia a linha política da FRELIMO como “procurando responder às mais íntimas 

aspirações do seu povo” (Tempo n
o
 191, 12 maio 1974 apud MACHIANA, 2001: 31). 

O acordo de Lusaka foi assinado entre Portugal e a FRELIMO em 7 de setembro 

de 1974, e estabeleceu a transição do governo colonial ao de um novo país 

independente, reconhecendo, portanto, a Frente como o novo grupo que efetivamente 

tomaria controle do Estado e do poder. A partir da proclamação da Independência, em 

25 de junho de 1975, o governo frelimista assume órgãos de direção estatais, inclusive o 

Ministério da Informação. 

A partir de 1974, “para o cidadão comum [...] [a revista Tempo] tornou-se 

documento oficial do Partido e do Governo” (MACHIANA, 2001: 80). No entanto, não 

houve ação direta em relação à revista por dois motivos principais. O primeiro, e mais 

relevante, foi o fato de após a derrota portuguesa na guerra de libertação, os próprios 

funcionários da Tempográfica SARL, responsável pela edição da Tempo, terem tomado 

controle efetivo do jornal, de modo algo semelhante ao que aconteceu com o Notícias 

da Beira. O corpo editorial e a classe laboral da revista passaram a compor o primeiro 

Grupo Dinamizador da revista. Consideravam-se, assim, atores do processo 

revolucionário, mesmo não sendo subordinados diretamente à FRELIMO. A proposta 

era de uma autogestão compartilhada entre todos os funcionários, inclusive com 

equiparação de salários. 

O segundo motivo, também representativo da conjuntura moçambicana de 

meados dos anos 1970, era o fato da imprensa escrita não ser prioridade da FRELIMO. 

E. Machiana cita uma resolução geral da Conferência Nacional do Departamento de 

Informação e Propaganda da FRELIMO, realizada em novembro de 1975 que apontava 

que “a Imprensa, dadas as limitações de acesso à leitura e à compra de jornais por parte 

esmagadora da maioria do nosso Povo, foi considerada como não prioritária 

                                                                                                                                               
sobre o lado escolhido pelo jornalista. 
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relativamente aos outros meios de informação e propaganda” (Documentos da 

Conferência Nacional do Departamento de Informação e Propaganda da FRELIMO, 

Macomia, 26 a 30 nov. 1975: 29. apud MACHIANA, 2001: 75). 

Desta forma, neste período a administração da Tempo foi de certa forma “mista”, 

já que a administração era privada (exercida pelo Grupo Dinamizador e pelo corpo 

editorial), ainda que sofressem influência e por vezes intervenções do governo da 

FRELIMO
117

. Destaca-se neste período o crescimento da revista Tempo e sua vontade 

de tornar o periódico efetivamente nacional. Duas bases de distribuição foram criadas, 

ao norte e ao sul do Rio Zambeze, transformando a revista 

num verdadeiro semanário do Rovuma ao Maputo [...]. O resultado foi 

que nossa tiragem duplicou e apesar disso não satisfazemos o número 

de leitores porque a capacidade da nossa oficina não tem nem meios 

humanos nem materiais para poder cobrir a procura semanal de 

“Tempo” (Tempo, n
o
 251, 27 jul. 1975: 30-31). 

 

Entretanto, o efeito contrário que o corpo editorial da revista teve ao abraçar tão 

veementemente o modelo proposto pela Frente veio quando a Tempo enfrentou questões 

referentes à própria FRELIMO. Mesmo que de certa forma inconsciente, a autocensura 

começou a ser cada vez maior, especialmente devido à longa guerra interna 

moçambicana. As “falhas no processo revolucionário” eram gradualmente menos 

apontadas, para não serem “utilizadas pelos inimigos” (cf: GRAÇA, 1996: 180-182). 

Com o tempo, a imprensa passou a se tornar menos informativa e mais propagandística 

(cf.: VASCONCELOS, 1996). 

Desta forma, os principais assuntos abordados passaram a ser 

predominantemente estatais, ainda que com “roupagem popular”, usando, por exemplo, 

casos específicos de pessoas nas zonas rurais para abordar assuntos como infraestrutura 

e economia (algo como atribuição de aspectos da oralidade e do conto para o 

“ensinamento” de determinada informação). A orientação editorial neste sentido fez 

com que os principais assuntos abordados passassem a ser o apoio à FRELIMO, as 

sugestões e vigilância dos projetos chamados “modernizadores” da sociedade, a 

denúncia dos atos de sabotagem econômica (atenção especial aqui para a figura do 

Xiconhoca, criado como o arquétipo do inimigo de Moçambique – ANEXOS 2 e 3), 

assim como o acompanhamento dos Grupos Dinamizadores. Como exemplo da 

abordagem política e propagandística da Tempo, pode ser citada a presença cada vez 
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 “Todavia, com exceção da Rádio Clube de Moçambique (RCM), os demais órgãos de informação não 

chegaram a ser de fato nacionalizados, apesar de passarem a ser tutelados e controlados pelo 

Ministério da Educação [...]” (MACHIANA, 2001: 67) 
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maior de assuntos diplomáticos nas páginas da revista: à medida que o presidente 

moçambicano Samora Machel trabalhava os relacionamentos com líderes mundiais 

(especialmente socialistas, mas não só) visando conseguir apoio ao fim da guerra 

interna financiada pela África do Sul, maior enfoque foi dado a estes encontros. 

É importante notar que tal mudança de enfoque foi um processo, que não 

ocorreu sem disputas. Apenas em 1976 a Tempográfica aceita a centralização da 

distribuição da revista pela FRELIMO. A ala jornalística considerada extremista pela 

própria Frente
118

 sai ultimamente derrotada em fevereiro deste mesmo ano, com a 

interferência direta do governo em seu corpo editorial e administrativo. Em 1977, tal 

situação se exacerba após o I Seminário Nacional de Informação, mesmo ano, como já 

exposto anteriormente, em que a FRELIMO se proclama Partido Marxista-Leninista 

durante seu III Congresso. 

Neste mesmo período, a proposta ao mesmo tempo “popular” e vanguardista 

tinha influências editoriais claras na revista. Como mencionado, a partir de 1975 a 

Tempo passa a ter distribuição nacional, visando cada vez mais as “massas 

populares”
119

. Mattelart diz que nos três primeiros anos após a Independência a revista 

Tempo “literalmente explodiu para o interior sob a pressão dos seus novos leitores” 

(MATTELART, 1979: 499) (ou pelo menos o mais próximo disso em um país assolado 

pela guerra interna e sem efetiva infraestrutura de integração territorial), crescendo 

também o número de reportagens fotográficas e coloridas, a fim de alcançar o público 

não alfabetizado. A sessão “Carta dos Leitores” é marcante desta proposta: chegando a 

ocupar até cerca de 1/3 do espaço da revista, eram publicados escritos de 

operários e empregados das cidades, e que a partir das inquietação 

reflectidas nessas cartas eram organizados debates nas fábricas, nas 

escolas, de grupos de mulheres sobre os problemas como a 

sexualidade e o aborto. No caso da revista Tempo, as cartas dos 

leitores substituíam ou, num outro sentido, funcionavam como os 

‘correspondentes do povo’ cuja implementação havia sido definida 

por Samora Machel, mas que nunca chegou a concretizar-se naquele 

órgão de informação (MACHIANA, 2001: 101-102). 

 

Por outro lado, e como consequência não calculada, as críticas ao governo 

começaram a ganhar mais espaço na própria mídia que deveria propagar seus ideais, 
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 “O Ministro da Informação José Luís Cabaço chegou a acusar alguns órgãos de Informação de 

‘populismo’, ‘ultra esquerdismo’ e de ter como referência a cobertura informativa de outros processos 

revolucionários que não a luta armada moçambicana” (Tempo, n
o 

588, 17 jan. 1982: 6 apud 

MACHIANA, 2001: 46). 
119

 Ainda que estas fossem mais um objeto teórico do que de fato um grupo real da população “operário-

campesina”. 
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camufladas como a “voz do povo”. Esta situação resultou em tal problema que, após o 

mencionado Seminário Nacional de Informação, essas próprias “Cartas dos Leitores” 

passaram a ser censuradas, tendo que passar por autorização prévia antes da publicação 

(MACHIANA, 2001: 109), causando mais uma divisão dentro do corpo editorial da 

revista. Para a FRELIMO, até certo ponto o espaço para críticas ao partido era 

permitido, desde que feitas dentro da estrutura da própria organização. A “crítica e 

autocrítica” (como versava o jargão frelimista), pelo menos no discurso, eram vistas 

como importantes armas da revolução, pois seria o único modo de levar esta mesma 

revolução a patamares cada vez melhores. No entanto, a censura à sessão Carta dos 

Leitores mostra os limites deste jargão. 

 

A Tempo na década de 1980 

Nos anos 1980 a revista está consolidada nacionalmente como um dos principais 

veículos escritos de informação de Moçambique. As dimensões da revista eram 25 x 20 

cm, suas capas eram em cor, apesar de internamente predominar o preto e branco. As 

edições, semanais, possuíam normalmente 65 páginas, com raras exceções, como em 

edições especiais (como a edição de comemoração de uma década da Independência, 

em 1985, que teve 96 páginas). Distribuídas em diversas sessões, destacam-se nas 

páginas da revista os discursos de Samora Machel, a atenção dada ao esporte
120

, a 

sessão internacional (que, como dito, focava sobremaneira na atuação diplomática de 

Machel), e a consagrada sessão “Carta dos Leitores”. Esta última sessão não ocupa 

tanto espaço como em meados da década de 1970, reflexo provável de uma diferente 

opção editorial, mais “oficial”, além da referida censura prévia às cartas publicadas. 

Não se pode dimensionar com exatidão a recepção da revista pela população de 

Moçambique, nem a tiragem da revista é informada em suas páginas
121

. Contudo, uma 

informação presente na edição 743, de 6 de janeiro de 1985, permite uma especulação 

mais específica. A reportagem é referente à quantidade de cartas recebidas pela revista 

durante o ano de 1984, devidamente apresentadas por província do país. Entre dezembro 
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 Curiosamente as notícias sobre o futebol eram em grande parte de times portugueses, diferentemente 

do jornal Notícias da Beira, analisado no item anterior, e que primava por noticiar o campeonato 

moçambicano. 
121

 Em 1971, segundo Arenosa Pena aponta a tiragem da revista Tempo em 25 mil exemplares (In: 

MACHIANA, 2001: 23). Assim, com a importância cada vez maior do semanário para a política de 

informação da FRELIMO, podemos presumir que este número é consideravelmente maior em 1985. 
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de 1983 e novembro de 1984, foram mais de 8 mil cartas recebidas, provenientes, ainda 

que desigualmente, de todos as províncias, como pode ser visto na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Quantidade cartas recebidas pela revista Tempo em 1984, de acordo 

com região
122

 

 Província 

Maputo Gaza Inhambane Zambézia 
Cabo 

Delgado 
Niassa Nampula Sofala Tete Manica 

Quantidade 

de cartas 
1650 1078 950 892 842 732 626 589 518 504 

 

Percebe-se claramente que a grande maioria das cartas recebidas eram 

provenientes das zonas mais urbanizadas ao sul, próximas à capital Maputo (e mais 

distantes da guerra interna que se desenrolava principalmente nas zonas rurais). No 

entanto, é interessante notar que todas as províncias enviam suas cartas, contendo 

principalmente reclamações sobre o serviço público, entre eles o Correio, 

abastecimento, saúde, educação. A defesa da nação contra os chamados “bandidos 

armados”
123

 também é tema, e um olhar mais minucioso dos conteúdos destas cartas 

permite notar a interessante e recorrente reclamação dos membros do exército, 

especialmente soldados e oficiais de baixa patente. Tal descontentamento levado a 

público fere a hierarquia e disciplina militares, o que mostra a situação de virtual 

abandono destes militares em uma guerra sem vitoriosos. Finalmente, é importante 

apontar que a própria revista cita que a quantidade de cartas de reclamação das 

províncias da Zambézia e Cabo Delgado diminuíram com a chegada do Bureau 

Político, em atitude de incentivo à presença do Estado. A partir destes dados podemos 

concluir que, durante o período abordado, a revista Tempo tinha de fato uma 

abrangência nacional, ainda que em níveis diferentes em cada província. Constata-se 

também que as preocupações expressas nas cartas são de ordem imediata, demonstrando 

que a população letrada moçambicana (especialmente a do interior) via a revista Tempo 

como meio de externar suas exigências para a melhoria da vida cotidiana. 

É neste sentido, das expressões dissonantes dentro do partido, que se destaca uma 

iniciativa peculiar, mas extremamente representativa: a edição da Gazela de Artes e 

                                                 
122

 Dados retirados de Tempo n
o
 753, 6 jan. 1985 
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 Modo pelo qual a FRELIMO se referia à Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). 
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Letras. Coordenada por Luís Carlos Patraquim entre 1984 e 1986, a GAL expressa em 

suas páginas um locus da fratura no modelo hegemônico (e não homogêneo), dos ideais 

sociais, políticos e culturais que a FRELIMO tentava impor a Moçambique. Antes da 

análise da Gazeta, no entanto, é importante apontar a participação de Patraquim no I 

Concurso Literário Nacional, apontado por M-B. Basto como um dos primeiros grandes 

pontos de fratura entre o discurso oficial da FRELIMO e as distintas concepções 

literárias que existiam no país pois o júri do concurso, e especialmente Luís Carlos 

Patraquim, defendeu explicitamente um ideal fortemente divergente em relação à forma 

e conteúdo da Literatura de Combate. 

 

O debate em torno do I Concurso Literário Nacional (1980-1981) 

Na edição 520 de 28 de setembro de 1980 a revista Tempo anuncia em sua 

contracapa um Concurso Literário “aberto a todos os moçambicanos”. Em um anúncio 

curto e direto, são apontadas as pretensões deste concurso: “estimular a criatividade 

literária; valorizar a produção literária; revelar novos valores; e projectar uma nova 

literatura” (Tempo, n
o
 520, 29 set. 1980). A iniciativa, portanto, almejava 

principalmente engajar os “novos valores”, para a consolidação de uma “nova 

literatura”. A utilização do vocábulo novo, como será visto, não foi gratuita, e foi um 

dos motivos tanto para a decisão do júri quanto o debate que a seguiu. 

O preâmbulo do regulamento do concurso, publicado na edição seguinte da 

Tempo, reforça este anseio, ao afirmar: “o que pretendemos essencialmente é: procurar 

uma avaliação generalizada e concreta daquele potencial [da criatividade 

moçambicana]; estimular o aparecimento de novos valores autênticos (o que não 

significa: já ‘senhores’ da literatura)”, e acrescenta a necessidade de “definir critérios de 

comparação em que a estética formal e a importância gramática assumam a mínima 

qualidade representativa” (Tempo, n
o
 521, 05 out. 1980). A noção da qualidade 

literária, presente também, como exposto anteriormente, nas edições da página 

Diálogo, passa a ser cada vez mais reverberada nos ciclos intelectuais e artísticos 

moçambicanos, em uma reação, ainda que de certa forma velada, ao modelo (im)posto 

pela Poesia de Combate. 

Estabelecidas as modalidades poesia, conto, teatro e história de Moçambique, o 

regulamento do concurso apontava que a premiação
124

 poderia não ser atribuída a 
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 O primeiro lugar receberia cinco obras literárias e uma assinatura anual da Tempo. O segundo 
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nenhum concorrente em qualquer das modalidades, fosse esta a opinião do júri. Em uma 

decisão forte e resoluta, foi exatamente esta a atitude do júri, que não premiou qualquer 

dos 93 trabalhos recebidos, tendo apenas atribuído uma menção honrosa ao conto 

“Abatido ao efectivo”, de Guilherme Afonso dos Santos. 

Este júri havia sido escolhido exatamente por ser à época alheio à revista Tempo, 

e “idôneo”. Álvaro Belo Marques, Bruno da Ponte, Gulamo Khan, Luís Carlos 

Patraquim e Willy Waddington apontam que, após a leitura das obras recebidas, “a 

decisão não podia ser outra. Para isso o júri atentou ao facto importante de se tratar de 

um I Concurso Literário de âmbito nacional, organizado por uma revista de justo 

prestígio, o que automaticamente confere às suas decisões uma função didáctica” 

(Tempo, n
o
 537, 25 jan. 1981). Desta forma, a deliberação dos jurados teve claro 

objetivo de apontar, “didaticamente”, quais critérios deveriam ser levados em 

consideração para uma produção de qualidade. Apesar do parecer afirmar que o critério 

estabelecido não tivesse partido de um juízo de valor externo, é apontado que a 

elaboração e domínio da composição literária haviam sido 

um fracasso completo, à excepção do conto ‘Abatido ao efectivo’, 

onde perpassa alguma coisa de técnica narrativa articulada embora  a 

servir um tema já gasto e de ‘cliché’. Com isto não queremos dizer 

que a Luta Armada ou esta realidade que hoje os circunda sejam 

‘clichés’, mas que nisso se tornaram se confundirmos literatura com 

palavras de ordem ou qualquer outro suporte de boa consciência 

ideológica. Queremos dizer ainda que literatura não é discurso político 

[...] (Tempo, n
o
 537, 25 jan. 1981). 

 

Os jurados, então, criticam categoricamente tanto a forma quanto o conteúdo das 

obras apresentadas pelos concorrentes, em uma clara afronta aos ideais perpetrados pela 

“Poesia da Vitória”. Como apontado acima, a decisão dita pedagógica do júri era evitar 

o “perigo grave e, confessemos, já posto em prática de um qualquer conto ou poema que 

falasse do ‘guerrilheiro heroico’ e a ‘luta de classes’, premiado pelo Júri, ser constituído 

em modelo do que deve ou não deve ser” (Tempo, n
o
 537, 25 jan. 1981). Reafirmando a 

importância e prestígio da revista Tempo, os jurados apontavam a necessidade de 

romper nas produções literárias com o modelo e a predominância das palavras de 

ordem, do discurso político, e mesmo da figura do guerrilheiro como herói e construtor 

da nação. O parecer finaliza advogando pela necessidade de novas referências para a 

literatura moçambicana (que não viriam se houvesse qualquer premiação neste I 

                                                                                                                                               
colocado ganharia três obras literárias e o terceiro uma, além das assinaturas da referida revista. 
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Concurso Nacional), além de sugerir, novamente de maneira didática e pedagógica, a 

leitura como prática permanente para a boa escrita. 

“Nas condições estabelecidas pelo Regulamento”, duas edições após a divulgação 

do parecer do júri o conto de Guilherme Afonso dos Santos foi integralmente publicado. 

“Abatido ao efectivo” aborda a história do cabo João Sabonete, um negro a serviço dos 

portugueses durante a luta de libertação, e do soldado português Sitoe. Em uma inversão 

do modelo normalmente seguido pela literatura de combate, o conto é narrado a partir 

da visão dos portugueses, e trata Sabonete como “herói da bandeira das cinco quinas” 

(referência aos cinco escudetes da bandeira de Portugal), reconhecido pelo seu valioso 

trabalho de guia em expedições contra os turras (os guerrilheiros moçambicanos). O 

autor narra então a guerra de libertação moçambicana e as táticas dos portugueses, 

assim como, ironicamente, o preconceito sofrido pelo cabo negro, que em certo 

momento se questiona: 

Porque [sic.] o tinham posto ali [...]? Porque [sic.] não o puseram 

junto dos brancos que estavam logo no compartimento ao lado? Não 

era ele um herói português? [...] os colegas auxiliares miravam 

Sabonete. Por baixo (Tempo, n
o
 539, 08 fev. 1981). 

 

A narrativa segue dizendo que alguns soldados portugueses se regozijavam em 

zombar de Sabonete. Um destes era Sitoe. Caracterizado como um homem calado, até 

certo ponto segregado do restante dos outros portugueses, certa feita o soldado 

desaparece sem maiores satisfações. No final do conto, é revelado que o cabo Sabonete 

havia sido assassinado com uma facada no peito. Após expedição de investigação pelo 

crime, Sitoe, que havia desaparecido, é encontrado e torturado até à morte, suspeito de 

haver cometido o crime, apesar de não haver confessado. O conto termina de certa 

maneira abruptamente, com o depoimento do capturador de Sitoe. 

Sem grande técnica narrativa, ou mesmo uma temática inovadora, a grande 

distinção do conto de Guiherme Afonso, funcionário do Ministério do Interior de 

Moçambique, foi a inversão de perspectiva. Por este motivo o próprio autor escreve 

uma carta, publicada na edição seguinte da Tempo, criticando o parecer dos jurados e 

rejeitando sua menção honrosa: 

este Júri não foi coerente, porque, consciente do “perigo grave” que 

corria (ou que fazia correr) ao distinguir (com o prémio ou com 

menção honrosa, acho que, para o efeito, tanto faz), “qualquer conto 

ou poema que falasse do guerrilheiro heroico e a luta de classes”, 

acabou por distinguir um trabalho que entende sofrer desses “males” 

(um tema já gasto e de “cliché”) (Tempo, n
o
 540, 15 fev. 1981. 

Grifos no original.) 
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Fica clara na carta-resposta de G. Afonso sua irritação com o júri, que havia 

prestado “um mau serviço a Moçambique [...] porque vai fazer crer que em 

Moçambique não há [...] mais alguém capaz de fazer alguma coisa que se aproveite” 

(Tempo, n
o
 540, 15 fev. 1981). Afonso faz, com certa dose de sarcasmo, referência 

repetidas vezes ao argumento de “didactismo” e da “prestimosa função didáctica” 

expostos pelos jurados, e ataca: “então como é isso, companheiro? Vocês, lá porque 

vêem os vossos contos e poemas publicados numa revista, já não ligam nenhuma a um 

concurso que dá livros e assinaturas anuais como prémios?” (Tempo, n
o
 540, 15 fev. 

1981). 

Sem adentrar nos méritos das distintas posições, o que é mais relevante para nossa 

análise do episódio do I Concurso Literário é a ocorrência de um debate iniciado pela 

decisão do júri, e continuado pela publicação do conto e da carta de Afonso nas páginas 

da maior revista de grande circulação de Moçambique, o semanário Tempo. A própria 

revista publica também respostas à carta de Afonso, tanto da parte do júri quanto de um 

leitor apoiando o escritor. 

O leitor Quique M’Benhane, proveniente de Maputo, faz também uma crítica ao 

que chama de “um júri a abater ao efectivo” (em referência ao título do conto de 

Guilherme Afonso dos Santos): “pelo que se vê, o espírito, a intenção... foi conferir à 

sua decisão uma função ‘didáctica’ e, ‘sem querer’, dotou-a de uma função 

desmobilizadora. Foi uma decisão que, ‘sem querer’, chamou ignorantes aos que se 

dignavam enviar as suas obras ao concurso” (Tempo, n
o
 543, 08 mar. 1981). M’Benhane 

trata então de tentar desconstruir, parágrafo por parágrafo, os argumentos do júri para 

sua decisão, em especial a dita negação à política: “a isto chama-se ‘Arte’! Ou ainda 

camuflando, ou tentando camuflar ‘(...) produção coerente e conseguida por seus 

próprios valores’. É um círculo vicioso que vai dar na mesma – LITERATURA NÃO É 

POLÍTICA, OU MELHOR NADA DE POLÍTICA NA LITERATURA” (Tempo, n
o
 

543, 08 mar. 1981). 

Por outro lado o júri, apesar de apontar (com desdenho) “a fraca importância do 

problema”, não se furta em rebater os “prolongamentos policiários (e não policiais), 

distantes da prática literária” de Guilherme Afonso, e defende sua própria “atitude 

despreconceituosa e isenta” (Tempo, n
o
 543, 08 mar. 1981). No entanto, a carta dos 

jurados é encerrada com um tom de desânimo, uma vez que 

o Concurso Literário da TEMPO e os seus resultados poderiam ter 

criado uma possibilidade de debate sobre a literatura moçambicana e 
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os seus caminhos na presente fase da sua evolução. Oxalá que esse 

debate venha ainda a dar-se. Infelizmente, no que se passou até agora, 

nesta carta ou noutros textos, ficou-se no exemplo do que esse debate 

não deve ser (Tempo, n
o
 543, 08 mar. 1981). 

 

No entanto, Luís Carlos Patraquim, membro do Júri que teve lançado no mesmo 

ano de 1980 o seu primeiro livro de poemas, Monção (já abordado anteriormente), não 

dá por findo o debate. Na edição 545 da Tempo é publicada longa resposta a Guilherme 

Afonso, intitulada “A literatura não vive como um canguru” (FIGURA 10). Patraquim 

abusa também da ironia e das referências eruditas na sua resposta. Referindo-se a 

Afonso dos Santos como “Orfeu [filho de Apolo, “artista” com sua harpa e música 

hipnotizadoras] humilhado nesta terra ‘d’alguns eleitos’, vem do seu Hades [irmão de 

Zeus e senhor do mundo inferior], assobiando à ganância, defender a sua e a Erudície 

[ninfa pela qual Orfeu desceu aos domínios de Hades] dos outros”, L.C.P. defende o 

quinteto de jurados (“que não é o ‘Quinteto para Clarinete’ de Mozart”), mas tem seus 

méritos e razões (Tempo, n
o
 545, 22 mar. 1981). 

 

FIGURA 10 – “A literatura não vive como um canguru” 

 

Fonte: Tempo, n
o
 545, 22 mar. 1981 
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Após reposta direta aos argumentos de Afonso, Patraquim passa a discutir a 

própria “questão literária”. O poeta reitera as críticas ao realismo da Poesia de Combate 

(apesar de não se referir a ela por este nome), caracterizada como “um texto sem 

consequências que diz que ‘eu sofro’ ou ‘está a chover’ e cuja maior preocupação é 

reproduzir o discurso político onde assenta o nosso projecto de sociedade” (Tempo, n
o
 

545, 22 mar. 1981). Patraquim, então, tece fortes comentários sobre a imprensa e o 

modelo do “‘guerrilheiro heroico e a luta de classes’ [...] arquétipos de uma prática de 

escrita que assentou arraiais e a sua imanência maniqueísta” (Tempo, n
o
 545, 22 mar. 

1981). Chamada de “proto-história da literatura adulta”, Patraquim defende a 

necessidade de parâmetros de qualidade distintos. As obras submetidas ao concurso, diz 

o poeta, “contavam-nos do ‘socialismo que é bom’, do ‘colonialismo que é mau’, do 

‘sofrimento que faz doer’ como do ‘guerrilheiro que é heróico’ ou do ‘colaboracionista 

que é estúpido e cobarde’ [...] Produção literária não é este simplismo nem este cliché” 

(Tempo, n
o
 545, 22 mar. 1981). Destaco aqui a preocupação (para não dizer exigência) 

de qualidade literária, ou melhor de percepção de qualidade segundo os parâmetros de 

Patraquim. Neste sentido, ressalto que estes parâmetros estão intimamente ligados ao 

movimento literário, à herança com a qual o autor se identificava, uma concepção mais 

universalista da literatura que deveria primar pela inovação e multiplicidade tanto da 

forma quanto do conteúdo. 

É interessante, então, refletir sobre os motivos da escolha por Albino Magaia de 

Patraquim para a coordenação da nova “magazine cultural” de revista tão importante e 

nacionalmente abrangente quanto a Tempo. Fosse pela sua rede de sociabilidade dentro 

do partido, seja pelo reconhecimento das suas qualidades como poeta e autor, ou seja 

ainda pelo seu lugar como “oposição consentida” pela FRELIMO, a direção e a abertura 

engendrada por L.C.P. foi extremamente relevante para os rumos que a literatura 

moçambicana seguiu (e ainda segue). É esta direção que será aborda a seguir. 

 

A Gazeta de Artes e Letras e o debate literário e identitário 

A revista Tempo possuía uma sessão denominada Cultural, na qual publicavam-se 

ocasionalmente alguns poemas e contribuições literárias, no entanto, em março de 1984, 

foi fundada uma “magazine de artes e letras”, com uma proposta de forma e conteúdo 

distintos dos anteriormente empregados. O suplemento cultural, apesar de ser parte 

integrante da revista, apresentava uma estrutura particular (e peculiar) em relação ao 



 

 

109 

 

restante da publicação, possuía capa e numeração própria, e nomeava nesta mesma capa 

o responsável pela coordenação. As edições que serão utilizadas para análise aqui 

abrangem o período 1984 a 1986, no qual Luís Carlos Patraquim coordenou e 

contribuiu com a Gazeta de Artes e Letras (GAL). 

O suplemento cultural da revista Tempo foi publicado pela primeira vez na edição 

de número 702, de 25 de março de 1984. A capa e edição da revista é, com exceção 

deste suplemento, inteiramente dedicada ao Acordo de Nkomati, assinado entre África 

do Sul e Moçambique. Tal acordo previa o fim do fornecimento de apoio e 

financiamento aos grupos contrários a cada regime (o apartheid de um lado e a 

construção do socialismo moçambicano de outro). Já foi dito, a África do Sul via a 

região abaixo da linha do equador no continente africano como sua zona de influência, e 

o exemplo de Moçambique e Angola eram muito perigosos para as pretensões do 

regime de minoria branca, especialmente pelo recrudescimento da resistência do 

Congresso Nacional Africano (CNA). Por outro lado, após a independência da Rodésia 

(hoje Zimbabwe), o financiamento e treinamento militar fornecido pela África do Sul à 

RENAMO, além dos bombardeios e incursões de soldados sul-africanos em 

Moçambique contribuíram para elevar a guerra interna neste país a níveis extremos. 

Desta forma, Pik Botha, então primeiro ministro sul-africano, e Samora Machel, 

presidente da República Popular de Moçambique, assinam um pacto de não agressão em 

1984, com o intuito de sufocar as oposições e conflitos internos. Outras medidas 

demonstram também o processo de abertura política e econômica em Moçambique nos 

moldes ambicionados pelo bloco capitalista, como a liberalização dos mercados a partir 

de 1983
125

 e o IV Congresso do Partido FRELIMO em 1984, no qual foi admitida a 

distância entre partido e “povo” moçambicano. É neste contexto que a Gazeta de Artes e 

Letras é concebida. 

Logo em sua primeira edição, se não há a capa ou mesmo o nome Gazeta de Artes 

e Letras no suplemento cultural (sustenta como título “Magazine”), já é possível 

observar alguns elementos que irão perpassar durante todo o debate nela engendrado. O 

suplemento tinha tamanho igual ao da Tempo (25 x 20 cm) e contava normalmente com 

entre 5 e 7 páginas por edição (também semanal). Discussões sobre arte, cultura, 

literatura, pintura e mesmo textos acadêmicos eram expostos no suplemento, que tinha 
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 Culminando no Programa de Reabilitação Económica (PRE) em 1987, parceria do governo de 

Moçambique com as instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional – FMI e Banco 

Mundial), para o “ajustamento estrutural” visando instituir a economia de mercado (cf: MOSCA, 

1999). 
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uma diagramação até certo ponto comum (os artigos tinham título, texto e imagens – 

fotos ou ilustrações), com exceção da capa, estilizada, que normalmente estampava um 

desenho ou obra de arte. A GAL passará a partir da sétima edição a ser numerada, no 

entanto logo nas duas edições posteriores já haverá uma repetição de numeração 

(ANEXO 4)
126

. Como mencionado, e de modo distinto da proposta da Diálogo, nas 

capas foram creditados os nomes dos coordenadores de cada edição, em um 

reconhecimento e valorização do trabalho (e escolhas) do indivíduo, e não mais apenas 

do sujeito coletivo. 

Na introdução ao suplemento, que nesta primeira edição conta com seis (6) 

páginas, Luís Carlos Patraquim clama pela participação e pela contribuição dos autores 

moçambicanos, em especial os ainda inéditos: 

estamos a pensar naqueles que têm os poemas e os contos nas gavetas, 

naqueles que não escreveram a crónica dentro de si imperativa por não 

ver onde publicar, os que ensaiam artigos de opinião ou o desenho 

fremente de desejo traçando o perfil da namorada(o) e o papel perdeu-

se amarrotado (Tempo, n
o
 702, 25 mar. 1984). 

 

Ao mesmo tempo que clama pela participação dos novos autores, L.C.P. cita 

Pablo Neruda e a tradição internacionalista do socialismo (“a cultura dos condenados da 

terra” – talvez em referência subliminar a Frantz Fanon). Assim, não é de se estranhar a 

defesa “daquilo que podemos chamar de qualidade mínima”, definida de maneira 

abrangente, mas com uma ressalva: a negação do modelo frelimista. Publicar-se-ia “o 

que nos surgir construído com atenção e sinceridade artística, o que denotar trabalho, 

mais do que o oportunismo de ‘slogans’ mal compreendidos e pior servidos”. E finaliza: 

“agora o desafio é de todos e a originalidade é vossa” (Tempo, n
o
 702, 25 mar. 1984). 

Na mesma introdução, são apresentadas e explicadas as sessões que irão compor a 

“magazine”: a sessão “Pássaro Azul” (título “roubado” de Craveirinha) seria dedicada à 

poesia; “Ofício de Escrever” ao conto; “Traves Mestras” apresentaria textos de opinião 

(“texto sempre de problematização e nunca de verdade feita – a verdade é uma 

construção” (Tempo, n
o
 702, 25 mar. 1984)); “Arco-íris”, sobre qualquer tema cultural; 

“Falando de cinema”; e, finalmente em consonância com a proposta da revista Tempo e 

de debate nas páginas do suplemento, a sessão “Correspondência”, com respostas aos 

que enviassem colaboração artística. 
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 Para as edições sem número indicarei a sequência entre parênteses. Em relação ao equívoco na 

numeração a partir da 9ª edição, irei fazer referência ao seu número “oficial” e ao correto entre 

parênteses, e.g. Gazeta de Artes e Letras, n
o
 8 (9). As edições da revista Tempo (e consequentemente 

da GAL) foram consultadas na Biblioteca Florestan Fernandes – FFLCH/USP e na Biblioteca 

Nacional de Portugal. 
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São publicadas já nesta edição poemas e contos na linha que se espera para a 

magazine, e para a própria literatura moçambicana em si. O poema que inicia a sessão 

“Pássaro Azul” é “Esta maneira de se amar”, de Eduardo White, e aponta para a 

(re)valorização de poemas com caráter mais intimista. Outras contribuições poéticas 

nesta linha seguirão nas edições posteriores, como os poemas “Dentro de mim” e “Gota 

a Gota”, de Armando Artur
127

. São apresentadas poesias de caráter ao mesmo tempo 

individual e universal
128

, de identidades plurais, e por isso gerando incertezas e dúvidas, 

de forma distante do ideal guerrilheiro heroico e resoluto por excelência. Na edição 40 

(41) da Gazeta de Artes e Letras (In: Tempo n
o
 747, 03 fev. 1985.), Patraquim escreve 

um texto denominado “Início”, sobre duas à época recentes obras moçambicanas, 

“Amar sobre o Índico”, de Eduardo White, e “A Raiz e o Centro”, de Juvenal Bucane. 

Neste artigo comenta a desilusão que teve com a Associação dos Escritores de 

Moçambique, AEMO (após a esperança, segundo Patraquim não cumprida, de 

promover novos rumos à literatura) e demonstra sua postura cautelosa em relação à 

recém-lançada revista Charrua, que mais tarde será consagrada como grande esforço de 

quebra estética com o ideal poético frelimista. Ainda assim, as obras citadas, e a própria 

Charrua são consideradas por L.C.P. como marcos de (re)início do fazer poético em 

Moçambique
129

. 

A coordenação exercida por Patraquim na Gazeta de Artes e Letras pode ser vista 

quase como uma declaração política, pois não se limita à proposta praticamente 

governamental da revista Tempo, excedendo limites impostos, subvertendo modelos, e 

promovendo um “ambiente” de expressão mais livre das balizas do partido. Para 

Patraquim não basta seu fazer poético (e a obra Monção, de 1980
130

, é exemplo disso), 

mas precisa também abrir este espaço (segundo ele) tão necessário ao indivíduo, seja ele 

poeta ou não. Assim, hoje renomados escritores como Mia Couto e Eduardo White, 

tiveram nas páginas do suplemento literário e cultural o espaço que não encontravam 
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 Gazeta da Artes e Letras n
o
 40 (41). In: Tempo n

o
 735, 11 nov. 1984. 

128
 Temas como o amor são classificados nas páginas da revista como universais (cf.: Tempo n

o
 730, 24 

fev. 1985). 
129

 Já apontamos o argumento de M-B. Basto, que considera o primeiro ponto de fratura ao projeto 

hegemônico frelimista justamente o I Concurso Literário Nacional de 1980. Apesar de reiterar a 

importância da proposta e tentativa da beirense Diálogo em iniciar e promover o debate literário ainda 

no final dos anos 1970, reitero a relevância do Concurso neste processo, principalmente devido à 

continuidade das ações de Patraquim em direção à ruptura com os modelos literários pedagógicos e 

homogeneizantes da FRELIMO. 
130

 Patraquim afirma que seus poemas só foram publicados como uma forma da FRELIMO demonstrar 

que não havia censura em Moçambique. Importante notar a possibilidade da “escolha” por Patraquim 

como essa voz porque, apesar de dissonante, não era abertamente opositor ao regime. (cf.: Entrevista 

L. C. Patraquim In: Laban, 1998c) 
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em outro lugar no país de partido único em meio à guerra interna. Sobre este tema, 

como mostra o poema “Regresso” de Calane da Silva, publicado na Gazeta de Artes e 

Letras 46 (47), a principal prisão do poeta em um Moçambique desolado pela guerra é a 

auto imposta: 

Regresso do auto-exílio reflexivo 

Regresso triste, fome e desabastecimento 

Quero ser optimista; mas são sonhos. 

Decidi-me! Jamais pararei de escrever mesmo por dentro do silêncio 

 

(Gazeta da Artes e Letras n
o
 46(47). In: Tempo n

o
 753, 17 mar. 1985) 

 

Sessões igualmente relevantes são “Ofício de Escrever” e “Trave Mestra”. “Ofício 

de Escrever”, dedicada ao conto, tem publicadas obras que não têm a mesma força 

intimista das poesias de Pássaro Azul
131

, tampouco seguem o modelo frelimista do 

padrão “guerrilheiro heroico e luta de classes”, tão criticado pelo júri no caso do I 

Concurso Literário de 1980, exposto anteriormente. Na primeira edição, o conto 

“Ngilina tu vai morrer”, de Suleiman Cassamo, aponta as mazelas ainda existente na 

sociedade moçambicana em relação ao tratamento à mulher, submetida ao lobolo
132

. 

Uma vida de violência doméstica, abusos por parte da família do marido e do próprio 

esposo levam Ngilina, personagem principal do conto, a concluir: “assim não é vida, 

não. É melhor morrer mesmo. Morrer é mesmo bom. Tudo acaba, tudo. Sim valapena 

morrer... Mas é assim a vida da mulher. Paciência... Só o xicuembo [divindade] sabe” 

(In: Tempo n
o
 702, 25 mar. 1984). A resposta de Ngilina, então, distintamente do 

modelo frelimista de luta e emancipação da mulher, é o suicídio. Isto demonstra, 

portanto (ainda que de modo trágico e desalentador) que, diferente dos discursos 

oficiais, a prática estava distante do ideal. 

Há também em edições posteriores contos que apresentam críticas diretas aos 

desvios de alguns membros do partido (na tradição da crítica e autocrítica), como 
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 Apesr de alguns contos seguirem este tema, como “A que nunca mais voltarei a ver”, de Erúbi Nathan 

(Gazeta de Artes e Letras, s/n (2). In: Tempo n
o
 703, 01 abr. 1984). 

132
 Também grafado como lovolo, este é “o termo usado para referir o casamento costumeiro, bem como 

os presentes que a parentela do noivo oferece à parentela da noiva. [...] Em Moçambique, a prática do 

lovolo estava geralmente relacionada com a população camponesa rural e analfabeta e era 

comummente apresentada como uma transacção monetária entre as parentelas envolvidas – ‘a venda 

da mulher’. Apesar destas críticas, feitas particularmente pelo governo da FRELIMO, esta prática 

persiste nas zonas rurais e entre a classe média e alta que compõe as áreas urbanas do Sul do país” 

(BAGNOL, 2008: 251). É interessante notar que o lobolo é dado como uma “compensação” à família 

que “perdia” uma força de trabalho. Desta forma, este funciona de forma oposta ao “dote”, comum em 

certas culturas, dado pela família da noiva para auxiliar o marido a sustentar a nova esposa: o lado da 

“compensação financeira” é invertido, mas ambos partem de uma lógica de dominação sobre a 

mulher. 
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“Cahchimbo de ouro e tabaco de excelência”, de autoria de Matias dos Amores 

(proveniente da Beira), que retrata o percurso de um homem do passado colonial de 

exploração, mas que com o triunfo da libertação foi empregado em um cargo estatal. O 

funcionário, caracterizado como “ex-povo”, é arrogante e se vale do cargo para 

benefícios pessoais, esquecendo-se da população que deveria ajudar, e eventualmente é 

substituído (Gazeta de Artes e Letras, s/n (3). In: Tempo n
o
 704, 08 abr. 1984). 

Na sessão “Trave Mestra”, na qual se ambicionava expor textos de opinião, 

novamente é possível perceber a tentativa de quebra com o ideal da FRELIMO. A 

primeira publicação é um excerto do livro “Os afluentes do silêncio”, de Eugênio de 

Andrade, denominado “Poética”. A defesa aqui é pela noção de que a poética é 

empenho, é singularidade e pluralidade ao mesmo tempo: é o lugar onde o particular e o 

universal coincidem (In: Tempo n
o
 702, 25 mar. 1984). 

Em edição posterior, Patraquim reitera a intenção de suscitar o debate a partir 

desta sessão. Por ocasião da nomeação de Leopóld Sédar Senghor como “imortal” da 

Academia (de Letras) Francesa, é publicada uma entrevista que o senegalês concedeu ao 

Jornal de Letras, Artes e Ideias de Portugal em 1983. Na entrevista, Senghor defende a 

Negritude
133

 e o que chama de “civilização do Universal”
134

 e a “simbiose de culturas”. 

Mais do que advogar pelas ideias sobre literatura e sobre a Negritude defendidas 

por Senghor, Patraquim pretende aqui a exposição das ideiais do controverso intelectual 

africano
135

 (apesar de existir “quem recuse chama-lo africano”) como uma tentativa de 

suscitar a polémica e, assim, iniciar o debate: “se estas (e outras) declarações servirem 

para despoletar textos, aqui, sobre a Negritude e o mais que se achar escandaloso e se 

quiser rebater então daremos por bem empregue a notícia e a ‘imortalidade’ que 

Senghor acaba de ganhar” (Gazeta de Artes e Letras, s/n (4). In: Tempo n
o
 705, 14 abr. 

1984). 

A segunda edição da magazine já apresenta o título com a qual será consagrarado 

o suplemento: Gazeta de Artes e Letras. A diagramação é levemente distinta do número 
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 Em congresso realizado em Dakar, Senegal, Senghor define a Negritude como “the sum of the cultural 

values of the black world as they are expressed in the life, the institutions, and the works of black 

men” / [“a soma de todos os valores culturais do mundo negro como eles são expressos na vida, nas 

instituições, e nos trabalhos dos homens negros”]. (SENGHOR apud MABANA, 2011). 
134

 E, curiosamente, cita a influência da cultura africana no Brasil como exemplo. 
135

 “Senghor was among the African writers and thinkers probably most admired, the most honoured 

throughout the world, but also the most criticized and hated” / [“Senghor esteve entre os escritores e 

pensadores africanos provavelmente mais admirados, mais loureados em todo o mundo, mas também 

o mais criticado e odiado”] (MABANA, 2011). Como exemplo, podemos destacar a fala do escritor 

nigeriano Wole Soyinka sobre o que considerava a artificialidade da negritude de Senghor: “o tigre 

não precisa proclamar a sua tigritude. Ele salta”. 
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anterior, com destaque para o fato de agora estar separada da sessão “Cultural” (que não 

deixa de existir) e apresentar uma capa independente da revista Tempo. Nesta capa, 

além do título estilizado (modelo que permanecerá o mesmo após a saída de Patraquim, 

demonstrando a construção bem sucedida de uma identidade visual própria do 

suplemento) e da ilustração de Idasse Tembe, é indicado a publicação de um artigo de 

Bertolt Brecht, “Arte popular – Arte Realista” (FIGURA 11). Tal artigo coloca a arte 

como expressão e expositora dos problemas do capitalismo, no entanto não limita o 

artista, que ainda deve primar pela “fantasia, originalidade, humor e capacidade 

criadora” (Gazeta de Artes e Letras, s/n (2). In: Tempo, n
o
 703, 01 abr. 1984). 

 

FIGURA 11 – Gazeta de Artes e Letras, s/n (2) 

 

 

Fonte: Tempo, n
o
 703, 01 abr. 1984 
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É importante analisar aqui também a sessão “Correspondência”, de certa forma 

análoga às “Cartas dos Leitores” da própria Tempo. Nas respostas de Patraquim às 

contribuições dos autores jovens é possível notar um tom crítico, mas também 

“pedagógico” e “didático”, para utilizar o vocabulário do debate sobre o concurso de 

1980. Nesta segunda edição da GAL, por exemplo, há uma resposta ao já mencionado 

conto de Matias dos Amores: “publicaremos seu texto na primeira oportunidade. A 

crítica ‘Cachimbo de ouro e tabaco de excelência’ é pertinente, se bem que o final esteja 

um pouco resvalar para o simplismo” (Gazeta de Artes e Letras, s/n (2). In: Tempo, n
o
 

703, 01 abr. 1984). Este tom algo condescendente está presente também, por exemplo, 

na quinta edição da GAL, na qual é dada a dois poetas “dicas” para uma melhor escrita 

(Gazeta de Artes e Letras, s/n (5). In: Tempo, n
o
 706, 22 abr. 1984). 

No entanto, mais representativo desta postura é a resposta assinada pelo próprio 

Patraquim a dois poetas, V. Guerra e Francisco Araújo Moquino na GAL número 8, de 

13 de maio de 1984. Esta resposta ocupa uma página inteira da Gazeta, em oposição às 

outras inclusões que se davam normalmente nos pés de página. A V. Guerra, poeta de 

15 anos, Patraquim sugere: “mais do que rimas a força poética está nas imagens [...]. 

Que o poema seja a rampa de lançamento para a imaginação e o desejo”, afirmando a 

seguir que uma de suas criações, denominada “Libertação”, seria publicada. Já a 

resposta a Francisco Araújo é bem mais seca e direta: “‘Os gritos pela paz no mundo’ é 

um mau poema. Deixe-se desse tom panfletário. Porque não presta mais atenção à força 

e ao valor das palavras?”. Novamente criticando o modelo homogeneizante proposto 

pela FRELIMO, Patraquim aponta o caminho a ser seguido não só por Araújo, mas para 

a própria poesia moçambicana, que deveria ser “nova” em forma e conteúdo. Para isso, 

propõe a Araújo (e, indiretamente, aos poetas moçambicanos de modo geral) “uma 

aposta: faça um poema de amor” (Gazeta de Artes e Letras, 8. In: Tempo, n
o
 709, 13 

maio 1984). Assim, Patraquim tece comentário sobre a função do amor para a 

(auto)descoberta do sujeito (indivíduo) poeta. 

Desta forma, e levando em consideração a proposta cada vez mais “popular” (e 

mesmo “estatal” e “pedagógica”) do semanário Tempo
136

, é digno de nota a ousadia das 
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 A citação é longa, mas muito representativa: “a Tempográfica SARL participou ativamente neste 

processo [de desenvolvimento de estratégias para educação e saúde], produzindo livros escolares [...]. 

Por outro lado, nos seus artigos e reportagens a Tempo frequentemente divulgava as ‘palavras de 

ordem’ [...]. A popularidade e importância dos artigos e reportagens da Tempo, deveram-se em grande 

parte a uma mudança de conteúdo na revista: tendo inicialmente sido um ógão de informação dirigido 

à pequena elite colonial urbana, após a independência e no prosseguimento da ideologia 

revolucionária da FRELIMO tornou-se num órgão de informação de conteúdo e discurso 
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opções de Patraquim à frente do referido suplemento. Não apenas em relação à forma e 

conteúdo das obras selecionadas para fazerem parte da Gazeta, mas também pelas 

opiniões abertamente contrárias ao modelo frelimista. Com boa periodicidade
137

, a 

Gazeta, no entanto, vê diminuir consideravelmente as contribuições dos leitores 

iniciantes
138

, e acaba por prevalecer nas páginas da revista a seleção de Patraquim sobre 

o que este considerava detentor da qualidade que tanto almejava. Escritos de renomados 

artistas e intelectuais como Jean Paul Sartre
139

, Bertold Brecht
140

 e Michel Foucault
141

 

são publicados nas páginas do suplemento, o que permite a reflexão sobre qual público 

L.C. P. visava atingir. Certamente os textos não eram direcionados à grande massa 

predominantemente analfabeta moçambicana, o que suscita a interpretação de que a 

Gazeta de Artes e Letras foi usada por Patraquim como meio de expressão (e mesmo 

resistência e contestação) às propostas homogeneizantes da FRELIMO, ao mesmo 

tempo que era um locus para certo grupo de intelectuais moçambicanos, uma tertúlia 

para reflexões sobre cultura, identidade, nação e arte. Quando o olhar é voltado para a 

literatura, nota-se que este era o principal foco de Patraquim, pois ocupa grande parte (e 

por vezes até a totalidade) de edições da GAL. A atividade escrita e a confecção poética 

(e política) apresentadas nas páginas da Gazeta de Artes e Letras afastar-se-á cada vez 

mais do ideal canônico frelimista da Poesia de Combate, abrindo o tão almejado espaço 

para a “nova poesia moçambicana”. 

 A partir de meados do ano de 1985, Patraquim e a Gazeta de Artes e Letras cada 

vez mais afrontam o discurso estabelecido. A própria possibilidade de crítica tão aberta 

ao partido é evidência do clima vivido em Moçambique à época. Com a guerra interna 

se arrastando e sem perspectiva de final, uma economia debilitada e enchentes 

avassaladoras, Machel e a FRELIMO desde 1983 já reconhecem a falência do modelo 

adotado, e o distanciamento entre partido e a população, especialmente a rural. O IV 

Congresso do Partido, promovido neste ano, é marco importante desta abertura, e em 

                                                                                                                                               
essencialmente dirigido às massas populares” (MACHIANA, 2001: 82). Apesar disso, notar que as 

“massas populares” em sua grande maioria não sabiam de fato ler. 
137

 Raros são os números que não apresentam uma edição da Gazeta de Artes e Letras, como as edições 

733 e 734 da Tempo. 
138

 Não é possível afirmar se pela falta de envio de contribuições, ou se isso foi uma escolha de 

Patraquim. 
139

 Reportagem de Eduardo White sobre “A prostituta respeitosa”, peça do intelectual francês. Gazeta da 

Artes e Letras n
o
 32 (33). In: Tempo n

o
 736, 18 nov. 1984 

140
 Poema “Aos que virão depois de mim”. Gazeta da Artes e Letras n

o
 37 (38). In: Tempo n

o
 744, 13 nov. 

1985 
141

 Textos selecionados de Foucault por ocasião de seu falecimento (Entrevista, bibliografia e excerto de 

“As palavras e as coisas”). Gazeta da Artes e Letras n
o
 26 (27). In: Tempo n

o
 730, 7 out. 1984 
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1984, são assinados os Acordos de Nkomati com a África do Sul, que visavam acabar 

com a guerra interna. Contudo, Nkomati é sistematicamente descumprido pelos sul-

africanos, o que causa um recrudescimento da guerra ainda em 1985. Por sua vez, a 

reestruturação econômica e política só entraria em sua fase final nos anos 1990. 

Neste contexto, Patraquim funda uma nova sessão, um espaço de debates 

denominado Ideiotopias, propondo discussões sobre o papel do escritor em África, 

especialmente em tempos de (auto)censura e partido único
142

. A sessão é apresentada na 

edição 54 (55) (In: Tempo n
o
 761, 12 mai. 1985) como uma proposta de fazer circular 

conhecimento, e é iniciada com a publicação de um estudo em duas partes sobre a 

“Situação actual da língua portuguesa em Moçambique”, de Maria Perpétua Gonçalves. 

Ideiotopias tinha o objetivo de ampliar a circulação também dos debates acadêmicos, 

uma vez que “a produção ensaística vive ainda na idade do circuito fechado. Ao 

criarmos esta sessão [...] quisemos romper com esta situação que faz com que um texto 

circule quase sempre só no âmbito específico, seu receptor. Quisemos alargar este 

receptor”. (Gazeta de Artes e Letras, n
o
 54 (55). In: Tempo, 761, 12 maio 1985) 

Seguindo a iniciativa, a GAL de número 56 (57) traz outra contribuição de uma 

acadêmica: Ana Mafalda Leite publica sua “Contribuição para o estudo do conceito de 

‘moçambicanidade’”, trabalho apresentado em fevereiro de 1984 no I Colóquio Luso-

brasileiro de Professores Universitários de Literaturas de Expressão Portuguesa. O que é 

mais interessante desta iniciativa, para além dos argumentos de Ana Mafalda, é que, de 

acordo com a proposta inicial de Ideiotopias, há uma resposta, um debate após esta 

publicação: na edição da Gazeta de número 62 (In: Tempo, 7 jul. 1985) a acadêmica 

Fátima Mendonça responde ao artigo de A. M. Leite, discordando do ponto de vista 

apresentado. A tertúlia é palco do debate entre duas das maiores acadêmicas 

contemporâneas sobre identidade e literatura moçambicana. 

Por outro lado, Patraquim continua não só como coordenador, mas também 

colaborador do suplemento. Uma importante ação político-poética é a crônica “A 

propósito de Caliban”, na sessão Palavrear da Gazeta de número 47 (48) (In: Tempo n
o
 

754, 24 mar. 1985). Ao se propor repensar as categorias do que é o poeta moçambicano, 

aborda sensíveis temas entre eles a própria concepção de literatura e a identidade 

moçambicanas, suas relações, jogos de interesse, políticas, violências e multiplicidades. 

Entre críticas à prisão que as estruturas pré-estabelecidas e os “clichés” impõem, o 
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 Gazeta de Artes e Letras n
o
 44 (45). In: Tempo n

o
 751, 3 mar. 1985 
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principal argumento de Patraquim versa sobre a escolha / imposição da língua 

portuguesa. Em jogo de palavras com o chavão “Entre o Rovuma e o Maputo”, que 

representa a união nacional pelos limites dos dois rios nos extremos norte e sul de 

Moçambique, o escritor critica a “esquizofrenia” do autor coletivo Eu, o Povo, epítome 

da Poesia de Combate e do homem novo, colocando a língua portuguesa como apenas 

uma das várias nações que conviviam dentro do território-Moçambique. “Do Swahili ao 

Tsonga”, ser moçambicano não era então uma certeza, mas um questionamento, uma 

construção ainda em processo. 

No entanto, talvez a atitude mais representativa desta dissonância e contestação de 

Patraquim tenha sido a organização, em conjunto com Calane da Silva e Gulamo Khan, 

de uma antologia poética “não-oficial” na mesma edição de comemoração dos dez anos 

de independência de Moçambique, em 1985. A capa traz a impactante frase “Traição é 

saber escrever e não escrever nada”, em menção ao poema “A minha complacência”, de 

José Craveirinha. Além disso, e não menos agudo, L.C.P. inicia a antologia com o título 

“Entre o país ideal e o país real o corpo da literatura flutua” (ver ANEXO 5 e ANEXO 

6). 

A edição comemorativa da revista Tempo conta com 96 páginas, e a Gazeta de 

Artes e Letras, a de número 60 (61), igualmente ganha quase o dobro do espaço usual, e 

tem 10 páginas. Enquanto o discurso oficial louvava o retorno dos restos mortais de 

Gungunhane, último imperador de Gaza, como herói verdadeiramente moçambicano, 

Patraquim apresentava o que chama de “antologia inacabada”. Afirma categoricamente 

na apresentação a distância entre discurso e prática da FRELIMO, especialmente da 

classe dirigente do partido: 

O que nos parece poder avançar é que vanguarda política e vanguarda 

literária não se homologaram aqui, como (des)coincidiram nestes dez 

anos tantas outras coisas. [...] o resto somos nós a escrever. Gentes de 

vária classe e origem étnica em findo de afirmação, cada um deles 

reivindicando para si o país que quer impor aos outros como o mais 

autêntico, o mais “enraciné” [enraizado]. Quiçá todos dramaticamente 

certos – no sentido pessoaono do termo – mas nenhum tutor de nada 

(Gazeta de Artes e Letras n
o
 60 (61), In: Tempo, n

o
 767, 23 jun. 1985: 

87). 

 

Assim, Patraquim não critica apenas, como em outra hora, a forma e conteúdo 

poéticos limitadores da Poesia de Combate. Sua afirmação é claramente uma tomada de 

posição contra um modelo único imposto pelo partido no poder, que distanciava em 

última instância este partido da própria população que pretendia comandar. Devido a 

esta postura cada vez mais abertamente divergente em relação à FRELIMO, Patraquim 
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permanece em Moçambique até meados de 1986, quando entra em conflito novamente 

com as estruturas do partido durante a confecção do seu filme “O Tempo dos 

Leopardos”, e decide abandonar o país e estabelecer-se em Portugal
143

. A partir de 22 de 

junho de 1986, a Gazeta de Artes e Letras passa a ser coordenada por Gilberto Matusse, 

que mantém até certo ponto a proposta iniciada por L.C.P. (MENDONÇA, 2011: 22). 

Assim, o espaço para o debate (e para o dissenso) representado pela GAL é de 

grande importância uma vez que, por um lado, permitiu a emergência de autores hoje 

consagrados em suas páginas, contribuindo decisivamente para a literatura 

moçambicana, como era seu objetivo inicial. Além disto, a análise da trajetória do 

suplemento é igualmente relevante como estudo de caso para traçar o processo cultural, 

artístico e mesmo político em Moçambique após a independência, pois escancara as 

fraturas no discurso hegemônico (e pretensamente homogêneo) de construção nacional 

da FRELIMO que ruiu principalmente pelas contradições entre este discurso oficial e as 

condições locais do espaço-Moçambique, assim como pela conjuntura internacional nos 

anos 1980. Em depoimento décadas depois da fundação da Gazeta de Artes e Letras, 

Patraquim reforça sua postura contestatória e toma como parâmetro da importância da 

Gazeta o incômodo que esta causou nas estruturas do poder: “se desagradou essas 

figuras do regime, significa que, de alguma maneira, estava a cumprir o seu papel” 

(PATRAQUIM, 2003: 49). 
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 Entre alguns intelectuais moçambicanos há a versão de que Patraquim estava em conflito com Jorge 

Rebelo, à época Ministro da Propaganda e Ideologia, este enfurecido com o poeta desde a antologia 

publicada na Gazeta de Artes e Letras no ano anterior. 



 

 

120 

 

Conclusão 
 

A pesquisa e dissertação aqui exposta ambicionou colocar em questão alguns 

pontos nevrálgicos sobre a literatura moçambicana contemporânea, além do seu papel (e 

o papel dos intelectuais) na ideia de construção identitária e nacional em Moçambique. 

Em primeiro lugar, a problematização do discurso de unidade da FRELIMO desde sua 

fundação é relevante, pois retoma um processo histórico e uma produção acadêmica 

hoje até certo ponto esquecida, muito devido às políticas e ao discurso engendrados pelo 

partido no poder. 

Ainda em relação a este discurso “oficial” frelimista, questiono também a 

correspondência da Poesia de Combate como poesia moçambicana por excelência no 

período da guerra pela independência. Não nego aqui a extrema importância da luta de 

libertação, um processo árduo de uma independência conquistada em condições 

extremamente adversas a partir de ideais de construção de um mundo novo e mais justo. 

No entanto, esta visão não pode ser considerada a única expressão de 

“moçambicanidade” possível, principalmente em um país em construção como 

Moçambique. 

Em terceiro lugar, é importante apontar a utilização neste trabalho de fontes 

primárias inéditas que mostram a impossibilidade de se apontar categoricamente 

Heliododo Baptista como fundador e primeiro coordenador da página literária Diálogo, 

como é apontado por outros trabalhos acadêmicos. Desta forma, conjecturo esta 

possibilidade, no entanto mais relevante é a conclusão (novamente a partir das fontes 

inéditas), que em um primeiro momento a Diálogo primou por um sujeito coletivo, 

seguindo a linha de um fazer poético e cultural revolucionário estabelecido pelo III 

Congresso do Partido FRELIMO, ainda que buscando promover o debate (como o 

próprio nome da página escancara). 

Neste sentido, demonstro que a proposta da Diálogo foi contribuir para a 

formação e o crescimento da poesia em Moçambique. Em certo ponto da trajetória da 

página, mesmo a ideia e os critérios de “qualidade” foram expostos, demonstrando um 

afastamento da Poesia da Vitória ao longo das suas edições. Desta forma, contribuo 

também para o questionamento sobre a visão de autores que apontam ser a revista 

Charrua, fundada em 1984, como o primeiro movimento literário surgido em 

Moçambique após a independência em 1975, e mesmo à concepção que esta fratura no 

discurso oficial tem início a partir do I Concurso Literário Nacional de 1980, 

promovido pela revista Tempo. Na realidade, o debate público é anterior pois, bebendo 

da tradição da imprensa revolucionária e das ideias da crítica e da autocrítica, a grande 

imprensa moçambicana promove (ou ao menos tenta promover) um espaço público para 

o debate já em 1978, meros 3 anos após a independência dentro do Notícias da Beira. 
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Como afirma a epígrafe de Beatriz Sarlo que abre este trabalho, concordo com a 

sustentação de que as expressões artísticas antecedem as convulsões e mudanças 

políticas. No caos da criação, há um cosmos particular, que reverbera e simultaneamente 

constrói o mundo à sua volta. O objetivo deste trabalho foi, então, traçar historicamente, 

a partir do caso de Moçambique após a independência, os conflitos e as condições que 

permeiam as (complexas) ideias e práticas de construção nacional e de identidade tanto 

na literatura quanto na política. 

Considero também que o real ponto nevrálgico de qualquer processo 

revolucionário ou de mudança real e profunda não é tanto a criação, mas a difusão 

efetiva de uma ideia, tecnologia ou estrutura. Como metáfora e exemplo, e para 

permanecermos no âmbito da escrita e da imprensa, podemos citar a máquina de 

Gutemberg que, apesar de permitir a impressão em quantidades cada vez maiores, 

somente ganhou verdadeira relevância quando a alfabetização se tornou um dos pilares 

para a consolidação dos Estados nacionais. Desta forma, é possível aplicar a mesma 

lógica às concepções de identidade e nação, que apenas se consolidam (ou, em alguns 

casos, se consolidarão) quando da difusão e apropriação por parte daqueles antes 

considerados de modo amorfo como “povo” ou “massa” se virem efetivamente como 

cidadãos. 

Assim, jogando luz sobre o caso específico de uma nação africana virtualmente 

desconhecida pelo grande público no Brasil, o estudo de um processo de edificação de 

uma nação se torna tão relevante quanto necessário para pensamos as construções 

nacionais impositivas que vivenciaram as ex-colônias portuguesas (entre elas o próprio 

Brasil). A expectativa, portanto, é que este trabalho não seja reduzido como análise 

apenas de aspectos locais em Moçambique, mas entender estes aspectos como base para 

permitir maior reflexão e discussão sobre nação, nacionalismos e identidade, assim 

como o papel da cultura e da imprensa nestes aspectos. 

Destarte, finalizo, assim como os combatentes nas linhas de frente contra o 

colonialismo em sua atividade poética e imprensa revolucionária e os coordenadores da 

Diálogo e da Gazeta de Artes e Letras, propondo o debate sobre tais con(tra)dições, 

práticas e anseios. A partir de uma postura sempre questionadora, precisamos (re)pensar 

a nação e o processo de formação nacional como dinâmicos, e ainda em formação. Qual 

caminho proporcionará uma efetiva construção nacional, o do discurso único e 

impositivo, ou o da inclusão e da multiplicidade? 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Notícias da Beira: numerações equivocadas 

 

Notícias da Beira, n
o
 10510, 23 out. 1978 

 

 

Notícias da Beira, n
o
 10510, 29 out. 1978 

 

 

Notícias da Beira, n
o
 10510, 30 out. 1978 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

 

ANEXO 2: “Xiconhoca corrompe a juventude com a cultura burguesa” (s.n.t.) 

Acervo da Biblioteca Nacional de Portugal 
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ANEXO 3: “Xiconhoca, o tribalista, racista e regionalista” (Fonte: FRELIMO, 

1979) 
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ANEXO 4: Gazeta de Artes e Letras: numerações equivocadas 

 

Gazeta de Artes e Letras, n
o
 8. In: Tempo, 709, 13 mai. 1984 

  

Gazeta de Artes e Letras, n
o
 8 (9). In: Tempo, 710, 20 mai. 1984 
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ANEXO 5: Gazeta de Artes e Letras, n
o
 60 (61). In: Tempo, 767, 23 jun. 1985 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

ANEXO 6: Gazeta de Artes e Letras, n
o
 60 (61). In: Tempo, 767, 23 jun. 1985 
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