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RESUMO 

 

CAMPOS, Josilene Silva. Literatura e revolução: o pensamento político da Frente de 

Libertação de Moçambique a partir dos poemas de combate (1962-1980). 2022. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Esta tese se propõe a investigar o pensamento político da FRELIMO entre os anos de 1962 a 

1980 a partir dos textos que compuseram os três volumes da Antologia da poesia de combate. 

Enquanto uma produção conectada ao movimento de libertação nacional, nosso objetivo foi 

compreender de que forma essa literatura estruturou uma narrativa sobre a luta armada e quais 

elementos desse discurso foram projetados após a independência. A investigação toca em 

elementos ligados ao colonialismo português e compreende a literatura como uma das formas 

de resistência empreendidas contra essa estrutura de dominação colonial. É estabelecida uma 

reflexão sobre a importância dos poemas de combate como espaço ideológico da escrita da 

revolução e projeto de construção do Estado-nacional. A partir das análises dos textos poéticos, 

foi possível perceber quais categorias ligadas a esse pensamento assumiram maior relevância 

em determinados momentos históricos e quais foram as permanências e transformações 

operadas no discurso nacionalista da FRELIMO ao longo do tempo. As reflexões oriundas desse 

trabalho nos permitem compreender como a narrativa literária representou e atuou na 

legitimação de um projeto político em Moçambique. 

 

Palavras-Chave: Poesia de combate; FRELIMO; Luta armada; Independência; Moçambique; 

História; Literatura. 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

CAMPOS, Josilene Silva. Literature and combat: the political thinking of the Mozambique 

Liberation Front on combat poems (1962-1980). 2022. Thesis (PhD) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

 

This thesis aims at investigating the political thinking of FRELIMO between 1962 and 1980 on 

the texts that composed the three volumes of Antology of combat poetry. As a product 

connected to the national liberation movement, our goal was to understand how this literature 

structured a narrative about the armed struggle and what elements of this speech became 

projects after the independence. The investigation touches elements connected to the 

portuguese colonialism and it understands literature as a way of resistance against this structure 

of colonial dominance. It stablishes a reflection over the importance of combat poems as an 

ideological space to the writing of the revolution and as a project for the construction of the 

national State. The analyses of the poems revealed which categories connected to this thinking 

were more relevant during certain historical moments. It also showed which were the 

permanences and transformations operated by the nationalist discourse of FRELIMO over the 

time. The reflections herein presented allow us to understand how the literary narrative 

represented and worked on the legitimation of a political Project in Mozambique. 

 

Keywords: Combat poetry; FRELIMO; Armed struggle; Independence; Mozambique; History; 

Literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo está situado no debate sobre a construção do pensamento político e 

ideológico da FRELIMO e a estruturação de seu nacionalismo. Nosso intuito é identificar as 

principais categorias narrativas utilizadas ao longo do tempo no processo de criar uma 

legitimidade e um nacionalismo que representasse as aspirações da FRELIMO, bem como 

conhecer as permanências e transformações que esse ideal sofreu ao longo do tempo. Para 

lograr tais objetivos, partimos do entendimento de que a literatura de combate foi uma 

expressão do nacionalismo da FRELIMO, que seu discurso literário carrega uma relação 

imbricada com o percurso histórico, ideológico, político, social da frente/partido. Em virtude 

de tais predicados, essa produção literária foi a principal fonte de pesquisa desta tese de 

doutorado. De forma específica, utilizou-se os textos reunidos em uma antologia publicada pela 

FRELIMO que agregou produções a partir da década de 1960 até 1980.  

Trata-se de uma produção poética com um marcante viés político e ideológico, cuja 

emergência está ligada à criação do movimento nacionalista e à guerra de libertação nacional. 

Enquanto texto ligado à política e a ideologia da FRELIMO, os poemas de combate são uma 

porta de entrada para a trajetória do pensamento político e ideológico da frente/partido. A 

relevância desse trabalho se inscreve na expectativa de que o estudo historiográfico realizado a 

partir desse tipo de fonte literária possibilita um olhar particular sobre aspectos e vicissitudes 

de uma parte importante da história de Moçambique. A intenção é que os resultados da pesquisa 

possam de alguma forma contribuir para construção de um tipo de conhecimento sobre a luta 

de libertação nacional e a independência moçambicana que considere as complexidades, 

ambiguidades e ambivalências intrínsecas a esses fatos históricos.  

No que tange aos aspectos metodológicos, este estudo foi estruturado a partir de uma 

abordagem qualitativa com o uso de pesquisa bibliográfica. Utilizou-se os textos que a 

FRELIMO reuniu nos três volumes da Antologia de Poemas de Combate, publicados 

respectivamente nos anos de 1971, 1977 e 1980. Aliada a essa produção literária, foram 

utilizados os discursos de Samora Machel, documentos oficiais da FRELIMO, jornais do 

movimento nacionalista publicados durante a guerra, documentos e demais produções 

bibliográficas alusivas à luta de libertação nacional como as obras de Aquino de Bragança, João 
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Paulo Borges e José Luís Cabaço. O recorte temporal dessa pesquisa está relacionado à data de 

fundação da FRELIMO (1962) e à publicação do terceiro volume de poemas 19801. 

No trato analítico dos poemas de combate utilizou-se a análise de conteúdo2 como 

procedimento de investigação, realizado a partir de cinco etapas distintas: primeiro foi realizada 

uma leitura flutuante, cuja finalidade é promover um contato inicial que leve à exploração 

superficial e familiarização com a produção, que permitiu construir impressões sobre as 

mensagens, a linguagem utilizada, o contexto histórico de produção, ideias, significados e 

aspectos gerais considerados importantes em um primeiro momento. Nessa etapa também foi 

realizada a codificação3 das fontes4. Em seguida procedeu-se a uma seleção das unidades de 

análise: foram escolhidas unidade de análises (palavras-chave, temas) que apareceram com 

maior recorrência nos textos literários e aqueles que de alguma forma remetiam explicitamente 

ao pensamento político da FRELIMO. Em seguida houve uma categorização: realizou-se uma 

classificação e agrupamento de temas correlatos refinados progressivamente até a criação de 

categorias. Em algumas situações optou-se pela criação de subcategorias, gerada a partir do 

critério temporal. Depois produziu-se um texto sintético com os resultados dos dados em que 

foram expressos os principais significados presentes nas análises preliminares. Por fim, a 

interpretação, momento em que se procurou compreender os significados dos resultados 

obtidos, contrastando com a fundamentação teórica e bibliográfica que permitiu o exame e a 

compreensão das categorias identificadas como prevalecentes.  

Sobre a especificidade da utilização da literatura na pesquisa histórica, é necessário 

considerar que a produção literária é um fenômeno social. Exprime seu tempo, alude sobre a 

experiência humana e sua relação orgânica com os fatores sociais, políticos, históricos, 

psíquicos. Enquanto produto social, é um espaço privilegiado de acesso a uma temporalidade 

transcorrida que nos permite entrever as tensões, conflitos, desejos da sociedade, um tipo de 

narrativa marcada pela historicidade. Por essas particularidades, “a produção literária revela 

todo o seu potencial como documento, como uma instância complexa, repleta das mais variadas 

                                                 

1 Não foi possível identificar com precisão as datas de publicação de todos os poemas do volume III, acatamos o    

ano de publicação do tomo (1980) como data final.  
2 BARDIM, L. Análise de conteúdo: Lisboa: Edições 70, 1977. 
3 Codificação: os volumes de poemas utilizados na pesquisa foram identificados como PC0 (Poesia de combate 

publicado em 1971), PCII (segundo volume publicado em 1977), PCIII (terceiro volume publicado em 1979). A 

cada poema foi atribuído um número cardinal sequencial (exemplo: Primeira poesia do livro 3, número 1; segunda 

número 2, assim por diante). Os poemas foram agrupados em dois conjuntos diferentes, escritos antes da 

independência (A.I) e depois da independência (D.I). Os poemas que não foram possíveis identificar a data de 

publicação através de pesquisa em arquivo ou inferir a partir da leitura e interpretação sistemática não foram 

considerados.  
4 Foram construídas fichas analíticas individuais para cada texto, ver modelo Anexo I. 
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significações que incorporam a história em todos os seus aspectos”5.  Sublinhe-se ainda, na 

esteira do alerta de Chalhoub e Pereira, que “refletir sobre literatura na perspectiva da história 

social significa, já de início, adotar um pressuposto necessariamente materialista de análise”6. 

Há de sublinhar também que a literatura é uma evidência de um tempo transcorrido, 

socialmente localizada. Nesse sentido, é importante colocar a narrativa em perspectiva 

histórica, “inseri-la no movimento da sociedade, investigar as suas redes de interlocução social, 

destrinchar [...] a forma como constrói ou representa a sua relação com a realidade social”7. A 

literatura fala do seu tempo, carrega elementos do seu contexto social e dos agentes sociais que 

são contemporâneos à sua criação; possuidora de um sentido histórico, produz um tipo de 

conhecimento sobre a sociedade. Nesta chave de análise esta pesquisa de doutorado diverge 

dos trabalhos realizados por Maria-Benedita Bastos em A guerra das escritas. Literatura, nação 

e teoria pós-colonial em Moçambique e Ubiratã Roberto Bueno em A gravitação das formas: 

gêneros literários e vida social em Moçambique (1977-1987), esse aspecto será tratado no 

capítulo II. 

Assim como qualquer outro tipo de documento, a literatura não é neutra. Como Antônio 

Candido já nos alertou, “a literatura não é uma experiência inofensiva”8 e o entendimento da 

literatura como fonte histórica requer a submissão desse tipo de documento à crítica 

historiográfica. A análise de tais fontes, como referiu Ginzburg, precisa considerar que “o que 

está fora do texto também está dentro dele, abriga-se entre as suas dobras: é preciso descobri-

lo e fazê-lo falar”9. É necessário considerarmos as condições históricas dos textos, a figura do 

escritor, o lugar social de onde este produz, suas intenções, as relações de poder e as 

intencionalidades que podem permear essas produções. Trata-se de um exercício hermenêutico 

que, ao se debruçar à fonte, reflete tanto a respeito dos fatores intrínsecos (quem produziu? Em 

quais circunstâncias? Com quais intenções?) quanto dos extrínsecos (as condições de produção, 

os interesses sociais, as situações políticas, econômicas, sociais e culturais que mediaram a 

produção).  

Para o historiador, do ponto de vista de documento histórico, a literatura precisa ser 

observada a partir do seu tempo de escrita, “autores e as obras literárias são acontecimentos 

                                                 

5SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República.4. ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 246.  
6 CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, L. A. de M. (Orgs.). A História contada: capítulos de história social da 

literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.7 
7 CHALHOUB; PEREIRA, 1998, p.7 
8 CÂNDIDO, Antônio. Vários escritos. 5. Ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011, p.178. 
9 GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p.42 
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datados, historicamente condicionados, valem pelo que expressam aos contemporâneos”10. 

Nesse sentido, ao utilizarmos um conjunto de poemas em nossa pesquisa historiográfica, foi 

considerado o momento em que os textos foram publicados pela primeira vez, não o da edição 

do volume. Esse esclarecimento ligado ao ofício da pesquisa histórica é relevante, em particular, 

no volume II da Antologia que a despeito de ter sido publicado em 1977, a ampla maioria dos 

poemas (54 dos 58) foram escritos antes de 1975. Neste estudo a data da independência nacional 

é uma baliza temporal necessária, uma vez que esse evento instala um ponto de inflexão no 

processo de ruptura com a situação colonial 

Conforme pontua Mariani, os eventos revolucionários provocam uma intensa mexida 

na produção dos discursos em circulação, pois “desencadeiam a possibilidade de um outro 

desenvolvimento histórico, construindo discursivamente a legitimidade de seus atos e 

produzindo outro direcionamento normativo”11. Nesse sentido, para a realização do 

procedimento analítico, os poemas de combate foram divididos em dois grupos: textos 

publicados até 1974 e os publicados a partir de 1975. As categorias “Homem Novo” e “Mulher 

moçambicana” foram analisados desde sua transversalidade temática nos poemas, sem a divisão 

do critério temporal. 

A apresentação dos resultados dessa pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O 

primeiro faz uma apresentação histórica do colonialismo português em Moçambique, os 

impactos desse sistema e as formas de resistência organizadas pela população. É apresentada 

uma reflexão sobre as características gerais do imperialismo do final do século XIX, uma breve 

reflexão sobre a natureza violenta dos sistemas coloniais e destacadas as particularidades do 

caso português e de como este utilizou sistema administrativo e legais para controle do trabalho, 

dos corpos e da psique dos indivíduos. A respeito do Estado Novo Salazarista é destacada a 

política de assimilação, a atuação das missões religiosas e as propagandas ideológicas do 

regime. Um importante aspecto trabalhado são as formas de contestação ao domínio colonial 

realizadas no âmbito individual e coletivo, as organizações associativas como grêmios, clube 

desportivos, associações culturais, revistas e, sobretudo, os jornais O Africano e O Brado 

Africano. O capítulo termina com um panorama sobre a formação da Frente de Libertação 

Nacional (FRELIMO), sua atuação enquanto guerrilha rural nacionalista emancipacionista, o 

entorno da geopolítica internacional no contexto da guerra fria, o fim da guerra de libertação e 

a independência nacional.  

                                                 

10  CHALHOUB; PEREIRA, 1998, p.9 
11 MARIANI, Bethania. Discurso Revolucionário moçambicano e a escrita do homem novo. Via Atlântica, São 

Paulo, n.21, 59-74,2012, p. 17. 
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O capítulo dois é dedicado à literatura moçambicana e aos temas relacionados aos 

poemas de combate. Foi apresentado um panorama sobre a formação da literatura 

moçambicana, seu lugar de resistência, o espaço de enunciação dos elementos locais, a denúncia 

do colonialismo e como lugar de uma escrita da História de Moçambique. Os poemas de 

combate e, em específico, os da Antologia da FRELIMO, são apresentados a partir da 

perspectiva de diferentes autores e distintas abordagens em uma apresentação descritiva sobre 

a estrutura, a temática e as características de cada um dos três volumes de poemas trabalhados. 

Os poemas de combate foram pensados desde sua relevância política, social e cultural, uma vez 

que localiza a importância da luta de libertação como elemento discursivo e lugar de 

testemunho. Na parte final do capítulo são apresentadas duas reflexões importantes ligadas a 

relação entre literatura e política: a primeira se referindo a literatura de combate como 

instrumento de formação ideológica do regime da FRELIMO e como foi utilizada no sistema 

de ensino, e a segunda, versando sobre a relação entre poesia de combate e o realismo socialista.  

No terceiro capítulo são apresentadas algumas categorias discursivas presentes nos 

poemas de combate que fundamentaram o pensamento político e ideológico da FRELIMO antes 

da independência. O discurso literário é apresentado como uma das peças que compunham o 

sistema de disputa de narrativas, bem como de propaganda política e ideológica da frente 

nacionalista. A partir da análise dos poemas foram apresentados três eixos discursivos que se 

sobressaíram: a retórica do sofrimento comum na constituição do nacionalismo moçambicano; 

e a ideia de violência revolucionária como instrumento para a libertação nacional; as escolhas 

políticas e os direcionamentos ideológicos da frente nacionalista. O tópico final versa sobre as 

ações perpetradas pela FRELIMO para criação de um cenário de legitimidade, e como são 

representadas nos poemas de combate. Também chamou-se a atenção para como o 

nacionalismo aparece fundamentado no mito da resistência nacional, na construção da figura 

do herói e na ideia de unidade nacional.   

O quarto capítulo trata da construção do Estado nacional moçambicano e de como é 

edificado uma projeção das experiências da luta armada de libertação nacional. Foram 

apresentados os resultados da análise dos poemas que apontam para a permanência de 

categorias discursivas fundadas durante a guerrilha após independência. A unidade nacional 

nas narrativas poéticas aparece com muita frequência alinhada a um nacionalismo geográfico, 

analisado dentro da viagem triunfal de Samora Machel, em 1975. O inimigo interno, um 

componente discursivo ideológico importante, sobretudo desde 1970, passou a agregar 

elementos moralizantes sendo apresentado a partir de uma construção comparativa entre o 

discurso literário e o cartum do Xiconhoca o inimigo. Outro ponto é uma reflexão sobre o herói 
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nacional e sua representação como o principal símbolo da nação. É discutida a ideia do “Homem 

Novo”, construído nos textos dos poemas e como congrega o ideal militar, político e ideológico, 

e valores sociais da FRELIMO e que, ao se transformar em uma política do regime, criou 

situações que cindiram o tecido social gerando conflitos, divergências e segregação social e 

racial. Por último, está apresentada uma reflexão sobre como os poemas de combate 

representam o lugar da mulher na luta de libertação. 
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2 CAPÍTULO I - A CONSTRUÇÃO DAS RESISTÊNCIAS EM MOÇAMBIQUE 

SOB O COLONIALISMO PORTUGUÊS 

 

A presença europeia na porção austral do território africano data do século XVI com a 

criação de possessões e potentados, restritos a pequenos enclaves ao longo da costa. Essa 

situação se modificou progressivamente a partir de meados do século XVIII, no processo de 

“rasgadura” da África, cuja dinâmica, segundo Mudimbe12, contou com três personagens 

fundamentais: o explorador, o missionário e o soldado. Para o autor, esses personagens atuaram 

como agentes de produção de conhecimento, instrumentos de divulgação dos ideais ocidentais 

e mantenedores dos interesses coloniais nos territórios africanos13. Um dos principais objetivos 

da interiorização no continente africano foi a criação de rotas comerciais destinadas a atender 

o comércio europeu. Tal empreitada, contribuiu de forma determinante para a desestabilização 

política e econômica das sociedades africanas, já impactadas com a escravidão atlântica. 

É neste contexto de mudanças estruturais ocorridas no continente africano que se deu o 

imperialismo europeu do século XIX. Foi um processo de expansão e domínio territorial 

caracterizado por três importantes dimensões: a econômica, a política e a ideológica. 

Econômica, pois foi uma das faces da expansão do capitalismo, resultado da ampla 

industrialização e aumento de produção que criou uma demanda por bens, matérias-primas e 

mercado consumidor. O desenvolvimento tecnológico propiciado pela segunda revolução 

industrial, além de promover um crescimento das economias, também “contribui para as crises 

econômicas do final do século XIX, para as quais a atividade imperial foi por vezes tomada 

como cura”14. O fator político, está ligado às mudanças ocorridas na segunda metade do século 

XIX com a emergência dos nacionalismos e a formação dos estados nacionais europeus. 

Ideológicos, pois as ideias que vão moldar a estrutura de pensamento imperial “combinaram de 

modo diverso e de forma cada vez mais intensa um nacionalismo estridente com conceitos de 

                                                 

12 MUDIMBE, Valentin Yves. A invenção da África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Mangualde; 

Luanda: Edições Pedago; Edições Mulemba, 2013. p. 70. 
13 Os missionários e soldados foram peças fundamentais na organização do sistema colonial. Por um lado, criou-se 

uma rede de informações e conhecimentos sobre o continente africano e forjou-se uma narrativa dos impérios com 

seus saberes coloniais, por outro, criou-se um sistema simbólico de legitimação do poder colonial que permitiu, na 

prática, a instalação efetiva dos impérios coloniais. Essas três presenças a partir de suas expectativas particulares e 

instrumentos de ação, e, acima de tudo por compartilhar os mesmos valores das sociedades europeias coloniais da 

época, foram um importante suporte para os impérios coloniais. O tipo de domínio e conhecimento produzido pelo 

explorador, missionário e soldado foi o resultado da convergência de interesses econômicos e políticos em torno do 

continente africano que culminou na implantação de complexos regimes de exploração colonial. 
14 PORTER, Andrew. O Imperialismo Europeu. Porto: Edições 70, 2011. p. 190. 
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raça e com a crescente insistência na superioridade cultural”15. A política imperialista foi 

legitimada por ideologias como o darwinismo social e o racismo científico. Utilizadas para 

classificar e hierarquizar populações africanas impôs relações maniqueístas, assimétricas e 

violentas, característica determinante dos colonialismos que se estabeleceram na África. 

Jean-Michel Mabeko-Tali16, ao tratar dos colonialismos europeus no continente africano 

defende a ideia de que a economia política da violência foi um dos elementos estruturantes 

dessa dominação. De acordo com o autor, as diversas formas de violência direcionadas às 

colônias tinham como principal objetivo garantir o funcionamento eficaz da economia que 

explorava os povos colonizados e assegurava a maximização da produção. O projeto colonial 

foi implementado a partir do uso substancial da violência que promoveu uma desestruturação 

dos sistemas sociais africanos, além de imputar, a partir de sua ideologia, uma ideia de 

inferioridade às populações subjugadas. A defesa da condição de privilégio de uma minoria 

branca foi efetivada a partir de uma política de domínio pela força, pela discriminação, 

repressão, apropriação das riquezas e exploração do trabalho. 

Nas colônias a violência foi institucionalizada pelo aparelho administrativo do Estado 

colonial. Utilizado como principal aparato de poder, foi o responsável por aplicar nesses 

espaços as políticas e legislações que asseguravam a dominação. O fato de o poder imperial 

colonialista ser exercido por uma política da violência, intermediado pela atuação dos agentes 

do estado, gerou um tipo de violência epistêmica, compreendida por Spivak como um “projeto 

remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo de se constituir o sujeito colonial como Outro”17. 

A partir de dispositivos políticos construiu-se um lugar colonial e, orientou-se um saber que 

produziu e reproduziu o outro – africano – como inferior e selvagem. Um cenário é projetado, 

um tipo saber orientado, a partir de dispositivos ideológicos que produzem e reproduzem esse 

outro como inferior, selvagem. Evidencia-se que “o objetivo do discurso colonial é apresentar 

o colonizado como uma população de tipos degenerados com base na origem racial de modo a 

justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e intrusão”18 

O espaço colonial é um território de contradições, de relações ambivalentes e assimetrias 

de poder. O intrínseco segregacionismo dessa sociedade, inviabiliza a prática de mobilidade 

social e a natureza indissociável dessa dualidade conflui para criar um sistema profundamente 

                                                 

15 PORTER, 1994, p. 191. 
16 MABEKO-TALI, Jean-Michel. Considerações sobre o despotismo colonial, e a gestão centralizada da violência 

no Império colonial francês. Varia História, Belo Horizonte, v. 29, n. 51, p. 745-770, set./dez. 2013. 
17 SPIVAK, Chakravorty Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2014. p. 60. 
18 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 111. 
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dicotômico. Como assegura Frantz Fanon, o mundo colonial é um mundo compartimentado19, 

a organização geográfica das cidades dos sistemas de ensino, as redes de sociabilidade e contato 

são cindidas, os vínculos estabelecidos são de ordem fragmentada, desigual e violenta. As 

forças que agem para a manutenção dessas relações segregadas são de natureza bélica, brutal, 

“nas colônias, o interlocutor legítimo e institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do 

regime de opressão é o policial ou o soldado”20. 

Apesar de ter na violência sua base estrutural, a experiência da dominação colonial se 

deu de forma distinta ao longo do continente africano. Tais diferenciações são decorrentes das 

particularidades das sociedades africanas e como estas lidaram com o colonialismo, bem como 

da política colonial adotada pelos impérios. Ainda que o cerne de todo o sistema seja a 

exploração máxima de populações e territórios em benefício exclusivo da metrópole, esse fato 

produziu efeitos diferentes. As colônias africanas precisam ser pensadas em suas 

especificidades como uma série de “processos sempre singulares, dado que se trata do 

(des)encontro dos projetos e expectativas de distintas metrópoles em diferentes momentos 

históricos, com regiões e populações muito diferenciadas”21. Reconhecer as dinâmicas internas 

tanto dos projetos de colonização quanto das sociedades colonizadas nos permite conhecer as 

formas diversas e contraditórias em que se operam os sistemas coloniais. 

 

2.1 O IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS EM MOÇAMBIQUE 

 

A ocupação efetiva22 do território moçambicano a partir do século XIX deu-se de forma 

gradual a partir do século XIX, seno que a instabilidade econômica de Portugal, e as resistências 

empreendidas pelas sociedades locais diante da perda de sua soberania, foram fatores 

determinantes no processo de dominação. De acordo com Valentim Alexandre23, a questão 

colonial em Portugal assumiu novos contornos devido a três importantes fatores: primeiro, uma 

mudança de mentalidade e maior interesse das elites e das Forças Armadas pelas colônias da 

África; segundo, a questão colonial se torna ponto estratégico na política, mobilizando variados 

                                                 

19 FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005. p. 54. 
20 FANON, 2005, p. 54. 
21 THOMAZ, Omar Ribeiro. Ecos do Atlântico Sul. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. p. 38. 
22 Uma das resoluções da conferência de Berlim (1885) trata da obrigatoriedade do efetivo domínio dos territórios 

reivindicados. 
23 ALEXANDRE, Valentim. Velho Brasil, novas Áfricas: Portugal e o Império (1808-1975). Porto: Afrontamento, 

2000. Nessa obra, o autor reflete sobre a relação entre a independência do Brasil e a expansão portuguesa na África, 

argumentando que a perda do território brasileiro está diretamente ligada ao aumento do interesse pelas possessões 

africanas, por sua vez explicado pela ideia de que a existência de Portugal está ligada à experiência imperial. 
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setores da sociedade portuguesa, devido, em parte, ao nacionalismo luso que fora despertado 

pelo sentimento antibritânico, reforçado após o ultimatum24 inglês; terceiro, a expansão da 

ideologia colonialista em Portugal, tendo como base um conteúdo racista influenciado pelo 

darwinismo social e um imaginário que congrega a ideia de herança divina e missão civilizatória 

com o seu nacionalismo25. 

A conquista e posse do território moçambicano se deu a partir de campanhas militares 

chamadas de “guerra de pacificação” que duraram de 1886 a 1918, com o objetivo de subjugar 

violentamente as populações que resistissem a ocupação colonial. Durante essas campanhas as 

forças coloniais portuguesas enfrentaram uma forte oposição das sociedades locais que lutavam 

pela manutenção da sua soberania26. A instauração do governo colonial ficou inicialmente sob 

controle de uma gestão militar, cuja missão principal era pacificar o território, submeter a 

população e implantar um sistema de gestão e controle da colônia. Algumas províncias como 

Niassa e Cabo Delgado ficaram sob a tutela da Companhia de Niassa, que se tornou a 

responsável pelo recrutamento de africanos que eram submetidos às formas compulsórias de 

trabalho ou enviados para trabalhar em outros países27.  

Contudo, uma expressiva influência política e cultural de Portugal em Moçambique só 

ocorreu no início do século XX, quando se observa uma forte presença das forças militares 

associada a uma política específica de colonização amparada por códigos legais. A estrutura 

colonial passou a ser gerida por uma burocracia28 que instituiu um tipo de poder executivo que 

                                                 

24 O governo britânico exigiu a retirada dos portugueses que estivessem nos territórios dos Macololos e dos Mashonas 

sob pena de corte das relações diplomáticas. Tal atitude impediu a realização do projeto do mapa cor de rosa que 

visava garantir uma zona de influência portuguesa que ligaria os dois lados do continente de Angola à 

Moçambique,em 1891 Portugal assina o tratado anglo-luso em que se compromete a abandonar as ambições 

territoriais de unir as duas costas do continente.  
25 Sobre o imaginário português, ver: LOURENÇO, Eduardo. Mitologia da Saudade seguido de Portugal como 

Destino. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
26 Foram inúmeras as resistências empreendidas contra a dominação colonial tais como: no norte de Moçambique 

chefias de Angoche, Sangage, Sancul e Quitangonha organizaram uma resistência pluriétnica para barrar a 

ocupação portuguesa nesses territórios, sendo que suas estratégias postergaram essa ocupação até 1910, quando as 

lideranças foram capturadas e deportadas para a Guiné. A rebelião de Barué ocorrida em 1917 no vale do Zambeze, 

ocorreu em reação ao recrutamento militar, trabalhos forçados, violências e abusos, reuniu vários grupos étnicos, 

foi derrotada no mesmo ano. As dos Ngunis do Império de Gaza, uma perigosa ameaça aos planos de exploração 

econômica nas terras do sul de Moçambique, derrotados em 1895. Os Yao da região do Niassa que empreenderam 

uma resistência militar até o início do século XX quando as forças portuguesas ocupam a cidade de Muembe e o 

chefe Mataca se exila na Tanganyka. E a revolta dos Macondes ocorrida em de 1917. 
27 A migração de trabalhadores para minas e obras públicas ocorreu em especial para a Rodésia e África do Sul, uma 

importante fonte de lucro, sendo que as companhias pagavam impostos sobre essa mão de obra ao governo 

português. 
28 A estrutura administrativa também cooptou lideranças locais para atuar como mediadores, colaboradores (correia 

de transmissão) entre o Estado colonial e a população. Eram aliciados por meio de algum incentivo (sobretudo 

econômico) e em sua maioria tratava-se de chefes tradicionais, ou indivíduos com algum tipo de autoridade local. 

Em troca, prestavam serviços, como a captura de mão de obra para exportação, cobrança de impostos como o de 
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estabeleceu uma complexa relação de controle do trabalho da população local, regido pelo 

Código do Trabalho Indígena. Essa lei, publicada em 1899 estipulava a obrigação legal e moral 

do indígena29 de adquirir pelo trabalho o meio para o seu sustento. Além disso, estipulou-se o 

pagamento de impostos individuais e pela moradia, e o controle da produção agrícola com as 

culturas forçadas30.  

Após a I Guerra Mundial, Portugal enfrentava uma instabilidade política e econômica 

agravada pela necessidade premente de reforçar sua soberania nas colônias africanas. Os 

problemas estavam ligados a necessidade de proteger os territórios das investidas de países 

como a Inglaterra e fomentar a imigração de colonos. O Estado português, em virtude de sua 

falta de condições financeiras para implementar uma política de colonização atrativa, sofreu 

com uma forte recusa da população portuguesa em migrar31 para uma África vista como terra 

de degredados. Esse fracasso da política colonial, somada a pressão internacional, propiciou o 

surgimento, por parte das elites portuguesas, de um movimento em defesa das colônias. Somado 

a outros aspectos, esse reavivar do nacionalismo português contribuiu para a queda da Primeira 

República em 1926, acusada de negligenciar o império ultramarino, dando lugar a um regime 

de ditadura. Sua principal figura foi Antônio Oliveira Salazar, que assumiu o poder em Portugal 

e implantou o Estado Novo que durou até 1974, quando a Revolução dos Cravos pôs fim ao 

regime. 

 

2.1.1 Moçambique e o Estado Novo (1933-1974) 

 

A implantação do Estado Novo em Portugal provocou um forte impacto nas províncias 

africanas, ocorrendo uma série de alterações consubstanciadas, em 1930, pelo Ato Colonial e 

pela Carta Orgânica do Império Colonial Português32. O Ato Colonial tinha o objetivo 

específico de firmar a soberania portuguesa no ultramar. Quando Salazar assumiu o controle do 

Estado português, a relativa liberdade e autonomia (inclusive financeira) das colônias foram 

                                                 

palhota (tributo pago pela população local à administração colonial que era cobrado por habitação), manutenção da 

ordem e segurança pública, além da aplicação do chibalo (trabalho forçado que foi extinto legalmente em 1961).  
29 Esta ideia de “indígena” aplicava-se genericamente as pessoas negras que viviam conforme suas culturas, sendo 

mais uma justificativa ideológica para a clivagem social 
30 O estado português determinava o tipo de cultura que deveria ser produzido com o objetivo era garantir a produção 

de bens para exportação, como o algodão, sisal, chá, açúcar, e a importação de alguns produtos de Portugal, 

especialmente os produtos têxteis e o vinho de baixa qualidade. 
31 A emigração de portugueses para as colônias africanas só vai ganhar força a partir da década de 50, quando o estado 

português inicia uma campanha de promoção do povoamento branco. 
32 O Ato Colonial foi incorporado à constituição portuguesa em 1933, selando a ligação da nação portuguesa com o 

projeto colonial.  
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alteradas por uma política centralizadora. No plano administrativo, os altos comissários foram 

substituídos por governadores com poderes reduzidos, integralmente controlados pela 

metrópole portuguesa. Também foi posto em prática o projeto de unificação territorial voltado 

para nacionalizar a economia, retomou-se o comando das áreas gerenciadas pelo sistema de 

companhias majestáticas33 vigente desde o início da dominação portuguesa, além de intensificar 

o controle do trabalho compulsório e da produção de bens agrícolas. 

A criação de sistemas jurídico-legais foi mais uma das formas utilizadas pelo 

colonialismo português para exercer controle sobre as populações africanas. Os marcos legais 

como o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique, publicado 

em 192634, seguiu sendo utilizado como um eficiente instrumento de dominação que instituiu 

e diferenciou civil e criminalmente civilizados e indígenas, criando distintos regimes legais. Os 

indígenas, devido seu “atraso civilizacional”, foram considerados incapazes de exercer a 

cidadania portuguesa, como aponta o estatuto: “Não se atribuem aos indígenas [...] os direitos 

relacionados com as nossas instituições coloniais. [...] Mantemos para eles uma ordem jurídica 

própria do estado das suas faculdades, da sua mentalidade de primitivo”35. Estabeleceram-se 

categorias rígidas e distinções classificatórias que hierarquizaram os indivíduos, decretando 

quem tinha acesso a direitos e quem tinha deveres diferenciados a cumprir na colônia, além de 

aprofundar as desigualdades. 

Essa distinção classificatória criada a partir do binarismo civilizado/indígena – 

articulando racismo e etnocentrismo – comportava um “entre lugar” para os assimilados. Essa 

posição social foi ocupada por aqueles que provavam a sua evolução, mostrando que se 

afastavam dos seus “usos e costumes” e adotavam as referências culturais portuguesas. Esta 

política da assimilação caracterizava-se por uma intencionalidade paradoxal: por um lado 

oferecia ascensão e reconhecimento aos indivíduos que mostrassem seguir os valores, símbolos, 

ideias, crenças e modos de viver do colonizador; por outro limitava a ascensão, ao criar barreiras 

impeditivas de uma real inserção na sociedade colonial. A assimilação implicava em um 

conjunto de ideias e práticas impostas pelos portugueses às populações locais com o objetivo 

de transformar “o outro” em civilizado, uma vez atendidos os seguintes requisitos: 

 

Saber ler e escrever a língua portuguesa; possuir os meios necessários para a sua 

subsistência e a de sua família; ter bom comportamento atestado pela autoridade 

                                                 

33 Empresas estrangeiras de capital privado que detinham a autorização do governo português para explorar 

determinadas regiões de Moçambique. 
34 Reformulado posteriormente em 1929 e 1954, vigorou até 1961, quando foi abolido. 
35 Estatuto Político Civil e Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique, Dec. n.º 12.533 de 23/10/1926. 
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administrativa da área em que residia; diferenciar-se pelos usos e costumes da sua 

raça. Ou então exercer um cargo público, estar integrado em corporações 

administrativas, ser comerciante ou industrial, e possuir habilitações literárias 

mínimas 36 

 

Nessa política de assimilação o Estado Novo contou com o forte apoio da Igreja 

Católica. A missão religiosa se completava com a função de preencher o espaço de educar, na 

tentativa de barrar a expansão das missões protestantes37, vistas com desconfiança e acusadas 

de serem focos do antinacionalismo português. Comprometida com a ideologia colonial 

portuguesa38 era a responsável pelo início da escolarização dos indígenas por meio de um 

sistema de ensino rudimentar de “artes e ofícios”. De acordo com o Estatuto Missionário de 

1941, a atuação da igreja no sistema escolar tinha o objetivo de alcançar “a perfeita 

nacionalização dos indígenas e a aquisição de hábitos e aptidões de trabalho [...] e a preparação 

de futuros trabalhadores rurais e artífices que produzissem o suficiente para as necessidades e 

encargos sociais”. Os espaços eclesiásticos além de serem um importante instrumento de 

controle das populações locais, paradoxalmente constituíram-se em um dos gargalos para a 

gestão de uma elite econômica e intelectual local39 saída do sistema educacional.  

A intensificação da política de assimilação foi apenas uma das facetas da política 

colonial do Estado Novo. Portugal passa a explorar de forma intensa o imaginário sobre a 

vocação colonizadora e o direito histórico de colonização, ao ponto de incorporar essa premissa 

ao Ato Colonial. Cito: “É essência orgânica da nação Portuguesa desempenhar a função 

histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar populações indígenas que 

neles se compreendam”40. Salazar promoveu uma intensa propaganda da grandiosidade do 

império português, do qual parte das riquezas eram as colônias africanas. Tentava-se, assim, de 

diminuir as eventuais críticas e incentivar a migração de portugueses para a África. Parte  do 

processo de difusão da grande Nação portuguesa houve uma campanha composta por 

“conferências de governadores coloniais, semanas coloniais, publicações diversas, exposições, 

                                                 

36 HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 

2008. p. 515. 
37 Algumas missões também estavam encarregadas de administrar escolas “normais” primárias de educação 

tradicional vinculadas ao sistema oficial de ensino português. 
38 Em 1940 foi assinada a Concordata e o Acordo Missionário português entre o Estado Novo e o Vaticano que 

posteriormente foi regulamentado pelo Estatuto Missionário, que definia o alinhamento entre as práticas religiosas 

e a ideologia colonialista portuguesa.  
39 Paradoxalmente, foram as missões protestantes as responsáveis pela formação de boa parte das elites nacionalistas 

e das lideranças dos movimentos de libertação nacional dos territórios sob a dominação portuguesa. Os principais 

líderes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) foram educados em missões religiosas: Eduardo 

Mondlane em uma missão suíça e Samora Machel em uma missão católica. 
40 PORTUGAL. Decreto n. 18570, de 8 de julho de 1930. Aprova o Acto Colonial com substituição do título V da 

Constituição Política da República Portuguesa. Lisboa: Diário do Governo, 1. série, n. 156, 8 jul. 1930. 
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culminando tudo na visita do presidente da República aos territórios em África em 1938.”41. 

Outra poderosa propaganda do império, utilizada para a legitimação do colonialismo foram as 

exposições universais, do mundo colonial e do mundo português. Desta, sobressaiu-se a 

Exposição do Mundo Português42 de 1940, um importante acontecimento político e cultural 

que exibia a grandeza de Portugal e da sua missão civilizadora frente aos diversos povos 

africanos das colônias, que, na ocasião foram apresentados em réplicas de seus diferentes 

habitats e populações, destacando o seu primitivismo e a imprescindibilidade da colonização 

para levá-los à civilização. 

Se a propaganda ideológica cumpria sua função em Portugal, no plano internacional43 

crescia a pressão frente a sua política colonial, o que levou o Estado colonial, sobretudo após a 

segunda guerra mundial, a fazer uma série de reformas com a intenção de conferir nova 

roupagem ao seu império. Em 1961 as colônias passaram a ter status de províncias ultramarinas, 

definidas como extensão de Portugal: a unidade desses territórios formaria uma “única nação”. 

Além disso, promoveu modificações no sistema jurídico que atendia o ultramar, com a abolição 

formal do chibalo44/45.. Entre os anos de 1953 e 1962 o governo português deu início a um 

conjunto de planos de desenvolvimento que incluíam construção de imóveis, estímulo à criação 

de comércio e indústria, incentivo ao turismo, ampliação da malha rodoviária e ferroviária. Com 

o intuito de aumentar a produtividade e exportar mais produtos, gerando mais divisas, o Estado 

Novo iniciou em suas colônias africanas um programa de intensificação das produções agrícolas 

nas zonas rurais. 

                                                 

41 ALEXANDRE, 2000, p. 189. 
42 Outra forma de afirmação imperial usada por Portugal foram as exposições universais e feiras coloniais, exposições 

etnográficas coloniais que aconteceram em diversas partes do mundo em que a missão civilizadora do ocidente era 

representada com seções e pavilhões dedicados às colônias. 
43 A pressão vinha da Organização das Nações Unidas, países socialistas, alguns países europeus sobretudo os 

nórdicos e de países africanos que já haviam conquistado a sua independência. 
44 Como consequência houve um aumento da oferta de trabalho para os indígenas, que desde 1950, na sua maioria, 

haviam quase se livrado do chibalo, agora que era praticamente desnecessário em Lourenço Marques e em outras 

cidades – mão de obra para o porto e como sanção para assegurar a disciplina do trabalho- e também por ser 

considerado inaceitável. Entretanto, seguiu sendo largamente utilizado nas zonas rurais “O chibalo era ainda mais 

temido do que a famigerada palmatória, porque a humilhação e dor que a ele se ligavam eram mais prolongadas. ” 

PENVENNE, Jeanne. Chibalo e classe operária: Lourenço Marques (1870-1962). Estudos Moçambicanos, Maputo, 

n. 2, p. 9-26, 1981. p. 214. 
45 Como consequência houve um aumento da oferta de trabalho para os indígenas, que desde 1950, na sua maioria, 

haviam quase se livrado do chibalo, agora que era praticamente desnecessário em Lourenço Marques e em outras 

cidades – mão de obra para o porto e como sanção para assegurar a disciplina do trabalho- e também por ser 

considerado inaceitável. Entretanto, se nas cidades seguiu sendo largamente utilizado nas zonas rurais “O chibalo 

era ainda mais temido do que a famigerada palmatória, porque a humilhação e dor que a ele se ligavam eram mais 

prolongadas” PENVENNE, Jeanne. Chibalo e classe operária: Lourenço Marques (1870-1962). Estudos 

Moçambicanos, Maputo, n. 2, p. 9-26, 1981. p. 214. 
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Na prática, isso significou que em áreas estabelecidas pelo governo deveria haver um 

determinado tipo de cultura, normalmente algodão e arroz, e que as populações eram obrigadas 

a trabalhar nessas extensões, além de plantar o mesmo produto em suas machambas46. As 

culturas forçadas, na prática, nada mais eram do que a continuação de um regime de trabalho 

compulsório em condições desumanas, onde a mão de obra era submetida a todo tipo de 

controle e violência. Somado a esses fatores, esse período foi caracterizado por um 

endurecimento maior das formas de controle das populações. As ações violentas da Polícia 

Internacional e de Defesa do Estado (PIDE)47 aumentaram significativamente no início da 

década de 1960, com intensa repressão às manifestações de descontentamento individual e 

coletivo, às organizações associativas, e a imprensa. As mudanças empreendidas pelo Estado 

português não provocaram alterações estruturais na vida das populações dos territórios 

africanos que continuaram a ser submetidas às condições degradantes de trabalho compulsório 

com salários baixos e péssimas condições de vida. 

 

2.2 CONEXÕES E CONFLITOS FRENTE AO COLONIALISMO PORTUGUÊS 

DURANTE O ESTADO NOVO E AS MÚLTIPLAS RESISTÊNCIAS 

 

Ao longo de todo o território moçambicano múltiplas estratégias de resistência foram 

criadas pelas populações locais como forma de reagir, enfrentando as violências impetradas48 

pelo colonialismo português. Como salienta Terence Ranger49, as resistências são elementos 

importantes para pensarmos a complexidade e dinamicidade do colonialismo, além de desvelar 

o fato de que as populações não se resignaram frente ao avanço imperialista, pelo contrário 

desenvolveram formas altivas, racionais e organizadas para enfrentar tal situação. A experiência 

da dominação colonial alterou de forma violenta o modo de vida do africano e diante de tais 

                                                 

46 Porção de terra onde se realizavam pequenas produções agrícolas direcionadas para o sustento familiar. 
47 A extensão dessa lei nas colônias ocorreu a partir do decreto 22.469 de abril de 1933, posteriormente o decreto nº 

27495 de janeiro de 1937 ampliou o controle da imprensa ao definir que se podia impedir a circulação de 

publicações que por qualquer circunstância fosse considerada suspeita. A presença da PIDE a partir de 1957 acirrou 

ainda mais a perseguição aos periódicos. 
48 O debate sobre as formas de resistência ao domínio colonial tratadas nesse trabalho tem como objetivo pensar a 

complexidade da situação colonial e as respostas da população local frente ao colonialismo português em 

Moçambique. Nos afastamos das interpretações que relacionam as experiências de resistência no continente 

africano apenas à presença colonial ou que constroem uma linha evolutiva dessas práticas com os movimentos 

nacionalistas. 
49 RANGER, Terence. Iniciativas e resistência africanas em face da partilha e da conquista. In: BOAHEN, Albert 

Adu. História Geral da África, VII: África sob a dominação colonial. Brasília: UNESCO, 2010. p. 50-72. 
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intervenções mulheres e homens empreenderam inúmeras formas de contestação e de conexão, 

conforme expõe Frederick Cooper50. 

Ao longo do território moçambicano as resistências foram desencadeadas a partir de 

distintas motivações e fazendo ou não uso de algum tipo de violência, se manifestaram a partir 

de práticas como: fuga do trabalho; recusa em trabalhar nas culturas forçadas; diminuição no 

ritmo de trabalho; emigrar para países que faziam fronteira com Moçambique; migrar para as 

cidades; incendiar palhotas; fugir para o interior do pais em regiões de difícil acesso; semear 

quantidades insuficiente de sementes ou ferve-las para diminuir a produção; espalhar, queimar 

ou enterrar algodão colhido; não retirar as sementes na administração; cultivar áreas menor do 

que as determinadas pelo administrador; arar inadequadamente as terras; dar respostas 

insubordinadas; roubos; boicotes às regras religiosas; greves; desobediência; alianças; criação 

de cooperativas; estabelecimentos de redes comerciais paralelas; movimentos reivindicativos; 

deslocamentos contínuos; distúrbios; manutenção das expressões culturais; luta armada; dentre 

outras manifestações. Fruto das conjunturas políticas, sociais e econômicas em que os 

indivíduos e a coletividade estavam inseridos, as resistências foram permanentemente 

reelaboradas e reconfiguradas ao longo do tempo. Nesse sentido, as inúmeras formas de 

resistência ocorridas em Moçambique precisam ser compreendidas como um processo 

heterogêneo que respondeu as realidades concretas do seu tempo. 

Quanto a submissão da população foi realizada a partir de um intenso controle social, 

onde atuavam as forças de repressão e os trabalhadores eram vigiados pelos agentes da 

administração colonial, amparados pelas leis e penalidades que regulamentavam as relações de 

trabalho. Utilizou-se uma série de subterfúgios coercitivos para exercer o domínio dos 

trabalhadores das áreas urbanas sendo que um dos métodos utilizados nesse sistema de 

vigilância foi a lei51 do passe e residência. Tal norma, determinava ao comissário de polícia – 

o principal agente de repressão – a obrigatoriedade de manter periodicamente um registro de 

todos os trabalhadores negros na cidade. Esse controle era realizado pela concessão de um 

“livrete de serviço que cada trabalhador tinha que levar consigo, além da sua caderneta de 

identificação”52. Diante de tal repressão, mesmo sujeitos a penalidades foram muitos os casos 

                                                 

50 COOPER, Frederick. Conflito e conexão: repensando a História Colonial da África. Anos 90: Revista do Programa 

de Pós-Graduação em História da UFRGS, Porto Alegre, v. 15, n. 27, p. 21-73, jul. 2008. 
51 A lei de passe e residência limitava a mobilidade do trabalhador e o seu poder de escolha de trabalho, restringindo 

a sua zona de circulação, a vigorou até 1961. 
52 HEDGES, David (org.). História de Moçambique, Volume 2: Moçambique no auge do colonialismo – 1930-

1961. Maputo: Livraria Universitária, 1999. p. 100. 
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de trabalhadores que queimavam, falsificavam, alegavam perdas ou roubos dos livretos de 

serviço para dificultar o controle de suas atividades pela administração colonial. 

De outra parte, apesar de presentes desde o final do século XIX em Moçambique, os 

sindicatos53 corporativos, não eram entidades autônomas que representavam os trabalhadores. 

Essas associações foram transformadas em espaços de controle e contenção, “elementos 

apaziguadores e/ou amortecedores dos conflitos laborais ou de classe54”com a função de 

garantir a continuidade das relações de trabalho. Controlados pelo estado tinham basicamente 

finalidades integradoras e assistencialistas, não havendo uma política de questionamento da 

ordem colonial. Somado a esses fatores, essas entidades eram compostas por trabalhadores 

brancos, pois a legislação proibia a organização sindical de negros, excluindo-os de eventuais 

benefícios das categorias. Essa situação só foi alterada quando a administração colonial – 

Serviço dos Negócios Indígenas – criou as associações profissionais para negros. Após 1950, 

com a promulgação do Regulamento dos Serviçais Indígenas, algumas associações compostas 

por trabalhadores negros passaram a atuar, dentre elas a “[...]: Associação dos negociantes 

indígenas, dos Carpinteiros, dos Lavradores, dos Barbeiros, dos Sapateiros, dos Pintores, dos 

Criados da Mesa e dos Alfaiates”55. 

 Apesar do rígido controle, ocorreram algumas greves como a dos trabalhadores dos 

caminhos de ferro de Lourenço Marques em 1947; do porto de Lourenço Marques em 1949; 

dos açucareiros em Xinavane em 1954 que, em 1962, voltaram a se mobilizar por melhores 

condições de trabalho, com número considerável  de greves: dos trabalhadores de Motim da 

pedreira de Goba, em 1954;  dos estivadores de Lourenço Marques em 196356; dos 

trabalhadores da Companhia de Ferro de Moçambique de Nacla em 1963; dentre outros. Muitas 

vezes esses movimentos foram liderados por trabalhadores que tinham algum tipo de 

experiência reivindicatória coletiva, possivelmente adquirida por seus empregos sazonais em 

países vizinhos. Entretanto, essas experiências foram duramente sufocadas pelos aparelhos de 

repressão do estado colonial. Muitos dos envolvidos nos movimentos grevistas foram presos e 

condenados a cumprir suas penas com trabalhos correcionais, desterrados para outras 

                                                 

53 A partir da década de 1940 houve um aumento na criação de associações trabalhistas com destaque para aa 

Associação de Empregados do Comércio e da Indústria, fundada em 1943, e o Sindicato Nacional dos Motoristas 

e Ferroviários de Moçambique, em 1944 ambas composta por trabalhadores brancos. 
54 COLAÇO, João Carlos. Trabalho como política em Moçambique: do período colonial ao regime socialista. In: 

FRY, Peter. Moçambique: ensaios. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. p. 91-100. p. 105. 
55 HEDGES, 1999, p. 188. 
56 Vários trabalhadores formam detidos e enviados para a prisão de Machava, um dos estivadores Paulo Baloi foi 

assassinado na prisão. 
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províncias de Moçambique ou enviados para o trabalho forçado como contratados em São 

Tomé. 

Por sua vez, as missões religiosas, sobretudo as protestantes, também possibilitaram a 

existência de um tipo de resistência ao colonialismo em Moçambique. Principalmente a partir 

da década de 1930, atuaram como importante contraponto das missões católicas portuguesas 

que, em sua maioria, estavam alinhadas com a ideologia e as práticas do governo português. A 

atuação da Missão Suíça57, em especial, valorizava aspectos culturais das populações, em 

particular as línguas, ao ministrar os seus ensinamentos cristãos e de escolarização na língua 

local, movendo-se “numa direção oposta e em contraste com a educação nacionalista 

portuguesa [...] jogaram um papel importante no desenvolvimento de uma consciência 

política”58. 

As igrejas independentes também tiveram um papel de destaque em particular as de 

vertente pentecostal como as originárias dos movimentos sionistas e etíopes da África do Sul e 

da Rodésia, países em que os moçambicanos trabalhadores das minas iam “buscar refúgio” 

nessas congregações. Esses indivíduos ao voltarem para casa, organizavam sucursais desses 

movimentos ou formavam igrejas autônomas muito semelhantes ao modelo sul‑africano ou 

rodesiano.”59 Práticas como a das Igrejas Etíopes que elegiam os representantes no interior da 

sua congregação construíam um tipo de “espaço livre” no interior de um sistema autoritário ao 

dar lugar para que seus fiéis escolhessem seus líderes e os direcionamentos das comunidades 

religiosas. De forma semelhante a Igreja Episcopal Metodista, que mantinha relações com a 

African National Congress (ANC) da África do Sul, propiciava momentos de contestação ao 

pautar debates sobre as injustiças sociais na comunidade. Por diversas vezes foi acusada de 

atividades subversivas e de organizar levantes contra as autoridades coloniais. 

O Concílio do Vaticano II de João XXIII realizado em 1962, alterou os direcionamentos 

políticos da Igreja Católica. Uma das decisões oriundas desse encontro versa sobre a 

incompatibilidade entre o colonialismo e a doutrina da igreja. Após essa decisão algumas 

missões católicas passaram a denunciar as atrocidades, injustiças e os racismos da 

administração colocando-se a favor dos africanos. As posturas de contestação dentro do âmbito 

                                                 

57 Vale lembrar, que duas importantes referências do movimento nacional de libertação, Eduardo Mondlane e Samora 

Machel, estudaram nessas escolas. 
58 SILVA, Tereza Cruz e. Educação, identidades e consciência política: a missão suíça no Sul de Moçambique (1930-

1975). Lusotopie, [s. l.], n. 5, p. 397-405, 1998. p. 403.  
59 DAVIDSON, A. Basil; ISAACMAN, Allen F.; PÉLISSIER, René. Política e nacionalismo nas Áfricas central e 

meridional, 1919‑1935. In: BOAHEN, Albert Adu. História Geral da África, VII: África sob dominação colonial. 

Brasília: UNESCO, 2010. p. 828. 
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religioso não passavam despercebidas ao governo de Portugal e as igrejas que desempenhavam 

ações consideradas contrárias ao colonialismo português passaram a ser perseguidas. Para 

assegurar a ordem, o Estado lançou mão da ação repressiva da PIDE, contra os chefes das 

igrejas, em particular das protestantes. Muitos acabaram presos, exilados, torturados e 

assassinados como ocorreu com Zedequias Manganhela e o pastor José Sidumo, ambos da 

Igreja presbiteriana. Também foi emblemático o caso do bispo da Beira, D. Sebastião Soares 

Resende60 que foi expulso no final da década de 60, em virtude de suas ideias e práticas serem 

consideradas inconciliável com os ditames do regime colonial. 

 

2.2.1 As organizações associativas como espaços de resistência 

 

A repressão desencadeada pelo colonialismo português além de inviabilizar a criação 

de associações e sindicatos livres, impediu a fundação de partidos políticos. As manifestações 

de descontentamento com a política colonial, em grande parte, eram organizadas por grupos 

juvenis que atuaram clandestinamente promovendo reuniões políticas, eventos culturais, 

publicando artigos, distribuindo panfletos, ou mesmo fazendo parte de grupos que realizavam 

sabotagem de máquinas e promoviam paralisações. Houve iniciativas, em parte encabeçadas 

pelas elites locais, que também figuram como um instrumento de resistência como: as 

associações culturais, clubes desportivos negros, jornais, revistas e grêmios, além de encontros 

e congressos de intelectuais. Apesar de não se desenvolveram como forças organizadas de 

libertação nacional, por vezes assumindo um desejo muito mais reformista do que 

revolucionário, foram importantes por colocar em evidência a violência colonial e o desejo por 

mudanças, formado à sua maneira redes de sociabilidade confluindo para pontos de tensão 

dentro do mundo colonial. 

Com a proibição de se constituir partidos dentro de Moçambique as associações foram 

o espaço que de certa forma absorveu os debates políticos. Algumas das organizações criadas 

com fins associativos foram: O Grêmio Africano de Lourenço Marques, fundado em 1908 e 

dirigido pelos irmãos Abasini e que em 1938 passou a ser designado de Associação Africana; 

e o Conselho Nacional Africano (originado das dissidências do Grêmio Africano). Das 

divergências raciais entre negros assimilados e mestiços fundou-se o Instituto Negrófilo em 

                                                 

60 O Bispo D. Soares realizou uma série de denúncias a respeito das condições de trabalho nas culturas forçadas e a 

deficiência no ensino secundário, contudo, essas denúncias não partiam do questionamento do sistema colonial em 

si, mas da forma como este estava sendo empregado. Várias dessas denúncias foram publicadas no jornal Diário de 

Moçambique que mantinha uma relação com a diocese da Beira. 
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1932, que em 1938 se tornou Centro Associativo dos Negros da Colônia de Moçambique. Em 

1936 fundou-se a União dos Negros Lusitanos, encerrada pela administração colonial no ano 

seguinte. O Movimento dos Jovens Democratas Moçambicanos (MJDM), também foi uma 

importante organização, realizou propaganda contra o estado novo e atuou de forma clandestina 

na distribuição de panfletos políticos. Nomes como a poetisa Noémia de Sousa e o fotógrafo 

Ricardo Rangel fizeram parte desse coletivo. 

Esse associativismo é caracterizado por se desenvolver em especial nos núcleos 

urbanos, eram compostos em sua maioria por mestiços e por uma elite assimilada61. Suas pautas 

de reinvindicação estavam alinhadas a ambições reformistas e seus discursos direcionados ao 

“orgulho de pertencerem ao mundo negro e à reclamação do estatuto jurídico, social e político 

de africanos portugueses”62. Com o objetivo de constituir espaços de dignidade racial e cultural 

reivindicavam melhorias em setores como educação, cultura e ação social, ao mesmo tempo em 

que argumentavam de forma assistencialista a favor da “defesa dos negros” e por melhores 

condições de vida. Reivindicavam que a administração colonial deveria corrigir as suas práticas 

em relação as populações locais garantindo o processo civilizador. 

As solicitações da elite assimilada63 que compunha esses espaços coletivos, revelavam 

o desejo pessoal de ocupar lugares de poder na estrutura burocrática colonial. Nas palavras de 

Mário Pinto de Andrade: “desfralda[va]m a bandeira do protesto contra as leis iníquas da 

exceção” e inscrevem sua acção no quadro da grande pátria lusitana”64. Parte dessas 

organizações atuaram por pouco tempo, consideradas subversivas pela repressão colonial, 

tiveram suas atividades encerrada, sobretudo após a crescente movimentação política nas 

demais colônias portuguesas. 

Os estudantes moçambicanos também se organizaram em associações, com destaque 

para o Núcleo dos Estudantes Secundários de Moçambique (NESAM)65, que funcionava dentro 

                                                 

61 Essa relação entre “mestiços” e assimilados e negros foi extremamente tensa, a racialização do colonialismo 

português é refletida nessas organizações cuja divisão racial foi apoiada e fomentada pela administração colonial 

que mantinha controle e vigilância desses movimentos.  
62 ANDRADE, Mario Pinto. As ordens do discurso do “Clamor Africano”: continuidade e ruptura na ideologia do 

nacionalismo unitário. Estudos Moçambicanos, Maputo, n. 7, p. 9-27, 1990. p. 10. 
63 Os assimilados viviam uma situação dúbia diante da sociedade colonial pois embora fossem considerados 

“superiores” aos demais negros, não eram vistos e nem se igualariam ao “pior” dos brancos, sendo reservado para 

si, não importa o quão ilustrado e civilizado se apresentasse, o status de segunda classe. Apesar da política de 

assimilação objetivar “elevar o grau civilizacional dos indígenas”, na prática essa mobilidade social era inviável, 

em virtude da impossibilidade de superação da dualidade  do um sistema colonial, tanto que em 1961 quando o 

código fora abolido apenas 0,8% da população de Angola e Moçambique eram considerados assimilados. 
64 ANDRADE, 1990, p. 10. 
65 Apesar de não ser correto o estabelecimento de uma ligação direta com o futuro movimento de libertação nacional 

e os movimentos associativos, é inegável que a construção política que se fazia nesses espaços e situações, de certa 
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do Centro Associativo dos Negros (CAN). Composto por estudantes secundaristas, se 

apresentava com uma organização que pleiteava uma melhoria educacional para os negros e 

acesso às atividades de cultura e lazer. Esse espaço foi progressivamente se tornando mais 

político, conforme expõe Eduardo Mondlane sobre o NESAM: “acoberto de atividades sociais 

e culturais, movia entre a juventude uma campanha para espalhar a ideia da independência 

nacional e incitar a resistência.”66. O NESAM teve suas atividades encerradas pela repressão 

colonial. Mais tarde, em 1961 foi fundada a União Nacional dos Estudantes de Moçambique 

(UNEMO), abrigava estudantes moçambicanos exilados que estavam em Paris.  

O ponto da política colonialista mais criticado pelos estudantes eram as barreiras raciais 

que dificultavam sobremaneira o acesso à escolaridade formal que, em grande parte, estava sob 

o controle das missões religiosas. Além disso, eram poucos os que cursavam até a 8ª classe e 

conseguiam chegar ao nível superior, uma vez que dependiam de recursos financeiros para 

estudar em Lisboa, para onde o maior número de estudantes se dirigia. O Estado Novo entendeu 

que esta era uma oportunidade de formação ideológica dessa juventude para servir ao 

colonialismo e com tal intuito criou a Casa dos Estudantes do Império Português (CEI) que 

manteve suas atividades de 1944 a 1965. Entretanto, paradoxalmente, este acabou sendo um 

importante espaço de conscientização política e emergência de posições anticoloniais. 

O associativismo entre moçambicanos também se desenvolveu em territórios vizinhos 

de Moçambique, alimentado pelo grande número de imigrantes que se fixavam como 

trabalhadores. De acordo com David Hedges67, no final da década de 1950 na África do Sul foi 

formada a Convenção do povo de Moçambique; no mesmo período na Rodésia do Sul, foi 

fundada a Associação Moçambicana da África Oriental. Em 1958 no Tanganyca foi criada a 

Mozambique Makonde Union, nesse mesmo período em Zanzibar foi fundada a Makonde and 

Makua Zanzibar Union. Tal congregação, além de ser um importante espaço de resistência 

política era ainda um porto de abrigo de trabalhadores refugiados que fugiam das culturas 

forçadas, cobrança de impostos e demais violências. Essa experiência associativa apesar de sua 

natureza mutualista, criou uma experiência de organização e luta ao realizar atividades políticas 

que levavam a reflexão sobre suas situações frente ao colonialismo português.   

                                                 

forma, reverbera posteriormente. Vale lembrar de Eduardo Mondlane, um dos fundadores do NESAM, que também 

contou com a presença de Luís Bernardo Honwana, Joaquim Chissano, Armando Guebuza, Josina Mutthemba, 

Jorge Tembe, dentre outros que participaram ativamente do movimento nacional de libertação.  
66 MONDLANE, 1975, p. 120-121. 
67 HEDGES, David (coord.). História de Moçambique: Moçambique no auge do colonialismo, 1930 – 1961. 2. ed. 

Maputo: Departamento de História da Universidade Eduardo Mondlane; Livraria Universitária, 1993. v. 2. p. 239-

240. 
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2.2.2 As palavras como resistência: Os jornais O Africano e O Brado Africano  

 

Ao longo da dominação colonial, os jornais e a literatura se apresentaram como espaços 

privilegiados de denúncia das violências impostas às populações locais e da construção de um 

ideal libertador. Foram importantes espaços de ressonância de um pensamento social que 

representava valores, sentimentos, aspirações, indignações, desejos e esperanças de liberdade. 

Tratou-se de um espaço plural, lugar de exercício de uma resistência escrita, cuja orientação 

narrativa se modificou ao longo do tempo, de acordo com os diferentes momentos do processo 

anticolonialista. A imprensa desempenhou um “papel fundamental nesse momento-chave do 

incipiente nacionalismo moçambicano”68, foi espaço de reivindicação de melhorias para a 

população local, mas também, lugar onde se publicou uma literatura, que já catalisava os 

desejos de libertação. Como aponta Francisco Noa, em Moçambique, imprensa e literatura 

andaram juntas, “qualquer tentativa de rastrear o percurso da literatura sem passar um olhar 

circunstanciado pelas páginas da imprensa que a alimentaram, a divulgaram e a consagraram é, 

à partida, cometer uma profunda falsidade histórica”. A escrita jornalística foi uma das formas 

usadas pela elite letrada moçambicana para fazer circular ideias de contestação entre a 

população local, funcionando “como o grupo de pressão mais importante antes da 

independência”69. Ao atuarem na imprensa, em particular nos jornais e revistas, formou-se uma 

elite intelectual reivindicativa que deu vazão ao desejo de liberdade. Nesse contexto, a imprensa 

passou a representar “a mola mestra na formação do primeiro reduto capaz de criar uma 

atmosfera capaz de romper o silêncio imposto pela máquina colonial”70. 

A imprensa em Moçambique71 foi criada com a instalação do Boletim Oficial em maio 

de 1854, denominado de Boletim do Governo da Província de Moçambique, sua publicação 

perdurou até 1975. A presença de um jornal não oficial em Moçambique ocorre somente em 

1869 com o periódico O Progresso, e em consonância nasce a repressão à imprensa, pondo fim 

não só a esta publicação independente no seu segundo número, como desencorajando outras 

                                                 

68 THOMAZ, 2001. p. 141. 
69 NOA, Francisco. Literatura Moçambicana: os trilhos e as margens. In: RIBEIRO, Margarida Calafate; MENESES, 

Maria Paula (org.). Moçambique: das palavras escritas. Porto: Edições Afrontamento, 2008. p. 36. 
70 OLIVEIRA, Jurema José. O nascimento de um discurso emancipatório dentro e fora da África no Século XX. 

Semioses – Revista Científica, v. 4, p. 8-10, 2008a. p. 27. 
71 Sobre a constituição da imprensa em Moçambique ver: RIBEIRO, Fátima; SOPA, António (org.). 140 Anos de 

Imprensa em Moçambique. Maputo: Associação Moçambicana da Língua Portuguesa, 1996. Ver também: 

ROCHA, Ilídio. A imprensa de Moçambique: história e catálogo (1854-1975). Lisboa: Livros do Brasil, 2000. 
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publicações. Apenas no início do século XX, em cidades do Sul de Moçambique, em particular 

Lourenço Marques, foram publicados periódicos cuja linha editorial se voltava para os filhos 

da terra, uma elite de negros e mulatos escolarizados. Esta elite constituída por editores e 

leitores emergiu “entre as camadas sociais privilegiadas, pelo jogo da mobilidade vertical 

induzida pela necessidade de quadros subalternos para o exercício da vida administrativa, no 

âmbito do sistema político vigente.72”. Inauguraram uma imprensa produzida por africanos cuja 

linha editorial versava sobre a vida e os problemas dos africanos, não raras vezes, parte das 

publicações era escrita em línguas locais. 

Dentre esses periódicos, destaca-se O Africano, fundado em março de 190973 pelos 

irmãos José e João Albasini, junto com Estácio Dias. O jornal tinha vinculação com o Grêmio 

Africano e apesar de suas constantes críticas ao colonialismo, esteve ligado a um pensamento 

assimilacionista, e associativista. De acordo com Ilídio Rocha74, o periódico não se apresentava 

como um jornal político ou contestatório, contudo, foi um importante espaço de afirmação de 

uma elite local que se formava. Sua linha editorial trazia uma ideia ambivalente: criticava o 

colonialismo português mais pela ineficácia do processo civilizador do que pela existência do 

colonialismo em Moçambique. Se posicionava no conflitoso espaço em que coabitava com o 

apreço aos elementos civilizacionais europeus e a denúncia ao estado colonial e suas políticas 

ineficazes e violentas contra os indígenas. 

Em sua análise a respeito das origens do nacionalismo moçambicano, Mario P. de 

Andrade destaca o papel fundamental da elite letrada, que se erigiu como porta voz da 

população local na fundação de um pensamento contestatório. Argumenta que ao se apresentar 

como uma possibilidade de unificação dos interesses de importantes grupos sociais, o jornal O 

Africano “coloca-se numa posição de combate, enquanto unificador dos interesses dos diversos 

segmentos sociais opostos ao poder”75. Em consonância com esse pensamento, Ana Mafalda 

Leite, afirma que, “a publicação de O Africano, em 1908, é o culminar de um protesto mais 

vasto, encetado pelos nativos contra a subalternização que estavam sendo submetidos, desde 

finais do século XIX.”76. O jornal falava em nome daqueles que são naturais de Moçambique, 

                                                 

72 ANDRADE, Mario Pinto. Origens do nacionalismo africano: continuidade e ruptura nos movimentos unitários 

emergentes da luta contra a dominação colonial portuguesa (1911-1961). 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1998. p. 39. 
73 Foi feito um número experimental d’ Africano em dezembro de 1908 que trazia um manifesto a favor da ilustração 

dos indígenas.  
74 ROCHA, 2000, p. 91. 
75 ANDRADE, 1998, p. 108. 
76 LEITE, Ana Mafalda. Tópicos para uma história da literatura moçambicana. In: RIBEIRO, Margarida Calafate; 

MENESES, Maria Paula (org.). Moçambique: das palavras escritas. Porto: Edições Afrontamento, 2008. p. 65. 
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expunham críticas a situação da população local, defendiam melhores condições de vida, 

denunciavam os abusos cometidos contra os indígenas, além de se posicionarem contra o 

consumo do vinho colonial. 

Sob a direção de João Albasini, José Abasini na edição e José Santos Rufino como 

secretário da redação, o jornal era editado com tipografia própria77 e parte do financiamento 

advinha da maçonaria. O Africano mantinha relações com a agência Reuter e foi o primeiro 

jornal a usar o serviço telegráfico direto com Lisboa. Além de Maputo, sua distribuição 

alcançava outras cidades e províncias – parte do jornal era reservado para publicação de textos 

em Ronga – chegando inclusive ao Transvaal. Em represália pela publicação de um editorial 

sobre os contratos forçados de trabalhadores para São Tomé sua circulação foi suspensa em 

outubro de 1909. Em 1919, foi vendido a um dos sócios, o padre José Vicente do Sacramento 

e a partir de então as publicações passaram a ter uma vertente totalmente distinta, até deixar de 

circular em 1920. 

Após a venda de O Africano, os irmãos Albasini ao lado de Estácio Dias fundaram, em 

191978 O Brado Africano. Tratou-se de uma publicação semanal “[...] com a mesma linha 

editorial de seu antigo jornal, ou seja, um periódico dirigido à população mestiça e aos poucos 

negros”79, também contava com uma seção escrita em Ronga. Sua tipografia fora instalada na 

sede do Grêmio Africano, a direção esteve sobre controle dos irmãos até a morte de João 

Albasini80 em 1922. Posteriormente, “o jornal se torna porta-voz oficial do Grêmio Africano e 

sua propriedade81”. O número programa82 de O Brado Africano83 foi publicado em 24 de 

dezembro de 1919 e nele consta a periodicidade e os objetivos da publicação que era atuar em 

prol dos interesses dos naturais das colônias portuguesas. O editorial de abertura foi assinado 

por João Albasini, e deixava claro que o jornal aspirava que Moçambique se integrasse à 

república portuguesa. Apresentava uma compreensão ambígua – traço permanente nos dois 

jornais – de que todos os que faziam parte da Nação Ultramarina eram portugueses, embora uns 

nascidos na metrópole (privilegiados) e outros nas colônias (esquecidos e subjugados), 

revelando que se buscava a extensão da condição universal de igualdade, não almejando o fim 

                                                 

77 ROCHA, 2000, p. 92. 
78 Em 24 de dezembro de 1918 foi publicado um primeiro número de apresentação. 
79 ROCHA, 2000, p. 121. 
80 José Albasini só saiu da direção do jornal após desentendimento com Karel Pott. 
81 HOHLFELDT, Antonio; GRABAUSKA, Fernanda. Pioneiros da imprensa em Moçambique: João Albasini e seu 

irmão. Brazilian Journal Resarch, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 195-214, 2010. p. 202. 
82 É um número de amostra do jornal que é produzido e distribuído em caráter de amostragem para potenciais 

assinantes.  
83 O poeta Rui de Noronha foi um dos redatores do Brado Africano. 



40 

 

da dominação colonial. Nomeando-se como representante e legítimo defensor das 

reivindicações de uma parcela da população, advertia: 

 

Todo aquele que não lucta pelo seu direito condena-se voluntariamente a ser capacho 

de outros. Parar é morrer. Aos povos subjugados então, mais do que aos outros, esse 

dever é uma religião. Ante ao altar do dever prostremo-nos, pois, e façamos por nos 

fazer ouvir nas nossas queixas, nos nossos brados, nas nossas suplicas! Programa ... 

para quê a explanação aqui de um programa, se todos sabem ao que vimos e o que 

queremos? Vamos seguir a mesmíssima senda que encetamos ao fundar84 

 

Por uma poderosa coincidência este “número programa” também saeh em Dia de 

Natal [...] Uma e outra vez, pois nos curvamos ante o presépio a pedir, para nós 

também, a parcela dessa justiça, dessa verdade e dessa egualdade, e, como cidadãos 

de uma mesma Pátria, depois de beijas os emblemas sagradas nos templos [...] 

sahímos destes para a vida larga da rua livre a pelejar pela doutrina igualitária de 

Christo, pelo emblema da República, a pugnar pelos direitos das gentes, a exigir – 

com correcção, com ordem sim, mas com firmesa – o cumprimento da lei. A lei egual 

para todos é um princípio que não queremos ver trahido. [...] Mas ... àvante e que o 

Brado Africano penetre por todas as frinchas das portas dos poderosos a gritar pela 

Santa Causa da Justiça [...]  

[...] Boas Festas e abracemo-nos, portuguezes, num grande amplexo neste Natal 

doloroso, triste, pezado de negras sombras em que estoiram tiros fratricidas e se jogam 

os nossos destinos numa Grande Conferência ... na qual, pela certa, só será salvo e 

ficará evidente e triunphante, o velho aphorismo de que lobo não come lobo […]85  

 

Sobre a linha editorial d’ O Africano e d’ O Brado Africano, Ilídio Rocha em sua obra 

Imprensa de Moçambique História e Catálogo (1854 – 1975), afirma que os jornais eram 

produção de uma elite urbana de mestiços educada dentro e fora de Moçambique, que 

ocupavam cargos de segundo e terceiro escalão no funcionalismo. Suas contestações não 

encontravam ressonância junto aos trabalhadores nativos que, em sua ampla maioria, não 

tinham domínio da língua portuguesa, em particular na escrita. A perspectiva em que esses 

periódicos eram publicados estava comprometida com o preceito ocidental, “ou seja, um ponto 

de vista colonial, como aqueles pugnando pelo desenvolvimento econômico e social do 

território, mas sempre numa perspectiva eurocentrista.86 Em 1926 promulgou-se a lei João 

Belo87 que imputava censura às publicações da imprensa nas colônias além de exigir que os 

diretores de jornais tivessem título universitário. Em virtude dessa obrigatoriedade, o 

farmacêutico Joao Custódio Xavier assume a direção do periódico de O Brado Africano, 

posteriormente substituído pelo advogado Karel Pott. Em 1932 uma sentença do Tribunal de 

Relação condenou o jornal a suspender suas publicações por dois meses. Neste meio tempo foi 

                                                 

84 Jornal O Africano em 1908 
85 Jornal O Brado Africano de 24 de dezembro de 1919.  
86 ROCHA, 2000, p. 122. 
87 A extensão dessa lei nas colônias ocorreu a partir do decreto 22.469 de abril de 1933 que instituiu a censura prévia, 

posteriormente o decreto nº 27495 de janeiro de 1937 ampliou o controle da imprensa ao definir que se podia 

impedir a circulação de publicações que por qualquer circunstância fosse considerada suspeita. A presença da PIDE 

a partir de 1957 acirrou ainda mais a perseguição aos periódicos. 
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publicado O Clamor Africano, que constava como propriedade do Grêmio Africano e direção 

de José Albasini, somando doze edições, de 12 de dezembro de 1932 a 25 de fevereiro do ano 

seguinte. Posteriormente O Brado Africano voltou a ser publicado, permanecendo até 1974, 

quando sofreu uma série de alterações, com significativas mudanças na política editorial. 

Conforme Hohlfeldt e Grabauska: 

 

Seja como for, o Grêmio Africano transforma-se em Associação Africana de 

Lourenço Marques e continuará editando o jornal até 1974. A partir de 1958 o jornal 

foi entregue, em concessão, a Aurélio Ferreira, que deixará de ser o chefe de redação 

do União, órgão da União Nacional [...]. Ao que parece, neste período, até 1974, o 

jornal ter-se-ia alinhado definitivamente à ditadura salazarista. O Grêmio Africano 

chegou a receber verbas para aquisição de terreno e construção de sua sede própria e 

financiamentos com a mesma finalidade.88 

 

Um aspecto que merece ser evidenciado é o papel da imprensa escrita na formação da 

literatura moçambicana. Ilídio Rocha aponta que desde 1947 quando Nuno Bermudes, estava à 

frente da direção do Jornal da Mocidade Portuguesa de Moçambique, o editorial contava com a 

colaboração de jovens poetas. Posteriormente, em 1949 foi o semanário Tribuna quem agregou 

publicações literárias. Neste mesmo ano o Itinerário, que será publicado até 1955, quando seu 

fundador Augusto dos Santos Abranches se exila devido à perseguição política, será o centro das 

publicações das produções literárias, sendo o responsável por divulgar poetas importantes como: 

José Craveirinha, Kalungano (Marcelino dos Santos), Orlando Mendes, Rui Nogar, Rui Knopfi, 

Rui Guerra, Virgilio Lemos, Fonseca Amaral e Noémia de Sousa, Glória de Sant’Ana, dentre 

outros. Coadunando com essa percepção, Tânia Macedo e Vera Maquêa, afirmam que “as 

manifestações literárias dos países africanos estão extremamente vinculadas à imprensa, na medida 

em que os periódicos foram os primeiros veículos em que os textos produzidos pelos africanos ou 

europeus identificados à terra seriam estampados.”89. Escrita em língua portuguesa, essa literatura 

nasceu dos círculos da cultura assimilada, dentro de um processo de divulgação letrada que, de 

forma sistemática, tem seu auge em meados do século XX. 

Em consonância com essa perspectiva, Spinuzza salienta que a eminência da literatura 

moçambicana está ligada “com a atividade de jornais e de revistas literárias: é o caso, por 

exemplo, de Itinerário (1941-55), Msaho (1952) e d´O Brado Africano”90. Foram canais 

regulares de divulgação literária e se apresentaram como espaço intermitente dentro da estrutura 

                                                 

88 HOHLFELDT; GRABAUSKA, 2010, p. 203. 
89 MACÊDO, Tânia; MAQUÊA, Vera. Literatura de língua portuguesa: marcos e marcas – Moçambique. São 

Paulo: Arte & Ciência, 2007. p. 12. 
90 SPINUZZA, Giulia. O cânone poético em construção na literatura moçambicana. Mulemba, Rio de Janeiro, v. 1, 

n. 8, p. 83-97, jan./jul. 2013. p. 89. 
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colonial onde foi possível criar uma forma de resistência escrita. De acordo com Dalila Mateus 

O Brado Africano foi “o principal depositário das manifestações literárias dos percursores de 

uma consciência cultural nacionalista”91. O jornal92 se destacou por ter sido um grande difusor 

da literatura produzida em Moçambique com a inclusão de um suplemento literário, O Brado 

Literário, que recebeu a produção de notáveis escritores cujas obras eram um importante 

“suporte da resistência cultural e dos ideais de independência política que se expandiram 

progressivamente até a luta de libertação nacional”93. 

 

 

2.3 A EXPLOSÃO ORGANIZACIONAL E FORMAÇÃO DA FRENTE DE 

LIBERTAÇÃO DE MOÇAMBIQUE (FRELIMO) 

 

Mesmo diante dos movimentos de libertação nacional de outros países do continente 

africano, Portugal se recusava a discutir as independências de suas colônias. Para assegurar a 

sobrevivência do regime colonial, firmou alianças econômicas e bélicas com os regimes da 

África do Sul, Rodésia do Sul, e com alguns países membros da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN). Além disso, as pressões internacionais e internas motivadas pela 

mudança conjuntural no pós-guerra “exigiu uma reorientação da política colonial portuguesa 

que passou por uma reformulação doutrinária, alterações legislativas e medidas inéditas de 

fomento econômico”94 Em resposta às críticas, Portugal adotou uma série de medidas 

reformistas, em 1955 elevou suas colônias a condição de Províncias Ultramarinas; em 1961 

aboliu o Código de Trabalho dos Indígenas nas Colônias Portuguesa; promoveu um intenso 

programa de colonização de portugueses brancos em suas colônias; estimulou o crescimento 

econômico e o fomento ao desenvolvimento industrial e agrícola. Contudo, por outra via, a 

natureza repressora do Estado Novo foi intensificada com o aumento da supressão das 

liberdades e um rígido controle das manifestações políticas agravadas pela extensão de atuação 

da polícia política. 

                                                 

91 MATEUS, 1999, p. 59. 
92 Mas há de se destacar ainda a importância de João Albasini, que além de ser o primeiro jornalista de Moçambique 

foi autor, em 1925, d’O livro da dor, obra literária que dividiu os períodos de formação além de contribuir para a 

formação de uma tradição literária, publicando os primeiros escritores do país. 
93 SANTILLI, Maria Aparecida. Estórias Africanas: história & antologia. São Paulo: Ática, 1985. p. 28. 
94 CASTELO, Claudia. “Novos Brasis” em África: desenvolvimento e colonialismo português tardio. Varia História, 

Belo Horizonte, v. 30, n. 53, p. 507-532, maio/ago. 2014. p. 514. 
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Apesar do incremento da repressão salazarista este também foi o momento da “explosão 

organizacional” definida por Mario P. de Andrade, como o momento de “inequívoca afirmação 

duma identidade cultural de africanos, em luta pelo advento do facto nacional, os nacionalistas 

exprimem um pensamento sobre o inimigo, a violência, a organização e base social”95. Fato é, 

que entre 1957 e 1961 ocorreu uma maior dinamização dos movimentos anticoloniais, 

configurando “uma nova fase na evolução das organizações quando o contexto africano e 

internacional se mostrava favorável à afirmação dos nacionalismos unitários”96. Neste contexto 

ocorreram importantes movimentos de solidariedade e cooperação internacional como a 

Conferência de Bandung97 realizada em abril de 1955 na Indonésia, cujo principal intuito era 

promover a união e cooperação entre países africanos e asiáticos. Deste encontro, foram 

estabelecidas algumas diretivas importantes para o contexto político da época como o respeito 

pela soberania e pela integridade territorial de todas as nações; o reconhecimento da igualdade 

de todas as raças; o apoio a autodeterminação dos povos. Essa aliança foi reforçada na 

Conferência de Solidariedade dos povos Afro-Asiáticos em 1957 no Cairo, em que foi reiterado 

o posicionamento de não alinhamento e o direito à autodeterminação dos povos. 

Posteriormente, a Conferência dos Povos Africanos em 1958, em Acra, destacou a necessidade 

das independências nacionais dos povos sob o colonialismo e a possibilidade de criação da 

unidade africana. 

Foi dentro desse contexto de proliferação de movimentos de organização e cooperação 

para as lutas de libertação ocorridos a nível mundial que se realizou entre 15 e 18 de novembro 

de 1957, na casa de Marcelino dos Santos, em Paris, a “Reunião de consulta e estudo para o 

desenvolvimento da luta contra o colonialismo português”. O encontro contou com a 

participação de Amílcar Cabral, Guilherme Espírito Santo, Mario Pinto de Andrade, entre 

outros. Na oportunidade, discutiu-se a necessidade de unificar as forças nacionalistas a favor 

das independências nacionais. Inspirados pela dinâmica dos movimentos nacionalistas que 

ocorriam em diversas partes da África na década de 1950, foi elaborado um manifesto que 

“apelava à luta patriótica dos povos das colônias portuguesas de forma científica e organizada, 

                                                 

95 ANDRADE, 1990, p. 23. 
96 Ibid., p. 18. 
97 Estiveram presentes na conferência os representantes dos seguintes países: representantes de Ceilão, Birmânia, 

Índia, Indonésia, Paquistão, Afeganistão, Cambodja, República Popular da China, Egito, Etiópia, Costa do Ouro, 

Irão, Iraque, Japão, Jordânia, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Nepal, Filipinas, Arábia Saudita, Sudão, Síria, 

Tailândia, Turquia, República Democrática do Vietname, Vietname do Sul e Iémen. Esta união dos países do 

chamado terceiro mundo foi um reflexo do crescimento do pan-africanismo, do pan-arabismo, do pan-eslavismo 

e do socialismo africano. Os princípios instituídos pela conferência foram a base da política de não alinhamento. 
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baseada na unidade política, nacional e internacional, e na força fundamental dos 

trabalhadores”98. 

Do resultado deste encontro voltado para construir a união dos movimentos 

nacionalistas das colônias portuguesas, foi criado o Movimento Anticolonialista (MAC) em 

janeiro de 1960 na Guiné. Na oportunidade congregou o Partido Africano para a Independência 

da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e 

nacionalistas de Moçambique. Segundo seu manifesto tratava-se de “uma organização política 

clandestina, de luta anticolonialista”99 sendo que a “acção fundamental do MAC consistia em 

suscitar, desenvolver e coordenar a unidade dos africanos na luta contra o colonialismo 

português”. Neste mesmo documento, invocou-se o histórico de resistências dos povos 

africanos, as formas de dominação e a violência colonial em suas diversas formas, reivindicou-

se o direito à autodeterminação e apresentou um programa de ação e estratégia para a destruição 

do colonialismo português e integralização das lutas. 

Em janeiro de 1960 ocorreu em Tunes, a II Conferência dos Povos Africanos. As 

resoluções desse encontro expunham a violência da repressão portuguesa imposta a população. 

Na oportunidade, exigiu-se a liberdade dos presos políticos, definiu-se que os países já libertos 

organizassem jornadas de solidariedade a favor dos territórios sob a dominação portuguesa e 

que a ONU acompanhasse de forma sistemática a situação das colônias. Nessa mesma reunião, 

ocorreu a dissolução do MAC e a constituição da Frente Revolucionária para a Independência 

Nacional das Colônias Portuguesas (FRAIN) que em sua carta de apresentação se definiu como 

uma “aliança de partidos políticos e de organizações de massa de países africanos sob 

dominação colonial portuguesa, que lutam pela independência nacional dos respectivos países 

e pela liquidação do colonialismo português”100.  

A FRAIN por sua vez, deu origem a Conferência das Organizações Nacionalistas das 

Colónias Portuguesas (CONCP)101 cuja primeira reunião ocorreu em Casa Blanca, no 

Marrocos, de 18 a 20 de abril de 1961. Constituiu-se em uma organização que abrigava os 

movimentos de libertação das colônias portuguesas com o objetivo de coordenar atividades das 

                                                 

98 HEDGES, 1999, p. 247. 
99 MANIFESTO do Movimento Anticolonialista (MAC). Fundação Mario Soares; Arquivo Mário Pinto de Andrade. 

Casa Comum, Lisboa, [1965]. Disponível em: http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04357.001.001#!1. 

Acesso em: 17 ago. 2018.  
100 CARTA da Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional das Colónias Portuguesas (F.R.A.I.N.). 

Fundação Mário Soares; Arquivo Mário Pinto de Andrade. Casa Comum, Lisboa, [1960]. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04334.004.004. Acesso em: 15 ago. 2018.  
101 A segunda conferência da CONCP ocorreu em Dar es Sallaam em outubro de 1965. 
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lutas nacionalista para a superação do colonialismo português em prol das independências 

nacionais. Conforme a declaração geral do encontro proclamou-se “L’unité d'action des 

organizativos nationalistes dans la lutte par tous les moyens en vue de la liquidation immédiate 

du colonisme portugais et de la libération de toute forme d'opression”102. Entre os membros 

deste movimento encontravam-se os angolanos Mário Pinto de Andrade, eleito o primeiro 

presidente da CONCP, Agostinho de Neto, Amílcar Cabral, e Marcelino dos Santos103. 

Mesmo com a intensa pressão internacional, permanecia a inviabilidade de constituir 

um partido político dentro de Moçambique. Essa situação fez com que organizações políticas 

moçambicanas fossem fundadas em países que contavam com um grande número de emigrados 

moçambicanos. Esses indivíduos no estrangeiro entraram em contato com movimentos 

contestatórios e pensamentos políticos dos países em que trabalhavam, de acordo com Malyn 

Newitt, “Causaram agitação nas minas da Copper belt e do Rand, aderiram aos movimentos 

políticos ou às igrejas independentes”104. Compunham movimentos descentralizados e, mesmo 

nacionalistas, não contavam com uma ação efetiva de combate ao colonialismo português. As 

organizações agregaram em sua base trabalhadores emigrantes de refugiados políticos, a 

maioria com uma raiz rural, além de “quadros familiarizados com a modernidade urbana: peri-

urbanos, “letrados”, trabalhadores, estudantes, pequenos comerciantes, religiosos, 

intelectuais.”105. 

Dentre os movimentos criados, três se destacam por dar origem a um movimento 

nacionalista moçambicano unificado. São eles: União Democrática de Moçambique 

(UDENAMO106), fundada em 1960, era composta por trabalhadores moçambicanos residentes 

na Rodésia do Sul. Recebiam apoio do movimento independentista do Zimbábue, a Zimbabwe 

African People’s Union (ZAPU), era liderada por Uria Simango e Adelino Gwambe. Em 1961 

formou-se a Mozambique African National Union (MANU) em Mombaça, no Quênia, reunia 

emigrantes e refugiados de Moçambique na Tanganica. Contavam com o apoio e a proteção 

direta do Tanganyika African National Union (TANU) fundado por Julius Nyerere, a maioria 

de seus integrantes eram de origem Maconde. Em 1961, auxiliada pela Malawi Congress Party 

                                                 

102 DOCUMENTOS da Primeira Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas: CONCP, 

Casablanca 18-20 abr. 1961. Fundação Mário Soares. Casa Comum, Lisboa, [1960]. Disponível em: 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_2767/o_Pasta#!e_2767. Acesso em: 17 ago. 2018. 
103 Foi secretário geral da CONCP e Secretário das Relações Exteriores da UDENAMO, na FRELIMO e assumiu a 

vice-presidência do movimento após a morte de Mondlane. 
104 NEWITT, Malyn. História de Moçambique. Lisboa: Publicações Europa-América, 2012. p. 450. 
105 CABAÇO, 2012, p. 393. 
106 A UDENAMO mantinha relações com o Movimento Democrático Africano (MDJ) e com grupos de 

moçambicanos na África do Sul, o movimento foi para Tanganica em 1961. 
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foi organizada a União Nacional Africana de Moçambique Independente (UNAMI) composta 

por trabalhadores instalados no Malawi e liderada por Baltazar Chagonga, que em 1959 havia 

fundado, sem sucesso, no Tete, a Associação Nacional Africana. 

Esses movimentos que atuavam de forma independente, foram “pressionados por 

Kwame Nkrumah do Gana e Julius Neyrere da Tanzânia para se juntarem. Foram também 

encorajados pela CONCP”107. A unificação dos movimentos iniciou-se em maio de 1962 no 

parlamento da Tanganica, quando foi acordado entre Hlomulo Chitofo Gwambe (presidente da 

UDENAMO) e Mateus Mole (presidente da MANU) que as duas organizações juntariam suas 

forças para criar uma frente nacionalista unificada. Em junho de 1962, na conferência Freedom 

Fighters em Accra (Gana) foi anunciada a criação da Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO), junção costurada com a supervisão e o apoio da TANU e da PAFMECSA108 e a 

participação do presidente Kwame Nkrumah. A criação efetiva da Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO), com o apoio pessoal do presidente Julius Nyerere, da Tanzânia109, 

ocorreu em Dar es Salaam, em 25 de junho de 1962, com a unificação da UDENAMO, MANU 

e UNAMI, sendo eleito Eduardo Mondlane como presidente e Uria Simango como vice. 

 

2.4 LUTA ARMADA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL E A CONQUISTA DA 

INDEPENDÊNCIA. 

 

A consolidação dos movimentos de libertação em Angola, Cabo Verde, Guiné e 

Moçambique durante a década de 1960, não foi suficiente para pressionar Portugal a abrir um 

diálogo em torno das independências das colônias. Rebatia as críticas110 do crescente 

                                                 

107 NEWITT, 2012. p. 450. 
108 Formada em 1958, a Pan-African Freedom Movement for East and Central Africa (movimento Pan-africano para 

a libertação da África oriental e central) em 1962 passou a se chamar Pan-African Freedom Movement for East 

and Central Africa and South Africa (PAFMECSA), organização partidária do ideal Pan-africano de Nkrumah, 

que abrigava movimentos nacionalistas dessas regiões e defendia a necessidade de criar uma agenda política de 

combate ao imperialismo capitalista colonial. Atuou fortemente em prol da unificação dos movimentos 

nacionalistas de Moçambique. 
109 Após sua independência, a Tanzânia foi um importante espaço de organização das resistências políticas da África 

Austral, abrigando em seu território organizações provindas da África do Sul, Namíbia, Rodésia e República do 

Congo.  
110 A teoria lusa tropicalista de Gilberto Freire foi amplamente utilizada para legitimar a permanência do estado 

colonial português. 
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descontentamento de países e organismos internacionais como da OIT111 e ONU112, com o 

argumento de que a população africana gozava de plenos direitos e cidadania,113 e que ademais, 

não possuia colônias, mas sim, províncias ultramarinas que eram parte integrande da nação 

pluricontinental portuguesa114. Porém, buscando maior eficácia e efetividade em seu domínio 

pos em curso uma campanha de modernização das colônias, com a implantação de programas 

de desenvolvimento econômico e investimento em infraestrutura. Em Moçambique promoveu 

abertura de estradas, incentivou a fixação de colonos brancos115, realizou melhorias nos portos, 

instalou indústrias. Em 1969, construiu a barragem hidrelétrica116 de Cahora-Bassa117 no 

Songo, de modo a possibilitar a fixação de um considerável número de colonos e servir de 

tampão à expansão da guerrilha para o sul. De outra parte, o que predominou foi a ampliação 

do exercício da violência física, simbolizado em junho de 1960, pelo massacre de Mueda118, 

que culminou com a morte de trabalhadores macondes, desarmados que haviam se dirigido ao 

edifício da administracão para reivindicar melhores condições de vida, trabalho e salários. 

 Não obstante esse contexto hostil, Eduardo Mondlane – na condição de presidente da 

FRELIMO – empreendeu esforços para uma saída negociada que possibilitasse a independência 

de Moçambique. Recorrendo a sua experiência na ONU, Mondlane acionou diversos canais de 

diálogo com interlocutores de vários países que pudessem agregar apoio a questão da 

autoderminação moçambicana, exercendo pressão sobre Portugal. José de Jesus, em sua obra 

Eduado Mandlane, um homem a abater, apresenta um panorama desses esforços salientando a 

                                                 

111 Desde 1930 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) condenou o uso do trabalho forçado. Mesmo sendo 

signatário, Portugal manteve o recrutamento local para o trabalho coercitivo, argumentava que a prática era uma 

espécie de “pedagogia civilizatória” e não exploração humana e que as decisões da OIT eram uma ingerência em 

assuntos internos. Sobre a relação de Portugal e a OIT, ver: RODRIGUES, Maria Cristina Fernandes. Portugal e 

a organização Interacional do Trabalho (1933-1974). Faculdade de Economia da Coimbra, s/d. 
112 A resolução 1514 da Organização das Nações Unidas (ONU) de 14 de dezembro de 1960 intitulada “Declaração 

sobre a concessão de independência aos países coloniais”, garantia o direito à independência das colônias 

portuguesas. 
113 Com a abolição do Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas em setembro de 1961 as populações locais 

das colônias portuguesas passam a gozar do estatuto de cidadãos portugueses. 
114 Em 1951 a revisão constitucional substitui a terminologia colônias por províncias ultramarinas.  
115 Em 1940 Moçambique contava com 27.500 colonos, em 1960 esse número é ampliado para 97.000. 
116 O consórcio ZAMCO (Zambeze Consórcio Hidroelétrico) responsável pela obra era composto de capital Sul 

Africano, da Alemanha Ocidental, França e Inglaterra. 
117 A construção de obras de tamanha envergadura era um indicativo da metrópole de sua intenção em permanecer 

na África. 
118 O massacre de Mueda foi catalisado pela FRELIMO como uma das narrativas sobre a resistência colonial, de 

movimento reivindicativo local foi alçado a primeira incursão da causa nacionalista, sua memória foi 

permanentemente acessada durante a luta armada de libertação nacional. Não se sabe com precisão o número de 

mortos, Mondlane (1995, p. 98) em sua obra lutar por Moçambique estima que “500 pessoas foram mortas a tiros 

pelos portugueses”. De acordo com Malyn Newitt, os acontecimentos de Mueda “ajudou também a politizar o 

povo maconde, e por conseguinte, influenciou bastante o modo como se desenvolveram a FRELIMO e a sua 

campanha” (NEWITT, 2012, p. 450). 
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insistência de Mondlane pelo caminho diplomático. Sobre seu empenho diplomático, o próprio 

Mondlane salientou que foram realizadas inúmeras “tentativas para persuadir o governo 

português [...]. Mas esses esforços não lograram exito impedindo um possível diálogo. O único 

resultado foi a prisão, a censura e o fortalecimento da PIDE”119. Na medida em que as tentativas 

diplomáticas falhavam, o conflito bélico se apresentava como única opção para a conquista da 

independência.  

Somado a inflexibilidade de Salazar, o fracasso diplomático para alcançar a 

independência está ligado a dinâmica internacional do pós segunda guerra. Os Estados Unidos 

da América (EUA) nunca chegaram a assumir uma posição contundente120 pelo fim do domínio 

colonial português. Valentim Alexandre aponta que de início os EUA exerceram uma relativa 

pressão durante o governo Kennedy, “sobretudo em 1961, ano em que foi decretado um 

embargo de venda de material de guerra americano a Portugal”121. Mas no cenário da guerra 

fria Portugal era um aliado a ser mantido, pois, desde 1944 os EUA controlavam a base de Lage 

situada em Açores,vital para o controle do espaço europeu. Por estas razões, o bloqueio nunca 

foi respeitado, em especial após o assassinato do presidente Kennedy. Continuou-se a venda de 

armas, a promoção de cursos de contraguerrilha e a CIA122 seguiu intervindo nos movimentos 

de libertação, sobretudo em Angola. O embaixador dos EUA em Lisboa, Almirante Anderson, 

chegou a realizar visitas a Guiné, Angola e Moçambique em 1964, dessa visita declarou estar 

impressionado com a progresso e bem-estar das populações africanas e com a ausência de 

discriminação racial nesses territórios. 

Ainda no cenário internacional, Portugal gozava de benefícios por ser membro da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o que lhe garantia acesso às forças 

militares e armamentos, que foram desviados para combater as “guerras coloniais”. As 

operações123 eram justificadas como atos em defesa de sua integridade ultramarina, 

demandando um combate as “invasões estrangeiras”124 de comunistas. Da mesma forma, alguns 

                                                 

119 MONDLANE, 1975. p. 103. 
120 Apesar de não haver um apoio público, o posicionamento estadunidense foi pró Lisboa, conforme colocação de 

John Stockwell, ex-agente da CIA: “ao mesmo tempo que bombas Napalm americanas caiam sobe as aldeias 

angolanas, os Estados Unidos votavam a favor de Portugal na ONU e o chefe de Estado Maior da Força Aérea 

Portuguesa, general Tiago Mira Delgado, era condecorado em Washington” (MATEUS, 1999, p. 146).  
121 ALEXANDRE, 2000, p. 197.  
122 Leo Millas era pessoa de confiança de Mondlane e membro da FRELIMO, chegou a ser Secretário para a Defesa 

e Segurança, foi expulso sob acusação de manter relações com a CIA, que o teria treinado para se infiltrar no 

movimento de libertação. 
123 As resoluções da OTAN previam o uso da sua força bélica em caso de ataque a um dos seus signatários. 
124 Portugal utilizou amplamente esse argumento sustentado pelo fato da base de atuação da FRELIMO ser na 

Tanzânia. 
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países membros da OTAN, resguardados pelas resoluções do tratado, (como França, Alemanha 

Ocidental e Inglaterra), eram parceiros estratégicos dos portugueses na compra de armamento, 

espionagem e apoio diplomático internacional em votações na ONU. 

Ademais, os acordos regionais estabelecidos entre a Rodésia do Sul, África do Sul e 

Portugal125, criaram uma rede de cooperação e defesa dos interesses desses países na África 

Austral fortalecidos a partir da década de 1960 como estratégia de enfrentamento dos 

movimentos de emancipação. Foi dentro deste contexto que se criou o Exercício Alcora. 

Tratou-se de uma aliança política, econômica e militar entre os três países, que previa ações 

militares conjuntas, incluindo fornecimento de armas, espionagem e prisões de inimigos126. De 

acordo com Souto, esse era também um pacto racial que primava pela preservação dos seus 

próprios regimes na defesa de uma “civilização ocidental” na África, onde a minoria branca 

detinha o poder. Durante a guerra de libertação, os membros dessa aliança executaram diversas 

operações dentro do território moçambicano,127 além de colaborarem com fornecimento de 

armas e equipamentos a Portugal. 

O desenho geopolítico de auxílios diretos e indiretos a Portugal por parte das potências 

ocidentais, como Inglaterra e França, fez com que os movimentos de libertação ampliassem a 

necessidade de ajuda advindas dos países socialistas, “uma solidariedade interessada mas 

efectiva, traduzida em ajuda financeira, no fornecimento de armas, na formação militar, política 

e ideológica.”128. De certa forma, essa aproximação acabou por contribuir com os 

direcionamentos políticos e alinhamentos ideológicos que os movimentos independentistas vão 

adotando ao longo da luta. Sobre a relação dos países socialistas com o movimento nacionalista 

de Moçambique, Eduardo Mondlane afirmou: “a FRELIMO mantém relações cordiais com a 

maioria deles individualmente e tem recebido considerável ajuda material”129 entretanto, 

reforçava o posicionamento de não alinhamento do movimento. A ajuda econômica, o 

fornecimento de armas, o treinamento bélico, a formação universitária e a formação política de 

                                                 

125 Os acordos e as relações de Portugal com a África do Sul e a Rodésia eram realizadas em sigilo para evitar um 

maior desgaste político e diplomático.  
126 Sobre o Exercício Alcora e sua atuação em Moçambique ver: MENESES, Maria Paula; MARTINS, Bruno Sena 

(org.). As guerras de libertação e os sonhos coloniais: Alianças secretas, mapas imaginados. Coimbra: 

Almedina, 2013. 
127 Sobre o Exercício Alcora e sua atuação em Moçambique ver: MENESES; MARTINS, 2013. 
128 MATEUS, 1999, p. 127. 
129 MONDLANE, 1975, p. 163. 
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quadros contaram com a colaboração de vários países130 dentre eles: Cuba131, Bulgária132, 

Vietnã133, Coréia do Norte134, União Soviética135 e China136. Angariou ainda importantes 

auxílios de países como: Índia137, Indonésia, países nórdicos138 e Holanda139. O apoio das 

nações africanas como Marrocos140, Tunísia141, Egito142; Líbia143, Gana144, Guiné-Conacri, 

Zâmbia, Argélia145 foram decisivos, seja com apoio financeiro, diplomático, ou de formação 

militar. 

Contudo, dentre todos os países africanos, a Tanzânia foi a maior aliada do movimento 

nacionalista moçambicano, “foi a rectarguarda da FRELIMO para a guerra nas províncias 

setentrionais [...] Era aí que a FRELIMO tinha a sua sede, aí residiam os seus principais 

dirigentes, aí funcionava a sua escola”146. Seu presidente, Julius Neyrere, atuou pessoalmente 

tanto para a unificação e criação da FRELIMO, quanto para a eleição de Eduardo Mondlane147 

como primeiro presidente da frente. Neyrere foi também o responsável por estabelecer uma 

ponte de aproximação da frente com a China, advogou internacionalmente pela causa da 

independência das colônias africanas e combate aos governos de minorias brancas. 

                                                 

130 Romênia, Hungria, Checoslováquia. 
131 Prestou apoio com cursos de formação política e militar, Che Guevara chegou a visitar Dar-es-Salam onde 

encontrou-se com Eduardo Mondlane. A ajuda mais efetiva de homens e armas e formação técnica foi direcionada 

ao MPLA e ao PAIGC de Amílcar Cabral. 
132 Ajuda técnica especialmente com médicos, promoveu formação técnica militar de quadros. 
133 Envio de produtos e medicamentos. 
134 Apoio técnico, cursos de formação contribuições financeiras, bolsas de estudo. 
135 Ajuda em armas, formação técnica e treinamento. 
136 Formação militar, apoio financeiro, fornecimento de armas.  
137 A Índia já tinha um histórico de disputa com Portugal desde que ocupou em dezembro de 1961 Goa, Damão e 

Diu, territórios sob dominação colonial portuguesa.  
138 O apoio financeiro oferecido pela Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca era justificado como assistência 

humanitária destinada ao campo da saúde, educação e promoção social. 
139 Sobretudo com apoio financeiro. 
140 Onde foram ministrados os primeiros cursos de formação militar, também concedeu apoio financeiro. 
141 Abrigou e emitiu documentos para alguns dos líderes dos movimentos de libertação como Amílcar Cabral e 

Marcelino dos Santos.  
142 Apoio financeiro e diplomático, a FRELIMO tinha um escritório permanente no Cairo. 
143 Especialmente apoio financeiro. 
144 Apoio político e diplomático. 
145 A capital Argel era conhecida como a “Meca das revoluções” por ter-se tornado local de acolhimento onde 

convergiam revolucionários e exilados políticos de várias partes do mundo. O presidente Bem Bella foi o 

articulador do programa de apoio à luta de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau no âmbito da OUA. 

Para a FRELIMO, proporcionou treinamento militar, especialmente em táticas de guerrilha, o movimento possuía 

um escritório permanente em Argel, de onde publicava um boletim informativo chamado Bulletin d`information 

du bureau permanent du Front de Libération de Mozambique `a Alger (FRELIMO). 
146 MATEUS, 1999, p. 124. 
147 Como aponta José Jesus, o presidente Neyrere foi o parceiro privilegiado de Mondlane, que instalou na Tanzânia 

o quartel general da FRELIMO e o famoso Instituto Moçambicano, um centro de formação educacional, política, 

ideológica de quadros da Frente. JESUS, José Manuel Duarte. Eduardo Mondlane: um homem a abater. 

Coimbra: Almedina, 2010. p. 57. 
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A intransigência do colonialismo português em negar qualquer via para o diálogo ou 

negociação diplomática com o movimento nacionalista, acrescido do histórico relacionado às 

outras colônias portuguesas, que já estavam em guerra, eram fortes indicativos do que viria 

acontecer em Moçambique. Como afirma Samora Machel, o “massacre de Mueda, a ferocidade 

da repressão desencadeada em Angola, o reforço das forças militares colonialistas, a instalação 

da PIDE [...], tonavam evidente que a libertação nacional exigiria o recurso à luta armada”148. 

Vale ressaltar que a opção pela luta armada como meio de alcançar a liberdade era reconhecida 

como justa pela CONCP, pelo Grupo de Casablanca149 e pela Organização da Unidade Africana 

(OUA)150. A FRELIMO, em 1962, durante o seu I Congresso em Dar-es-Salam incluiu em seu 

estatuto, como legítimo, “o uso de todos os meios incluindo a luta armada para a conquista da 

independência nacional”151. Entretanto, esta nunca foi uma posição de consenso dentro do 

movimento, a escolha pela via armada impactou a frente nacionalista, alguns militantes 

chegaram a desertar da organização. 

A guerra foi iniciada em 25 de setembro de 1974, a primeira investida dos guerrilheiros 

ocorreu em uma unidade administrativa na Vila de Chai em Cabo Delgado152, seguida por 

diversas ações que espalharam a luta até o Niassa. As operações foram facilitadas por Nyerere 

que assegurou o livre trânsito dos guerrilheiros em seu território e o apoio logístico, permitindo 

um adequado abastecimento e o reagrupamento das forças. Já nas províncias da Zambézia e do 

Tete a infiltração da guerrilha foi dificultada pelo pouco apoio da Zâmbia, situação que se 

                                                 

148 FRELIMO. O processo revolucionário da guerra popular de libertação. Maputo: Departamento do trabalho 

ideológico da FRELIMO, 1977a, p. 12. 
149 As divergências políticas entre o grupo de Casablanca e Grupo de Brazzaville, prolongadas até a formação da 

OUA, é um importante norteador para compreendermos as diferentes orientações a respeito das independências 

no continente africano. O chamado grupo de Casablanca defendia que a libertação nacional dos povos ainda sob 

dominação colonial deveria ser conquistada por todos os meios possíveis. Entendiam que a liberdade dos países 

passava pelo combate ao que denominavam “neocolonialismo oportunista" e isso só seria possível com uma 

descolonização revolucionária a partir da luta armada. É importante sublinhar que a CONCP estava alinhada a 

perspectiva de Casa Blanca e que membros importantes da FRELIMO, como Marcelino dos Santos, tinham 

ligações e participação direta com a CONCP. De outro lado havia o grupo de Brazzaville, que em 1961 originará 

o grupo de Monróvia e em 1962 passou a ser a União Interafricana e Malgache cuja resolução determinava a não 

interferência em assuntos internos dos estados independentes, asseguravam a permanência das suas relações 

econômicas com as antigas metrópoles e se posicionavam contra a orientação entendida como ameaça 

“comunista” representada pelo posicionamento ideológico do grupo de Casablanca. Essas divergências 

relacionadas a diferentes perspectivas marcaram de forma geral os movimentos os nacionalistas africanos, o grupo 

de Casablanca era liderado por Nkruman, e o grupo de Monróvia por Senghor. 
150 O direito à independência e a soberania foi proclamado na carta de fundação da OUA em Addis Abeba (Etiópia), 

em 25 de maio de 1963. Em 1972, a OUA reafirmou que a luta armada era a alternativa viável para a libertação 

da África Austral, reconhecendo a FRELIMO como representante legítima de Moçambique.  
151 MUIUANE, Armando Pedro. Datas e documentos da história da FRELIMO. Maputo: Imprensa Nacional de 

Moçambique, 2006, p. 20. 
152 Outros postos administrativos militares de Cabo Delgado também foram atacados simultaneamente. 
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alterou só a partir de 1968 com a reabertura da frente de batalha no Tete, e o apoio – ainda que 

parcimonioso a princípio – do presidente Keneth Kaunda153. Este, admnistrava uma postura 

ambígua, ao mesmo tempo em que colaborava com a FRELIMO, conservava relações cordiais 

com Portugal, interessado em manter o acesso da Zâmbia ao índico pela dependência dos portos 

moçambicanos. Por sua vez, o Malawi, outro país fronteiriço, o presidente, Hasting Banda, ora 

permitia a circulação dos guerrilheiros, ora impedia o uso das suas fronteiras, conservou as 

relações diplomáticas154 com Portugal, para garantir seu acesso à via férrea Freixo-Nacala, 

importante rota de entrada e saída de produtos de seu país. 

A força bélica da FRELIMO ficou concentrada na parte Norte de Moçambique, apoiada 

fortemente na logística proporcionada pelo acesso a Tanzânia. A guerrilha não chegou avançar 

pelas províncias ao sul como Gaza, em razão das dificuldades impostas pelo aparelho de 

repressão colonial associado à atuação da Rodésia e da África do Sul. Mesmo que a guerra não 

tenha atingido integralmente todo o território, militantes e intusiastas do movimento se 

infiltraram em todas as regiões de Moçambique. Houveram constantes atividades clandestinas, 

além de deslocamentos de pessoas oriundas do Sul e do centro do país para integrar a Frente. 

A ampliação da atuação política da FRELIMO encontrou uma série de dificuldades, como 

aponta CRUZ e SILVA, “seguiu-se um período de forte repressão, marcado por numerosas 

prisões, raptos e alguns assassinatos perpetrados pela PIDE155.Vários espaços de associativismo 

foram fechados e ocorreram centenas de prisões como a de Domingos Arouca, Malangatana, 

Luis Honwana e José Craveirinha. 

Para diminuir a força da FRELIMO na região norte e travar seu avanço para o sul, em 

agosto de 1970 o governo português organizou a Operação Nó Górdio156. Uma ofensiva militar, 

chefiada pelo general Kaúlza de Arriaga, cuja operação contou com um forte ataque nos pontos 

vitais para a manutenção da guerrilha ao norte. Com um efetivo de mais de 8 mil soldados, foi 

a maior ação militar portuguesa em território moçambicano. Embora tenha resultado em alguns 

êxitos das tropas portuguesas157 a FRELIMO conseguiu realizar um importante 

redirecionamento  da guerra. De acordo com Newitt, “as forças de guerrilha retiraram-se ante 

                                                 

153 O presidente tinha por vezes um comportamento ambíguo, em alguns momentos favoreceu os rebeldes e em outros 

não permitiu o uso do seu território, chegou a apoiar a COREMO contra a FRELIMO, a FRELIMO mantinha um 

escritório permanente em Lusaka.  
154 Também conservava boas relações com a Rodésia e África do Sul. 
155 SILVA, 1998, p. 127.  
156 Em 1965 foi realizada a operação Águia no planalto dos Macondes na tentativa de eliminar a guerrilha. 
157 As tropas portuguesas destruíram as bases de Gungunhana, Moçambique e Nampula, porém, elas já haviam sido 

abandonadas pelos guerrilheiros. 
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o avanço português e mudaram-se para o distrito de Tete através do Malawi”158, 

movimentaram-se pela retaguarda da tropa portuguesa. Enquanto o esforço português se 

mantinha no Norte, a FRELIMO reorientou as suas ações para o avanço em direção ao sul. Essa 

estratégia permitiu que a guerra se aproximasse dos centros urbanos, – até então tinham 

permanecidos fora da conflito – , especialmente após a abertura da frente de combate em 

Manica e Sofala em 1972, ameaçando pela primeira vez uma região econômica com numerosa 

população de colonos brancos. 

Uma das estratégias utilizadas por Portugual para conter o avanço da guerrilha da 

FRELIMO foi a criação de aldeamentos, dominados pelo o exército. Tratou-se de um 

empreendimento organizado pelas forças armadas onde a população local de determinadas 

áreas passaram a ser compulsoriamente deslocadas159 de suas terras para outro espaços 

escolhidos de acordo com critérios militares160. Os habitantes dos aldeamentos foram 

transformados em verdadeiros escudos humanos contra as investidas do movimento 

nacionalista. A intenção era dificultar o contato do povo com a guerrilha161, tornando inviável 

o aliciamento, a doutrinação ideológica além de facilitar a vigilância e repressão da população. 

Os principais aldeamentos foram construídos nas províncias de Tete162, Cabo Delgado e Niassa, 

justamente onde a FRELIMO mantinha suas atividades de forma mais intensa. 

O governo português também utilizou as populações locais em suas tropas sucitando 

um processo de africanização das forças armadas. Esse tipo de incorporação, prática rotineira 

do império colonial desde o século XIX, foi levada ao extremo durante a guerra de libertação 

nacional. As forças militares portuguesa eram compostas pelas Forças Armadas Metropolitanas 

e pelas guarnições locais163, estas, eram constituídas por soldados africanos recrutados e 

                                                 

158 NEWITT, 2012, p. 457. 
159 Os mais de 40 mil deslocados para a construção de Cahora Bassa foram transferidos para os aldeamentos.  
160 Ao ignorar as dinâmicas locais e as especificidades geográficas e culturais em detrimento da estratégia militar, o 

estado colonial português provocou consequências desastrosas para a população. Sem o mínimo de subsistência 

assegurado, com a escassez de água e o esgotamento do solo, foi instalado um um cenário de fome e abandono. 

Os aldeamentos transformaram-se em uma espécie de campo de refugiados, apresentando “diversidade 

etnolinguística e cultural, desorganização dos elos de solidariedade, relaxamento dos mecanismos de pressão 

social e lassidão de costumes e valores”. (CABAÇO, 2009, p. 247-248). Com a desestruturação social de 

mecanismos de reprodução, aumentava a resistência da população às políticas coloniais de ruralização por via de 

aldeamentos, provocando o efeito inverso do esperado que resultou em fugas para o lado da FRELIMO e países 

vizinhos.  
161 Em uma guerra de guerrilha de tipo rural a população local é um elementar ponto de apoio para a sua sobrevivência. 

Esse assunto será mais bem debatido no terceiro capítulo. 
162 No final de 1973 contava com aproximadamente 250 aldeamentos. 
163 O Recrutamento militar da população local foi regulamentado em 1931, com a abolição do Estatuto do Indigenato, 

ao se tornarem “cidadãos portugueses”, o serviço militar obrigatório foi extensivo aos africanos. Na perspectiva 

dos africanos, muitas vezes se tornar soldado nas tropas portuguesas era simbolicamente uma forma de ascensão 

social, uma possibilidade de mobilidade, somado a esses fatores, Cabaço argumenta que o serviço militar em 
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alocados em três tipos de unidades164 diferentes: unidades regulares do exército, unidades 

especiais e unidades de milícias . Nas operações mais importantes, eram usadas basicamente as 

forças armadas da metrópole, o que segundo o antropólogo José Luiz Cabaço, deve-se a “ 

natureza da guerra, eram patentes as dúvidas do comando sobre o comportamento dos soldados 

moçambicanos”165, estes, antes de soldados, eram vistos como potenciais elementos 

subversivos. Entretanto, após a operação Nó Górdio166, com o objetivo de ampliar a ofensiva 

contra a guerrilha da FRELIMO, houve uma aumento expressivo no número de soldados locais 

nas forças militares portuguesas, além das unidades regulares e de milícia, passaram a compor 

tropas auxiliares. Estas, foram criadas sob influência do general Arriaga que, 

 

Acreditava ser possível um melhor uso da tropas africanas nas campanhas e contribuiu 

para a criação dos Grupos Especiais (GE) e dos Grupos Especiais Para-quedistas 

(GEP), enquanto os flechas (comandos negros) se constituíram como unidade 

paramilitar no seio da Direçao-Geral de Seguranças (DGS), como agora se chamava 

a PIDE. Na altura em que Arriaga deixou Moçambique em finais de 1973, mais da 

metade das forças de segurança era constituída por tropas negras recrutadas 

localmente, [...]. As unidades negras de Arriaga seriam um elemento de continuidade 

na ligação da história mais recuada de Moçambique às guerras civis na era pós 

independencia.167 

 

Apesar dos esforços empreendidos pelas tropas portuguesas com a ampliação das 

operações militares e aumento do efetivo, a guerrilha continuou a avançar. Já em 1969 “a PIDE 

reconhece que as autoridades portuguesas tinham perdido o controlo de parte das populações 

africanas, e que existia uma ocupação efetiva de territórios por parte da FRELIMO”168. Em 

1972 a ação militar da FRELIMO atingiu o centro de Moçambique, na altura da província de 

Manica, no fim de 1973, os guerrilheiros da FRELIMO atacaram o trecho da via férrea entre a 

Beira e a Rodésia, atingindo o rio Save. A chegada da guerrilha ao centro do país revelou a 

impotência de Portugal em proteger os colonos brancos que residiam nessas áreas de maior 

                                                 

algumas situações cumpria “função substitutiva de certos rituais que complementavam as cerimônias de 

iniciação” (CABAÇO, 2009, p. 257). 
164 Quadros de unidades do exército de recrutamento local em Moçambique: Batalhões de caçadores; batalhão de 

comando; companhias de caçadores; companhias de comandos; grupos de artilharias de campanha; esquadrões 

de reconhecimento; esquadrão a cavalo, efetivos totais locais empregados: 24.000 um total de 54% do exército 

português. Tropas auxiliares: 84 grupos de GEs contabilizando 3000 soldados e 12 grupos de GEP com 420 

soldados, totalizando 3420 soldados. Fonte: GOMES, Carlos de Matos. A africanização na guerra colonial e as 

suas sequelas, tropas locais: Os vilões nos ventos da História. In: MENESES, Maria Paula; MARTINS, Bruno 

sena (org.). As guerras de libertação e os sonhos coloniais: Alianças secretas, mapas imaginados. Coimbra: 

Almedina, 2013. 
165 CABAÇO, José Luís. Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. 2007. Tese (Doutorado em 

Antropologia Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 335. 
166 O general Arriaga foi o responsável pela política de ampliação do uso de africanos nas forças armadas. 

Moçambique foi a única colônia cujos soldados africanos ultrapassavam o efetivo de soldados portugueses. 
167 NEWITT, 2012, p. 457. 
168 SANTOS, António de Almeida. Quase memórias: da descolonização de cada território em particular. Alfragide: 

Casa das Letras, 2006. p. 76. 
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desenvolvimento econômico. No início de 1974 foi aberta uma nova frente na província da 

Zambézia e em seguida foram intensificadas as mobilização nos distritos de Beira e Vila Pery. 

Nessa altura, Nampula, Inhambane, Gaza e Lourenço Marques já contavam com a atuação de 

militantes da FRELIMO. 

A recessão econômica enfrentada por Portugal, a recusa em resolver a situação colonial, 

o agravamento da guerra de libertação e a falta de apoio de importantes setores como a Igreja, 

e das forças armadas, tornou insustentável a manutenção do Estado Novo. No dia 25 de abril 

de 1974, Marcelo Caetano foi destituído do poder pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), 

sendo desencadeada a Revolução dos Cravos em Portugal. Em seu lugar assumiu o general 

António Spínola. Apesar de o MFA desejar o fim da guerra, o general almejava outra saída 

propondo um referendo para decidir a criação de uma federação luso-africana incluindo 

Moçambique, cuja capital seria Lisboa. O conflito entre o governo e as forças armadas provocou 

um intenso desgaste político agravado pela crescente pressão da comunidade internacional169 

que ameaçava aumentar os embargos e interferir militarmente nas colônias. Em face da situação 

insustentável, o governo português concordou em abrir diálogo com a FRELIMO, sendo que 

as primeiras rodadas de negociação entre representantes de Portugal e do movimento 

fracassaram diante da recusa de metrópole pela independência total. As reuniões se arrastaram 

por meses com uma série de encontros informais no exterior. 

Nesse meio tempo, a FRELIMO não só recusou um cessar fogo como ampliou a atuação 

da guerrilha ao expandir a luta até a Zambézia, “ o governador geral na oportunidade advertiu 

que a situação era extremamente grave e ameaçava provocar um rápido colapso militar”170. Fato 

é, que o impasse do governo de Portugal na concessão da independência provocou uma 

degradação do poder militar com a recusa das forças armadas portuguesas em continuar os 

combates. Algumas unidades chegaram a negociar, à revelia do governo português, “acordos 

separados de cessar fogo com os guerrilheiros, nomeadamente em Cabo Delgado, e no Tete, 

respectivamente em junho e julho de 1974”171. A iminência do fim do poder português em 

Moçambique fez com que grupos de diferentes orientações políticas passassem a reivindicar 

lugar nas negociações sobre a independência e o reconhecimento como representantes da 

                                                 

169 Portugal começa a perder apoio internacional na década de 60 diante da negativa em estabelecer um canal de 

diálogo com os movimentos de libertação nacional. Essa situação foi aprofundada em 1973 com a denúncia 

realizada pelos membros da congregação espanhola Padres Burgos e publicada no jornal britânico The Times 

sobre o Massacre de Wiriamu em dezembro de 1972 realizado pelas tropas portuguesas, que vitimou dezenas de 

pessoas da povoação de Wiriamu, do distrito de Changara, na província do Tete. 
170 MATEUS, 1999, p. 140. 
171 PIMENTA, Fernando Tavares. Descolonização de Angola e Moçambique: o comportamento das minorias 

brancas (1974-1975). Goiânia: Editora UFG, 2015. p. 55. 
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população. A desordem política e a violência instalada pressionaram as rodadas de negociações 

que transcorreram entre julho e agosto em Dar-es-Salaam. O acordo final que celebrou a 

independência de Moçambique foi assinado em Lusaka no dia 7 de setembro de 1974. No 

tratado, Portugal reconheceu a independência e se comprometeu com a transferência 

progressiva dos poderes, com a mediação de um governo de transição e admitiu a FRELIMO 

como a única representante da população moçambicana. O ato público de transferência dos 

poderes e a celebração oficial da independência aconteceu em 25 de junho de 1975 em Maputo. 
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3 CAPÍTULO II - POESIA, HISTÓRIA E POLÍTICA EM MOÇAMBIQUE 

 

Ao criar as representações europeias de um mundo não europeu, o olhar imperial 

construiu um tipo de conhecimento sobre o “outro” estruturado em distinções binárias, 

reducionistas e hierarquizantes. Tal perspectiva foi utilizada para dar contorno e solidez aos 

mecanismos de dominação colonial que, acima de tudo, atendiam às ambições econômicas dos 

projetos políticos expansionistas das nações europeias. Ao longo da História foram construídas 

diferentes imagens sobre a África, em sua maioria moldadas por um olhar estereotipado, 

sustentadas por exotismos, marcadas pela crença na inferioridade dos povos africanos e 

fundamentadas em saberes advindos de um frágil conhecimento científico classificatório e 

hierarquizante. Essa construção imagética produziu um poderoso arcabouço discursivo onde se 

forjou um tipo de narrativa sobre a África em que a história, a cultura, os saberes e religiosidades 

foram relegados a um estatuto de subalternos, conforme Hernandez: “considera-se que a África 

não tem povo, não tem nação nem Estado; não tem passado, logo não tem história.”172. 

Por sua vez, Valentin-Yves Mudimbe173, compreende que os discursos produzidos pelos 

missionários, exploradores, viajantes e antropólogos erigiram uma biblioteca colonial ao 

elaborar um conjunto de discursos sobre a África, crivados de essencialismos e binarismos, que 

criaram um “regime de verdade” sobre os povos africanos. A episteme que orienta a produção 

de conhecimento (dos) africanos e (sobre) os africanos é “contaminada” por essa enunciação 

discursiva. Conforme pontua o autor, “o discurso que testemunha o conhecimento de África 

tem sido durante muito tempo [...] um “discurso de competência” sobre sociedades 

desconhecidas sem os seus próprios ‘textos’”.174 

Como apresenta Edward Said175 em Cultura e Imperialismo, esse imaginário esteve 

presente em diversas narrativas e desempenhou um papel notável na atividade imperial ao 

estabelecer e institucionalizar conhecimentos e representações. As estruturas discursivas 

ocidentais foram espaços de construções simbólicas da figura dos africanos como infantis, 

inferiores, selvagens e degradados. Essa configuração é constatada na literatura produzida sobre 

as colônias portuguesas em que se “privilegiava uma visão legitimadora da presença colonial 

portuguesa em África, sobretudo do ponto de vista imaginário, com representações mais ou 

menos marcadas da subalternidade dos africanos”176. De forma sistemática, foram utilizadas 
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58 

 

estratégias discursivas tributárias da crença na superioridade racial, cultural e civilizacional do 

colonizador português. Assim, a literatura colonial desenvolveu-se no bojo de uma 

sobreposição cultural em que o imaginário imperial eurocentrado, autorizado pelo contexto do 

domínio, elaborou uma escrita a partir de um “sistema representacional hierarquizador 

caracterizado de modo mais ou menos explicito pelo predomínio [...] de uma ordem ética, 

estética, ideológica e civilizacional”177. 

É dentro desse contexto que podemos compreender como o enfrentamento do domínio 

colonial também se deu no plano discursivo a partir das produções literárias. As contendas 

políticas foram acompanhadas pela emergência de uma literatura de confronto, de contestação 

e afirmação cultural. A construção das próprias narrativas tornou-se “o método usado pelos 

povos colonizados para afirmar sua identidade e a existência de uma história própria”178. O 

“resgate” de aspectos culturais e históricos, subalternizados pelo domínio colonial, possibilitou 

o surgimento de um pensamento cujo referente eram as realidades sociais locais. Esse novo 

ideal primou por um lócus de enunciação em que as dinâmicas e especificidades dos povos e 

culturas africanas fossem contempladas de forma positiva. O processo de ressignificação do 

que é ser africano, ser moçambicano etc., é engendrado por um desejo de liberdade que liga as 

dimensões políticas às literárias. A exaltação dos elementos nacionais na construção dessas 

narrativas sinalizava uma retomada da autonomia cultural, que “antecipava e confirmava a 

recuperação da autonomia política”179.Como apresenta Manoel Silva: 

 

A luta contra o colonialismo constituiu-se em negação da submissão secularizada e 

introjetada no espírito do colonizado. [...]. Por outras palavras, o combate configura a 

necessidade da busca de valores que afirmem o colonizado e neguem o colonizador. 

A ruptura pressupõe a recuperação da própria história.180 

 

Nesse processo de afirmação política e cultural, as certezas instituídas pelo discurso do 

poder hegemônico foram questionadas, desestabilizadas, para produzir um novo discurso com 

um viés libertador comprometido com as complexidades históricas locais. A realidade do 

escritor africano de estar à margem o colocou em condição de revelar outra comunidade 

potencial, de conceber uma nova consciência e distintas sensibilidades das outorgadas pelo 

colonizador. O espaço de transformação política é também o de insurgência artística, a literatura 

se alinha ao projeto de libertação nacional ao mesmo tempo em que edifica uma contra narrativa 
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colonial. Na busca por um lugar de enunciação, as literaturas tornaram-se lugar de resistência. 

Sua escrita – como potência transformadora – figurou como um espaço de rebelião e suas 

produções foram um ato de subversão política. 

Como explana Francisco Noa, “será pela voz dos próprios africanos, sobretudo na 

representação sobre si e sobre seu espaço vital, que a reformulação de todo um conhecimento 

ou pseudoconhecimento, profundamente cristalizado, irá ter lugar.”181 A recusa do lugar 

reservado pela lógica colonial é também a busca pelo seu lugar de pertencimento, por sua voz 

emudecida, um mergulho autorreferenciado. É importante ressaltarmos que nem tudo é uma 

resposta ao colonizador, muitas questões colocadas são uma resposta a si mesmo. O exercício 

de construção textual é o momento de confronto com tudo que fora negado pela violência 

colonial, instante de afirmação e encontro com um “eu”. A enunciação de si e a exteriorização 

do real que cerca e oprime é uma forma de dar vasão ao sofrimento, momento que se pode 

existir e reivindicar o direito imperativo de expressar a sua própria condição. 

Michele Petit, em A arte de ler ou como resistir à adversidade, pondera que em situações 

de crise, quando há o estabelecimento de mudanças brutais e violências generalizadas, os modos de 

regulamentação social e psíquica vigentes tornam-se extensamente inoperantes. Ao vivenciar tais 

rupturas violentas os indivíduos são confinados a um tempo imediato sem horizontes de 

expectativas, sem futuros, sem projetos, sem continuidades. Entretanto, as situações de crise 

“podem igualmente estimular a criatividade e a inventividade, contribuindo para que outros 

equilíbrios sejam forjados”182, como uma possibilidade de regeneração, de recomeço. Diante do 

horror, produzir arte é a reafirmação da humanidade, da existência dos sujeitos no mundo, é apostar 

no efeito transformador da escrita, é uma atitude de insubordinação frente a um real insuportável. 

Em contextos de traumas históricos a arte é um elemento que possibilita não somente denunciar o 

horror, mas também pensar a redenção. Em Moçambique – e demais países africanos – as 

manifestações artísticas se apresentaram como uma fissura por onde escoaram as expressões de 

angústia, indignação, revolta e contestações: “as canções, música e danças populares, a literatura e 

a arte constituíram meios fundamentais para o reforço da resistência anticolonial”183 mas, também, 

para restabelecer o lugar dos sujeitos e de sua humanidade. 

O processo de escrita literária dos poemas associado à luta pela independência política 

– para além das questões políticas de instrumentalização da arte – foi uma janela que 
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possibilitou exibir as feridas, expurgar as dores e construir novos horizontes. Os poemas 

figuraram como uma forma de ler o mundo, mas também, de projetá-lo; viabilizou a 

recuperação, a partir da escrita poética de um referencial diferente do colonizador e do registro 

das vivências em que se revelam sentidos, anseios, experiências, suscitando um deslocamento 

e assegurando o acesso e a posse de sua própria história, como narra o poema As palavras 

descolonizadas de Podogoma, as palavras “até aqui oprimidas pelo som e a fúria / da falsa 

superioridade colonialista”184 ao serem apropriadas e utilizadas como armas de guerra 

“destruíram os mitos / da civilização que nos oprimia / entre um deus tolo e uma bíblia-cofre”185. 

Os sujeitos colonizados têm na sua escrita uma forma de atuação no movimento de 

libertação. A construção de sentido a partir de suas narrativas é parte do caminho para a 

liberdade, a poesia criada na/pela guerra – um espaço hostil de violência generalizada – é uma 

forma de resistência, de luta. Uma estratégia para não sucumbir à corrente de destruição gerada 

pelas experiências dolorosas, um ato subversivo, uma reação à destruição, à morte e ao medo. 

O potencial criador e dessacralizador da arte resiste à violência esterilizante do colonialismo e 

da guerra, como bem nos mostra um trecho do poema de Sérgio Vieira: “em letras grandes 

escrevemos / sobre os bombardeamentos / [...] / cada bala semeou / um alfabeto / e os livros 

deixaram de ser papel, / porque dos livros / saltaram tempestades”186. Em meio à aridez da 

guerra, os poemas se entrincheiram com obstinação, teimando em existir em meio às batalhas 

proclamando seu discurso acusatório e libertador. Esse ato de resistência é entendido por 

Alfredo Bosi como momento negativo do processo dialético, em que “o sujeito, em vez de 

reproduzir mecanicamente o esquema das interações onde se insere, dá um salto para uma 

posição de distância, e, deste ângulo, se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços 

apertados que o prende”187. 

 

3.1 A LITERATURA MOÇAMBICANA E A ESCRITA DA HISTÓRIA 

 

A compreensão a respeito da formação da literatura moçambicana se encontra em 

diferentes autores, em distintas chaves analíticas. Patrick Chabal188 utiliza uma referência 
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político-temporal e divide as produções literárias entre antes e depois da independência. De 

acordo com o autor, sua formação estava ligada a uma cultura mestiça formada por grupos de 

letrados de origem urbana com participação em associações culturais e jornais. Sua escrita 

mantinha relações com a literatura europeia representada por escritores brancos que viviam em 

Moçambique, como Orlando Mendes e Luís Carlos Patraquim. Outra marca desse período é a 

elaboração de uma literatura da moçambicanidade, onde autores produziram uma literatura 

nacional vincada com o referencial das culturas locais. Também foi criada uma poética 

nacionalista e revolucionária, de forte inspiração política, ligada ao movimento de libertação 

nacional e à guerrilha. Após 1975, segundo Chabal, existe um fortalecimento da poesia intimista 

e do aumento de produções marcadas por uma ficção histórica. 

Por sua vez, Russel G. Hamilton189 defende que a literatura moçambicana passou por 

três fases de produção: na primeira, foi conduzida por indivíduos de uma burguesia indígena e 

multirracial; na segunda, a produção foi marcada pelo protesto e reconhecimento da 

importância cultural e racial local; e na terceira apresentou um viés político e combativo mais 

reformista no início, para mais tarde tornar-se revolucionária. Para Francisco Noa190, a literatura 

moçambicana pode ser compreendida a partir de cinco elementos dominantes: a) surge dentro 

do período colonial; b) é uma literatura jovem, com pouco tempo de constituição; c) reflete os 

paradoxos e ambivalências do mundo colonial; d) boa parte da sua difusão foi realizada pelos 

periódicos; e) sua produção é realizada nos circuitos urbanos. 

De sua parte, Fátima Mendonça191 propõe uma periodização da literatura moçambicana: 

de 1925 a 1947, uma produção marcada pelas contradições próprias da política de assimilação 

que expressava uma crítica ao sistema colonial e defesa da população negra de 1947 a 1964, 

quando surgiu uma nova literatura que se distinguiu pela rejeição da situação colonial e 

valorização de aspectos das culturais locais; de 1964 a 1975, a atividade literária mostra-se, de 

diferentes maneiras, comprometida com a afirmação da ideologia de libertação nacional. Ainda 

de acordo com autora, os paradigmas que orientaram a produção moçambicana no pós-

independência estão estruturados na conflitualidade do nacional versus o universal192. 
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Com efeito, todos os pesquisadores citados localizam a emergência da literatura 

moçambicana no período colonial e creditam aos círculos da cultura assimilada a 

responsabilidade de sua criação, publicação e circulação. Segundo Mario Pinto de Andrade, 

essa elite letrada emergiu “entre camadas sociais privilegiadas, pelo jogo da mobilidade vertical 

induzida pela necessidade de quadros subalternos para o exercício da vida administrativa”193. 

Pertencentes a camada de assimilados, alguns, tiveram formação educacional na Europa, em 

particular em Lisboa e Coimbra. A existência de uma elite letrada no princípio do século XX 

criou as condições para o surgimento de um importante grupo de escritores na década de 1940, 

cuja produção fundou um espaço de denúncia do colonialismo, e se afirmou como 

moçambicana: “é um movimento de emergência não só da consciência literária, mas também 

nacionalista”194. Formavam um grupo sensível aos acontecimentos políticos, sociais e literários 

de outras partes do mundo, de onde estabeleceram uma ampla rede de conexão de várias 

procedências. Incorporaram referências literárias provindas da Europa, EUA, Antilhas e Brasil, 

mas mantiveram distintas orientações estéticas. Suas produções têm como foco narrativo 

temáticas carregadas de denúncias das situações de violência, miséria, injustiça e opressão às 

quais estavam sujeitas as populações locais, contestando a legitimidade da situação colonial ao 

mesmo tempo em que exaltavam os valores culturais locais como a arte, o canto, a dança. 

Esses indivíduos formaram um importante grupo de pressão com intensa participação 

nas associações culturais, em clubes desportivos, grêmios, jornais e revistas. Grande parte das 

obras desses autores foram publicadas em periódicos como O Brado Africano195, Msaho196, A 

voz de Moçambique197 e Itinerário198. Em virtude da ligação desse grupo com essa última 

revista, Francisco Noa os nomeia de geração do Itinerário, cuja produção poética abrangeu 

temáticas sobre “questões ligadas à realidade sócio-política vivida em Moçambique num tom 

de revolta contra o colonialismo, de denúncia das arbitrariedades e injustiças geradas pela 

dominação”199. Noa apresenta alguns dos nomes pertencentes a esse grupo de escritores: 

Fonseca Amaral, Noémia de Sousa, José Craveirinha, Orlando Mendes, Virgílio Ferreira, 

Aníbal Aleluia, Rui Knopfi, Rui Nogar dentre outros. Na década de 1970 a produção literária 
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desse grupo encontrou na revista Caliban200, coordenada por Rui Knopfi, Grabato Dias e 

Eugénio Lisboa, um importante espaço de publicação. O surgimento da literatura moçambicana 

coincidiu com a emergência de uma consciência nacionalista, sendo que a futura nação 

moçambicana nasceu, inicialmente, da utopia dos poetas, conforme salientou Leite: “a 

nacionalidade literária precede normalmente a nacionalidade política”201, a literatura se 

alimenta da atmosfera política, social e cultural do seu tempo, na partilha do comum antecipa 

nas letras as batalhas que serão travadas na luta armada. 

Mario Pinto de Andrade fez referência a esse período de atividade literária como uma 

“noite grávida de punhais”202, onde o fenômeno poético é delineado por uma ideologia de 

revolta, protesto e formação de uma consciência nacional. Em Moçambique, essa literatura foi 

escrita entre o final de 1940 e durante as décadas de 1950 e 1960, valendo-se de elementos 

culturais locais de afirmação nacional em suas narrativas, absorveu as agitações por mudança 

social e lançou um prelúdio de libertação. Entretanto, de acordo com Andrade, essa publicação 

é realizada em um espaço circunscrito em língua portuguesa cujo texto não atinge quem seria 

seu público-alvo. Ideia semelhante nos apresenta Eduardo Mondlane ao refletir sobre a 

realidade moçambicana203, ocasião na qual observa que “quando Craveirinha e Noémia de 

Sousa escreveram as suas eloquentes denúncias do colonialismo, não foram lidas pelas pessoas 

para quem e sobre quem escreveram”204. Apesar desse distanciamento em relação a ampla 

maioria da população, essa produção foi importante por transformar a opressão vivenciada em 

sentimento de revolta daqueles que estavam em processo de ruptura com o assimilacionismo 

colonial, existiu uma relação direta entre a produção desse grupo com o momento político 

vivenciado. 

Com o aumento das proibições e violências, em especial após a consolidação da 

FRELIMO em Moçambique, nota-se que os textos literários “tornam-se aberta e 

conscienciosamente políticos interessados, sobretudo, com a mensagem política”205. Na 

literatura a política se converte em uma temática central em grande parte das composições 

literárias. A proximidade da atividade literária com a política e sua consequente repressão fez 

com que as produções de fundo nacionalista fossem “forçosamente, cada vez mais 
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subterrânea”206.Formou-se uma rede clandestina que possibilitou a produção e circulação dos 

textos e das ideias nacionalistas: “poemas revolucionários destinados a comprometer autor e 

leitor, circulavam sorrateiramente na Beira e em Lourenço Marques entre militantes e 

simpatizantes da causa nacionalista”207. A atuação de parte dos escritores não ficou apenas no 

âmbito das letras, mas se estendeu também para a prática política208: muitos integraram a frente 

nacionalista e colocaram o domínio da escrita literária à disposição do movimento de libertação. 

A edificação da literatura “acompanha a construção de um novo poder político, primeiro 

clandestino e, depois, triunfante. Os homens que escrevem são os mesmos que pensam e que 

politicam209. 

A escrita das obras literárias engendrou a construção de um sentido histórico, com uma 

preocupação deliberada em criar um referencial que “por constrangimento da história, foram 

esquecidos ou foram estrategicamente obscurecidos”210. Essa característica assumida pela 

literatura tem relação com a experiência colonial, de acordo com Rita Chaves, “como herança, 

o colonialismo deixava uma sucessão de lacunas na história dessas terras e muitos escritores 

[...] parecem assumir o papel de preencher com o seu saber esse vazio que com a consciência 

vinha desvelando”211. Essa empreitada consistiu em um esforço para elaborar uma reflexão 

sobre a experiência dos sujeitos africanos no tempo, que fossem dissociadas do conjunto de 

referências discursivas imperiais conceituadas por Mudimbe como biblioteca colonial.212Em 

parte, essa produção é uma resposta necessária às narrativas criadas pela situação colonial com 

seus discursos e práticas que negaram a historicidade dos povos africanos, mas também, a 

possibilidade da construção de um sistema de (auto) representação social e uma forma de 

conhecimento. 

As produções literárias assumiram uma dimensão historiográfica ao operar com 

mecanismos de construção e de interpretação do passado213. O objetivo era confrontar e 
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subverter a versão hegemônica dominante e criar uma narrativa elaborada a partir da referência 

do “eu” colonizado. Executaram simultaneamente movimentos de ruptura e construção, de 

afastamento e afirmação, uma narrativa que, ao incorporar a perspectiva histórica e cultural, faz 

“da escrita não só um ato cultural, mas político”214. Como salienta Francisco Noa, a história 

“tem interferido de forma decisiva na literatura, dando-lhe não só o assunto fundamental, mas 

também o método fundamental de interrogação”215. A emergência dessa escrita articulada a 

uma chave histórica possibilitou desvelar o não dito, o silenciado e conferir novos sentidos à 

história de Moçambique. 

A literatura moçambicana respondeu a necessidade de englobar um tipo de saber que 

incorporasse aspectos históricos, uma produção caracterizada pela invocação de diferentes 

tempos, lugares, sujeitos e experiências A literatura fez-se baluarte da reconstrução de um 

passado, de uma reflexão do presente e de uma narrativa que produziu um sentido histórico. 

Conforme pondera Francisco Noa “falar de um conhecimento adstrito às literaturas é [...] 

acentuar a sua legitimidade como sistemas que devem ombrear com outros sistemas num plano 

de paridade que não invalida a sua especificidade”216. As narrativas produzidas nesse espaço de 

fronteira discursiva apontam para um deslocamento não hierárquico de saberes, que nos leva a 

compreender a literatura como um lugar de conhecimento com um profundo sentido social. 

Sobre essa questão, Noa defende que: 

 

Mesmo que obedecendo a princípios não convencionais ou postos em causa pela 

racionalidade cartesiana, científica e tecnológica do Ocidente, trata-se de um 

conhecimento que, com fortes ligações a uma tradição própria, inventaria e aplica 

informações desenvolvidas localmente sobre as mais diversificadas realidades e 

atividades [...]. O conhecimento e os saberes representados nas literaturas africanas 

estão, muitas vezes, em contraposição a lógicas cartesianas, sem que necessariamente 

caiam no exotismo. Significam por isso, a instituição e reinvindicação de outras 

racionalidades, expressão de um território cognitivo e identitário específico. Com eles, 

abriram-se outras e novas possibilidades de fazer mundos e recriar imaginários.217 

 

Patrick Chabal em Vozes Moçambicanas, aponta que literatura e história em 

Moçambique são inextricavelmente entrelaçadas218, os conhecimentos são conectados a um 

ponto da literatura que precisa ser considerada como uma fonte primária dos acontecimentos. 

Por sua vez, Nelson Saúte em seu artigo Escrever e (Sobre) viver em Moçambique apresenta 

                                                 

214 NOA, 2015, p. 15. 
215 MENESES, Maria Paula; RIBEIRO, Margarida Calafate. Cartografias literárias incertas. In: RIBEIRO, Margarida 

Calafate; MENESES, Maria Paula (org.). Moçambique: das palavras escritas. Porto: Edições Afrontamento, 

2008. p. 11. 
216 NOA, 2015, p. 68. 
217 NOA, 2015, p. 73-74. 
218 CHABAL, 1994, p. 8. 
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uma reflexão sobre como a poesia moçambicana criou um tipo de conhecimento ao 

compartilhar um espaço relacional com a história e a política. Ao se referir de forma específica 

às poesias de combate ligadas ao movimento nacionalista, salienta a veia histórica que esta 

publicação carrega e a sua importância historiográfica. Cito: 

 

A nossa literatura não poderá, por conseguinte, dissimular a sua proximidade com a 

história. Talvez seja excessivo o peso da história sobre os ombros dos escritores, 

talvez seja até desconfortável. Mas é preciso aludir às circunstâncias e ao tempo: 

naquele momento cabia à literatura uma missão constituinte, por assim dizer. Foi esta 

a sua missão histórica de construção da nação moçambicana, da identidade 

nacional.219 

 

A literatura moçambicana, enquanto lugar de construção de um conhecimento, funda 

uma historicidade conectada com o tempo e a materialidade da vida social. Como lembra Noa, 

“o primado da realidade tem, nas artes africanas, um profundo poder estruturante”220. Nesse 

sentido, as poesias de combate precisam ser analisadas a partir do forte componente histórico 

que marca suas produções e do caráter operacional assumido por uma consciência histórica. 

São uma forma de leitura do tempo, uma narrativa que captura a história. A poesia foi, enfim 

lugar de enunciação das vozes sociais que pautavam sua poética a partir dos condicionantes 

históricos de seu tempo. 

A literatura enquanto espaço do vivido e do imaginado e lugar das experiências sensíveis 

nos períodos revolucionários reverbera as tensões e contradições de sua época e dos aspectos 

das mudanças estruturais em curso. Se por um lado não podemos desvincular a literatura e seus 

diferentes gêneros da vida política de seu tempo e da realidade social na qual ela se insere, por 

outro, a obra literária não deve ser reduzida a uma construção real da vida social. Isso significa 

não subordinar a literatura ao papel de demonstrar as lógicas sociais, suas produções e 

contradições a partir de uma compreensão mecanizada entre arte e sociedade. Conforme 

Adorno, “a referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais 

fundo para dentro dela”221. Toda criação literária é histórica, diz respeito a uma sociedade, 

sentimentos, anseios, projetos, um conjunto de referências construídas que podem ser 

temporalmente localizadas e compreendidas. 

 

                                                 

219 SAÚTE, Nelson. Escrever e sobreviver em Moçambique. In: RIBEIRO, Margarida Calafate; MENESES, Maria 

Paula (org.). Moçambique das palavras escritas. Porto: Edições Afrontamento, 2008, p. 225. 
220 NOA, 2015, p. 69. 
221 ADORNO, Theodor W. Notas de literatura I. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 66. 
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3.2 SENTIDOS HISTÓRICOS E LITERÁRIOS DA POESIA DE COMBATE EM 

MOÇAMBIQUE 

 

Em Os condenados da terra222, Frantz Fanon argumenta que a obliteração da cultura 

nacional nos estados colonizados engendrada pela dominação colonial que, em sua forma total 

e simplificadora, estabeleceu estruturas de legitimação – administrativa, jurídica, espacial e 

cultural – que visavam assegurar o estatuto de inferioridade das sociedades subjugadas. Esse 

quadro passou a ser alterado com as explosões de revoltas internas com a pressão exercida pelas 

mudanças políticas no cenário internacional e, sobretudo, pelas tensões geradas pelas 

contradições do próprio colonialismo. Além disso, os países africanos apresentavam um novo 

desenho histórico e político no qual se fortaleceu o processo de construção da consciência 

nacional. Essas mudanças impactaram de forma incisiva os domínios da literatura e os temas 

nacionalistas começaram a aparecer de forma crescente nessas publicações muitas vezes aliadas 

a luta de libertação. De acordo com Fanon, essas transformações estruturais propiciaram a 

criação de uma literatura nacional de combate, assim compreendida pelo poder de convocar 

“todo um povo à luta pela existência nacional [...] porque informa a consciência nacional, dá-

lhe forma e contornos e lhe abre novas e ilimitadas perspectivas. Literatura de combate, porque 

assume, porque é vontade temporalizada”223. 

No prefácio de sua obra O canto armado. Antologia temática de poesia africana II, 

Mario Pinto de Andrade propõe uma distinção entre poesias e poemas de combate. O autor 

compreende que a poesia de combate é uma espécie de “espírito de força poética” presente na 

resistência ao colonialismo e que assume sua manifestação material em todas as expressões 

culturais coletivas como os cantos, músicas danças, literaturas, histórias e as narrativas 

tradicionais. Essa poesia tem um caráter permanente nas sociedades africanas, é o “espelho que 

reflete a imagem ampliada da resistência dos povos contra a opressão e também o farol que 

guia a longa marcha para a liberdade”224. Sua existência é tão antiga quanto a presença colonial, 

está presente nos países africanos exercendo múltiplas influências em diferentes realidades, 

como pondera o autor: “a poesia africana de combate se caracteriza por uma temática pan-

africana”225 que ultrapassa as referências locais e se reporta a outras experiências africanas e 
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diaspóricas, transnacionais e transcontinentais, uma forma de resistência conectada a múltiplas 

experiências. 

No que se refere aos poemas de combate produzidos nas colônias portuguesas a partir 

da década de 1960, Mario Pinto de Andrade lhes trata como moderna poesia de combate e 

esclarece que essa atividade poética contou com a produção de autores com experiência 

literária, mas também foram “surtos espontâneos, ao nível da criação coletiva, ou, por vezes, 

de esporádicas manifestações rudimentares”226, escritas a partir de registros individuais e 

coletivos O autor caracteriza essas narrativas poéticas como composições “situadas num tempo 

bem determinado e no espaço concreto da região libertada”227. A natureza de sua produção teria 

feito com que sua temática gravitasse entre a confiança no partido, a fé no poder das armas e a 

certeza da vitória revolucionária. Foi uma poesia de evocação espontânea da realidade, do 

cotidiano da guerra, que traduziu a determinação do homem de combate com ênfase na força e 

esperança, inspiradas pelo ideal da luta armada entre as camadas da população. 

Em Lutar por Moçambique228, Eduardo Mondlane argumenta que a arte foi objeto de 

repressão durante o domínio colonial português, mas que se configurou como um dos maiores 

espaços de resistência, ao criar formas “subterrâneas” de sobrevivência. Com a luta de 

libertação, em particular nas zonas libertadas, houve um ressurgimento de práticas culturais 

silenciadas pelo colonialismo como canções, danças e artes plásticas. A vivência da guerrilha 

possibilitou o contato com culturas diferentes oriundas dos diversos povos de Moçambique e 

de países que apoiavam a causa nacionalista. As expressões culturais experimentaram um 

intercâmbio de referências, técnicas e temas que influenciaram as produções que eram feitas, 

sobretudo nas zonas libertadas, como é o caso da literatura de combate. 

Essa “explosão poética” ocorrida nas áreas controladas pela FRELIMO, de acordo com 

Mondlane, está relacionada, dentre outros, a dois fatores: ao processo de alfabetização 

concretizado nas zonas libertadas, e à formação técnica e política que acontecia nas escolas 

militares da FRELIMO ou em países parceiros. O acesso e o aperfeiçoamento da escrita e da 

leitura promoveu um novo significado às produções literárias incentivando setores da 

população a lerem sobre si e a escrever suas histórias, podendo transformar-se em sujeitos da 

escrita e em escritores de poesia. Mondlane argumentou: “a distância entre o intelectual e o 

resto da população está a desaparecer. E isto trouxe uma nova dimensão à poesia política, que 
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perdeu o seu tom de lamento e adquiriu um novo fogo revolucionário”229. Os ideais políticos e 

ideológicos da frente nacionalista e a experiência da guerrilha forjaram uma poesia militante, 

cuja essência libertária estava comprometida com a construção de uma cultura revolucionária. 

As introduções da Antologia da Poesia de Combate I, II e o prefácio da Antologia da 

Poesia de Combate III, organizadas pelos órgãos da FRELIMO enquanto publicações oficiais, 

nos oferecem a perspectiva do movimento sobre esta literatura. Esses textos vão ao encontro 

do pensamento de Mondlane no que tange a ideia de que a luta de libertação nacional 

transformou as relações da população local com as artes, que deixaram de ser privilégio de uma 

elite e passaram a pertencer ao povo como a expressão máxima dos anseios da população local. 

Para a FRELIMO, a energia criadora sufocada durante o domínio colonial é também libertada 

no processo de luta de libertação nacional e como consequência, o povo passou a produzir em 

todos os campos, inclusive na arte. Os poemas de combate, nesse sentido, seriam frutos diretos 

da revolução. Posição semelhante encontra-se em Frantz Fanon quando afirma que 

“apreendemos, às vésperas do combate decisivo para a libertação nacional, a renovação da 

expressão, o renascimento da imaginação”230. 

A FRELIMO concebe a poesia de combate como uma expressão revolucionária, uma 

vanguarda da luta, um braço armado. De acordo com esse entendimento, a literatura “não é 

apenas uma necessidade literária, antes faz parte do equipamento revolucionário”231. O sentido 

da produção poética é inteiramente ligado aos domínios da guerra; a escrita do poema é a escrita 

da guerra, os poemas são tomados como a voz do povo em marcha para a liberdade, “há [uma] 

identificação absoluta entre prática revolucionária e a sensibilidade do poeta”232. A relação 

entre o movimento e as poesias de combate é vista como duas faces de uma mesma moeda, 

defendendo-se inclusive a confluência entre a história da FRELIMO e a insurgência da poesia 

de combate. Essa ideia é explicitada na introdução do segundo tomo. Cito: “esta segunda edição 

de poemas é obra da FRELIMO e faz parte da história da FRELIMO”233. 

A importância atribuída pela FRELIMO à poesia de combate aparece em vários 

momentos, nos próprios poemas da antologia. Tanto no primeiro quanto no segundo volume há 

textos que fazem referência ao valor da poesia de combate, como em Farol da liberdade, em 

que ela é compreendida como a anunciadora da liberdade: “[...] / Sobre as asas da poesia / Aqui 
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nos trouxe a liberdade /”234, ou como em Poema ainda por escrever, em que a poesia de combate 

é representada como testemunha da experiência da luta de libertação, lugar onde se guarda a 

memória da edificação da nação: “Eu gostaria de ser capaz / de escrever um poema / [...] / Um 

poema que lembrasse / os heróis sacrificados: / com os corpos construíram a ponte / necessária 

/ que nos levou à vitória /”235. No terceiro volume a apologia à poesia de combate ganha mais 

força. Nesta edição, uma das quatro partes do livro é direcionada aos poemas que exaltem os 

poetas e a poesia de combate; é celebrada a intensa relação entre poema e luta de libertação 

como evidencia o trecho a seguir: “Poemas escrevem-se com sangue / [...] / Escrevem-se depois 

de sofrimentos / Depois de tristeza, depois de alegria, / Escrevem-se no combate, no sacrifício 

/ [...] / Escrevem-se na esperança ou na vitória / Escrevem-se para lembrar o Passado / Para 

prever o futuro/ [...]”. 

Para Manuel Ferreira, em Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa II, essa é uma 

literatura acontecida no campo da luta armada, produzida por “guerrilheiros que assinam 

poemas ou poetas combatentes que se tornam guerrilheiros”236. Nasce das atribulações geradas 

pelo momento de mudança social e o sentido da sua escrita aponta para a construção de um 

novo equilíbrio: “é uma literatura de protesto, de militância revolucionária, plasmada do 

sentimento nacional de quem é explorado, reprimido, colonizado”237. No prefácio da antologia 

As armas estão acesas nas nossas mãos, Papiniano Carlos aponta que as poesias de combate 

foram um instrumento de sensibilização da consciência coletiva, fruto da energia criadora do 

povo, uma narrativa que exaltava a luta de libertação e a edificação de uma nova pátria. Segundo 

o autor, é evidente que “o canto e o poema foram, ao lado da arma e da enxada, um instrumento 

de reconhecimento colectivo, de integração, de crescimentos no espaço ideológico que a 

FRELIMO rasgava e semeava do Rovuma ao Maputo”238. 

Em Literatura africana, literatura necessária239, Russel Hamilton atribui às condições 

históricas locais e globais – movimentos nacionalistas africanos e luta armada – a emergência 

da literatura de combate em Moçambique. Alinhado à perspectiva de Mario Pinto de 

Andrade240, também sublinha que esta produção precisa ser pensada como circunscrita a um 
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tempo e uma realidade, uma vez que “na medida em que responde a um evento político 

específico em determinado momento histórico, o poema é circunstancial e talvez transitório 

[...]”241. Para o autor, essa literatura serviu aos objetivos da revolução, uma arma política que 

desempenhou uma função social de mobilização das massas e consolidação de uma consciência 

nacional. A partir da análise dos poemas de Marcelino dos Santos, cuja linguagem empregada 

é nomeada de didactico moralística242, o autor defende a ideia de que essa produção criou um 

gênero novo que ele conceitua de “poema-comunicado, ou, melhor, o poema-panfleto”, 243 cuja 

mensagem política e ideológica é estruturada na forma de um poema. 

Maria-Benedita Basto em seu livro A guerra das escritas. Literaturas, nação e teoria 

pós-colonial em Moçambique, analisa a poesia de combate e seu papel de narrar a nação a partir 

da natureza da escrita em sua dimensão pedagógica e performática na constituição do modelo 

de nação literária e política. Para a autora, a literatura de combate se apresenta como uma das 

primeiras produções de narração da nação “que nas formulações da FRELIMO é baseada sobre 

o postulado de uma correspondência entre luta de libertação e nação moçambicana, de um lado, 

e entre poesia de combate e poesia moçambicana, de outro”244. A construção analítica da 

referida pesquisa é centrada em particular no primeiro volume e na sua reedição,245 de 1971. 

Em seu estudo lança mão de documentos e jornais para demonstrar outras experiências poéticas 

que traduziram diferentes experiências das instituídas pela FRELIMO e como estas foram 

excluídas do processo de canonização do partido. 

Em sua tese de doutorado A gravitação das formas: gêneros literários e vida social em 

Moçambique (1977-1987)246, Ubiratã Roberto Bueno de Souza investiga as imbricações que o 

contexto histórico, político e social de Moçambique incidem sobre a produção literária. Seu 

trabalho partiu da análise dos dois primeiros volumes da antologia Poesia de Combate 

publicada pela FRELIMO e da obra Ualalapi de Ungulani Ba Ka Khosa. De acordo com o 

autor, a predominância da poesia enquanto gênero literário até o imediato pós-independência é 

invertida para uma maior produção de romances, sobretudo após a década de 1980, os rumos 

históricos da independência e falência do modelo de estado socialista são compreendidos como 

                                                 

241 HAMILTON, 1984, p. 52. 
242  HAMILTON, 1984, loc. cit. 
243 HAMILTON, 1984, loc. cit. 
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245 A autora compreende que as modificações operadas entre a primeira e a segunda versão do primeiro volume do 

Poesia de Combate fazem dessa segunda obra uma publicação diferente. 
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um marco fundamental para a alteração dessa panorâmica. O pesquisador defende a ideia de 

que a escrita da prosa se produziu “pela negativa”247 das referências da poesia de combate, seu 

fortalecimento coincidiu com um esgarçamento do modelo revolucionário literário que 

provocou distensões da fórmula oficial e permitiu a variação dos gêneros literários. Na primeira 

parte da tese nomeada Consenso e Unidade é analisado como as poesias de combate, ao 

refletirem as orientações políticas e ideológicas da FRELIMO e do seu ideal de nação, 

tornaram-se a “correspondência estética da centralidade do Estado”, fato que impactou as 

produções subsequentes. 

 

3.2.1 Antologia de poemas de combate da FRELIMO: estrutura e temas 

 

À primeira vista, os poemas de combate podem parecer fruto de uma produção 

homogênea, uma espécie de criação em massa, um tipo de “bloco ideológico”, que atenderia ao 

pensamento unívoco da FRELIMO. Entretanto, uma análise atenta mostra que esta literatura 

foi um espaço ambivalente, de pensamentos e ideias por vezes conflitantes, com tensões e 

contradições que muitas vezes se sobrepuseram ao controle ideológico da frente248. É possível 

perceber diferenças entre as produções em pelo menos dois níveis: espacial, entre aquelas que 

foram escritas pelos quadros em Dar-es-Salam e aquelas produzidas em meio a guerrilha nas 

zonas libertadas e nas escolas de formação; e em termos de temporalidade entre as escritas no 

início da luta da luta armada em 1964; as escritas próximas e após o segundo congresso da 

FRELIMO em 1968; e após a independência em 1975. Em consonância com essa perspectiva, 

Basto249 aponta para diferenciação de dois lugares de produção dessas narrativas: as que eram 

produzidas pelas instâncias centrais e editadas em Dar-es-Salam, na Tanzânia, onde a 

FRELIMO tinha a sua sede e as elaboradas em um quadro local pelos militantes de base, médios 

e pequenos quadros que estavam no campo de preparação político-militar. Pires Laranjeira 

converge com esta posição, afirmando que “existe uma nítida demarcação entre a poesia de 

                                                 

247 SOUZA, Ubiratã Roberto Bueno. A gravitação das formas: gêneros literários e vida social em Moçambique 

(1977-1987). 2018. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 50. 
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FRELIMO que continha os periódicos que circularam durante a guerra de libertação em que tais poemas foram 

publicados. Até o momento não há uma obra que tenha realizado uma recolha e/ou sistematizado todos os poemas 

de combate. 
249 BASTO, 2006. 
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guerrilha ou de combate feita por militantes com instrução diminuta e a poesia elaborada por 

quadros políticos e intelectuais”250. 

Da recolha de parte dessa produção, a FRELIMO fez uma seleção e publicou uma 

antologia da Poesia de Combate que possui três tomos, no total de 121 poemas251. O primeiro, 

publicado em 1971 (houve uma reedição desse tomo com algumas modificações nomeado de 

poesia de combate I em 1979)252, o segundo em 1977253 e, finalmente, em 1980 o terceiro 

volume. A primeira publicação de Poesia de Combate – e sua reedição – foi realizada pelo 

Departamento de Educação e Cultura e os dois tomos seguintes (II e III), foram editados e 

publicados pelo Departamento de Trabalho Ideológico do partido. A análise dessas obras nos 

permitiu verificar que a FRELIMO organizou o material selecionado de modo a criar um 

sentido evolucionista da sua produção, uma vez que a antologia é organizada e apresentada 

como um tipo de construção narrativa da própria história do movimento de libertação nacional. 

A divisão em três tomos corresponde aos três momentos distintos dessa produção e os três 

principais momentos da FRELIMO: sua consolidação, a prevalência do direcionamento 

ideológico e a vitória da luta254. 

                                                 

250 LARANJEIRA, Pires. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta, 1995. p. 

295. 
251 Não é possível assegurar a informação de quantos poetas diferentes escreveram esses poemas. O fato de assinarem 
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integral dessa informação (um mesmo autor pode ter usado mais de uma assinatura). Entretanto, é possível 

verificar 85 nomes diferentes que assinam as poesias. Pelo motivo já mencionado, também não foi possível 

identificar a quantidade exata de quantos desses escritores eram mulheres. Sobre o fato de alguns poemas serem 

assinados anônimo ou FRELIMO, Maria- Benedita Bastos e Ubiratã de Souza apresentam uma reflexão sobre a 
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Maria-Benedita. A guerra das escritas: literatura, nação e teoria pós-colonial em Moçambique. Lisboa: 

Vendaval, 2006; SOUZA, Ubiratã Roberto Bueno. A gravitação das formas: gêneros literários e vida social em 

Moçambique (1977-1987). 2018. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
252 Em sua obra, Maria-Benedita Basto realiza uma análise comparativa entre as edições de Poesia de Combate de 

1971 e a Poesia de Combate de 1979. A autora discorda das interpretações que compreende a segunda publicação 

como uma reedição da primeira, sustenta que “apesar de conterem exatamente os mesmos poemas, os dois livros 

não são iguais. Na edição de 1979 a ordem original foi completamente alterada [...] e as ilustrações substituídas”. 

A autora apresenta uma comparação da ordem dos poemas e relata as modificações de ordem estética, com a 

substituição dos desenhos por fotografias. Seu argumento é que as duas obras não comunicam as mesmas coisas, 

“Essas alterações apontam claramente para o novo público, o novo tempo, as novas urgências.”. (BASTO, 2006, 

p. 124). 
253 De acordo com Maria-Benedita Basto, “a edição de Poesia de Combate 2 só saiu em abril de 1978” (2006, p. 58). 

A confusão dos anos, segundo a autora, deve-se ao fato da edição não constar data de publicação e o texto de 

apresentação menciona-se 1977. Entretanto, neste estudo, optamos por usar a data comumente referenciada de 

1977.  
254 Esse tema será desenvolvido nos próximos capítulos.  
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No tomo I da Antologia da Poesia de Combate255, constam 23 poemas, todos publicados 

entre os anos de 1966 e 1968256 no jornal 25 de setembro. De forma geral os textos fazem 

referência ao passado colonial ressaltando os sofrimentos, violências e humilhações que os 

moçambicanos viveram durante o domínio português. Além da ênfase na denúncia, a imagem 

do colonialismo é construída como sendo um inimigo comum que tinha de ser combatido por 

todos os moçambicanos. É dada atenção especial à figura dos combatentes que dão a vida pela 

libertação nacional, heróis anônimos que tiveram uma morte heroica e gloriosa. Os poemas 

carregam um chamado à luta, uma convocação para que a população se juntasse ao movimento 

e lutasse por sua liberdade. Há uma forte presença dos elementos da natureza que passam a 

compor o cenário descrito, ora como mais um dos obstáculos a serem superados, ora como parte 

integrante das forças que estavam do lado dos guerrilheiros. 

 

Figura 1 – Capa do volume 1 da antologia de poemas de combate da FRELIMO 

 

Fonte: FRELIMO (1974) 

 

O segundo volume é caracterizado por uma presença da temática política-ideológica de 

forma mais enfática. Permanece a construção narrativa do colonialismo como mal comum a ser 

                                                 

255 Ver tabela com a relação dos autores, títulos e ano de publicação do volume I no Anexo 4. 
256 Originalmente nesse volume não aparece a data de duplicação dos poemas. As datas aqui apontadas foram 

indicadas na obra de Basto (2006, p. 227). Todavia, não foi possível localizar o ano de publicação de 4 poemas. 

 



75 

 

combatido e, por isso, fator de união entre os moçambicanos. A lógica da revolução está mais 

efusiva nessas publicações, os textos se situam em um lugar de fronteira flertando com normas 

e prescrições comportamentais, moralizantes. Engloba uma dimensão temporal que abarca 

poemas escritos entre os anos de 1961 a 1977257, no total de 58,258 grande parte composta por 

membros do alto escalão político da FRELIMO259. Pela primeira e única vez – dentre os 

publicados nos três volumes da antologia – encontramos poemas assinados pela FRELIMO. 

Permanecem os poemas que tratam das dificuldades da guerrilha e da bravura dos combatentes 

que dão sua vida pelo ideal de liberdade, das angústias da guerra e do sofrimento pela violência, 

opressão e humilhação do colonizador. A FRELIMO é representada como o único guia para a 

independência e para a constituição de uma nação livre e a luta armada como via para conquistar 

a libertação. Nessa seleção é possível observar os delineamentos ideológicos do movimento, 

críticas contundentes ao capitalismo e imperialismo, vislumbramos a crescente tendência ao 

pensamento socialista e as ideias do “homem novo”. Nesse segundo tomo encontramos críticas 

ao “tribalismo” e “obscurantismo” e referencias entusiasmadas às zonas libertadas. Outro 

elemento de destaque nesse tomo são as figuras dos heróis, poemas que fazem homenagem a 

Eduardo Mondlane e Josina Machel. 

 

                                                 

257 Essa produção poética tem uma forte ligação com a guerrilha, entretanto, nesse segundo volume foram incluídos 

um poema de Fernando Ganhão de 1961 e um de José Craveirinha de 1962, ambos escritos antes do início da luta 

armada.  
258 Ver tabela com relação dos autores, títulos e ano de publicação do volume II no Anexo 5. 
259 Nove escritores que pertenciam aos altos quadros da FRELIMO assinam um total de 31 poemas.  
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Figura 2 – Capa do volume 2 da antologia de poemas de combate da FRELIMO 

 

Fonte: FRELIMO (1977b) 

 

Como apresenta o texto de introdução, o objetivo do tomo III é apresentar os novos 

poetas de Moçambique e a nova literatura produzida após a independência nacional. A poesia 

como metáfora mostra as cicatrizes que o país carrega: vestígios de uma luta vitoriosa, mas, 

que deixou marcas permanentes. Elementos do passado são invocados ao mesmo tempo em que 

se caminha por uma trilha que leva ao futuro, sendo a poesia convocada para partilhar seu 

testemunho, compartilhar a sua experiência, mas também para manter viva a memória. Esse 

volume260 é composto por 46 poemas. 

O tomo foi divido em quatro partes: a primeira, O poeta e a vida, apresenta uma espécie 

de homenagem à poesia de combate e constrói uma imagem em que poemas e poetas são 

legítimos combatentes da luta de libertação nacional, soldados incansáveis que travaram uma 

longa e árdua guerra contra o inimigo colonial. É reiterado o papel didático da poesia para a 

consolidação da revolução popular, o sentido bélico das produções continua, os poemas não 

“abandonam as armas” seguindo as palavras de ordem. A segunda parte, As crianças, é uma 

metáfora da nação que acaba de nascer e que se projeta para o mundo. É também um chamado 

à esperança representada por aqueles que têm a oportunidade de crescer em um país livre. 

                                                 

260 Ver tabela com relação dos autores, títulos e ano de publicação do volume III no Anexo 6. Na tese de Souza (2018, 

p. 98), o autor atribui 8 poemas da coletânea de autoria de Armando Guebuza, entretanto, são apenas 7. 
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Ademais, os poemas dão importância à transmissão de experiência e salvaguarda da memória 

da guerra. Por sua vez, a terceira parte, Juventude, é direcionada aos futuros combatentes e por 

isso é uma convocação para integrar o projeto de estado da FRELIMO e avançar rumo à 

revolução popular. A juventude é representada como a fonte da esperança e a garantia da 

continuidade da construção nacional. Já a quarta parte, A luta pela liberdade, compreende 

poemas que edificam uma espécie de memorial da trajetória de libertação com referência às 

violências e humilhações coloniais, à guerrilha e aos heróis nacionais. A figura do guerrilheiro 

é reiterada como aquele que segue incansavelmente lutando pela liberdade e morrendo pela 

causa combatendo os inimigos. Também será a figura do guerrilheiro a responsável pela 

celebração da conquista da independência. 

 

Figura 3 – Capa do volume 3 da antologia de poemas de combate da FRELIMO 

 

Fonte: FRELIMO (1980a) 

 

Em sua tese de doutorado A gravitação das formas: gêneros literários e vida social em 

Moçambique (1977-1987), Ubiratã Roberto Bueno de Souza menciona a possível existência de 

uma primeira antologia de poemas de combate que teria sido publicada em 1969261 sobre a qual 

não fez nenhuma crítica.262. Souza faz uma descrição minuciosa do referido livro apresentando 

                                                 

261 SOUZA, 2018, p. 77. 
262  SOUZA, 2018, loc. cit. 
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detalhes da publicação que pertence ao Arquivo Mario Pinto de Andrade integrado à Fundação 

Mario Soares. Ao realizarmos pesquisa nesse mesmo arquivo, nos deparamos com o exemplar 

citado, à primeira vista, conforme descrito por Ubiratã Souza, parecendo se tratar de uma 

coletânea desconhecida. Todavia, ao procedermos a leitura e análise dos textos nos deparamos 

com algo no mínimo inusitado, os poemas que integram essa coletânea, na verdade, pertencem 

ao livro Eu o povo263 que fora publicado em 1975 (ver ilustração 5). Contudo, há diferenças 

entre as duas publicações. A cópia do arquivo possui um poema em inglês e sua tradução em 

português abrindo o volume264; a ordem dos poemas não é a mesma contida em Eu o povo de 

1975 além de possuir 2 poemas a menos265. Ou seja, não estamos diante de uma coletânea 

desconhecida de poemas de combate publicada em 1969, mas, sim, da obra de Mutimati 

Barnabé João266. 

De qualquer forma, a “descoberta” da origem dos poemas dessa edição digitalizada não 

explica a capa intrigante. Pela imagem (ver ilustração 4) é possível observar que se trata de um 

livro que possui uma capa vermelha, no centro há uma imagem, possivelmente uma foto, de um 

homem em posição de sentido (seria Eduardo Mondlane?), no fundo, vislumbramos homens 

levantando suas armas em uma espécie de saudação. Na parte superior está escrito Poesia de 

Combate e na parte inferior Literatura Nova, na contracapa um quadrado com um punho em 

riste que sai de uma espécie de engrenagem e a escrita “nova aurora”. Tempos depois, durante 

a pesquisa nos deparamos com um livro (físico) cuja imagem da capa era a mesma do arquivo 

de Mario Pinto de Andrade. Como já havíamos analisado a edição digital e tínhamos 

identificado os poemas, acreditamos que estávamos diante de uma versão de Eu, o povo anterior 

a 1975. Para nossa surpresa, em uma primeira leitura, verificamos que se tratava dos mesmos 

poemas publicados pela FRELIMO no primeiro volume do Poesia de Combate em 1971. 

 

                                                 

263 No tópico 2.5 desde capítulo II alguns dados dessa obra são apresentados. 
264 Não foi possível identificar a autoria desse poema, não encontramos ele em nenhuma outra obra de poemas de 

combate que pesquisamos.  
265 Ver tabela comparativa no Anexo 7. 
266 Ver o item 2.4 deste capítulo. 
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Figura 4 – Capa do livro Poesia de combate publicado em Lisboa 

 

Fonte: FRELIMO (1974) 

 

Entretanto, uma análise mais minuciosa dos textos mostrou que havia algumas 

diferenças expressivas entre as duas publicações267. Ao examinarmos o exemplar descobrimos 

que esta obra fora publicada em Lisboa em agosto de 1974 pela editora Nova Aurora, sendo 

que na página de referência aparece uma insígnia escrita FRELIMO e a edição da publicação 

está em nome de Maria Natália Teixeira Lopes. O exemplar possui a mesma introdução da 

edição de 1971 da FRELIMO assinado pelo Departamento de Educação e Cultura da 

FRELIMO. Na nota do editor é mencionado que este é o primeiro exemplar de uma coleção 

chamada literatura nova que tem o objetivo de “chamar atenção para a necessidade da criação 

de uma nova literatura enraizada nos desejos, aspirações e sentimentos das largas massas e ao 

serviço do povo em primeiro lugar dos operários e camponeses”268. A iniciativa visava publicar 

em Portugal obras de lugares onde a revolução teria promovido mudanças culturais e a arte 

correspondia aos desejos do povo. Segundo o editor, esta teria sido a razão de publicar essa 

compilação de poemas. Ao lermos o prefácio, vislumbramos quem são os prováveis 

responsáveis pela organização do livro. Cito: 

 

Moçambicanos residentes em Lisboa, simpatizantes da FRELIMO, que ocuparam a 

Casa de Moçambique têm como princípios a divulgação da natureza e dos objetivos 

                                                 

267 Ver o quadro comparativo das obras no Anexo 8 
268 FRELIMO, 1974, p. 5. 
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da FRELIMO. É nesse sentido que vem a lume nesta coleção LITERATURA NOVA, 

que visa a divulgação de uma cultura nova, quer moçambicana quer dos povos 

oprimidos de todo o mundo, POESIA DE COMBATE, cotectânea de poesias feitas 

pelos militantes da FRELIMO que lutam na frente militar, política, económica, social 

e cultural.269 

 

A partir das informações contidas no livro levantamos a hipótese de que esta não foi 

uma publicação realizada diretamente pela FRELIMO, mas sim, pelos simpatizantes do 

movimento nacionalista, que em virtude dos acontecimentos políticos gerados pela Revolução 

dos Cravos devem ter se sentido seguros em publicar textos políticos que consideravam 

importantes270. Possivelmente, esses indivíduos tiveram acesso ao Poesia de Combate 

publicado pela FRELIMO em 1971 e, a partir dessa obra, fizeram a seleção para este exemplar. 

Não encontramos nenhum estudo ou qualquer outra informação sobre a origem desse volume. 

Ao que tudo indica, trata-se de um exemplar sem qualquer tipo de pesquisa. As respostas sobre 

os nomes dos responsáveis por essa compilação ou a relação da Casa de Moçambique de Lisboa 

com as publicações da FRELIMO permanecem em aberto. 

Sobre o fato de a capa desse volume estar junto com os poemas de Eu o povo, no arquivo 

da fundação Mário Soares, precisamos em primeiro lugar, considerar que estamos diante de um 

arquivo digital. Não sabemos se tais imagens correspondem a um exemplar físico ou seriam 

digitalizações de cópias que a priori estavam soltas. Nossa suspeita é de que se tratava de cópias 

pertencentes a Mario Pinto de Andrade que, em algum momento foram digitalizadas. Nesse 

processo deve ter havido algum tipo de equívoco na organização e digitalização do material. 

Entretanto, caso a digitalização corresponda a um exemplar físico, estamos diante de mais um 

“mistério” que envolve Eu o povo. Afinal, como explicar que um livro publicado em 1975 como 

inédito, teve parte de seu conteúdo publicado em 1969; com a mesma capa de uma edição de 

poemas de combate publicado em Lisboa em 1974, cujos poemas aprecem na edição da 

Antologia da FRELIMO de 1971? 

 

3.3 PRODUÇÃO POÉTICA E PROCESSO REVOLUCIONÁRIO 

 

No cenário de contingência revolucionária, não raras vezes a poesia tomada pelo espírito 

do seu tempo aparece de forma engajada, incorporando o radicalismo dos momentos de 

                                                 

269 Ibid., p. 7. 
270 Vale lembrar que apesar do fim da guerra de libertação o governo provisório só tomará posse em setembro de 

1974. 
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mudanças, tornando-se lugar de novas experiências em que o desejo de ruptura com a ordem 

instituída é materializado. De acordo com Octávio Paz, “a empreitada poética concorda 

lateralmente com a revolucionária [...]. A sociedade revolucionária é inseparável da sociedade 

baseada na palavra poética”271. Narrar se torna um mecanismo de denúncia, de confrontação, 

de luta, um aparato revolucionário. Bethania Mariani entende que uma revolução precisa tanto 

do armamento bélico quanto do narrativo, considera que “ao lado do agir revolucionário, 

coordenadas teóricas são formuladas como garantidoras de um traçado que estabelecerá 

fronteiras entre um presente a ser transformado e um futuro ainda irrealizado”272. 

Sobre o uso da narrativa poética pelos movimentos de libertação das colônias 

portuguesas, Pires Laranjeira argumenta que a preferência pela poesia enquanto forma de 

protesto social se deve à facilidade de memorização, o que permitiria a sua transmissão mais 

rapidamente, operando uma intervenção na sociedade. Ainda segundo o autor, “a poesia 

convinha mais à expressão de revolta e à denúncia direta, pontual e emocional de quadros 

históricos, sociais e políticos”273. A escolha da poesia para a elaboração e disseminação da 

ideologia da FRELIMO deriva em parte do fato de esse gênero se acomodar melhor às 

exigências de uma produção que abriga um poder de penetração e ressonância em virtude da 

sua fácil linguagem, rápida circulação, memorização e possibilidade de transmissão oral. Ana 

Mafalda Leite274 entende que a predominância do gênero poético nas produções realizadas em 

Moçambique, sobretudo no período colonial, deve-se à existência de uma tradição já 

consolidada; “outra razão prende-se ao fato de a poesia ser uma forma mais insidiosa de iludir 

a censura, e de mais fácil publicação em jornais, revistas ou antologias”275. Nessa mesma 

perspectiva, Patrick Chabal276, argumenta que a escolha pela poesia se deve a intenção de 

projetar de forma acessível as mensagens políticas, afirmando que a linguagem, o estilo a 

sintaxe, as licenças poéticas, mantém-se a um nível que não prejudica o entendimento da 

mensagem, uma vez que há uma acomodação da linguagem e da forma para que a comunicação 

ocorra com sucesso. 

                                                 

271 PAZ, Octávio. O arco e a Lira. São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p. 242. 
272 MARIANI, 2012, p. 60. 
273 LARANJEIRA, 1995, p. 178. 
274 LEITE, Ana Mafalda. Em torno de modelos no romance moçambicano. Portuguese Literary & Cultural 

Studies, [s. l.], n. 10, p.185-200, 2004. 
275 LEITE, Ana Mafalda. Oralidades & escritas pós-coloniais: estudos sobre as literaturas africanas. Rio de Janeiro: 

UERJ, 2012. p. 213. 
276 CHABAL, 1994. 
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Russel Hamilton também oferece uma chave analítica para compreender o uso de um 

poema para a transmissão de mensagens políticas da FRELIMO. Para sustentar sua perspectiva 

toma como objeto de análise o poema Para uma moral277 de Marcelino dos Santos. A opção de 

Hamilton deveu-se ao fato de que em um panfleto a mensagem carrega um sentido autoritário 

de comunicado. Ocorre o contrário quando se usa a linguagem poética como base para esse tipo 

de mensagem, mantendo-se a comunicação direta, mas com um tom mais ameno e emotivo, 

“abrandam o tom tendencioso do comunicado, tornando-o uma expressão sensibilizante e 

persuasiva”278. Coube ao poema transmitir de forma “emotiva e accessível”279 o que decorre da 

necessidade empírica de construir um espaço de diálogo e documentar os direcionamentos do 

movimento. O poema era o suporte material que melhor atendia as exigências de organizar 

textualmente uma retórica do discurso nacional, ao mesmo tempo em que traduziam a 

experiência da guerra e construíam a história de uma cultura contestada pela dominação 

colonial. 

A poesia forjada na revolução é cruzada por elocuções narrativas em que uma ação 

política se inscreve na sua construção, não sendo possível separar a palavra da práxis. É desse 

tempo circunstancial que os poetas retiram inspiração para a sua escrita. A revolução que se 

pretende, a guerra que se luta, é realizada também dentro do âmbito discursivo. Assim é possível 

considerar que a poesia de combate no contexto revolucionário inaugura um acontecimento 

discursivo. Para além disso, nas palavras de Mariani: 

 

Um acontecimento discursivo instaura novos discursos, produzindo perturbações nas 

filiações de sentido que até então se encontravam estabilizadas e, dessa forma, 

contribuí na desestabilização da memória que até então era garantia de manutenção e 

continuidade histórica. Discursivamente, portanto, compreende-se o acontecimento 

como confronto entre uma memória – com seus sentidos estabilizados – e a atualidade 

da tensão entre o sem sentido e os novos sentidos que advém com a ruptura do que 

havia antes. Daí atos revolucionários provocarem uma intensa mexida na produção 

dos discursos em circulação, pois desencadeiam a possibilidade de um outro 

desenvolvimento histórico, construindo, discursivamente a legitimidade de seus atos 

e produzindo um outro direcionamento normativo.280 

 

A literatura articulada com projetos políticos e orientada para objetivos revolucionários 

se manifesta como uma força explosiva de caráter libertador. A análise das poesias de combate 

mostra que essa produção cria uma força explosiva catalisada pela fala reprimida e silenciada 

pelo poder dominante, mas, ao mesmo tempo, constrói outra força e estrutura outro poder. Seu 

                                                 

277 SANTOS, Marcelino dos. Para uma moral. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977. p. 96. 
278 HAMILTON, 1984, p. 53. 
279 Ibid., p. 56. 
280 MARIANI, 2012, p. 62. 
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compromisso é por uma enunciação combativa e conta com essa característica para erigir um 

lugar de resistência frente à opressão instituída. É nesse sentido que a poesia é criada e usada 

como arma política. A palavra alinha-se à edificação de uma consciência nacional, de um 

sentido histórico, finalmente posta “em liberdade, mostra todas as suas vísceras, todos os seus 

sentidos e alusões, como um fruto amadurecido ou como fogos de artifício no momento em que 

explodem no céu. O poeta põe sua matéria em liberdade”281. 

 

3.4 POEMAS DE GUERRILHA: A “ESTÉTICA DO COMBATE” E O LUGAR DO 

TESTEMUNHO 

 

Na Antologia de poesia de combate organizada pela FRELIMO fica evidente a escolha 

ideológica dos poemas que seriam os mediadores entre o pensamento político do movimento e 

aqueles a quem seu discurso almejava alcançar. A escrita da poesia de combate foi conduzida 

por um sentido de realidade, suas composições carregaram um tom documental, tudo que 

escapasse ao empirismo revolucionário não encontrou lugar nessas produções. Conforme 

expresso na introdução do primeiro tomo da Antologia, essa “poesia não fala de mitos, de coisas 

abstratas, mas fala da nossa vida de luta”282 A poesia deveria cumprir a função de mediar a 

realidade, a história da luta armada e seus desdobramentos era o único tema a ser narrado, pois 

era o único fato concebido como importante. O entendimento do poema, permeado pela 

realidade da guerra afastou outras produções de cunho lírico, intimista ou que de alguma forma 

desviasse dos padrões almejados pelo movimento. De acordo com a FRELIMO, a literatura 

produzida na luta revolucionária não pretendia “reflectir valores embelezados, mas princípios 

correctos, importantes. Princípios que nascem da militância directa, nascem da realidade vivida 

e sofrida e não de situações imaginadas”283. 

O movimento nacionalista defendia que o artista e sua arte precisavam estar alinhados 

ideologicamente com a luta e a revolução, sem o que “o artista ficaria isolado em esteticismos, 

divorciado dos problemas do povo e da sua luta concreta. A autenticidade do artista seria 

encontrada na coerência entre o seu trabalho criador e a sua vida, a sua integração nas 

massas”284. Os poemas que eram criados a partir de um eu lírico, preocupados com a estética, 

versos, rima e métrica não tinham sido produzidas para consumo dos que estavam sob a égide 

                                                 

281 PAZ, 2012, p. 30. 
282 FRELIMO, 1974, p. 1. 
283 FRELIMO, 1977b, p. 6. 
284 COSTA, Alda. Arte em Moçambique: entre a construção da nação e o mundo sem fronteiras (1932-2004). 

Lisboa: Verbo, 2013. p. 222. 
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da violência colonial, já que a população subjugada pelo colonialismo não tinha acesso a estes 

códigos linguísticos. Essa perspectiva foi defendida por intelectuais como Jean-Paul Sartre que 

em sua obra Que é literatura? pondera que “como as massas não têm cultura nem lazer, 

qualquer pretensa revolução literária centrada no refinamento técnico, porá fora do seu alcance 

as obras que ela inspira, e servirá aos interesses do conservadorismo social”285. 

Para Manuel Ferreira, em virtude da produção da poesia de combate ser realizada em 

um momento de contingência extremo, ligada ao desenrolar da guerra e ao momento político, 

é preciso, para além de a dimensão estética valorizar sua importância histórica Para tanto seria 

necessário nos despirmos dos cânones da poesia europeia. Segundo o autor, essa produção 

poética “para ser devidamente julgada nem sempre é lícito olhá-la através dos modelos 

Europeus [...] em criação literária a expressão autêntica do real pode, em certos casos, 

compensar um menor apuramento estético”286. Por sua vez, Francisco Noa entende que esta 

poesia produzida “sem grandes preocupações estéticas, estava mais virada para exprimir 

sentimento de revolta, de confrontação e a utopia de uma nação por vir, livre e independente”287. 

Já Mário Pinto de Andrade salienta a complexidade para construir um conteúdo político em 

poemas, “a expressão de ideias revolucionárias em verso não dispensa – pelo contrário, exige 

– o esforço de imaginação poética e o trabalho sobre a forma”288. Sobre a ausência de 

refinamento estético, o autor explica que essa característica se deve as origens daqueles que 

escrevem e a função primordial desse tipo de narrativa, qual seja de criar uma ruptura com a 

alienação, mesmo com “insuficiente domínio de um idioma segundo”. Em suas próprias 

palavras:  

 

Devemos sublinhar o fenômeno positivo da tomada de poder poético por jovens 

guerrilheiros cuja formação intelectual ou nível de instrução clássica, no contexto da 

vida colonial, paralisavam a sua expressão literária. Nota-se nesses poemas um 

conhecimento impreciso da linguagem, insuficiente domínio de um idioma segundo. 

Mas uma vigorosa corrente atravessa certos versos – o apelo íntimo, a necessidade de 

comunicar o justo, o prático, o belo.289 

 

No texto de introdução do tomo II da Antologia da poesia de combate podemos entrever 

a mesma compreensão de Andrade sobre essa questão. Argumenta-se que a principal 

preocupação é a guerra, não sendo possível uma estética literária “que não seja a que resulta 

                                                 

285 SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? Petrópolis: Vozes, 2015. p. 101. 
286 FERREIRA, 1987, p. 109. 
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directamente da realidade do terreno onde os combatentes, na luta armada ou na luta 

clandestina, forjavam diretamente a sua consciência política”290. Russel Hamilton entende que 

a produção literária realizada durante a guerra de libertação tinha como finalidade única atender 

a uma “estética de combate”291 cuja expressão ia ao encontro de uma determinação coletiva, 

tendo como principal compromisso denunciar as injustiças provocadas pelo colonialismo e 

expressar as contendas da guerra da maneira mais realista possível. Nesse sentido, a questão 

estética carece ser compreendida, sobretudo, como escolha política. 

A língua do colonizador foi uma das muitas faces da violência e da opressão do domínio 

colonial. Empregada como aparato civilizador e imposta como instrumento para se galgar à 

posição de assimilado era a língua da administração colonial, da igreja, das escolas, e da quase 

totalidade das obras literárias. Parte de uma política excludente, o português era a língua 

dominante que excluía os dominados, a ampla maioria da população de Moçambique. Mas a 

língua é viva e histórica, nesse processo de resistência abriram-se fendas promovendo – mesmo 

com avanços e recuos – um processo de desterritorialização linguística. A língua do colonizador 

foi apropriada, desnudada, e reconstituída para usos locais que não correspondiam às formas 

normativas padrão. Esse processo resulta na “infração de normas ortográficas, aporte da 

oralidade, adaptações sintáticas, [que] são algumas das “heresias” provenientes de sua própria 

cultura, praticadas do ponto de vista do “menor”, na língua do dominador”292. O ideal de 

liberdade alcança o despertar da palavra como arma da luta pela emancipação. Assim como 

narra o poema Palavrarma: 

 

“[...] / Lutar de mão nuas? / Até isso é possível. / Necessário para lutar é libertar as 

palavras, / É dar-lhe asas que lhes são próprias. / A palavra certa, exata / A mastigar 

o fervor da razão / é senhora da bravura do pássaro além-gaiolas. / Para que fechá-la, 

seca e a enrouquecer-se / Dentro de nós? / A palavra é o fogo mais quente que o sol  

Quando é arma de razão / Quando engatilha a garganta / Irrompe através do seu cano 

a boca. / A palavra é do ferro ao rubro / Tecido pela razão de ser / Rasga distâncias e 

espaços / Soa tão aguda como o troar dos canhões / Estremece a esterilidade dos muros 

inimigos / Desfaz o charco da passividade / Remove montanhas de silêncio / Demarca 

o antagonismo dos caminhos opostos / A palavra é uma arma gigantesca / nas mãos 

de cada homem”293 

 

Os poemas de combate escritos na língua do colonizador – apropriada como espólio de 

guerra – mobilizou de forma insurgente sonhos e expectativas, como arma de conscientização 
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política. Na introdução do segundo tomo de sua Antologia, a FRELIMO ressalta o aspecto 

instrumental da língua portuguesa, argumentando que “sua utilização [é] como instrumento e 

não como adorno”294. Nos poemas de combate a palavra é apropriada, ganhando um caráter 

radical, mobilizador, voltada para mudar a realidade da opressão colonial e garantir a libertação. 

Com essa postura, “mostra-se possível derrotar o colonizador e, mais ainda, mostra-se possível 

arrancar-lhe o instrumento mais terrível – a palavra, mais que isso, a palavra sacralizada na 

poesia – e usá-lo contra ele de modo drástico, acutilante”295. A apropriação da língua criou uma 

versão textual, poética forjada na senda do inconformismo e da insurgência, como parte 

constitutiva dos combates dos guerrilheiros. A palavra de combate em forma de poesia revestiu-

se de transgressão, subvertendo a língua usada como instrumento de opressão para ser 

instrumento de libertação e poder.  

 É importante reiterarmos que o rebuscamento estético ou da linguagem afastaria a 

maioria da população da produção e da popularização da literatura e, por consequência, do 

discurso político e ideológico do movimento. Lembramos ainda que parte substancial dos 

escritores e dos receptores desses poemas eram indivíduos que não haviam desfrutado da 

escolaridade formal.296 Eram do chão da luta, do mundo rural onde se desenrolava a guerrilha. 

Predominavam as mensagens que atendiam uma funcionalidade ideológica, transmitindo 

preceitos revolucionários de forma clara, concisa e direta para sensibilizar a população. 

Conforme narra o poema de Jorge Rebelo: “Construir palavras simples / que mesmo as crianças 

compreendam / que entrem em todas as casas/ como o vento / que caiam com brasas / na alma 

do nosso povo”297. Nesse processo, a literatura de combate foi marcada por uma “infração de 

normas ortográficas, aporte da oralidade, adaptações sintáticas, [que] são algumas das 

“heresias” provenientes de sua própria cultura, praticadas do ponto de vista do “menor”, na 

língua do dominador”298. 

A FRELIMO se preocupou não somente com a utilização da língua portuguesa e a 

utilização de uma estética que garantisse o entendimento da mensagem e o sucesso da 

comunicação, ela também dispensou cuidados em relação aos temas. A maior ou menor ênfase 

em determinadas temáticas está relacionada a quem estas se direcionavam, “é escolhendo o seu 
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leitor que o escritor decide qual é o seu tema. Assim, todas as obras do espírito contêm em si a 

imagem do leitor a quem se destinam”.299 

Quando acionou o seu conjunto temático nos poemas, a FRELIMO considerou a 

recepção. Eram os indivíduos (receptores) que construíam o sentido das palavras enunciadas, 

ao ler e ouvir o que foi escrito elaboravam significados a partir de suas próprias formulações, 

baseadas em suas vivências. A experiência vivida do leitor funcionava como um gatilho 

acionado quando os temas dos versos faziam sentido para ele. Essa ocorrência possibilitava a 

construção de uma ponte que o levava à outra margem, dando ensejo para que ocorresse uma 

identificação com o movimento e com as causas defendidas por este. O poema de combate tem 

“um significado de arma, um modo de sair da passividade para entrar na acção.”300, e o triunfo 

dessa narrativa só poderia ser alcançado se houvesse uma recepção ativa na qual os versos se 

transformassem em consciência com potencial para que se convertesse em prática na luta de 

libertação. 

A preocupação pela escolha do conteúdo e da forma com as quais as poesias de combate 

deveriam ser elaboradas tinha como eixo central o poder de ressoar e a força de reproduzir a 

mensagem política. Eram pensadas para um espaço de enunciação coletiva cuja partilha era 

feita em grande parte oralmente com declamações. Ao depender do seu receptor – em grande 

parte ouvintes – para cumprir sua função ideológica são uma permanente obra aberta cuja 

simplicidade da mensagem está diretamente relacionada à importância do seu impacto, 

conforme expõe Moises: 

 

Quando a poesia se oferece aos ouvidos, os sentidos aí propostos passam tão mais 

desapercebidos quanto mais complexos e elaborados forem. As circunstâncias 

inerentes à audição pública do poema incitam o ouvinte a comover-se e não a se 

concentrar no teor intrínseco do que esteja ouvindo, para lhe analisar as sutilezas e 

implicações. Será por essa razão que a poesia participante, ou politicamente engajada, 

corre sempre o risco de que seu alcance ideativo se reproduza à repetição de “palavras 

de ordem”, de fácil e imediata assimilação [...] o poema apenas sublinha uma comoção 

preexistente, permitindo que todos reconheçam na previsibilidade do ato, as crenças 

e convicções comuns, ali encenadas.301 

 

Esses poemas fazem a realidade ser presente mesmo dentre aqueles que estiveram 

distantes dos fatos narrados pelo tempo e/ou espaço. Como lembra Paz, “o poema é criação 

original e única, mas também é leitura e recitação: participação. O poeta a cria; o povo, ao 

recitá-lo, recria. Poeta e leitor são dois momentos de uma mesma realidade”302. O leitor tem a 
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lembrança do que está sendo narrado, revive práticas, projeta expectativas e aciona desejos e 

emoções. O poema é mediação, opera uma tessitura que permite chegar a um ordenamento 

temporal que torna a experiência da opressão colonial sempre viva, presente, mesmo após a 

conquista da independência. Ela passa a ser, portanto, um arquétipo que permite fazer presente 

a mensagem ideológica que estará sempre ativa e em movimento. 

Ciente do valor da memória das experiências individuais e o impacto gerado por uma 

partilha coletiva dessa realidade, a FRELIMO privilegiou narrativas que permitiam uma 

identificação dos temas dos poemas de combate no plano da coletividade. As situações de 

abusos, mortes e humilhações infligidas contra a população local foram transformadas em 

substrato para as construções literárias. Foram criados poemas tecidos pelos fios da memória 

da violência colonial em uma dinâmica onde o caos e a dor são revisitados e reconstruídos em 

uma operação depurativa de um testemunho revivido. Como lembra Sartre, “os indivíduos de 

uma mesma época e de uma mesma coletividade, que viveram os mesmos eventos, [...] têm um 

mesmo gosto na boca, têm uns com os outros a mesma cumplicidade e há entre eles os mesmos 

cadáveres”303. O uso do tom testemunhal nos poemas tinha como objetivo criar um regime de 

verdade nas publicações. Ao reificar uma realidade, essa literatura codificava uma história 

vivida, promovia identificação, criava uma consciência coletiva e permitia o reconhecimento 

de um inimigo comum (o colonialismo), fator crucial para a constituição do nacionalismo. Essa 

criação literária que mergulha de forma tão intensa nos aspectos da memória é, segundo Alfredo 

Bosi, “nem pura ficção, nem pura historiografia; testemunho”304. O caráter testemunhal dos 

poemas de combate é aludido pela FRELIMO no texto de introdução do tomo II de sua 

antologia, onde é declarado: “este livro de poemas é menos de versos que de testemunho. De 

testemunho activo. Testemunho dinâmico.”305, uma forma utilizada para organizar, pensar e 

projetar o mundo. 

Ao lançar mão das memórias das violências coloniais na literatura, projetava-se 

sentimentos de pertencimento a um espaço comum, e de unidade na resistência entre aqueles 

que sobreviveram, por isso podem testemunhar, uma vez que o narrado tem poder ao 

personificar uma experiência e compartilhar uma memória comum. Nesse caráter testemunhal 

o sobrevivente configura “aquele que passou por um “evento” e viu a morte de perto, desperta 
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uma modalidade de recepção nos seus leitores que mobiliza a empatia na mesma medida em 

que desarma a incredulidade”306. A memória compartilhada pelos poemas é coletiva, social, faz 

referência a uma situação histórica onde o comum encontra no testemunho um reflexo de sua 

própria experiência. Nesse sentido, os poemas de combate produzidos em Moçambique devem 

ser lidos como parte da política estratégica da FRELIMO em tecer uma rede de significados 

socialmente partilhados que, além do sentimento de pertencimento, criaria um senso de direção 

para o projeto nacional. A trama que vai unir os diferentes povos em torno do movimento de 

libertação é justamente a experiência compartilhada, o inimigo em comum e a expectativa da 

libertação. 

Nos trechos dos poemas de Jorge Rebelo, Vem contar-me o teu destino irmão e Gostaria 

de ser poeta de Desi Mora, publicados respectivamente no tomo I e III da Poesia de Combate, 

fica evidenciada a importância do testemunho daqueles que sofreram a experiência da violência 

colonial. Em ambos há uma narrativa de dor, revolta e resistência, e seus temas são centrados 

no valor do compartilhamento do inimigo comum, por meio do qual se delineou uma ideia de 

destino comum de libertação: 

 

Vem contar-me o teu destino, irmão/ Vem apontar-me no teu corpo a revoltas / Que o 

inimigo plantou / Vem dizer-me: Aqui as minhas mãos esmagadas /porque 

defenderam a terra / que lhes pertencia / Aqui o meu corpo foi torturado / porque 

recusou-se curvar ao invasor / aqui a minha boca foi ferida / porque ousou cantar / a 

liberdade do meu povo / Vem contar-me o teu destino, irmão /Vem dizer-me os sonhos 

de revolta / que tu e teus pais e teus avós / alimentaram / em silêncio / em noites sem 

sombras / próprias para amar/ [...] / vem contar-me tudo isto irmão / Eu depois vou 

construir palavras simples / que mesmo as crianças compreendam / que entrem em 

todas as casas como o vento / que caiam como brasas / na alma do nosso povo. / Na 

nossa terra / as balas começam a florir.307 

 

Gostaria de ser poeta / E poder contar para todos / A dor e a humilhação / Que por 

tantos anos sofremos /Pois assim relataria como foi / A luta durante séculos /De 

opressão ao colonialismo / Para os nossos filhos amanhã / avaliarem como foi a vida 

/ antes deles ... / Gostaria de ser poeta / Para fazer sentir ao Povo / que muitas vezes 

os corpos / É que serviam de estrada / Explicar a própria razão / Da nossa luta armada 

/ Explicar / A construção da liberdade/ a expulsão do divisionismo / Da exploração e 

do racismo / [...] / Gostaria de ser poeta /Para poder relatar / Tudo que foi vida / E que 

amanhã será POEMA.308 

 

Por seu teor testemunhal, os poemas apresentam-se como um espaço de rememoração, 

um lugar privilegiado onde aqueles que foram silenciados pela violência colonial podem falar. 

No primeiro poema, o sentido de solidariedade e “irmandade” é construído a partir do lugar 
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comum da violência colonial. Há uma aposta no poder dessa narrativa e na potencialidade da 

recepção, uma expectativa de que o testemunho materializado na palavra poética seja 

incendiário e se converta em prática revolucionária. No segundo poema há uma dimensão de 

“biblioteca revolucionária” atribuído aos poemas que seriam guardiões das memórias e dos 

testemunhos daqueles que vivenciaram o período colonial, a luta e a libertação. Carrega um 

sentido projetivo com uma “moral histórica” para que as gerações futuras aprendessem o 

caminho percorrido por gerações passadas. Em ambos os poemas citados os poetas são 

apresentados como os responsáveis por relatar a experiência e o testemunho. E enquanto 

ouvinte dos fatos que serão poetizados o escritor é o responsável por salvaguardar a memória 

do sofrimento colonial e os percalços da luta de libertação.  

 

 

 

 

3.5 POESIA DE COMBATE: DA CLANDESTINIDADE AO CÂNONE OFICIAL 

 

Após a independência, a poesia produzida na luta armada ganha uma nova importância 

política e literária. Reconhecida como uma das vozes da libertação, ela rompe as fileiras da 

guerrilha e assume um novo papel nacional, tornando-se um modelo de produção e uma aliada 

política, “como todos os países recém-libertados do colonialismo, a legitimação da literatura 

“clandestina” e “subterrânea” desempenhava um papel simbólico como uma exaltação da 

vitória”309. A literatura segue como porta-voz das ideias e narrativas da FRELIMO, agora com 

seu discurso refletindo as necessidades do novo Estado moçambicano, conforme consta na 

introdução do terceiro volume do Antologia de poemas: “a poesia não atua em um terreno 

neutro. Tal como no passado, ela deve erigir-se em armas, deve ser poesia de combate”310. Ela 

não baixa as armas, segue na luta para a consolidação da revolução social, sendo o discurso 

poético produtor de sentido e valor a incorporar os pressupostos políticos e os direcionamentos 

preconizados pelo novo Estado. Permanece a belicosidade literária onde a palavra é arma e 

como nos lembra o poema Palavrarma de Simão Cachamba, os textos seguem refletindo a 

tônica militar que foi incorporada pelo poder instituído. O escritor que antes sonhava com a 
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libertação, agora é alçado a produtor ativo de uma nova sociedade em vias de desenvolvimento. 

Cito: 

 

E o poeta participa como homem e como artista na construção e consolidação desse 

futuro carregado de esperança. É, portanto, outro o quotidiano que o inspira e que 

alimenta a sua poesia. Esse quotidiano é ainda marcado pelo conflito. [...] Não se trata 

simplesmente de saudar e exaltar a luta que os outros travam. Não se trata igualmente 

de produzir um tipo de arte que está a serviço de um combate, mas que participa de 

um combate. Precisamente este o mérito da nova poesia moçambicana: o facto de 

visivelmente se interrogar na procura de uma qualidade superior, de se afirmar não 

apenas como testemunho de uma realidade que se transforma mas de se tornar em 

agente de transformação dos homens e da sociedade.311 

 

No terceiro volume da Antologia de poesia de combate da FRELIMO é possível 

perceber as expectativas criadas em torno da produção literária após a independência nacional. 

Este tomo é divido em quatro partes, sendo a primeira dedicada à literatura de combate 

denominada O poeta e a vida. Nessa seção composta por dez poemas é realizada uma espécie 

de homenagem aos escritores e à poesia de combate que é apresentada como parte do 

movimento nacionalista que lutou contra o domínio colonial e segue sua vocação de “semente 

da liberdade”312 no caminho da revolução social. A literatura é apresentada como um espólio 

de guerra resgatada das mãos dos colonialistas, da burguesia e entregue ao povo que agora tem 

um lugar onde colocar seus sonhos, desejos, experiência e expectativas. A poesia de combate é 

consagrada como uma memória da luta armada de libertação nacional, uma testemunha dos 

sofrimentos, do sangue derramado, do triunfo do movimento nacionalista e leme para os novos 

dias. O poema que já fora a voz destemida da guerrilha agora se apresenta como baluarte da 

voz da revolução social que se encaminha para construção de um novo país. Como alude João 

Vector, “Com o poema / abriremos a noite / julgaremos o medo / Com o poema construiremos 

o homem - / [...] / Porque o poema é sempre / (mesmo o das palavras mansas e amáveis) / O 

núcleo tenaz / Duma revolução”313. 

Da mesma forma que ocorreu durante a guerra, é reiterada a ideia da não especialização 

das atividades artísticas. Nesse sentido, todos podem fazer literatura, os poemas seriam feitos 

pelo povo e direcionados para o povo. Diferente da sociedade colonial, a arte é entendida como 

uma expressão legitima da sociedade, não uma propriedade burguesa para deleite de poucos. 

Como narra o poema: “as palavras servem hoje o meu povo / foram libertadas dos luxuosos 
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livros / e sentam-se em pé de igualdade na mesa do operário”314. Havia três objetivos nessa 

postura adotada pela FRELIMO, a primeira era popularizar a ideologia do movimento em 

lugares aonde a guerrilha não chegou, a segunda era incutir um sentimento de “vivência indireta 

da guerrilha”, fator essencial para a construção de adesões ao projeto nacional e a terceira era 

utilizar o texto poético como um dos elementos de formação ideológica do homem novo e da 

nova sociedade, o que explica a sua incorporação massiva no sistema de ensino. 

Em seu papel na formação de mentalidades e da nova sociedade, a poesia passa a ocupar 

os espaços públicos, está nas escolas, nas cerimonias oficiais, nas reuniões políticas e nos 

diversos meios de comunicação. Como descreve o poema As palavras descolonizadas, “as 

palavras cumprem a missão da hora: / na rádio e nos comícios / nos bairros e nos jornais / [...] 

/ Elas inspiram-se no seu corpo de palavras / nas palavras de ordem da vossa vanguarda / a que 

guia meu corpo de jovem nação /”315. Os poemas de combate seguiram sendo produzidos e 

publicados principalmente nos suplementos literários de jornais e revistas. Além dos três 

volumes da Antologia da FRELIMO, foram realizadas outras publicações de livros que, apesar 

de tomarem a retórica revolucionária como estrutura, são diferentes esteticamente dos poemas 

presentes naquela seleção. A critério de informação, citaremos a seguir três exemplos dessa 

produção. 

Em 1975 foi publicado Eu o Povo – Poemas da Revolução de Mutimati Barnabé João316. 

O livro apresenta 27 poemas que são evocações à luta armada relatando as dificuldades, desejos, 

e o dia a dia de um guerrilheiro que incorpora nos seus textos a voz coletiva de um povo. É o 

testemunho histórico de um soldado que morre em combate como um herói, mas deixa viva a 

certeza da vitória e a fé na nação que ele sabe que vai nascer. Russel Hamilton cita a curiosa 

história que circulava na época do lançamento de Eu o povo, quando se afirmava que “os vinte 

e sete poemas foram encontrados no bolso de Mutimati, um guerrilheiro que tombou numa 

acção contra uma patrulha inimiga”.317 
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Figura 5 – Capa do livro de poemas de combate “Eu o povo” 

 

Fonte: João (1975) 

 

Em 1976 foi publicado As armas estão acesas nas nossas mãos – Antologia breve da 

poesia revolucionária de Moçambique318. O livro tem o prefácio escrito por Palpiano Carlos e 

conta com 37 poemas cuja seleção englobou poesias publicadas no A voz da revolução. 

Algumas das poesias estão sem assinatura ou assinadas por FRELIMO, outras são de autoria 

de escritores já conhecidos da Antologia da FRELIMO, como é o caso de Desi Mora, Damião 

Cosme e Armando Guebuza. Também foram incluídas nessa coletânea de poesia revolucionária 

algumas produções de José Craveirinha, como Quero ser Tambor e Grito negro. 
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Figura 6 – Capa do livro As armas estão acesas nas nossas mãos que reuniu alguns poemas de 

combate 

 

Fonte: Associação Portugal – Moçambique (1976) 

 

Em 1980 foi publicado A Palavra é Lume Aceso. Trata-se de uma coletânea de poemas, 

a maioria publicados na revista Tempo entre os números 487 a 498, organizada por Orlando 

Mendes. Ao todo são 44 poemas, sendo cinco inéditos, compostos de uma seleção que engloba 

textos de poetas moçambicanos, cubanos, soviéticos e do Zimbábue. As temáticas variam entre 

poemas intimistas, narrativas da guerra até homenagens a Lenin e Nelson Mandela. Segundo a 

introdução do livro, o objetivo da coletânea era publicar poemas políticos que atendessem a um 

mínimo de qualidade no conteúdo e na forma, afastando publicações que apenas juntavam 

palavras de ordem, “tratava-se de contrariar no nosso próprio campo de acção, a concepção 

burguesa de que a construção do socialismo conduz à inibição da criatividade e 

consequentemente a uma baixa no nível de qualidade das obras de arte319. 

 

                                                 

319 CARVALHO, Sol de; MENDES, Orlando (org.). A palavra é lume aceso. Maputo: Revista Tempo, 1980. p. 1. 
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Figura 7 – Capa da coletânea de poemas políticos publicados na revista Tempo. 

 

Fonte: Carvalho e Mendes (1980) 

 

Como apontam os exemplos listados acima, mesmo com a independência nacional, os 

textos que fazem referência à luta de libertação seguem sendo modelo de produção literária. A 

literatura de combate saiu de sua condição de ilicitude e foi alçada a cânone oficial e a produção 

dos poetas, como reflete Fátima Mendonça, que na “cidade sitiada não entravam a não ser pelas 

portas silenciosas de uma clandestinidade vigiada”320 e que agora desempenha uma importante 

função na criação de uma consciência nacional. Os poemas de combate escritos durante a guerra 

da independência serão compreendidos como portadores da memória nacional e modelo da 

literatura a ser produzida por carregar os atributos indispensáveis para a construção de uma 

nova nação. Nesse processo de afirmação dos elementos nacionais há a fundação de um cânone 

literário que não estava apoiado em valores estéticos e sim políticos e ideológicos, 

 

É a partir do paradigma da luta que se define o primeiro cânone poético moçambicano, 

e através do impulso Estado/Partido identificado com a FRELIMO, definem-se as 

linhas de uma “literatura nacional”, marcada por uma poesia declamatória de 

resistência, de reapropriação territorial e de exaltação da nova nação321. 

 

A literatura é tomada como um dos instrumentos de formação cívica e moral do Estado, 

ideal para desempenhar a função formativa de elevar o novo poder e edificar os valores da 

revolução. Vista como uma realidade documentada compunha a política da memória da 

                                                 

320 MENDONÇA, Fátima. O conceito de nação em José Craveirinha, Rui Knopfli e Sergio Vieira. Via Atlântica, 

São Paulo, n. 5, p. 52-67, 2002. p. 61. 
321 SPINUZZA, 2013, p. 88. 
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FRELIMO, que tinha como objetivo projetar a experiência da luta armada entre a população. 

Diante das dificuldades existentes em um país que possuía uma ampla diversidade étnica e 

linguística marcado por um passado colonial, à literatura é dada a função de narrar a nação, 

apresentar uma ideia de estado nacional que garantisse a unidade social e territorial de 

Moçambique. Para tanto, tudo que era ligado ao movimento de libertação nacional (formas de 

organização social, padrões produtivos, estruturas de poder, sistemas de educação e produções 

artísticas, dentre outros) se transformou em modelo. Os poemas de combate não fugiram a essa 

lógica, essa literatura é prontamente transformada em cânone: 

 

O cânone, enquanto vínculo que cria uma “consciência nacional” é uma parte 

fundamental do processo de formação literária e não só, porque é com base no cânone 

que se organiza a educação dos cidadãos. A questão é que a coincidência entre 

construção da nação e a construção da literatura moçambicana, que deriva da condição 

de ex-colônia, levou a excluir poetas que não se enquadravam nas linhas estéticas 

definidas pela FRELIMO, como o caso de uma poesia que reivindicava o valor de um 

lirismo intimista, que abrisse também outros espaços no imaginário da nação”.322 

 

A literatura se apresentou como um dos instrumentos ideológicos utilizados para a 

legitimação da estrutura de poder e dominação do estado, conforme pondera Inocência Mata, 

“tendo sido a literatura um dos veículos de afirmação nacional, o nacionalismo literário utilizara 

signos e símbolos [...] para construir a ideia de um corpo de afectividade ideológica e não 

propriamente cultural”323. Aos poemas de combate foi atribuída a função social de formação de 

mentalidades, identidades e mobilização de afetos que coadunassem com o estado nacional 

imaginado pela FRELIMO. Encarregada de produzir valores, fomentar ideologias e dar sentido 

a um projeto de nação, refletiu em seus textos o desejo de criação de uma nova comunidade 

nacional, de pertencimento a um espaço e a uma história em construção. A incorporação da 

literatura de combate no sistema nacional de educação consagra essa produção como uma aliada 

para a formação política e legitimação do novo poder. 

 

 

3.5.1 Literatura, sistema de ensino e formação ideológica 

 

O sistema de ensino foi um dos dispositivos utilizados para a sustentação do domínio 

colonial português, criado para manter a ordem social e reproduzir a estrutura do poder 

dominante, atendendo os filhos dos colonos e alijando a maioria dos africanos. O pequeno 

                                                 

322 SPINUZZA, 2013, p. 84. 
323 MATA, Inocência. Pepetela e as (novas) margens da nação angolana. Veredas, [s. l.], n. 4, p. 133-145, 2001. p. 

133-134. 
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número de moçambicanos escolarizados – a maioria era de assimilados – era absorvido pela 

administração colonial em cargos intermediários. Nos últimos anos do colonialismo houve uma 

ampliação do número de africanos que frequentavam a escola, cujo objetivo era criar uma 

pequena elite que fosse cooptada para atender os interesses coloniais, além de utilizá-los como 

uma “importante frente ideológica contra o movimento de libertação”324. Na altura da 

independência nacional, Moçambique contava com mais de 90% de analfabetos na sua 

população. 

Em virtude desse quadro desolador gerado pelo sistema colonial, a educação ocupou um 

lugar de destaque dentro da estrutura organizacional da FRELIMO desde a sua fundação. A 

escolarização de crianças e a alfabetização de jovens e adultos visava atender as necessidades 

urgentes por quadros especializados para atuarem na frente nacionalista, além de ser uma 

importante via para formação política e ideológica da população. Conforme declarou Eduardo 

Mondlane: “Atribuímos sempre grande importância à educação porque, em primeiro lugar, ela 

é essencial para o desenvolvimento da nossa luta, [...] o envolvimento e o apoio da população 

aumentam à medida que cresce a sua compreensão da situação”325. Além disso, com a conquista 

da independência, Moçambique iria precisar de quadros especializados em todos os setores da 

sociedade. Algumas das metas da FRELIMO relacionadas à educação foram explicitadas no 

editorial do jornal A voz da Revolução, de 7 de janeiro de 1967, quando o Comitê Central da 

FRELIMO tornou públicas algumas das resoluções aprovadas que deveriam ser postas em 

prática: 

 

“No plano da educação, o Comité Central salientou que o objetivo fundamental é o de 

permitir ao povo moçambicano realizar as tarefas impostas pela revolução. Decidiu-

se a criação de uma escola de formação de quadros políticos, promover uma campanha 

de alfabetização de adultos, incentivar a criação de escolas primárias nas zonas 

semilibertadas, e criar as condições necessárias para que o Instituto Moçambicano, 

seja um centro educacional capaz de formar militantes com uma qualificação 

intelectual adequada, para que possam ser directamente afetados à realização das 

tarefas impostas pela revolução”326 

 

No mesmo ano desta publicação, pela primeira vez o tema educação aparece na 

Antologia da FRELIMO em um poema de Marcelino dos Santos chamado Para uma moral. Na 

narrativa, a educação é apresentada como um instrumento libertário e revolucionário, 

                                                 

324 GOMES, Miguel Buendia. A educação moçambicana: a história de um processo 1962-1984. 1993. Tese 

(Doutorado em Educação) –Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. p. 157. 
325 MONDLANE, 1975, p. 137. 
326 FRELIMO. O processo revolucionário da guerra popular de libertação. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico da FRELIMO, 1977a. p. 128. 
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compreendida como elemento básico para a construção de uma nova sociedade. Vista como 

uma reponsabilidade coletiva, ela é compromisso de todos que desejam a liberdade, como 

consta no seguinte trecho: “continuar ou não continuar a estudar / não é um problema teu nem 

meu / é nosso”.327 Nesse mesmo texto, o autor faz referências às atividades educacionais da 

FRELIMO nas zonas libertadas e aos programas de cooperação internacional em que estudantes 

eram enviados para completar seus estudos: “Um professor e cem alunos / debaixo de uma 

árvore / redescobrindo as cores do mundo / Ou aprendendo a mecânica / a medicina e a química 

/ num país distante e amigo/”328. 

Uma das realizações da FRELIMO nas zonas libertadas foi a escolarização de parte da 

população. A falta de estudo dificultou a formação de quadros em áreas fundamentais do 

movimento e representaria um entrave para o desenvolvimento do país após a independência. 

Para enfrentar esse problema a FRELIMO elaborou um programa educacional que funcionava 

paralelamente ao programa militar, cujo objetivo era formar pessoas qualificadas para atuar nas 

fileiras da guerrilha e promover a mobilização política e ideológica. Na literatura de combate o 

programa de educação foi representado como uma das experiências mais importantes realizadas 

nas zonas libertadas. Nos poemas a escola aparece como a primeira vitória da guerra, como 

uma luz que apaga a longa escuridão colonial, a educação é representada como semeadora da 

liberdade como apresenta o trecho do poema Quatro partes, para um poema da educação 

deixado incompleto, porque a educação somos todos nós, de Sérgio Vieira: 

 

[…] os tambores fortes / de chigubo / acordaram as estrelas de cabo delgado /e não 

foi a dança dos rongas, / mas cultura de Moçambique / e nas montanhas de tete / 

descobrimos a magia do mapico / e celebramos o mistério do nosso povo. / grande e 

aberta / foi a nossa sede de aprender / como grãos sobre as machambas / se espalharam 

as escolas / em letras grandes escrevemos / sobre os bombardeamentos, / ano lectivo 

de mil novecentos e sessenta e nove, / dezessete mil alunos / nas zonas libertadas, / 

quatro vezes mais / que em todo Moçambique / antes que a guerra se ascendesse. / 

cada bala semeou um alfabeto / e os livros / deixaram de ser papel, / porque dos livros 

/ saltaram tempestades / que criaram cooperativas, / das palavras / nasceram furacões 

/ que aniquilaram as companhias / com as frases que nos quiseram esconder / 

acendemos o grande fogo / da guerra popular.329  

 

Após o segundo congresso da FRELIMO foram estabelecidas mudanças na política 

educacional e a formação escolar passou a ser orientada para suprir as necessidades da luta 

armada. Contudo, o maior impacto é fruto da II Conferência do Departamento de Educação e 

                                                 

327 SANTOS. Marcelino dos. Para uma moral. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento de 

Trabalho Ideológico, 1977. p. 93. 
328 SANTOS, 1977, p. 93. 
329 VIEIRA, 1977a, p. 82-83. 
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Cultura (DEC) em 1970 quando foram definidas orientações teóricas e ideológicas sobre a 

educação revolucionária330 a ser desenvolvida nas zonas libertadas. De acordo com Miguel 

Buendía Goméz331, esses direcionamentos atenderam três premissas básicas: a) desenvolver a 

unidade do povo moçambicano; b) promover o conhecimento da sociedade e do ambiente; c) 

produzir novos aprendizados e técnicas que poderiam ser aplicados no desenvolvimento da luta. 

Em sua obra, o autor citado apresenta o relato do diretor de um centro educacional das zonas 

libertadas, Roque Vicente, que oferece um panorama da rotina das escolas nesses espaços. 

Segundo o gestor, revezavam-se atividades escolares, culturais e esportivas com as obrigações 

nos campos de produção, serviços para a comunidade de vigília e manutenção. Sobre conteúdo 

ministrado na disciplina de política, comenta: 

 

A disciplina de política abordava os seguintes assuntos: o porquê da luta e os seus 

objetivos, estatutos, programas e estrutura da FRELIMO, definição do inimigo e as 

características da luta, enfatizando o seu caráter revolucionário e popular; o papel do 

estudante na revolução; o motivo pelo qual esse estudante estava no centro e aquilo 

que a FRELIMO esperava dele, durante a sua permanência lá. Se refletia, também, 

sobre o que devia ser um centro piloto, sobre as relações do centro com o povo, sobre 

o tipo de educação que se visava e suas diferenças com a educação colonial.332  

 

A implantação desse sistema de educação333 nas zonas libertadas promoveu o 

surgimento de uma dinâmica cultural associada ao movimento de libertação nacional. Dele 

faziam parte das práticas educativas, apresentações culturais de dança, teatro, canto e 

literatura334. Houve um estímulo não apenas para ler a literatura produzida por moçambicanos, 

mas também de criar335 uma narrativa que refletisse as experiências da guerrilha e os 

direcionamentos da FRELIMO. Nesse sentido, parte da escrita dos poemas de combate foi fruto 

                                                 

330 A educação revolucionária foi pensada para ser um dos elementos que integrariam a transformação material da 

sociedade, conforme aponta Miguel Buendía Gómez, a guerra de libertação representou uma mudança de 

mentalidade. Uma transformação ideológica sem uma transformação material tem uma base de sustentação muito 

frágil.  Nesse sentido, a luta de libertação nacional constituiu um fator de transformação material. Ver: Gomes 

(1993). 
331 GOMES, 1993, p. 115-116.  
332 Ibid., p. 121. 
333 A princípio o sistema de educação adotado pela FRELIMO tinha como principal foco a alfabetização e formação 

de quadros sem uma linha teórica ou uma política educacional pensada. Essa situação foi alterada conforme os 

direcionamentos políticos e ideológicos do movimento foram se consolidando. Apesar disso, houve uma série de 

problemas e dificuldades na implementação do sistema de educação nas zonas libertadas. Ver: GOMES (1993). 
334 O objetivo era demostrar o que era Moçambique a partir das diferentes expressões artísticas. Ao se apresentar um 

canto ou uma dança de povos do Sul, do centro e do Norte, cria-se uma imagem do que seria a nação 

moçambicana.  
335 Como relata Eduardo Mondlane, havia um estímulo para a formação política, e circulação das ideias dos militantes 

originadas dos programas educacionais do movimento. Ao se referir sobre a revista 25 de setembro, o autor relata: 

“nela são publicados poemas, histórias e análises políticas. A oportunidade dada a um grande número de pessoas 

de verem os seus trabalhos publicados e comentados, estimula e desenvolve suas capacidades. [...]. Agora aqueles 

que sabem ler, lêem alto para os que não sabem, e todos os que conhecem minimamente o português tem ao seu 

alcance uma vasta literatura”. (MONDLANE, 1975, p. 125). 
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desse estímulo. Como pondera Mario Pinto de Andrade, essa produção literária combinou a 

“pedagogia revolucionária e o esclarecimento do programa político, os poetas deixam 

consignados nos seus versos os temas centrais mais debatidos no seio do partido e contribuem 

assim para a sua assimilação no seio dos militantes.”336. Essa literatura tornou-se um importante 

aparato educacional e de mobilização e foi utilizada como material pedagógico e de formação 

ideológica nas escolas das zonas libertadas, uma vez que “simultaneamente combatia o 

analfabetismo e ajudava a institucionalizar sentimentos nacionalistas”337. 

Logo após a independência nacional o governo promoveu a nacionalização de todo o 

serviço de ensino, o que significava que a partir daquele momento toda a elaboração da política 

educacional e controle do sistema de ensino338 estaria a cargo exclusivamente do estado. A 

FRELIMO passou então a implementar para todo o território nacional o modelo educacional 

desenvolvido nas zonas libertadas339. O novo sistema foi organizado a partir dos princípios 

ideológicos da revolução popular, pensado como “instrumento fundamental para resgatar a 

dignidade do povo moçambicano, sua cultura e ao mesmo tempo, dar sustentação ao projeto 

sócio-político da FRELIMO, [...] viabilizar um projeto de unidade nacional, de construção da 

nação moçambicana”340. Entre dezembro de 1974 a janeiro de 1975 foi realizado o I Seminário 

da Beira, no qual foi realizado um realinhamento do sistema de ensino a partir da reforma dos 

currículos escolares e programas de ensino para que se adequassem às novas perspectivas 

políticas e ideológicas. 

 

“O seminário da Beira propôs novos programas tendo como ponto de referência os 

programas de ensino das escolas das zonas libertadas [...]. Foi introduzida a disciplina 

de Educação Política, cujo conteúdo, durante os primeiros anos da independência, 

abordava a história da FRELIMO que traçavam as principais orientações sobre a 

conjuntura sócio-política”.341 

 

A estrutura educacional sofreu uma nova modificação após o III Congresso da 

FRELIMO em 1978, marcado pela oficialização da orientação política socialista do Estado 

                                                 

336 ANDRADE, 1979, p. 10.  
337 HAMILTON, 1984, p. 54. 
338 A FRELIMO “herdou” um sistema educacional colapsado. Grande parte dos professores que atuavam nas escolas 

saíram do país com o fim do colonialismo, e não havia quadros suficientes dentro de Moçambique para substituí-

los. Além disso, parte dos professores que passaram a atuar nas escolas não tinham passado pela formação 

ideológica do movimento, o que representava um grande problema no processo de legitimação do novo poder 

nacional. 
339 De acordo com Miguel Buendía Gómnez, a implementação rápida e generalizada da experiência educacional das 

zonas libertadas esvaziou essa experiência por ter sido implementada sem considerar as especificidades locais, 

realizada de forma mecânica e muitas vezes de cima para baixo. Ver Gomes (1993).  
340 GOMES, 1993, p. 160. 
341 Ibid., p. 174. 
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moçambicano. As resoluções desse encontro determinaram que a educação deveria responder 

a dois aspectos básicos: o primeiro ligado ao papel da escola no desenvolvimento econômico, 

onde esta seria a responsável por oferecer conhecimentos técnico-científicos suficientes para 

que os alunos atuassem o mais rápido possível no processo de produção. O segundo diz respeito 

à formação política, ideológica e revolucionária dos estudantes, cujos princípios orientadores 

seriam responsabilidade da escola, “o esforço das estruturas de educação, em todos os níveis, 

direcionou-se para fazer da escola espaços organizados de educação do homem novo 

socialista”342. O objetivo era promover um tipo de educação imbuída pelos valores da revolução 

liderada pela FRELIMO. Como aponta o discurso de Graça Machel, na altura ministra da 

educação, a intenção era criar “um sistema de educação que garantisse a formação do aluno 

militante, disposto a servir a causa da revolução e preparado a colaborar activamente na 

edificação da sociedade socialista no nosso país”343. Os processos educacionais foram 

direcionados para atender a setores produtivos e para a criação do estado nacional preconizado 

ideologicamente pela FRELIMO com vista a garantir o progresso da revolução. 

O modelo de educação defendido pela FRELIMO estava orientado para a política de 

criação do homem novo, fundação de uma nova sociedade e eliminação das heranças 

tradicionais e coloniais. O que estava em jogo era a ruptura com um passado e a construção de 

uma nova consciência a partir de um novo eixo de condutas políticas e sociais que garantisse 

as bases da construção do estado nacional. As escolas, entendidas como um dos fios condutores 

das mudanças estruturais, sofreram um amplo controle ideológico e aparelhamento político. O 

que podemos observar é um claro entrelaçamento entre formação pedagógica e militância 

ideológica. Em sua obra Educação, cultura e ideologia em Moçambique, Brazão Mazula 

apresenta conteúdos programáticos que compreendem: educação cívica, educação política, 

marxismo-leninismo, além de englobar conteúdos sobre o processo revolucionário em 

Moçambique e o materialismo histórico e dialético344. 

Os currículos foram norteados por uma visão estreita de modernidade e cientificismo e 

nos ambientes escolares foram instituídos dispositivos de controle, organização, disciplina e 

vigilância. Contudo, essas alterações profundas conduzidas de maneira antidemocrática 

geraram inúmeros problemas de ordem organizativa, disciplinar e pedagógica nas escolas. Em 

parte, a origem desse problema estava relacionada à existência de poucos profissionais da área 

                                                 

342 GOMES, 1993, p. 219. 
343 MACHEL, Graça. Discurso de abertura da terceira reunião do Ministério da Educação e Cultura. Maputo: [s. n.], 

1979b. Mimeografado. 
344 MAZULA, Brazão. Educação, cultura e ideologia em Moçambique: 1975-1985. Lisboa: Edições 

Afrontamento, 1995. p. 245. 
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da educação, muitos sem formação adequada advindos da estrutura escolar colonial e na outra, 

ao modelo militarista empregado pela FRELIMO para a condução do Estado. O processo de 

instauração da política escolar criou uma série de tensões que, assim como ocorreu em outros 

setores da sociedade, foram interpretadas a partir de um viés autoritário, maniqueísta, onde os 

problemas enfrentados eram fruto da alienação, indisciplina e elitismo. Como aponta Miguel 

Buendía Gómez, 

 

A escola da Frelimo, entretanto, não conseguiu superar totalmente esse passado 

autoritário que condicionou a prática dos agentes da nova educação. Mas essa prática 

tinha a sua origem também, no autoritarismo instalado na “nova” sociedade. O Estado 

–Partido desenvolveu práticas autoritárias, impondo e não 

propondo/discutindo/dialogando valores, concepções que, em princípio, deviam 

libertar. Tudo isso se realizou em nome da “revolução” = verdade absoluta, tal como 

era interpretada pelo Partido-Estado. A escola acabou por ser um espaço onde se 

“inculcavam” valores sem antes serem debatidos. Como resposta de resistência: 

verbalizavam-se palavras de ordem, previamente esvaziadas de qualquer conteúdo. E 

escola reproduziu o autoritarismo, que se tinha transformado em prática social.345 

 

Nos poemas de combate escritos após 1975, se comparado aos anos anteriores, a 

temática sobre educação aparece com considerável frequência e a maioria das produções que 

versam sobre esse assunto está concentrada no terceiro volume da Antologia na seção 

denominada As crianças. A partir das análises realizadas foi possível perceber que as reflexões 

apresentadas sobre a educação nesses poemas estão alinhadas às diretrizes propostas no terceiro 

congresso da FRELIMO. São textos que tratam da educação colonial segregadora, o poder das 

palavras, a importância da educação formal e informal, a educação como prática libertadora e 

sua função social para a transformação de pessoas e da sociedade. Prega-se um processo 

educativo que não se restrinja a adquirir habilidades básicas como ler, escrever, fazer contas, 

mas que seu conteúdo esteja ligado à história da trajetória da luta armada de libertação nacional 

e ao aprendizado dos valores básicos da revolução. 

Podemos encontrar esse ponto de vista nos trechos de poemas a seguir: “Ensinar as 

crianças o amor pelas flores do seu jardim / É preciso ensinar-lhes / a ler e a escrever / a sorrir 

/ a amar a sua pátria. / É preciso ensinar às crianças / a cantar as canções de luta / as belas 

canções do seu tempo/”346. Também no poema Poesia da Criança de Fabião David 

contemplamos essa perspectiva: “Avô, ensina-me a estudar! / Avô, ensina-me a produzir! / Avô, 

ensina-me a combater! / Sim avô, ensina-me a estudar, ensina-me a escrever / ensina-me a 

                                                 

345 GOMES, 1993, p. 282. 
346 CÉSAR, Penalva. Ensinar às crianças. In: Poesia de Combate III. Maputo: Departamento de Trabalho Ideológico, 

1980. p. 27. 
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conhecer a história do nosso Povo / Conta-me como foram duros os teus combates lá no 

Norte/”347. É uma defesa do modelo de educação cívica em que a baliza orientadora é a guerra 

e a política ideológica da FRELIMO que estrutura a construção do estado nacional. Nessa ótica 

militarizada os estudantes não são apenas alunos, são pensados como combatentes e 

construtores da revolução, como mostra o poema de Felisberto Francisco: 

 

Lado a lado / Com o operário e o camponês / Trabalha o estudante / Destruindo a 

barreira / Que os dividia / Estudante tu és filho do povo / Tu vens do povo / Aprende 

dele a imensa sabedoria / Ensina-lhe o que a escola te ensinou / Estudante deves estar 

/ Presente na reconstrução nacional / Presente na mobilização do Povo / Presente na 

transformação da natureza / Presente no combate ao obscurantismo / Presente no 

combate a fome, à doença e ao racismo / Presente na edificação do socialismo / 

Estudante / Esquece a corrupção / Deixa o elitismo e complexos / Engaja-te na 

revolução.  

 

Os poemas de combate, além de serem um espaço onde é possível vislumbrar as ideias 

da FRELIMO sobre a educação, também foram utilizados na prática pedagógica348 como 

conteúdo de ensino. Russel G. Hamilton ressalta dois pontos que merecem destaque sobre o 

uso da literatura após a independência: o primeiro é a constatação de que “os poemas de 

combate [...] tiveram uma distribuição extensiva a nível nacional, ou pelo menos, que 

determinados poemas se incluíam como matéria pedagógica em livros escolares”349. O segundo 

aspecto é “a introdução da poesia nos currículos, como matéria de leitura e exercício de escrita 

dos níveis primários e secundário”350. A poesia foi utilizada como instrumento didático por 

estudantes dos níveis primários e secundários e nos programas de alfabetização que foram 

implementados a nível nacional. Hamilton também relata a experiência de alunos escreverem 

poemas como exercício da aula de português, enfatiza que tais produções são semelhantes e/ou 

têm influências diretas em alguns poemas de combate presentes na Antologia da FRELIMO. 

Esses fatos apontam para a existência de uma literatura nacional a caminho de sua 

consolidação e do papel dessas produções no desenvolvimento da política nacional. A literatura 

se apresenta como um dos suportes de promoção e circulação discursiva da ideologia do Estado, 

fundamental na elaboração da consciência nacional. Como pondera Patrick Chabal, a literatura 

é “uma componente central da identidade cultural de todos os estados-nação. [...] uma das mais 

importantes formas de produção cultural através das quais um estado-nação pode ser 

                                                 

347 DAVID, Fabião. Poesia da Criança. In: Poesia de Combate III. Maputo: Departamento de Trabalho Ideológico, 

1980, p. 32. 
348 Brazão Mazula aponta que nos programas de formação havia a disciplina de literatura moçambicana e poesia 

previstas dentro da área de Português. Ver Anexo 9. 
349 HAMILTON, 1984, p. 72. 
350 HAMILTON, 1984, loc.cit. 
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identificado.”351. É dentro dessa perspectiva que a literatura de combate é incorporada ao 

projeto pedagógico de poder do Estado, torna-se canônica e exerce a função de sacralizar 

narrativas, crenças e ideologias. Ela exerce uma força de articulação política ao oferecer a 

memória da luta de libertação nacional e possibilitar a criação de um sentimento de 

pertencimento a uma história e a uma identidade. Dentro do sistema educacional, a poesia de 

combate passa a ser utilizada como instância de legitimação do poder do Estado e como espaço 

de narrativa da luta armada sua produção é instrumentalizada para promover o desenvolvimento 

de uma consciência política e criar adesão ao projeto nacionalista da FRELIMO. 

 

3.6 POESIA DE COMBATE E O ESTADO NACIONAL MOÇAMBICANO: NOTAS 

SOBRE O REALISMO SOCIALISTA 

 

A relação entre literatura, política e processos revolucionários foi um tema abordado 

por Leon Trotski em sua obra Literatura e Revolução. No estudo, o autor apresenta uma crítica 

à concepção de arte proletária352 e ao esvaziamento dos sentidos da arte quando reduzida a um 

caráter de propaganda, a um produto burocrático criado pelo partido/Estado. Esses 

posicionamentos353 do autor eram direcionados especialmente aos proletkultistas354, afirmava 

que “a arte não é um domínio que se chame o partido a comandar”355. Ainda segundo Trotski356, 

a qualidade da produção literária não pode estar vinculada a um utilitarismo ideológico, a 

aceitação e o julgamento literário só podem ser realizados à luz de suas próprias leis e não 

subordinados aos princípios marxistas ou do partido: 

 

Nossa concepção marxista do condicionamento social objetivo e da utilidade social 

da arte não significa, quando traduzida para a linguagem política, o desejo de dominar 

a arte por meio de decretos e prescrições. É falso que só consideramos nova e 

revolucionária a arte que fala do operário. Não passa de absurdo dizer que exigimos 

dos poetas apenas obras sobre chaminés de fábricas ou sobre uma insurreição contra 

o capital.357 

 

                                                 

351 CHABAL, 1994, p. 159. 
352 Trotski critica esse conceito e argumenta que as classes dominantes sempre criaram sua arte e cultura, mas que 

isso foi fruto de um longo tempo histórico de séculos, sendo a ditadura do proletariado uma breve transição, a 

eliminação de uma sociedade de classes é também a sua eliminação em direção a uma dissolução para uma 

comunidade socialista, posteriormente comunista. Não haveria, portanto, uma cultura proletária, mas uma cultura 

da humanidade (esses argumentos de Trotski podem ser encontrados na obra Literatura e Revolução, 

especialmente no capítulo 6: A cultura e a Arte Proletárias). 
353 Também critica os formalistas russos. 
354 Defendiam que a cultura deve ser o resultado dos interesses das classes proletárias. 
355 TROTSKI, Leon. Literatura e Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 173. 
356 Trotski também defendia a importância do lirismo pessoal, afirmava que não se pode formar um novo homem 

sem um novo lirismo. 
357 TROTSKI, 2007, p. 138. 
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Encontramos um posicionamento mais radical sobre a relação entre literatura, política e 

revolução dentro do realismo socialista soviético. Este, que foi um movimento artístico saído 

de dentro do Partido Comunista, preconizava que as expressões artísticas fossem elaboradas a 

partir de uma descrição concreta da realidade, tomando como ponto de vista a evolução 

revolucionária. Essa perspectiva estética de arte aplicada à literatura foi oficializada como 

política de estado na União Soviética em 1934, por Andrej Jdánov, durante o I congresso da 

União dos Escritores Soviéticos. Segundo essa orientação, as produções literárias precisavam 

ser inspiradoras, positivas e colaborar para a transformação social, educativa dos proletários, 

tudo realizado dentro do espírito do socialismo. As narrativas deveriam enfatizar o 

desenvolvimento revolucionário e o progresso socialista com a exaltação dos feitos 

revolucionários e construção de heróis que gerassem inspiração. A produção literária desse 

período é caracterizada pela explícita propaganda do partido comunista e do regime soviético, 

marcada por falseamento dos fatos históricos e manipulação da informação, muitas vezes foi 

utilizada de púlpito para culto da personalidade do líder político, cumpria uma função 

ideológica direcionada para doutrinar e controlar o proletariado. 

Alguns dos princípios do realismo socialista soviético foram adotados em maior ou 

menor intensidade por escritores de vários países do mundo, especialmente naqueles alinhados 

politicamente ao socialismo. Em Moçambique, esse modelo de literatura foi uma das 

referências, juntamente com a arte revolucionária maoísta, o realismo brasileiro, as produções 

latino-americanas e de outros países do continente africano. Contudo, o debate sobre a 

aproximação da poesia de combate moçambicana com o realismo socialista soviético precisa 

ser realizado de forma cautelosa, guardando as devidas especificidades e experiências 

históricas. Precisamos entender a literatura de combate moçambicana a partir do seu tempo de 

escrita. Apesar de comumente chamarmos “poesia de combate” textos poéticos com viés 

político-ideológico associados à FRELIMO, o fato é que essa produção representa diferentes 

tempos históricos e responde a diferenciadas conjunturas políticas e sociais. Defendemos que 

o fato de os textos possuírem traços dos preceitos do realismo socialista está mais ligado a uma 

escolha temática do que uma política de estado que orientou, direcionou e censurou a produção 

literária tal como aconteceu na URSS. 

Nosso argumentamo é que os princípios do realismo socialista soviético presentes 

nesses poemas, especialmente os escritos após a independência, estão ligados a vários fatores, 

dos quais destacamos alguns que consideramos importantes: a) os textos de escritores 

consagrados da poesia de combate foram fruto de inspirações, apropriações e cópias; b) grande 

parte dos escritores foram embebidos pela onda de entusiasmo e exaltação do momento 
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histórico, alguns acreditavam no projeto político vitorioso, outros desejavam se integrar entre 

os que triunfaram e c) ocorreu uma autocensura entre os autores. Em parte, motivada por 

lealdade e reconhecimento da importância da FRELIMO, e em outra parte por insegurança em 

escrever algo que pudesse gerar algum tipo de represália política, ou tribulação em um país 

recém-liberto. 

A luta de libertação nacional criou uma “agenda política para a literatura”358. Com a 

independência, houve um grande esforço no sentido de partilhar os direcionamentos que 

conduziram a FRELIMO à vitória. Nesse contexto, a literatura produzida durante a luta é 

popularizada em todo o país, passa a ser declamada nos ambientes públicos, eventos políticos, 

rádios e publicada nas revistas e jornais. Essa política de massificação fez com que parte da 

produção fosse uma imitação, uma cópia dos poemas escritos durante a guerra. Essa situação 

está ligada a vários fatores: desejo de se posicionar a favor do novo poder instituído, resposta a 

uma memória herdada, aspirações literárias, dentre outros motivos. É importante ressaltar que 

poetas consagrados como Marcelino dos Santos, Sérgio Vieira e Armando Guebuza não só 

produziram poemas de combate, como pertenciam aos altos quadros da FRELIMO. Esses 

escritores após a independência, “encarados ou (ou assumindo-se) como intelectuais orgânicos 

se viam revestidos de funções partidárias ou reconhecidos através de condecorações e 

homenagens”359. Como figuras públicas, transformaram-se não somente em modelo de 

combatente, mas também em exemplos de poetas. No poema Conheci um poeta de Mário 

Vasconcelos é possível perceber essa dinâmica: 

 

Herança de alegria / Símbolo da liberdade /Realidade de uma vida nova /Construtor 

de desejos da maioria / Homem da paz e de direitos / Homem poeta que conheci. / 

Poeta homem, / Seus poemas ampliaram minha consciência / Sua história / Fez sentir 

/ Dentro de mim mesmo / Sua vida / Reflecte a vida da colectividade. /Conheci um 

poeta homem / Vi o meu poeta homem na mensagem / Vi o homem poeta na 

exposição. / Enfim, vejo o poeta / Todas as horas e todos os dias. / Conheci um poeta 

Povo / Um poeta não medido / Porque o Povo não se mede / Conheci um poeta / Que 

vive comigo / No meu sangue e na minha carne / Conheci um poeta / Que me fez 

sentir / O perfume da liberdade. / Conheci um poeta povo.360 

 

Como nos lembra Flávio Kothe, “toda a revolução produz uma intensa literatura trivial 

de esquerda para se legitimar e acelerar os processos de mudança a que ela se propõem”361, é 

fruto do seu tempo, da comoção pela liberdade e do entusiasmo criado pelas possibilidades de 

                                                 

358 CHABAL, 1994, p. 34. 
359 MENDONÇA, 2008, p. 27. 
360 VASCONCELOS, Mário. Conheci um poeta. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1980. p. 19. 
361 KOTHE, Flávio. O Herói. São Paulo: Ática, 1987. p. 80. 
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mudança. A seguir, a partir de entrevistas concedidas a Patrick Chabal, apresentamos a 

declaração de três poetas que nos permite compreender como a euforia causada pela 

independência criou um clima de entrega política entre os autores, isso explica, em parte, a 

permanência de uma produção poética ligada à guerra e ao movimento nacionalista de 

libertação nacional mesmo após o conflito: o poeta Rui Nogar classifica os momentos após 

1975 como apoteóticos, relembra que na festa da independência organizou um recital de 

poesias, relata que: “Pela primeira vez conhecemos guerrilheiros revolucionários... Foram 

momentos de grande exaltação patriótica !”362. Nesse mesmo sentido, Luís Carlos Patraquim 

descreveu esse momento histórico como “um tempo de grande efervescência, de grande 

trabalho político, em que a gente se entrega completamente à revolução”363. Abaixo 

transcrevemos parte da fala do poeta Orlando Mendes que reforça a ideia de que a produção 

literária após independência foi uma resposta à força política e emocional gerada pela vitória e 

pela expectativa por novos tempos: 

 

Eu penso que, depois da independência, eu fiz realismo socialista. Não estou 

arrependido. Porque penso que era disso que a revolução naquele momento precisava, 

de escritores que falassem numa linguagem que fosse acessível, de situações que 

fossem mais compreendidas sobre a realidade moçambicana daquela altura. Poder-se-

á dizer que isso é literatura menor, bom, não discuto isso. Realismo socialista, houve 

em todos os países como uma revolução socialista. Eu penso que era uma fase 

necessária para a literatura.364  

 

Esse senso de responsabilidade política apontado por Orlando Mendes fez com que 

autores se alinhassem às perspectivas do novo poder instituído. Isso não significou, 

necessariamente, uma adesão cega ou uma imposição partidária, conforme já argumentamos, 

trata-se mais de uma resposta a um fenômeno político e histórico. Os direcionamentos dados à 

produção literária foram resultado das ideias que se apresentavam naquele momento, mas 

também de escolhas individuais. Apesar de muitos autores não concordarem integralmente com 

o projeto da FRELIMO, acreditava-se que aquele era o melhor caminho, e qualquer tipo de 

contestação mais enfática poderia colocar em risco a frágil estabilidade política do país recém-

independente. Se parte dessa adesão deve-se à narrativa da vitória transformada em política de 

Estado, por outro lado houve um autocontrole censurador dos próprios autores. 

                                                 

362 NOGAR, Rui. Entrevista. In: CHABAL, Patrick. Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: Vega, 

1994. p. 182. 
363 PATRAQUIM, Luís Carlos. Entrevista. In: CHABAL, Patrick. Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade. 

Lisboa: Vega, 1994. p. 267.  
364 MENDES, Orlando. Entrevista. In: CHABAL, Patrick. Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: 

Vega, 1994. p. 81-82. 
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Esse tipo de conduta foi comum entre artistas e escritores. Em entrevista, a cineasta 

Isabel Noronha relata essa situação: “As pessoas diziam e escreviam aquilo que achavam, nas 

suas consciências, que podiam e queriam dizer e fazer. Se havia alguma censura talvez fosse 

mais uma autocensura, do que uma censura instituída”365. Nessa mesma perspectiva, Calane da 

Silva afirma que o partido não colocava barreiras, mas que havia “da própria pessoa um reflexo 

de autocensura ou de autocontrolo”366. O escritor Mia Couto compartilha dessas percepções, 

argumenta que tanto em Moçambique quanto em Angola viviam “a aplicação esforçada do 

modelo estético e literário do realismo socialista. Nós mesmos fomos autores militantes, a nossa 

alma tomou partido e tudo isso nos parecia historicamente necessário”367. O fim do 

colonialismo, a independência nacional e o sonho de uma nova sociedade derivada da revolução 

popular impactaram artistas e escritores a ponto de provocar nesses indivíduos uma espécie de 

“limitação” autoimposta de sua arte, seja na dimensão temática, seja na estética. Como defende 

Patrick Chabal, “embora o projecto “revolucionário” nunca tenha sido política ou culturalmente 

rigoroso, a noção de “revolução” imprimiu uma dinâmica que escritores não puderam 

ignorar”368. 

Contudo, isso não significou uma passividade cega ou subserviência dos autores, mesmo 

no imediato pós-independência houve posicionamentos críticos a respeito da 

instrumentalização da literatura. Em entrevista a Patrick Chabal, Calane da Silva relata sobre 

os excessos ocorridos durante aquele momento ao ponto de algumas pessoas questionarem a 

publicação de escritores como José Craveirinha (considerados burguês). Segundo o escritor, 

nesse momento havia uma produção poética marcada, pela mediocridade “poemas de chiché, 

palavras de ordem, viva não sei o quê”369, mas as páginas literárias dos jornais – onde essa 

literatura era publicada – começaram a ser mais exigentes para romper com essa produção de 

baixa qualidade. Nesse mesmo sentido, Mia Couto em seu texto Sonhar em Casa relata que 

havia entre os escritores uma compreensão de que a literatura não poderia ser produzida para 

fins utilitaristas, “entendíamos que havia uma outra lógica que nos escapava e que a literatura 

tinha razões que escapavam à razão política”370. As declarações de Calane e Mia Couto nos 

permitem entrever os conflitos políticos e ideológicos presentes em torno da produção e 

                                                 

365 SOUZA, 2015, p. 435-454. 
366 SILVA, Calane da. Entrevista. In: CHABAL, Patrick. Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: 

Vega, 1994. p. 229. 
367 COUTO, Mia. Sonhar em Casa. In: COUTO, Mia. E se Obama fosse africano? São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. p. 61.  
368 CHABAL, 1994, p. 35. 
369 SILVA, 1994, p. 229. 
370 COUTO, 2011, p. 61.  
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publicação da literatura em Moçambique, e do fortalecimento do movimento empreendido por 

uma camada de escritores – especialmente os que tinham ligações com os jornais – de elevar a 

qualidade dos textos afastando-os do propagandismo. 

Esse debate sobre a relação entre literatura, política e a qualidade das publicações se deu 

de forma pública, chegou a ocupar as páginas dos periódicos. Russel Hamilton em sua obra 

Literatura Africana Literatura Necessária apresenta o trecho de um ensaio publicado na revista 

Tempo371 denominado Literatura: nota introdutória, em que o autor (anônimo) aponta que os 

poetas moçambicanos precisam “educar-se esteticamente; isto é, não devem escrever poesia 

que é uma simples transcrição da linha do partido – para tal fim temos meios de propaganda 

normais”372. A revista Tempo também foi palco de discussões acaloradas sobre a publicação do 

livro Monção, de Luís Carlos Patraquim. Em um artigo do periódico o livro foi acusado de ser 

“hermético, que não era poesia para o povo era poesia intimista burguesa”373. Em seguida, nessa 

revista publicou-se textos em defesa da obra de Patraquim, com críticas ao olhar aparelhado 

sobre a literatura. Outra polêmica que ganhou as páginas da Tempo diz respeito ao Concurso 

Literário Nacional, no qual, devido à baixa qualidade dos textos, os jurados não premiaram 

nenhum dos trabalhos inscritos, emitiram apenas uma menção honrosa. De acordo com Bastos, 

o júri defendia que a “legitimidade estética de uma obra advém do seu caráter experiencial e da 

fabricação de um “próprio” e não do esforço de excelência na reprodutibilidade do 

modelo”374.Tal decisão gerou um intenso debate ao longo de algumas edições da revista, que 

envolveu o júri do festival, autores e leitores, com pontos de vistas diferentes sobre a relação 

entre literatura e política, o papel social da literatura e a importância da qualidade estética. 

Conforme já argumentamos, o fato de não ter existido censuras ou proibições explícitas 

sobre as produções não significa dizer que a sombra do autoritarismo ideológico não tenha 

pairado no ambiente literário. Fatos e declarações como as supracitadas mostraram bem essa 

situação, mas também apontam para a existência de uma relativa liberdade de debate e 

publicação. Não se pode ignorar a existência de uma discussão pública na imprensa375, nem os 

significados que essa prática carrega, o próprio fato de o júri ter liberdade de não conceder o 

                                                 

371 VIEIRA, Sérgio. O homem novo é um processo. Tempo, Maputo, n. 398, p. 27-38, 1978. p. 45. 
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relação entre literatura e política e a importância da qualidade literária nas produções poéticas no artigo onde estão 

as palavras publicado por Marcelo Panguana na página literária publicada no jornal Notícias da Beira. Ver: 
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prêmio a produções consideradas sem qualidade literária é ilustrativo dessa relativa autonomia. 

A censura política e ideológica atuou com mais afinco em outras artes como a música, dança, 

teatro e artes plásticas. Como declarou Luís Carlos Patraquim em entrevista: “Tinha liberdade 

de escrever a minha poesia mas não de fazer um jornalismo sério”376. Diferente do realismo 

socialista soviético, não houve uma política de estado que abrangesse de forma específica a 

literatura, na verdade, se considerarmos outras manifestações artísticas, o Estado deu pouco 

importância à produção literária. Tanto que, se compararmos com Angola, que criou a 

Associação dos Escritores Angolanos no mesmo ano da independência do país, em 1975, a 

Associação dos Escritores moçambicanos só foi criada em 1982. Apesar de importante, de certa 

maneira a literatura ficou relegada a segundo plano dentro da política da FRELIMO de 

popularização das atividades culturais, ela desempenhou um papel mais ativo dentro da 

estrutura de ensino. 
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4 CAPÍTULO III - A POESIA COMO ARMA DE COMBATE 

 

O surgimento da literatura de combate em Moçambique está ligado a experiência da 

guerrilha nacionalista, apesar da sua inexorável ligação com a fundação da FRELIMO, esta 

produção só ganhou força com o início da guerra de independência em 1964. A luta de 

libertação nacional foi acompanhada por uma contestação cultural, os poemas foram parte desse 

processo. Era necessário um sistema de transmissão de ideias, símbolos e valores que pudesse 

atender parte da formação histórica, política, ideológica, preconizado pelo movimento o que 

implicava incorporar informações, construir referências e promover a circulação de ideias. Foi 

para responder a estes desafios que a FRELIMO criou um conjunto de publicações, incluindo 

jornais, boletins e revistas que circulavam nos espaços libertados sob o controle da frente. Mas 

não só. Os escritos chegavam aos a base do movimento na Tanzânia, a grupos clandestinos de 

vários pontos do território de Moçambique, além de circular nos escritórios em Argel, Cairo e 

Lusaka, locais de itinerância de lideranças de vários movimentos de independência, em 

particular das províncias portuguesas. Destes espaços saíram as publicações de maior peso 

político voltadas para um alcance internacional, como é o caso do Mozambique Revolution. 

De outra parte, enquanto o imperialismo ainda sustentava sua verticalidade e 

abrangência, a resistência crescia em Dar es Salam, onde se instalou os principais quadros 

políticos e intelectuais do movimento. Também foi uma porta por onde saiu alguns periódicos 

ligados a frente, cujas edições reservavam espaços para “assuntos culturais”, com informações 

sobre apresentações de dança ou teatro nas zonas libertadas, transcrições de músicas, 

publicações de histórias com formato próximo ao conto além de poesias. Em A guerra das 

escritas. Literatura, nação e teoria pós-colonial em Moçambique, Maria Benedita Bastos 

identificou algumas das publicações realizadas durante a guerra de independência e seus 

respectivos locais de produção: 

 

Jornais da luta armada: O Camarada (Bagamoyo), Os Heróicos (Cabo Delgado), 

Jornal do Centro (Nachingwea), Jornal Diário de Tunduru (Tunduru), A luta continua 

(Niassa Oriental), Rasgando as Trevas (DEC/Bagamoyo), 3 de fevereiro (Tete), 25 de 

setembro377 (Nachingwea). Revistas da luta armada: Alvor II (UNEMO, Argel), 

Boletim de Informação (Dar es Salam), Mozambican Revolution depois (1966) 

Mozambique Revolution (Dar es Salam), Bulletin d’information du Frelimo (Argel), 

Frelimo Information (Argel), Revista de imprensa (Dar es Salam), Voz da revolução 

(Dar es Salam)378.  

 

                                                 

377 Foi a principal revista onde foram publicados os poemas de combate. 
378 BASTO, 2006, p. 317. 
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A organização desses meios de difusão e comunicação foi essencial para o movimento, 

compondo um suporte de mensagens e propagandas incorporando a cultura – a palavra escrita 

– ao combate. Uma das faces desta guerra de guerrilhas – comum em outras guerras – foi o uso 

desse dispositivo para abalar a posição do inimigo, descredenciando sua atuação, além de criar 

adesão para sua própria causa. Vale salientar que ações de cunho psicológico foram 

empreendidas pelas duas forças em oposição, tanto os portugueses quanto a FRELIMO 

recorreram a esses métodos. Em sua obra Moçambique: identidade, colonialismo e libertação, 

José Luís Cabaço discorre sobre o uso de táticas contra subversivas pelas forças armadas 

portuguesas, salientado que a ação psicossocial objetivava “conquistar a simpatia e a adesão 

das populações [...], desmoralizar os militantes e o guerrilheiros, diminuindo a sua capacidade 

combativa”379. Em consonância com essa visão, Lutar por Moçambique, Eduardo Mondlane 

discorre sobre o fato de as forças portuguesas utilizarem panfletos e programas de rádio para 

minar a credibilidade da frente nacionalista. Havia divulgações de mensagens que relatavam as 

dificuldades da FRELIMO, afirmava que o movimento estaria a perder a guerra, que eram 

terroristas. Algumas dessas mensagens noticiavam sobre os lugares controlados por Portugal 

segundo as publicações havia paz e prosperidade nessas zonas. Cito: 

 

[...] as autoridades portuguesas têm experimentado várias tácticas extramilitares de 

guerrilha, uma mistura de guerra terrorista e psicológica, com o objetivo único de 

forçar ou persuadir a população a retirar o seu apoio a FRELIMO. No que diz respeito 

à ação psicológica, em 1966 e 1967 organizaram campanhas de propaganda pela rádio 

e distribuíram grande quantidade de folhetos. Estes eram geralmente impressos em 

papel colorido, para serem mais atraentes escritos em português e em uma língua 

africana, descrevendo as condições de fome e miséria nas áreas da FRELIMO e a vida 

próspera e confortável nas zonas controladas pelos portugueses.380 

 

                                                 

379 CABAÇO, 2007, p. 348. 
380 MONDLANE, 1975, p. 125. 
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Figura 8 – Cartaz distribuído pelas forças portuguesas contra a FRELIMO 

 

Fonte: Fundação Mário Soares / DST – Documentos Souto Teixeira, (s/d) 

 

Figura 9 – Cartaz distribuído pelas forças portuguesas contra a FRELIMO. 

 

Fonte: Fundação Mário Soares / DST – Documentos Souto Teixeira, (s/d) 

 

Esse tipo de panfleto, feito para atingir o maior número de pessoas, foram distribuídos 

especialmente nas áreas rurais, eram escritos em português e na língua local de onde iriam 

circular, estampam as estratégias discursivas utilizadas pelos portugueses na guerra de 

informação. No primeiro panfleto apresentado, a população local é representada faminta, 

maltrapilha e se dirigindo aos portugueses, ao que tudo indica, fugindo da FRELIMO; no 

segundo está a figura de um guerrilheiro que deserta e depõe suas armas. As imagens são 
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acompanhadas de algumas frases que ressaltam que a FRELIMO, era uma organização que 

espalhava uma mensagem mentirosa e ressaltando que o movimento nacionalista estaria 

perdendo a guerra. Outros panfletos enalteciam o exército português como forte e vencedor da 

guerra, além de tratar as autoridades como benevolentes porquanto receberiam, cuidariam e 

alimentariam a população, além de perdoarem os desertores da guerrilha. Ficava claro em 

ambas as publicações que se buscava desestabilizar a população local, impedindo possíveis 

adesões, o intuito era enfraquecer a imagem da FRELIMO em meio as áreas de atuação da 

guerrilha, essenciais para apoiar os combatentes, minando-as para que os portugueses em 

combate lograssem êxitos  

A FRELIMO também fez uso das propaganda político-ideológica veiculada de forma 

maciça e sistemática, transmitida em vários suportes de comunicação – rádio, panfleto, música, 

literatura, teatro – além de organizar reuniões e fazer conversas diretas. Produziu um conjunto 

de conteúdos e orientações com objetivos educacionais e propagandísticos elaborados com a 

finalidade de enfatizar os sentidos e a importância da guerra e o essencial engajamento da 

população na luta pela liberdade. Foi realizado um esforço coletivo no sentido de ampliar a 

mobilização da frente nacionalista e neutralizar as ofensivas da propaganda psicológica 

portuguesa. Eram campanhas criadas, sobretudo, para inibir a desmobilização e persuadir os 

que ainda não haviam se juntado à frente a fazê-lo. Essa atividade era considerada de suma 

importância, em 1965 Joaquim Chissano e Mariano Matsinhe fizeram cursos relacionados a 

utilização de propaganda de guerra em Moscou381. Dalila Mateus em sua obra transcreve o 

trecho de um relatório da PIDE/DOS realizado em 1973 em que a se relata o progressivo 

aperfeiçoamento da propaganda da FRELIMO e a significativa receptividade e adesão da 

população382. 

 O trabalho de sensibilização em que os valores políticos e ideológicos mostravam a luta 

como imprescindível, é vital. Até porque a guerrilha só tem condições de se manter e avançar 

com o apoio dos habitantes locais, o que explica os esforços de mobilização empreendidos pela 

FRELIMO ao longo dos anos. Eduardo Mondlane relata como esse trabalho era realizado e 

acrescenta como os contatos diretos eram fundamentais, destaca que as rádios tinham um papel 

essencial no apoio e amplificação do processo de popularização das ideias do movimento 

nacionalista: 

 

“O trabalho de mobilização é feito essencialmente através de contatos diretos, mas é 

apoiado por documentos e pela rádio. Declarações e mensagens [...] são policopiados 

                                                 

381 MATEUS, 1999, p. 133. 
382 Ibid., p. 134. 
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e distribuídos durante as reuniões e nas bases. Pequenos folhetos são também 

distribuídos [...]. Há também programas radiofônicos regulares organizados através 

da rádio Tanzânia, os quais, desde 1967, têm tido uma potência suficiente para chegar 

até o sul de Moçambique. Nas áreas libertadas, distribuímos aparelhos de rádio para 

que as pessoas possam ouvir essas emissões. Os programas incluem: notícias em 

português e nas línguas africanas; relatórios da luta; mensagens de esclarecimento 

políticos; programas educacionais sobre higiene e saúde pública; canções 

revolucionárias, e música tradicional e popular.”383 

 

Figura 10 – Cartaz distribuído pela FRELIMO comparando as áreas sob a liderança do 

movimento nacionalista e sob o controle do governo português 

 

Fonte: FRELIMO (1973) 

 

A ilustração 10 mostra um dos panfletos feitos pela FRELIMO e distribuídos nas áreas 

de atuação da frente. Neste exemplo, como nos referimos, constata-se que a propaganda 

buscava convencer a população a se juntar ao movimento nas áreas libertadas. A estratégia era 

fazer uma comparação de como era a situação dos moçambicanos nos aldeamentos controlados 

pelos portugueses e nas zonas libertadas controladas pela guerrilha. A palavra opressão, na parte 

de cima do panfleto, sintetiza o significado da atuação dos portugueses, complementado, no 

texto abaixo, pela imagem que denunciava a violência, os abusos e as mentiras propagadas 

                                                 

383 MONDLANE, 1975, p. 125. 
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pelos portugueses. É mostrado um conjunto de pessoas presas, amarradas e com um soldado 

português batendo com palmatória. Na parte inferior do panfleto a palavra liberdade é associada 

a FRELIMO, ao lado da figura de algumas casas, construções com placas indicativas de 

hospital, escola e uma cooperativa. Um pouco abaixo um texto aponta que o objetivo da 

FRELIMO é eliminar a exploração dos portugueses e trazer liberdade à população. Neste 

sentido, os espaços controlados pelo movimentas pessoas estão livres das violências 

perpetradas pela prática administrativa colonial, o que com a luta se estenderia para todo país.  

Reiteramos que estas imagens ajudam a compreender a importância que o discurso e a 

informação tinham na guerra. É no contexto de guerra de propaganda em que a mobilização é 

vital para a sustentação da guerrilha, que podemos compreender a escrita dos poemas de 

combate. As reflexões sobre essa produção precisam considerar a particularidade do cenário 

histórico em que as disputas discursivas estão entrelaçadas às armas empunhadas. É uma 

literatura que tem uma reconhecida relevância histórica e política, porque é um importante 

documento que representa a construção da legitimação de um projeto político. Os poemas, 

enquanto instância discursiva do movimento nacionalista são plataformas ideológicas de 

mobilização para adesão à guerrilha, mas foram também palco onde já se notavam as tensões 

latentes e as batalhas internas travadas pelas diferenças políticas e de orientação sobre os 

objetivos da guerra. Essa literatura aponta e reverbera os principais direcionamentos da frente 

nacionalista foi uma arma de combate que ora mirava o colonialismo, ora o próprio movimento. 

Nesse sentindo, buscamos compreender quais foram as principais construções 

discursivas da FRELIMO durante a fase da guerrilha presente nos poemas de combate escritos 

até 1974. Após análises dos textos, foi possível verificar três eixos centrais que orientaram essa 

produção: a violência como instrumento para a revolução atrelado ao entendimento da 

FRELIMO como única via para chegar à independência; A criação da figura do inimigo externo 

e interno cuja representação vai alimentar o dualismo do movimento e construir uma percepção 

autoritária do eu e do outro; A constituição da legitimidade da FRELIMO a partir da utilização 

de um conjunto de referências simbólicas que vão fundamentar seu nacionalismo. 

 

4.1 A POÉTICA DO COMBATE: LUTA ARMADA E LIBERTAÇÃO NACIONAL 

 

No 1º Congresso da FRELIMO realizado em Dar es Salaam, em setembro de 1962, 

foram estabelecidos os princípios da unidade e os direcionamentos que consolidariam a ação 

do movimento de libertação nacional. As resoluções aprovadas previam, em linhas gerais: A 

urgência de empreender ações de mobilização, organização e conscientização política das 
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populações de Moçambique – sobretudo da porção Norte – a partir de uma rede clandestina de 

atuação. Foi apontado a necessidade de busca por financiamento e apoio internacional além da 

formação de quadros e lideranças políticas para comandar o movimento política e militarmente. 

Já prevendo uma possível guerra, o movimento elegeu um destacamento com alguns militantes, 

para que recebessem treinamento militar na Argélia e Ghana, além de habilitação técnica em 

armas de guerra e guerrilha na URSS e na China. 

A formação do movimento nacionalista384 de Moçambique agregou indivíduos de 

diferentes origens étnicas, sociais, raciais e regionais, contava ainda com uma elite letrada vinda 

de meios urbanos, alguns com estudos realizados em países estrangeiros como Portugal385, 

EUA e França. Contudo, a maior parte dos integrantes era de origem rural, vivendo e 

trabalhando longe dos grandes centros urbanos ou em outros países386. A consciência que a 

experiência colonial havia levado o sofrimento do trabalho compulsório, da exploração, da 

discriminação somado aos sonhos de liberdade e o desejo de resgatar a dignidade, criou entre 

os indivíduos uma identidade de grupo que mobilizava, e tornava possível produzir uma 

convergência de interesses e ideais. Estes sentimentos foram agregados e utilizados como base 

de sustentação de um anticolonialismo que não tardou a se transformar em um nacionalismo 

anti-imperialista independentista. Conforme pondera Mondlane 387: 

 

Como todo o nacionalismo africano, o de Moçambique nasceu da experiência do 

colonialismo europeu. A fonte de unidade nacional é o sofrimento em comum durante 

os últimos cinquenta anos passados debaixo do domínio efetivo português. O 

movimento nacionalista não surgiu numa comunidade estável, historicamente com 

uma unidade linguística, territorial, económica e cultural. Em Moçambique, foi a 

                                                 

384 A formação da FRELIMO foi tratada no capítulo I. Na prática, os movimentos nacionalistas que se juntaram para 

formar a FRELIMO não se dissolveram completamente, sofreram modificações e seguiram desejando ser uma 

força política de representatividade. As tensões geradas ficam evidenciadas com o abandono de figuras como 

Adelino Gwambe, líder da UDENAMO, que mesmo antes da formalização oficial da criação da FRELIMO 

abandona a frente e funda uma “nova UDENAMO”. Ver: MONDLANE, Eduardo. Lutar por Moçambique. 

Lisboa: Costa e Sá, 1975. 
385 Se concentravam nas cidades de Lisboa, Coimbra ou Porto.  
386 A Tanganica recebeu moçambicanos do Norte especialmente Cabo Delgado, a Rodésia concentrava trabalhadores 

da porção centro-sul como Gaza, Lourenço Marques e a Niassalândia que abrigava os advindos especialmente do 

Tete.  
387 Em uma entrevista realizada em dezembro de 1964 Mondlane faz a seguinte definição de nacionalismo: “Uma 

tomada de consciência por parte de indivíduos numa nação ou de um desejo de desenvolver a força, a liberdade 

ou a prosperidade dessa nação [...] dadas as recentes circunstâncias históricas que afetaram as vidas dos vários 

povos do continente africano, é necessário acrescentar que o nacionalismo africano também se caracteriza pelo 

desenvolvimento de atitudes, atividade e programas mais ou menos estruturados com vista à mobilização de forças 

para conseguir a autodeterminação e a independência. No caso específico de Moçambique, essas atitudes, 

atividades e programas estruturados, comuns a todas as colônias portuguesas em África e possivelmente aos 

outros povos não livres, têm que incluir a organização de planos militares ou paramilitares para a luta final antes 

de a independência poder ser assegurada” MONDLANE, 1964 apud BRAGANÇA, Aquino de; 

WALLERSTEIN, Immanuel (org). Quem é o inimigo? Os movimentos de libertação nacional. Lisboa: 

Iniciativas Editoriais, 1978. p. 33-34.  
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dominação colonial que deu origem à comunidade territorial e criou as bases para uma 

coerência psicológica, fundamentada na experiência da discriminação, exploração, 

trabalho forçado e outros aspectos da dominação colonial.388 

 

Esses afetos partilhados constituíram o nacionalismo anticolonialista da FRELIMO, e 

foram, também, o arrimo discursivo dos poemas de combate. A análise do corpus documental 

aponta para dois significados diferentes – apesar de convergentes – atribuídos à ideia de 

“sofrimento comum”. O primeiro está relacionado a um lamento, a formas de testemunhos e 

partilha de memória cujo objetivo é construir laços de solidariedade e irmandade entre os 

indivíduos. No segundo sentido o sofrimento comum é utilizado como justificativa para o uso 

da violência revolucionária como resposta a violência do domínio colonial. Nessa perspectiva, 

a denúncia do sofrimento comum é o pano de fundo usado para convocar uma reação armada, 

violenta, potente que ponha fim a ordem colonial. O tema da violência colonial nos poemas é 

representado como uma experiência histórica que remonta a um passado longínquo que se 

perpetuou ao longo do tempo promovendo um ciclo de violências cotidianas que vitimavam as 

populações. 

A violência colonial denunciada nos poemas de combate acessa um tempo longínquo 

de séculos passados ao se referir ao tráfico negreiro, mas também a eventos mais recentes, como 

o massacre de Mueda. Ao se ater ao tempo histórico, as narrativas atribuem um sentido de 

continuidade, durabilidade e permanência389 da violência colonial. Nessa narrativa, a violência 

da escravidão e a do colonialismo são associadas. Ambas são tratadas como duas faces do 

mesmo domínio opressor que usa da força para submeter e dominar a população. Essa 

perspectiva pode ser percebida em alguns trechos de poemas, conforme transcrição a seguir: 

 

Se me perguntares 

“Mostrar-te-ei as cicatrizes de séculos / Que sulcam as minhas costas negras / olhar-

te-ei com olhos de ódio / vermelhos de sangue vertido durante séculos /”390.  

 

Até o fim 

“povo de Moçambique/ Que durante séculos viveste / da humilhação portuguesa/ [...] 

séculos e séculos te escravizaram / sem pagas das obras que lhes fazia”391. 

A zona do inimigo 

                                                 

388 MONDLANE, 1975, p. 87. 
389 Essa linha de pensamento foi importante para sustentar a ideia de resistência histórica, um dos elementos que 

compõe a fundação do nacionalismo da FRELIMO em seu projeto de construção do estado nacional e que 

alimenta o sentido teleológico da metanarrativa construída nos poemas. Esse assunto será trabalhado no próximo 

capítulo.  
390 GUEBUZA, Armando. Se me perguntares. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977. p. 35. 
391 MALIDO. Até o fim. In: FRELIMO. Poesia de Combate I. Maputo: Departamento de Trabalho Ideológico, 1974. 

p. 7. 
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“/ alguns livros colonialíssimos / onde ainda sangrando lemos /dos bisavós em cada 

retirada / as rotas da escravidão/”392. 

Certeza:  

“Vozes insepultas de Xinavane393 / Vozes insepultas de Mueda / Fazem-nos levantar 

de pronto / E visões dantescas de Guernicas / Quais telas vivas de Picasso / Mais uma 

vez fazem ressuscitar em nós dor / Mais uma vez fazem ressuscitar em nós revolta/”394  

 

Essas passagens mostram como os poemas construíram uma narrativa da violência 

colonial cuja historicidade e diferentes experiências, foram tratadas com a mesma chave de 

interpretação. É estabelecida uma linearidade histórica onde as rotas da escravidão se conectam 

com as vozes insepultas de Xinavane e Mueda. De forma semelhante, os horrores coloniais, 

ainda que tenham temporalidades diversas confluem como experiência compartilhada entre 

diferentes populações e categorias sociais, criando identidades e um destino comum. 

O conjunto de atitudes e ações, ao qual indígenas e assimilados eram submetidos pela 

administração colonial é alvo de denúncia. As violências cotidianas, tais como trabalho forçado, 

cobrança de impostos, castigos físicos, falta de escolas, repressão, proibições, prisões e morte, 

são denunciados nos versos dos poemas nos versos. Desenham um cenário desolador em que a 

dor e o sofrimento são frutos da crueldade sustentada pela infame crença de superioridade por 

parte dos colonizadores. O colonialismo é apresentado como a essência de todos os males que 

afetam o povo. Os excertos a seguir são representativos dessa visão: 

Venceremos395 

Pega a enxada para a Machamba / Os produtos são-lhes roubados / Pega o anzol para 

a pesca / Os produtos são-lhes roubados / Por fim ele é exigido o imposto e oprimido 

 

O que fazer mãe?396 

Que fazer, mãe / Das torturas terrivelmente praticadas/ sobre o corpo negro / de teu 

filho amado? / [...] / Que fazer, Mãe / das violações selváticas / horrivelmente 

suportadas / pelas belas virgens filhas tuas?  

Vem contar-me o teu destino irmão397 

Aqui minhas mãos foram esmagadas / porque defenderam a terra / que lhes pertencia 

/ Aqui meu corpo foi torturado/ porque recusou curvar-se / ao invasor/  

 

Quatro partes para um poema da educação deixado incompleto, porque a educação 

somos todos nós a construir398.  

As paredes das escolas / camarada / fomos nós que a fizemos / mas as companhias / e 

os senhores bispos /fecharam-nos cá fora / [...] / e cegos errámos / pelos caminhos da 

                                                 

392 NOGAR, Rui. Na zona do inimigo. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1977. p. 40. 
393 Referência à paralisação de um dia dos trabalhadores da empresa açucareira Inkomati Sugar Estates em Xinavane, 

na província de Maputo, em 1954. Os envolvidos foram punidos, dois líderes foram condenados a cumprir penas 

de 9 e 12 anos em São Tomé.  
394 MPFUMO, Mangashne. Certeza. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1977. p. 36. 
395 MANUEL, Alfredo. Venceremos. In: FRELIMO. Poesia de Combate I. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1974. p. 8. 
396 GUEBUZA, 1977. p. 24. 
397 REBELO, 1977a, p. 53. 
398 VIEIRA,  1977a, p. 75-76. 
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morte / exilados na pátria / capinando aqui / a tuberculose / colimando ali / a miséria 

/ colhendo acolá / o pontapé.  

 

A violência do domínio colonial português é um dos elementos discursivos mais 

importantes dos poemas de combate. O eixo narrativo dessa produção é vinculado a denúncia 

da violência colonial, os efeitos que ela provoca na sociedade e a necessidade de superação 

dessa realidade. Todavia, não se trata apenas de acusações ou desvelamento das crueldades 

perpetradas pela administração colonial, a retórica da violência é acompanhada por uma 

indignação latente e uma revolta generalizada. O brutal sentimento de injustiça criado por essa 

situação é transformado em uma convocatória para um enfrentamento, uma reação coletiva em 

que todos deveriam lutar ao lado da guerrilha nacionalista da FRELIMO. A poética convida os 

indivíduos a pegar em armas e se levantar contra o opressor, a violência – antes denunciada – 

é acionada como instrumento de transformação social, considerada como um caminho para a 

conquista da independência e liberdade. 

O tema da violência revolucionária399 foi objeto de atenção e fruto de profícuos debates 

teóricos entre diferentes pensadores, especialmente no final da década de 1950 e nas décadas 

de 1960 e 1970. Essa discussão400 estava na ordem do dia, potencializada pelos movimentos de 

independência dos países africanos e asiáticos, a implantação de ditaduras militares ao longo 

do mundo (especialmente na América Latina), os movimentos pelos direitos civis nos EUA, em 

particular os liderados por Malcolm X e os Panteras Negras. Além disso, a guerra do Vietnã 

ecoava como exemplo. Dentre os autores que defendiam a legitimidade da violência 

revolucionária, podemos destacar Herbert Macuse, que desenvolveu esse assunto em algumas 

de suas obras. O autor defende a natureza distinta entre a violência da opressão e a violência da 

libertação, e, entre a violência revolucionária e a violência reacionária. Compreendia que a 

violência401 revolucionária direcionada tinha um papel preponderante nas transformações 

sociais e que seu poder não era somente destrutivo, carregava intrinsicamente uma força 

construtiva. Segundo ele, 

 

A violência que emana da rebelião das classes oprimidas rompe o contínuo histórico 

de injustiça, crueldade e silêncio durante um breve momento, breve, mas 

suficientemente explosivo para promover o aumento do escopo da liberdade e justiça, 

                                                 

399 Vários autores produziram reflexões sobre a violência revolucionária como George Sorel, Slavoj Zizek, Ulrike 

Meinhof. 
400 Esse período foi marcado por intensos debates de intelectuais como Hanna Arendt, Alberto Camus e Jean-Paul 

Sartre.  
401 Em seu texto Ética e Revolução Marcuse pondera que algumas formas de opressão e violência não podem ser 

justificadas inclusive em situações revolucionárias por negarem o seu próprio fim. Dentre elas enumera: a 

violência arbitrária, a crueldade e o terror indiscriminado.  
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e uma melhor e mais equitativa distribuição da miséria e da opressão no novo sistema 

social.402  

 

No mesmo esteio, Sartre entendeu que a violência usada como afirmação incondicional 

da liberdade era um exercício de recusa e rompimento da ordem instituída. Na situação colonial, 

o uso da violência é uma reação legítima do oprimido às formas de opressão, exploração e 

desumanização imputadas pelo colonizador. Neste sentido, para o autor, a violência 

revolucionária é compreendida como uma contra violência, concebida como a única forma de 

destruir os rastros de dor e de recompor a humanidade perdida. Em texto escrito como prefácio 

à obra de Frantz Fanon, afirma que: “as marcas da violência nenhuma doçura apagará, só a 

violência pode destruí-las. E o colonizado se cura da neurose colonial expulsando o colono 

pelas armas”403. Sartre não banaliza a violência, entende que a liberdade é o princípio e fim de 

toda atividade humana e a violência é um meio legítimo para alcançá-la: 

 

Reconheço que a violência, sob qualquer forma que se manifeste, é um fracasso. Mas 

um fracasso inevitável, pois vivemos num universo de violência; e se é verdade que o 

uso da violência contra a violência implica o risco de perpetuá-la, é verdade também 

que é o único meio de detê-la.404 

 

Por sua vez, Frantz Fanon em Os condenados da terra, defende a utilização da violência 

como meio de conquistar a independência dos povos colonizados. Para Fanon405, o colonizado 

vive em um mundo de violência cega, de negação da sua humanidade, a sua condição faz com 

que viva uma permanente violência atmosférica, à flor da pele406 que produz nesses sujeitos um 

potencial de ação. Segundo o autor, “o explorado percebe que a sua libertação supõe todos os 

meios e primeiro a força”407, o desejo de libertação vive na consciência dos colonizados e ele 

sabe que questionar a estrutura que o subjuga deve ser feita por todos os meios. Quando o 

colonizado se dá conta da sua condição, “começa a afiar as suas armas para faze-las triunfar”408. 

A capacidade de canalização das violências individuais (intrínseca aos colonizados) em um 

                                                 

402 WOLF, Robert Paul; MOORE JÚNIOR, Barrington; MARCUSE, Herbert. Crítica da tolerância pura. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1970. p. 111.  
403 SARTRE, Jean-Paul. Prefácio. In: FANON, Frantz. Os Condenados da terra. Juiz de Fora: UFJF, 2005. p. 38-

39. 
404 SARTRE, 2015, p. 228. 
405 Em suas obras Frantz Fanon apresenta um conjunto de ideias a respeito da ideia de violência. O autor reflete 

sobre a violência colonial e suas formas de imposição; a violência autodestrutiva dos colonizados que emergem 

nos espaços dominados, dentre outras caracterizações de violência. Neste tópico, será dado ênfase somente a ideia 

de violência revolucionária presente em Os Condenados da Terra.  
406 FANON, Frantz. Os Condenados da terra. Juiz de Fora: UFJF, 2005. p. 89. 
407 Ibid, p. 78-79.  
408 Ibid., p. 59. 
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movimento coletivo tem o poder de libertar. Esse entendimento explica a organização dos 

movimentos armados que vão lutar pela independência nacional. Cito: 

 

A existência da luta armada indica que o povo só decide confiar nos meios violentos. 

Aquele a quem sempre se disse que ele só compreendia a linguagem da força decide 

expressar-se pela força. [...] o argumento que o colonizado escolhe lhe foi indicado 

pelo colono e, por uma irônica inversão das coisas, é o colonizado que, agora, afirma 

que o colonialista só compreende a força.409 

 

O autor parte do imperativo de que o colonialismo é marcado pela presença permanente 

da violência como estrutura fundante desse sistema, e, em seguida, como artefato que garante 

a sua continuidade. A destruição do domínio colonial só pode ser realizada a partir das 

substancias de sua construção, ou seja, da violência, potencializada, ela passa a ser utilizada 

como engrenagem para se alcançar a ruptura radical e a revolução, é um meio para se conseguir 

o desmantelamento das forças de opressão. Como assinala Fanon410, a violência é práxis 

absoluta, “o homem colonizado se liberta na e pela violência”411, ela desintoxica o colonizado 

e o livra do complexo de inferioridade. O processo de descolonização ao mudar a ordem do 

mundo abre espaço para a inserção de algo novo que permite a “saída da grande noite” e abre 

a possibilidade do renascimento de um homem novo. Somente assim, o então ex-colonizado, 

contemplaria a restituição do seu lugar na humanidade. 

A possibilidade do uso da violência como meio de alcançar a libertação nacional esteve 

no horizonte de possibilidades da FRELIMO desde a sua fundação em 1962. No seu estatuto já 

constava a possibilidade do “uso de todos os meios, incluindo a luta armada para a conquista 

da independência”412. Na mensagem de Eduardo Mondlane ao povo moçambicano em que ele 

anuncia o início do conflito armado a violência revolucionária é compreendida como a única 

via possível para se alcançar a liberdade. Em sua declaração afirma que em virtude da negativa 

“do governo português em reconhecer o nosso direito à independência, a FRELIMO refirma 

que a luta armada é a única via que permitirá ao Povo Moçambicano realizar as suas aspirações 

à liberdade, justiça e bem-estar social.413
 

A ideia do uso da violência revolucionária como mecanismo legítimo para a conquista 

da independência e promoção da revolução aparece de forma profusa nos três volumes da 

                                                 

409 FANON, 2005, p. 102. 
410 Para Fanon a violência é plural, em suas obras apresenta outros conceitos sobre violência, ocorre que em 

Moçambique no contexto da guerra de libertação (1970-1974) a violência que prepondera é a revolucionária. 
411 Ibid., p. 104. 
412 MUIUANE, Armando Pedro. Datas e documentos da história da FRELIMO: de 1960 a 1975. 3. ed. Maputo: 

CIEDIMA; SARL, 2006. p. 20. 
413 MUIUANE, 2006, p. 39. 
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Antologia de poesia de combate da FRELIMO414. Nesses poemas a narrativa da experiência de 

sofrimento comum é confrontada pela ideia da violência revolucionária, que tem na luta armada 

a força catártica e a energia de transformação social. É gerada a compressão de que serão as 

metralhadoras, bazucas, canhões, balas, tiros, minas, a morte do inimigo e o sangue derramado 

que conduzirão à liberdade. Conforme nos mostra os trechos a seguir: 

 

Primavera de balas415 

Escondido em posição no meio do mato / Com a minha primavera de balas apontada 

/ Faço desabrochar no dólmam do sr. Capitão / As mais vermelhas flores florindo / O 

duro preço da nossa bela / Liberdade reconquistada / Aos tiros!  

 

Alvorada416 

A ti / Reivindicamos a purificação e vingança / que o nosso sentido de justiça exige/ 

queremos um fogo ainda maior / que ao marulhar das ondas do Índico / respondam os 

canhões da esperança / que o Limpopo transporte convulsivas / as carcaças de pontes/ 

que o Zambeze se transforme em rovuma do Maputo/ e a tua mensagem / faça de nós 

ciclone devastando o inimigo. 

 

Para uma moral417 

A missão de hoje / camarada/ é cavar o solo básico da Revolução / é fazer crescer um 

povo forte / com uma P.M. uma bazooka uma 12.7 / em Muidumbe em Catur / e mais 

ao sul ainda / em Nampula em Maceque em Inhambane. 

 

Nos poemas da Antologia o uso da violência revolucionária na guerra de libertação 

aparece sob a chave de leitura da “luta justa”. Esse olhar é apresentado em passagens como: 

“Há uma mensagem de justiça em cada bala que disparo”418, ou em: “Uma bala guerrilheira / 

Por esta ser justa / Mata mais que um inimigo”419. A violência é tratada como paladino da justiça 

e a FRELIMO, enquanto condutora da guerrilha, é apresentada como a portadora do novo, do 

necessário e do justo: “O generoso e heroico povo / guiado pela FRELIMO / Marcha 

gloriosamente pela vitória” 420. A guerra é justa por ser feita em nome da liberdade, contra todas 

as formas de opressão, ela é um compromisso moral que o movimento nacionalista tem com a 

                                                 

414 O fato de a FRELIMO se apresentar como única autorizada a empreender ações de guerra se aproxima das 

perspectivas de “violência direcionada” apontada por Marcuse e se distancia da violência espontânea das massas 

defendida por Fanon. 
415 CRAVEIRINHA, José. Primaveras de balas. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977. p. 55. 
416 VIEIRA, Sérgio. Alvorada. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento de Trabalho 

Ideológico, 1977, p. 65. 
417 SANTOS, 1977, p. 96. 
418 REBELO, Jorge. Carta de um combatente. IN: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento de 

Trabalho Ideológico, 1977b, p. 56. 
419 SAVIO, Domingos. A luta justa. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do Trabalho 

ideológico, 1974, p. 20. 
420 BOBO, 1974, p. 21. 
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população, por ser amparada pela verdadeira justiça a vitória seria o desfecho natural para o 

conflito. 

Esse tom messiânico presente nos poemas é reforçado pelo deslocamento semântico de 

termos até então vinculados negativamente ao domínio colonial como morte, guerra, fome e 

violência. Na “luta justa” empreendida pela FRELIMO essas locuções adquirem uma feição 

positiva – associadas à violência revolucionária – especialmente com a criação de imagens 

como as dos “guerrilheiros altruístas” e de experiências como a “morte gloriosa”. O guerrilheiro 

é apresentado como aquele que está roto, sujo, cansado, sem comida, sem água, com frio e que 

enfrenta sacrifícios pelo ideal da liberdade: “Numerosos obstáculos / Se fores verdadeiro 

nacionalista / transforma-os em glória”421. O guerrilheiro altruísta ignora todas as adversidades, 

sua vida está à disposição da guerrilha e da liberdade do povo: “somos homens cansados das 

algemas. Para nós / a liberdade vale mais que a vida”422. 

A morte que tantas vezes fora denunciada como uma faceta da política colonial 

portuguesa, ao ser tratada como destino de alguns combatentes, aparece como redentora, como 

gloriosa. O princípio que atua nesse discurso é evidenciado em passagens como: “para ser livre, 

é preciso que te levantes / e derrames o teu sangue heroico, dia após dia”423. O sentido da vida 

e da existência do combatente está condicionado à conquista da independência nacional: 

“desprezamos a nossas vidas / Pr’a a conquista da vitória final “424. Esta literatura constrói um 

cenário em que o guerrilheiro que tomba em combate tem a experiência de uma morte honrosa 

pois o seu sangue é vertido e transformado em semente para a revolução: “disseste no último 

momento de vida / [...] / Todos vós que me rodeiam/ quadros e combatentes / com o sangue a 

derramar por terra / ao morrer digam Viva / a vida revolucionária /425”. Em outro poema, a 

nobreza da morte em combate é descrita da seguinte forma: “Aqui os homens são crentes / não 

em deuses e outras coisas sem sentido / mas em verdades puras e revolucionárias / tão belas 

quanto universais / que eles aceitam / morrer / para que elas vivam /”. 

Nos trechos dos poemas citados fica evidente como foi elaborada uma construção 

retórica em que a luta justa realizada por intermédio da guerrilha – e sua violência 

revolucionária – legitimam e produzem uma ideia de morte gloriosa. Aqueles que lutam e 

                                                 

421 MALIDO, 1974, p. 7. 
422 FRELIMO. Irmão do ocidente. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento de Trabalho 

Ideológico, 1977. p. 14. 
423 MANUEL, 1974, p. 7. 
424 ANÔNIMO. Dez anos de luta passaram. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977. p. 110. 
425 JUMA, Omar. Creio em ti herói. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do Trabalho 

ideológico, 1974. p. 19. 
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morrem na guerra cumprem o seu papel de escolhido, o guerrilheiro é a representação máxima 

do ideal do homem moçambicano alinhado com o projeto da FRELIMO. A sua morte tanto 

quanto a sua vitória faz parte do caminho trilhado para atingir a libertação e por isso os 

sacrifícios, as privações e os sofrimentos não são experiências decorrentes da imposição de uma 

dominação – como a colonial que oprime, humilha e espolia – fazem parte da jornada rumo a 

redenção, a liberdade, a independência. As análises dos poemas de combate, nos permitiu 

entender como foram construídas e validadas por essa literatura as retóricas dos sacrifícios. A 

luta de libertação nacional – e os seus sacrifícios – serão o substrato para a criação de novos 

símbolos e narrativas que fundamentarão simbolicamente a construção do estado nacional 

moçambicano. Os elementos discursivos ligados à guerrilha e a frente nacionalista serão 

utilizados como diretriz do nacionalismo moçambicano. Pouco a pouco, a história de 

Moçambique passa a se entrelaçar com a própria história da FRELIMO. 

 

4.2 DIREÇÕES POLÍTICAS E ESCOLHAS IDEOLÓGICAS DA FRELIMO: A POESIA 

COMO PANFLETO 

 

No momento da fundação da FRELIMO não foram definidos os caminhos políticos a 

serem percorridos, nem as escolhas ideológicas que conduziriam o movimento até a conquista 

da independência. Compreendeu-se naquele momento que não havia condições para levar 

adiante qualquer definição, em virtude da pouca clareza dos rumos que a luta iria tomar e 

mesmo da complexidade de se chegar a um consenso. A unidade em torno do desejo da 

libertação nacional era o objetivo essencial a ser assegurado. Como argumenta Bertil Egerõ, o 

direcionamento ideológico da FRELIMO precisa ser pensado “como um processo, e uma 

acumulação de mudanças nas mentalidades das pessoas assim como na organização social 

real”426. As divergências a respeito da condução política, administrativa e ideológica do 

movimento nacionalista, centralizada por duas correntes divergentes, foi resultado das novas 

realidades e demandas que se apresentaram. 

Os primeiros conflitos427 internos que tiveram impacto na FRELIMO estiveram ligados 

à opção pela luta armada e a natureza da guerrilha. Parte dos membros do movimento ainda 

                                                 

426 EGERÖ, Bertil. Moçambique: os primeiros dez anos de construção da democracia. Maputo: Arquivo Histórico 

de Moçambique, 1992. p. 23. 
427 Malyn Newtt (2012) entende que a primeiro conflito significativo da FRELIMO foi no momento do retorno de 

Eduardo Mondlane dos Estudos Unidos ao se deparar com uma série de militantes que haviam sidos expulsos por 

Leo Clinton Aldridge (Leo Millas treinado pela CIA para se infiltrar na frente) que era na altura seu secretário. 

Essa situação foi um importante catalizador para o sentimento antiamericano que crescia no movimento. 
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acreditava em uma saída pacífica, diplomática, mesmo que todos os esforços nesse sentido 

tivessem falhado. Eduardo Mondlane atribuía essa relutância à experiência que alguns dos 

integrantes da frente tiveram em países vizinhos como a Tanzânia, Zâmbia e Malawi cujas 

independências foram fruto de negociações diplomáticas e arranjos políticos. Entre os que 

apoiavam a luta armada houve discordâncias a respeito do melhor modelo de guerra, com 

posicionamentos a favor de uma “guerra rápida” e outros que optavam pela guerrilha. Dentre 

os que defendiam a guerrilha existiam divergências entre os que apostavam no modelo do 

foquismo cubano enquanto outros preferiam a guerrilha urbana aos moldes de Angola.  

Outro foco de tensão do movimento estava relacionado ao Instituto Moçambicano, 

criado pela FRELIMO na Tanzânia, inicialmente como escola secundária se tornou um centro 

de formação de quadros especializados com cursos de enfermagem e político-administrativo. 

As desavenças geradas nesse espaço tinham várias origens: a presenças de Janet Mondlane428 à 

frente do Instituto, a recusa de alguns alunos em ter aulas com professores brancos ou de origem 

portuguesa e a resistência dos estudantes em se integrar aos quadros militares e prestar serviço 

nas zonas libertadas429. O clímax destas disputas desencadeou uma insurreição dentro do 

Instituto liderada pelo padre Mateus Gwenje que resultou no assassinato de Mateus Sansão 

Muthemba430, culminando com a suspensão das atividades do Instituto. Havia também a 

acusação de que o movimento estava sendo controlado por indivíduos originários dos grupos 

do Sul. Segundo Newitt, “a FRELIMO estava profundamente dividida, davam-se cisões quase 

todos os meses, e a hostilidade étnica em relação à FRELIMO parecia ter despontado em várias 

partes do país”431. Alguns integrantes brancos da FRELIMO, acusados de serem colonialistas, 

foram expulsos do movimento como Jacinto Veloso, Fernando Ganhão e Helder Martins. 

De acordo com Miguel Buendía Gomez, estes confrontos “juntamente com outros, 

referentes à organização social das zonas libertadas foram o detonador de uma crise, cuja saída 

foi uma clarificação e radicalização política e ideológica da FRELIMO”432. As divergências 

internas que assolaram estruturalmente a FRELIMO foram basicamente de duas ordens: a 

                                                 

428 Em virtude de ser uma mulher branca vinda dos EUA.  
429 Defendiam a separação entre formação intelectual e militar, pois desejavam continuar a formação acadêmica sem 

desempenhar trabalhos militares. Alguns integrantes da União Nacional de Estudantes Moçambicanos (UNEMO) 

que realizavam sua formação no exterior também se colocaram contra a política da FRELIMO de obrigá-los a se 

juntar à frente no momento em que fossem convocados. As divergências entre a formação militar e intelectual e 

só intelectual foi um dos fatores de divergência que ocasionou o rompimento de Eduardo Mondlane com Baltazar 

Costa da UNAMI.  
430 Integrou a FRELIMO em 1964, foi responsável pela criação do Centro de Comunicação do movimento. 
431 NEWITT, Malyn. História de Moçambique. Lisboa: Publicações Europa América, 2012. p. 456.  
432 GOMES, 1993, p. 105. 
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concepção da organização administrativa e hierárquica do movimento e os direcionamentos 

políticos e ideológicos a serem adotados. Quanto a estrutura organizacional de comando da 

FRELIMO havia dois posicionamentos, a ala que defendia a “separação de funções entre 

políticos e militares, à qual aderiram os sectores protonacionalistas, e [outra] ala do movimento, 

[...] que defendia uma orientação político-militar, de claro pendor ideológico”433. O Comitê 

Central do partido realizou em 1966 um esforço no sentido de resolver a questão da separação 

entre competência militar e competência civil, com a criação de um comitê político-militar. 

Entretanto as resoluções não foram acatadas, deu-se início a um clima de tensão crescente que 

vai desembocar na convocação de um novo congresso. 

No quesito político-ideológico, de um lado havia uma proposta de não alinhamento, que 

defendia a neutralidade no contexto divisionsita da guerra fria. Esse grupo possuía um forte 

cunho regionalista e étnico, encabeçados por Lázaro Nkavandame434, não compartilhavam dos 

ideais revolucionários de parte dos integrantes do movimento e mantinham uma posição política 

conservadora. Uma fração desses indivíduos chegaram a almejar uma solução federalista a 

partir da independência das porções já controladas pela FRELIMO como Cabo Delgado435. Uria 

Simango, importante líder da FRELIMO, também estava orientado por um nacionalismo 

anticolonial restrito à conquista da independência. Para ele, a luta não deveria ser direcionada 

por uma escolha ideológica. De outra parte, havia os militantes alinhados a uma corrente 

ideológica revolucionária, que desejavam alcançar a independência total dos territórios e 

promover uma revolução social. Inclinados a um posicionamento socialista eram representados 

por nomes como Marcelino dos Santos, Joaquim Chissano, Jorge Rebelo, Armando Guebuza 

dentre outros. 

O acirramento dos embates derivados por este conjunto de divergências levou a 

FRELIMO a convocar o II Congresso realizado em julho de 1968, em Machedje, na província 

de Niassa. Apesar da delegação de Cabo Delgado – liderada por Nkavandame – não ter 

participado do congresso, a reunião assumiu uma importância simbólica. Fora realizada em uma 

zona libertada, com a presença de delegados de várias regiões do país, que figuravam como 

corpo representativo da nação. As decisões tomadas nesse congresso passariam a nortear o 

movimento promovendo uma reconfiguração política da FRELIMO e uma reorientação 

estratégica da guerra. Os desdobramentos internos originados pelas decisões do congresso 

                                                 

433 CABAÇO, 2007, p. 407. 
434 Era uma liderança Maconde, atuou na implementação de cooperativa algodoeira em Mueda, comerciante, também 

controlava uma pequena rede de comércio. 
435 Defendiam a criação de um estado maconde. 
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repercutiram nos anos seguintes da luta se estendendo até o pós-independência. Desse encontro, 

traçaram-se as linhas orientadoras do movimento e foi ratificada a opção por uma organização 

estrutural político-militar. Sobre o direcionamento político e ideológico, passou-se a ter uma 

orientação revolucionária, além de ser reafirmada a opção pela guerra de guerrilha 

prolongada436 como meio para atingir a independência nacional. 

 

“A partir de 1968, tomaram o poder militantes que constituíam uma dominante, mas 

não maioritária aliança entre intelectuais com opções políticas de esquerda, 

originários principalmente de uma reduzida parte da intelectualidade não negra e uma 

corrente militar populista, originária das elites moçambicanas em formação e dos 

poderes “tradicionais” defensora de uma guerra de guerrilha prolongada e da 

mobilização e participação das populações na luta de libertação. Na sua grande 

maioria, estes elementos eram provenientes das etnias do Sul (principalmente de Gaza 

e de Maputo) e do Norte (sobretudo das etnias que habitavam ao longo das fronteiras 

de Cabo delgado, Niassa e Tete).”437 

 

As novas orientações derivadas do II Congresso não significaram o fim das tensões 

internas na FRELIMO. O assassinato de Eduardo Mondlane em fevereiro de 1969 fraturou em 

definitivo a pretendida unidade do movimento, em especial após a acusação de que a corrente 

dita contrarrevolucionária estava envolvida no crime. O comitê central reunido em abril de 1969 

criou um governo de triunvirato composto pelo vice-presidente da FRELIMO, Uria Simango, 

pelo chefe do departamento de defesa, Samora Machel, e pelo secretário das relações exteriores, 

Marcelino dos Santos. O comitê voltou a se reunir em Dar-es-Salam, em 8 de novembro de 

1969 para debater um texto438 publicado por Simango. Na oportunidade, decidiu-se por 

suspendê-lo do movimento. Em maio de 1970, o comitê central elegeu Samora Machel como o 

novo presidente da FRELIMO e Marcelino dos Santos como vice. Nesta mesma reunião foram 

expulsos 30 membros da frente, dentre eles Lázaros Nkavandame439 sob acusação de realizar 

atividades econômicas ilícitas e de traição. 

O sofrimento comum foi a base do nacionalismo moçambicano e elemento aglutinador 

da FRELIMO. A experiência de sofrimento comum aponta para a violência colonial e, 

consequentemente, para o inimigo externo a ser combatido, nesse caso, o colonialismo 

português e tudo que derivasse dele: crenças, ideologias, ideias, comportamentos. Porém, se a 

                                                 

436 Esse modelo de guerra concebe o território como um componente importante para vitória, o contato com o meio 

e com a população garantiria transmissão das ideias e cooptação dos indivíduos para aderir a luta armada. Depende 

de um intenso trabalho político de mobilização para organização das massas e criação de bases de apoio.  
437 MOSCA, João. A experiência socialista em Moçambique (1975-1986). Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 61. 
438 Nesse documento intitulado Gloomy situation FRELIMO (Triste situação na FRELIMO), Uria Simango acusa 

vários integrantes da FRELIMO de assassinato e denuncia que o movimento defendia apenas os interesses das 

pessoas oriundas do sul de Moçambique. 
439 Ele era o chefe das atividades comerciais da FRELIMO e foi acusado de construir uma rede comercial privada 

cujos lucros eram desviados do movimento e direcionados ao seu grupo de Cabo Delgado.  
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violência colonial determinava quem era o principal inimigo externo440, as divergências 

ideológicas e as crises internas na FRELIMO passaram a nomear os inimigos internos. 

Conforme pontua José L. Cabaço, “o conceito de inimigo não passava por critérios de natureza 

étnica, regional ou racial, foi unificado e fixado, com critério ideológico, numa oposição bipolar 

“nós” – “eles”: a “nossa zona” e a “zona do inimigo”441. Esta lógica binária que reiterou a 

distinção entre nós e eles se fez presente de forma intensa na literatura de combate se estendendo 

ao pós-independência. Nos poemas da Antologia publicados até 1968, não há referências ao 

“inimigo interno”, silenciada, foi a ideia de unidade e de combate ao inimigo externo que fora 

enfatizada e tornou-se o foco da produção literária até então. A situação só foi alterada e tratada 

de forma aberta, após o segundo congresso, com a vitória da corrente revolucionária que 

providenciou a imediata expulsão dos integrantes do movimento considerados reacionários e 

com os direcionamentos ideológicos diferentes dos postulados pela Frente. 

Assim, a ideia de inimigo interno vai aparecer na Antologia da FRELIMO pela primeira 

vez em 1969 no poema Canto de Guerrilheiro de Sérgio Vieira. O texto é uma referência ao 

assassinato de Eduardo Mondlane, nele, é narrado a profunda dor que a perda significou ao 

movimento a indignação por sua morte e o latente desejo de vingança. Em determinado trecho 

o autor aponta que a morte foi resultado de uma traição interna: “Pelo cadáver de fevereiro / 

Pela traição de fevereiro / Pelo ódio acrescentado em fevereiro”442. A partir de então, outros 

poemas vão fazer referências aos inimigos internos, representados como indivíduos que se 

associaram a luta para benefício próprio, reacionários que não tem compromisso com o povo 

nem com a libertação e que representam um perigo para a causa nacionalista. Cito alguns 

excertos: 

 

No povo buscamos a força 

 

Dos que vieram / e conosco se aliaram / muitos traziam sombras no olhar / motivos 

ocultos / intenções estranhas / para alguns deles a razão da luta / era só ódio antigo / 

centrado e surdo / como uma lança / Para alguns outros era a uma bolsa? bolsa vazia 

(queriam enchê-la) / queriam enchê-la com coisas sujas / inconfessáveis / [...] / Ah as 

tramas que eles teceram / ah as lutas que ali travámos / Mantivemo-nos firmes: no 

povo / buscámos a força / e a razão.443 

                                                 

440 No pós-independência serão nomeados pelo partido como neocolonistas todos aqueles que forem considerados 

“sabotadores da revolução”, aí incluídos os que de alguma forma estão ligados aos regimes da Rodésia ou África 

do Sul, os que tiveram ganhos com a presença portuguesa, os que se colocaram contra o governo da FRELIMO 

ou ainda os que divergiram dos direcionamentos políticos e ideológicos adotados. 
441 CABAÇO, José Luís. Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 

303.  
442 VIEIRA, 1977b, p. 63. 
443 REBELO, Jorge. No povo buscamos a força. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento de 

Trabalho Ideológico, 1977c. p. 93. 
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Dez anos de luta passaram 

 

Várias fases atravessadas / conflitos e contradições entre nós / consolidaram a unidade 

/ descamuflando os reacionários / A linha ideológica da FRELIMO / cresceu e 

aclarou-se em muitos / No combate contra os vícios internos/ 444 

 

Conforme observa João Mosca, após o decisivo congresso de 1968, passou a atuar um 

“partido-Estado que precisava optar entre diferentes formas de governação, de reestruturação 

de sua burocracia – fundada em um sistema de organização profundamente centralizador – e 

das instâncias relativas à produção e distribuição de mercadorias. 445. Além disso, a FRELIMO 

passou a construir um conjunto de elementos autorreferenciados em que ficaram estabelecidos 

e institucionalizados comportamentos, imagens, práticas, símbolos pensamentos e uma 

imagética constitutiva da ideia do que seria Moçambique e um verdadeiro moçambicano. Tudo 

o que se afastasse do definido como positivo pelo partido-Estado seria desprezado, refutado e 

sufocado. Reiterado o binarismo que distingue nós e eles no conjunto de escritos com 

mensagens eivadas de autoritarismo acompanhadas por registros visuais - sobretudo desenho, 

fotografias e ilustrações -, tiveram uma importância essencial na conformação de práticas 

autoritárias que tiveram continuidade após a independência. 

 

4.2.1 O pensamento socialista na FRELIMO e a poesia de combate 

 

Após a realização do II congresso da FRELIMO em 1968 prevaleceu o ponto de vista 

político-ideológico da chamada ala revolucionária, entre outras coisas, isso significou um 

crescimento da perspectiva socialista dentro do movimento de libertação nacional. Apesar de 

oficialmente a FRELIMO ter assumido a sua orientação ideológica de socialismo marxista-

leninista em 1977 durante seu terceiro congresso, mesmo que esparsos, os alinhamentos a esse 

pensamento político estiveram presentes entre alguns membros desde a fundação do movimento 

em 1962446. Conforme aponta Lorenzo Macagno, do início da luta armada até a independência 

“os debates internos no seio da FRELIMO transitaram pelo dilema “nacionalismo anticolonial” 

                                                 

444 ANÔNIMO, 1977, p. 110.  
445 MOSCA, 1999, p. 59. 
446 De acordo com João Mosca: “O movimento de libertação, depois dos finais dos anos 60, passou a ser um partido 

– Estado que tinha que optar entre diferentes formas de governação, de produção e distribuição e restruturação da 

sua burocracia. Nesta experiência podem-se encontrar as raízes das opções políticas e econômicas do período pós-

independência” (MOSCA, 1999, p. 59). 
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versus “socialismo”447. Por sua vez, Ian Christie448 argumenta que foi no ano de 1966 que o 

movimento começou a explicitar uma agenda socialista ao inserir no debate público esse tema, 

fato marcado pela publicação de um artigo449 no editorial da Mozambique Revotution que 

elaborava uma análise crítica ao golpe de estado sofrido pelo presidente de Gana, Kwame 

Nkrumah. 

O tema do socialismo aparece de forma direta e indireta nos poemas da Antologia da 

FRELIMO. Nas análises realizadas, foi possível encontrar discursos críticos sobre o capitalismo 

que versavam sobre a exploração do trabalho, como no seguinte exemplo: “Não há felicidade 

que consiste/ em lucros acumulados/ sobre o suor e sangue doutros homens”450. E menções 

explicitas sobre o socialismo que ocorrem pela primeira vez em 1967 com o poema de Sérgio 

Vieira Quatro partes de um poema da educação deixado incompleto, porque a educação somos 

todos nós a construir. Trata-se de um longo texto (quatorze páginas), dividido em quatro partes: 

I – Cegos; II – Palavras; III – Aprender; IV – Amanhã. Nele, o autor constrói uma narrativa que 

começa com a denúncia da exploração e violência colonial, enfatiza os problemas gerados pela 

falta de formação escolar da população e apresenta o socialimo como forma de se alcaçar a 

liberdade e um futuro de paz e esperança. Os principais trechos que citam esse pensamento são: 

 

“marx, no entanto, tinha explicado, / Mas como o morcego / Era-te proibido ver o dia! 

/ A dominação metódica e dura da companhia, / Camarada, / Lenine tinha explicado, 

/ Mas, como a formiga / Perdida entre o verde do capim, / Nada podias saber / [...] / 

A nossa força de oprimidos / Gravará socialismo na pátria / [...] / Amanhã / Escreverei 

livros / E falaremos do movimento camponês em Moçambique, / E da força 

transformadora do operário, / Do comunismo vivendo na humanidade intereira” 451 

 

Em outros poemas também encontramos referências diretas ao socialismo com a 

utilização de palavras e jargões associados a esse pensamento como nas seguinte passsagens: 

Assim camarada cresce a revolução/ [...] / gerando-se a indústria de amanhã / da FRELIMO / 

vindo as gerações / do socialismo construído /452. Ou termos presente nos títulos de alguns 

                                                 

447 MACAGNO, Lorenzo. Fragmentos de uma imaginação nacional. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São 

Paulo, v. 24, n. 70, p. 17-35, jun. 2009. p. 17.  
448 CHRISTIE, Iain. Samora, uma biografia. Maputo: Nadjira, 1996. p. 189.  
449 No artigo, argumenta-se que o fracasso da revolução empreendida pelo presidente Nkrumah se deu pela falta de 

participação ativa dos trabalhadores nesse processo.  
450 FRELIMO. Feliz ano novo camarada. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do Trabalho 

ideológico, 1977b. p. 15. 
451 VIEIRA, 1977a, p. 73-86. 
452 VIEIRA, Sérgio. Porque são como flores camaradas. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: 

Departamento do Trabalho ideológico, 1977b. p. 90. 



132 

 

poemas: Escuta a voz do povo camarada453; Porque são como flores camaradas454; Feliz ano 

novo camarada455. Os poemas escritos após a independência, presentes na antologia da 

FRELIMO, trazem críticas esparsas sobre o capitalismo e poucas citações diretas ao socialismo, 

dentre elas: “Hoje o nosso povo descobre a arma do combate novo / define a meta a estratégia 

e o caminho / assume o Socialismo Científico”. Em um trecho de poemas direcionados aos 

estudantes temos: “estudantes deves estar/ [...] / Presente na edificação do Socialismo”456. Em 

outro observamos a seguinte passagem: “Ser combatente, camarada / É libertar o povo / Das 

garras do colonialismo / Do capitalismo, do imperialismo”457. 

Nos fragmentos apresentados acima podemos perceber que as referências ao socialismo 

estão ligadas à denúncia da exploração capitalista - intermediadas pelo colonialismo -, ou são 

apresentadas como resposta para o fim do sofrimento, um caminho possível para destruir as 

formas de opressão e garantir a liberdade. Contudo, para compreendermos como esses discursos 

foram incorporados aos poemas de combate, é preciso considerar alguns dos caminhos que 

possibilitou o socialismo chegar à FRELIMO. Primeiro devemos ponderar que esse contato se 

deu em diferentes temporalidades, por diversos atores, multiplas vias, e distintas origens, dentre 

elas: através da organização política e militância realizada por estudantes no extrangeiro; com 

a circulação clandestina de textos, especialmente literários (dentro e fora de Moçambique); o 

contato com as ideias políticas de chefes de estados independentes que, a partir de óticas 

diversas se alinhavam à perspectiva socialista; a partir das relações contruídas com paises 

socialistas que ajudavam no financiamento da guerra de libertação e capacitação de 

combatentes. 

Alguns dos membros da elite letrada que integraram os quadros da FRELIMO fizeram 

parte do grupo de estudantes da Casa do Estudante do Império458, sediada em Portugal. A 

experiência possibilitou a criação de um círculo de jovens intelectuais africanos que 

participavam de recitais, palestras, reuniões políticas, além de realizarem diversas publicações. 

Essas atividades abriram as portas para a formação de uma consciência política e o 

                                                 

453 REBELO, Jorge. Escuta a voz do povo camarada. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento 

do Trabalho ideológico, 1977d. p. 91. 
454 VIEIRA, 1977b, p. 89. 
455 FRELIMO, 1977, p. 15. 
456 FELISBERTO, F. Estudante. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 39.  
457 JULIÃO. Ser combatente. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 68.  
458 Havia a CEI de Lisboa e também a “Delegação de Coimbra, fundada em dezembro de 1994, [...] inaugurada em 

fevereiro do ano seguinte; a Delegação do Porto só surgiria em março de 1959”. (MATEU, 1999, p.97). 
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amadurecimento de ideias anticoloniais. Foi o espaço onde muitos estudantes acessaram o 

pensamento socialista, como nos mostra Fernando Ganhão ao relatar a sua experiência pessoal: 

“pode dizer-se que foi na Casa do Estudante do Império, no confronto com as várias 

personalidades das colónias portuguesas de então que o sentido polítitico despertou em 

mim”459. Alguns dos integrantes460 da FRELIMO que tiveram passagem pela CEI461 foram: 

Sérgio Vieira, Pacoal Mocumbi, Mário Machungo, Jorge Rebelo, Marcelino dos Santos, Oscar 

Monteiro, Fernando Vaz, Fernando Ganhão e Hélder Martins. 

Segundo Dalila Cabrita Mateus além da CEI houveram outras instituições em Portugal 

que foram importantes lugares de formação política: “o Centro de Estudos Africanos, o Clube 

Marítimo Africano e a Casa da África”462. A autora destaca a participação de alguns estudantes 

oriundos das colônias portuguesas em atividades ligadas ao Partido Comunista Português 

(PCP), especialmente compondo as atividades do Movimento de Unidade Democrática Juvenil 

(MUD), afirma que desse contato com o PCP a maior influencia foi “sobretudo no plano 

organizativo [...] [pois] adiquiriram experiência de trabalho em organizações fortemente 

centralizadas e disciplinadas”463. O PCP além de promover reuniões políticas, possuia uma rede 

clandestina de circulação de textos acessíveis aos estudantes com jornais, panfletos políticos e 

textos teóricos. Os estudantes africanos – e a elite letrada de uma forma geral – também tiveram 

contato com a literatura produzida por importantes autores críticos do capitalismo464. 

O pensamento socialista estava disseminado nos círculos intelectuais dentro e fora da 

África, havia um profuso debate de ideias sobre as formas de por fim aos colonialismos465. No 

final da década de 1950, durante a criação do Movimento Anticolonialista (MAC), 

posteriormente Frente Revolucionária Africana para a Independência das Colônias 

                                                 

459 GANHÃO, Fernando. Entrevista. In: CHABAL, Patrick. Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade. 

Lisboa: Vega, 1994. p. 213. 
460 Joaquim Chissano e Pascoal Mocumbi, bem como Eduardo Mondlane tiveram passagens rápidas. 
461 Alfredo Margarido aponta que a presença de moçambicanos na CEI não foi tão expressiva quanto os estudantes 

das demais colônias. Segundo o autor: “Os moçambicanos representavam um pequeno fragmento numa 

instituição onde dominava a presença de angolanos e dos cabo-verdianos. Dispondo de recursos financeiros mais 

importantes, os estudantes moçambicanos disseminavam-se pelos muitos quartos alugados” (MARGARIDO, 

2005, p. 16).  
462 MATEUS, 1999, p. 75.  
463 Ibid., p. 88.  
464 Da literatura soviética foram lidas obras de Gogol, Tolstoi e Górki. Da literatura brasileira, Jorge Amado, José 

Lins do Rego e Graciliano Ramos. O contato com latino-americanos foi especialmente com a obra de Pablo 

Neruda e Gabriel García Marquez, os norte-americanos como Hernest Hemingway, Paul Robeson e Marian 

Anderson que também foram lidos. É importante sublinhar que as obras de Aimé Césaire, Senghor, Mamadou 

Dia dentre outras foram importantes e marcaram essa elite, o poeta Rui Nogar revela que algumas desssas 

publicações chegavam de forma cladestina em algumas livrarias, como foi o caso de Os condenados da Terra de 

Frantz Fano. (NOGAR, 1994, p. 170). 
465 GANHÃO, 1994, p. 214-215. 
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Portuguesas (FRAIN), e da fundação da Conferência das Organizações Nacionalistas das 

Colônias Portuguesas (CONCP)466, os princípios socialistas que versavam sobre o direito de 

autodeterminação dos povos, estavam presente nas discussões que contavam com a participação 

de vários representantes das colônias portuguesas. Nesse período houve uma ampla circulação 

dessas ideias que, em parte respondia a uma dinâmica internacional movida pelo clima da 

guerra fria e o debate antimperialista, e em parte, fora estimulado pelas independências de 

vários países africanos467. Como salienta Fernando Ganhão, “O marxismo era nesses anos a 

tentação de todos os jovens, da intelectualidade do mundo, e particularmente era a única solução 

filosófica, ideológica, que permitiria interpretar o colonialismo”468. 

Do final da década de 1950 até meados de 1960 houve uma proliferação de 

independências nacionais no continente africano. Esse processo possibilitou a tomada de poder 

de presidentes que se tornariam importantes líderes políticos469 e exerceriam um papel 

fundamental para a consolidação dos movimentos de libertação em países ainda sob o domínio 

colonial, como era o caso das colônias portuguesas. Esses chefes de estado470 também foram 

um importante arcabouço por onde se apresentavam diversos posicionamentos políticos e 

ideológicos que de diferentes formas chegaram às lideranças dos movimentos nacionalistas 

como a FRELIMO. Ian Christie assinala o impacto que as independências e algumas dessas 

personalidades políticas tiveram nos futuros líderes do movimento de libertação nacional de 

moçambique: 

 

Em África a descoloniazação tinha começado e dirigentes professando ideias 

socialistas captavam a imaginação de jovens de todo continente. Kwame Nkrumah 

tornou-se um herói continental em 1957 quando conduziu o povo de Gana à 

independência da Grã-Bretanha. Vieram depois Sékou Touré, Lumumba e Neyrere. 

[...] Esse tipo de acontecimentos influenciaram inevitavelmente Samora e os outros 

dirigentes da FRELIMO471. 

 

Sobre os posicionamentos de Eduardo Mondlane e Samora Machel em relação às teorias 

socialistas, podemos perceber que ambos se aproximaram gradualmente desse pensamento, 

                                                 

466 A CONCP estava alinhada ao Grupo de Casablanca. 
467 Para uma reflexão mais aprofundada sobre o debate a respeito da constituição das organizações anticoloniais, ver 

capítulo I desta tese. 
468 GANHÃO, 1994, p. 214. 
469 Em 1967 Julius Nyerere (1922-1999) lança a Declaração de Arusha em que apresenta a ideia de “socialismo 

africano”, baseado no conceito tradicional de ujamaa (palavra em swahili ujamaa que significa comunidade, 

solidariedade da família extensa). Nyerere já havia publicado em 1962 em Dar Es-Salam o texto Ujamaa, the 

Basis of African Socialism. 
470 De acordo com Yves Benot (1981), o socialismo foi incorporado e praticado por muitos matizes, Nyerere defendia 

a ideia do “socialismo africano” por um viés “espiritualista”, “Nkrhumah assim como Modibo Keita, se alinham 

ao socialismo científico (marxismo), por sua vez, Sékou Touré, durante muito tempo, tentou evitar o termo 

‘socialismo’, mas falava de uma via não capitalista” (BENOT, 1981, p. 28). 
471 CHRISTIE, 1996, p. 188-189.  
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mas, de diferentes maneiras. Esse contato foi afetado pelas distintas percepções políticas e de 

vida de cada um. Os rumos tomados pela FRELIMO nos momentos em que eram líderes, o 

contexto mundial de apoios internacionais a partir da atuação diplomática de cada presidente e 

das variadas trocas de experiência revolucionárias, além, claro, de suas diferentes trajetórias 

pessoais e intelectuais, impactaram de alguma forma seus pensamentos. No caso de Eduardo 

Mondlane, apesar de ele circular entre os estudantes africanos (Moçambique; África do Sul, 

Portugal e EUA), e se integrar ao movimento associativo de Moçambique (NESAN), não tinha 

em sua formação experiência socialista. No entanto, um pouco antes de ser assassinado, em 

entrevista, ele afirma que a FRELIMO caminhava para uma mudança de orientação política472: 

 

Há uma evolução no pensamento que se operou durante os últimos 6 anos que me 

pode autorizar [...] a concluir que a FRELIMO é, agora, realmente muito mais 

socialista, revolucionária e progressista [...]. E a tendência agora é mais em direção ao 

socialismo de tipo marxista-leninista. Porque as condições de vida em Moçambique, 

o tipo de inimigo que nós temos, não admite qualquer outra alternativa [...]. Eu acho 

que a FRELIMO, sem comprometer o partido, que ainda não fez uma declaração 

oficial dizendo que era marxista-leninista, se está inclinando mais e mais nessa 

direção, porque as condições em que lutamos e trabalhamos assim o exigem.473 

 

Com o assassinato de Mondlane, Samora Machel chega ao poder, e a FRELIMO passa 

por uma intensa crise que culmina numa série de mudanças. Transformações estruturais de 

ordem política, social e econômica nas zonas libertadas e na organização administrativa e 

burocrática da frente nacionalista apontam em direção ao socialismo. O posicionamento de 

Samora sobre a presença de ideais socialistas na FRELIMO indica que, para ele, a prática 

antecedeu a teoria, foi a experiência revolucionária na luta de libertação que coadunou com os 

pressupostos marxistas, é a realidade histórica que coloca a prova a teoria. Em sua obra,  

Moçambique: identidade, colonialismo e libertação, José Luís Cabaço relata seu testemunho 

de uma conversa entre Samora Machel e Jean Ziegler, quando o sociólogo suíço indagou ao 

presidente “quando teria sido a primeira vez que leu Marx”. Segundo Cabaço, Samora passou 

a fazer um amplo relato sobre a sua vida, as dificuldades impostas pelo colonialismo e a sua 

adesão ao movimento de libertação nacional. Diante da insistência de Ziegler na pergunta o 

presidente teria respondido: 

 

                                                 

472 Em entrevista a Patrick Chabal, Fernando Ganhão reforça a ideia de que Mondlane estava se aproximando do 

socialismo: “À partida não podíamos dizer que Mondlane, quando criou a FRELIMO, que era um marxista, que 

era um socialista. Era um homem livre, nacionalista convicto, amante da paz, liberdade, igualdade, desejando a 

independência de Moçambique. Mas o confronto dos problemas levou-o cada vez mais a aproximar-se do 

marxismo” (CHABAL, 1994, p. 218).  
473 MONDLANE, Eduardo apud CHRISTIE, I. Samora, uma biografia. Maputo: Ndjira, 1996, p. 190. 
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E foi em Argel que me chegou às mãos um livro de Marx (citou o título que já não me 

recordo). O Sociólogo suíço animou-se: “Et allors, Samora?” 

O presidente olhou-o muito sério: “Então, meu caro amigo Ziegler, toda a minha 

experiência de vida me foi passando diante dos olhos e, à medida que avançava na 

leitura do livro, fui-me apercebendo de que estava a ler Marx pela segunda vez”474. 

 

Outra passagem que ratifica o posicionamento de Samora Machel sobre o socialismo 

está presente em uma entrevista realizada por Iain Christie e Allen Isaacmam em 1979. Em 

resposta à pergunta de Christie sobre a viabilidade de se popularizar o marxismo entre operários 

e camponeses analfabetos, Samora teria discorrido uma longa resposta em que critica a 

interpretação equivocada de que a FRELIMO teria “importado” o pensamento socialista. De 

acordo com o presidente, foi a experiência do trabalhador, a percepção de sua exploração e a 

luta travada pela liberdade que criou o marxismo. 

 

Quem é o criador do marxismo-leninismo? É uma ciência de classe. Pertence ao seu 

criador que é a classe operária. O seu criador é o povo, o povo na sua luta multissecular 

contra as diferentes formas e sistemas de exploração. [...]. Foi a guerra que nos 

ensinou. A guerra, a experiência, a prática. [...]. O marxismo-leninismo não surge na 

nossa pátria como produto de importação. [...] O nosso partido não é um grupo de 

estudo de cientistas especializados na leitura e interpretação de Marx, Engels e Lénine. 

[...] A nossa luta, a luta de classes dos nossos trabalhadores, as suas experiências de 

sofrimento permitem-lhe assumir e interiorizar os fundamentos do socialismo 

científico. [...] No processo de luta sintetizámos as nossas experiências e vamos 

elevando os nossos conhecimentos teóricos.475 

 

Conforme apontado na citação acima, Samora Machel defendia que o socialismo não 

nasce da teoria científica, mas, sim, da experiência de exploração e da miséria dos 

trabalhadores. Ele ainda argumenta que “a luta de classes não era uma coisa importada para 

África pelos colonialistas, mas sim fenônemo que lá já existia”476. Em 1971 Joaquim Chissano 

em entrevista faz uma declaração que vai ao encontro da ideia defendida por Samora, defende 

o socialismo como uma via para o homem conquistar sua dignidade mas não acredita que “o 

desenvolvimento do país, a independência e o socialismo possam ser copiados de outros países. 

Esta razão por que acreditamos na adaptação de uma ciência às condições locais”477. A teoria, 

nesses termos, chega para lançar luz, ampliar a tomada de conciência da população explorada, 

ela organiza e sintetiza um entendimento sobre a realidade vivida pelo trabalhador. Esse 

                                                 

474 CABAÇO, 2009, p. 315. 
475 CHRISTIE, 1996, p. 196 -197.  
476 CHRISTIE, 1996, p. 195.  
477 CHISSANO, Joaquim. A ideologia da FRELIMO. Entrevista realizada em Bruxelas e publicada em Afrique 

Australe, n. 2-3, 1971. In: BRAGANÇA, Aquino de; WALLERSTEIN, Immanuel (org.). Quem é o inimigo? II: 

Os movimentos de libertação nacional. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1978. p. 175. 
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pensamento explicitado por Samora também pode ser encontrado nos poemas de combate da 

antologia da FRELIMO conforme aponta os seguintes trechos: 

 

E vieram camaradas / que gritaram forte, / mais forte que todas as palavras / que 

ignorávamos / as palavras traziam zagaias de fogo / e nós eramos pólvoras / [...] / E 

nas palavras descobrimos a verdade ! / Mais valia / Do meu trabalho / Enriquecendo 

a companhia / [...] / Vieram camaradas, / Que leram livros, / Os livros que trazem 

sonhos / Que não sabíamos formular478 

 

Outro ponto que merece atenção para entendermos o processo de circulação das ideias 

socialistas na FRELIMO são as questões geopolíticas479. O conflito entre os blocos capitalista 

e socialista que polarizou e envolveu o mundo nos meandros da guerra fria marcou 

profundamente o posicionamento ideológico do movimento nacionalista moçambicano. A falta 

de apoio da maior parte dos paises alinhados ao bloco capitalista somada à insuficiente ajuda 

dos países africanos às lutas de libertação das colônias portuguesas fez com que crescesse a 

dependência pelo apoio do campo socialista. No caso da FRELIMO, apesar da pressão por um 

alinhamento ideológico, foi possível, para além do conflito sino-soviético, obter ajuda tanto da 

URSS quanto da China480. Como aponta Mateus, além do apoio e dos conhecimentos 

relacionados às atividades de guerra, enfermagem e propaganda, havia também uma formação 

política. A autora relata a realização de um curso de formação em Moscou em 1964 que abordou 

temas sobre armamentos de guerra além de “rudimentos de marxismo-leninismo, [...]; no 

mesmo ano, [houve] a realização de um curso, em Nanquim, na China, sobre a guerra de 

guerrilhas, em que são analisadas várias obras de Mao-Tsé-Tung”481.  

Segundo José Luís Cabaço482, o socialismo na FRELIMO ganhou força e amadureceu 

no contexto da guerra, e, apesar de serem importantes as experiências internacionais de alguns 

militantes, a luta de libertação foi o fator determinante. O perfil da maioria dos integrantes do 

movimento não correspondia ao desses intelectuais, que, incluindo Samora Machel, “não 

tinham outra vivência a não ser a luta armada”483. Ainda segundo o autor, a leitura de livros de 

                                                 

478 VIEIRA, 1977a, p. 77-78.  
479 Iain Christie (1996), argumenta que as revoluções Chinesa (1949), Vietnamita (1954) e Cubana (1959) haviam de 

alguma forma chamado atenção dos jovens futuros militantes. Em entrevista, Fernando Ganhão relata a euforia 

com que a juventude politizada acompanhava as notícias sobre os acontecimentos vindos de Cuba e da Argélia 

(CHABAL, 1994, p. 170).  
480 O assunto referente aos apoios internacionais recebidos pela FRELIMO também foi tratado no tópico no primeiro 

capítulo deste trabalho. 
481 MATEUS, 1999, p. 133.  
482 CABAÇO, 2009, p. 311.  
483 Ibid., p. 312. 
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Mao Tsé-tung484 e do general vietnamita Nguyen Giap485, que tratavam da guerra 

revolucionária, foi uma das vias mais importantes de contato com esse pensamento. Cito: 

 

Distribuidos a muitos quadros do movimento, foram esses textos sobre revoluções 

socialistas levadas a cabo por camponeses que encontraram ressonância nos 

combatentes. Eles descreviam experiências concretas de luta e de organização da vida 

das populações às quais os guerrilheiros podiam reconduzir com facilidade muitas das 

situações militares, sociais e políticas que viviam na guerra no interior de 

Moçambique. Essas leituras inspiraram a elaboração da FRELIMO sobre sua 

realidade e, eventualmente, sucitaram o interesse pela leitura de outros teóricos do 

marxismo486. 

 

Em sua obra Eduardo Mondlane, um homem a abater (2010) José de Jesus atribui a 

Julius Neyrere (e sua relação privilegiada com a China) a existência de uma via direta de 

interlocução e ajuda entre o movimento nacionalista moçambicano e Pequim. De acordo com 

o autor, “era na Tanzânia que grande parte dos jovens da FRELIMO recebiam instrução militar 

dos chineses, através de manuais escritos em português em Macau”487. Dalila e Álvaro Mateus 

em sua obra Nacionalistas de Moçambique (2010) também mostram esse aspecto da formação 

ideológica chinesa realizada pelos soldados da FRELIMO. Ao relatarem o perfil biográfico de 

Sebastião Mabote, discorrem sobre sua formação ocorrida na Academia Superior Militar de 

Pequim e revelam que “os cursos eram ministrados por oficiais, através de intérpretes. O 

material didático era constituído, principalmente, por obras de Mao tsé-tung”488. 

Nos poemas de combate analisados, apesar da maioria das referências ao socialismo 

estarem ligadas à obra de Marx e Lenin489 e ao regime político da URSS, podemos verificar 

algumas poucas menções sobre a China, como na seguinte epígrafe que abre a segunda parte 

do poema de Sérgio Vieira creditado a Mao Tsé Tung: “Um exército sem cultura é um exército 

ignorante e um exército ignorante não pode vercer o inimigo”490. Manuel de Sousa e Silva 

também identifica a presença do pensamento socialista chinês no poema A voz do 

                                                 

484 Mao Tsé-Tung (1893-1976) foi o presidente do Partido Comunista Chinês – PCCh de 1943 até sua morte em 

1976, tendo presidido a China de 1949 a 1959. Dentre seus escritos podemos destacar: Problemas estratégicos 

da Guerra de guerrilhas contra o Japão (1938), Uma nova democracia (1940), Servir ao povo (1944). 
485 Vo Nguyen Giap (1911-2013) foi o general vietnamita que protagonizou a vitória sobre os franceses em 1954, 

ocasionando a divisão do país em norte e sul. Posteriormente, derrotou os EUA que retiram suas tropas em 1968, 

o que permitiu a unificação do país em 1975. 
486 CABAÇO, 2009, p. 57. 
487 JESUS, 2010, p. 57-58. 
488 MATEUS, Dalila Cabrita; MATEUS, Àlvaro. Nacionalistas de Moçambique. Alfragide: Texto Editores, 2010. 

p. 109. 
489 Foi possível identificar que a maior parte dos poemas que trazem uma menção direta a essa orientação socialista 

foram escritos por militantes que passaram pela CEI, como Sérgio Vieira e Marcelino dos Santos. 
490 VIEIRA, 1977a, p. 77. 
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guerrilheiro491 de Jacinto Muchave. De acordo com o autor, o poema é uma paráfrase de uma 

citação de Mao Tse-tung, “funcionando como um dos exemplos de criação/recriação a partir de 

influxos externos”492. 

No texto Da idealização da FRELIMO à compreensão da História de Moçambique, 

Aquino de Bragança e Jacques Delpelchin, apresentam uma análise de duas obras publicadas 

sobre a FRELIMO. A partir dessa crítica, levantam um questionamento interessante, que, além 

de demonstrar a presença do socialismo chinês na FRELIMO, que inspirou a estruturação das 

zonas libertadas, aponta para uma mudança de perspectiva ideológica ao se adotar o marxismo-

lenininismo, após assumir o poder do estado. Cito: “A FRELIMO estava mais próxima do 

marxismo-maoismo revolucionário, quando do processo da criação das zonas libertadas do que 

quando se proclamou partido marxista-leninista, partido de vanguarda no 3º Congresso em 1977 

?”493. Com essa indagação os autores nos chamam à atenção, e adicionam um grau de 

complexidade para comprender o socialismo na FRELIMO, quando nos alertam sobre os 

diferentes alinhamentos ideológicos adotados ao longo do tempo494. Considerar esse ponto de 

análise nos ajuda a comprender a motivação e os significados por trás das variações de 

orientação. 

As demandas políticas, histórica, a multiplicidade de canais pelos quais o pensamento 

socialista chegou explica as diferentes recepções e os distintos entendimentos produzidos sobre 

esse ideal na FRELIMO. As particularidades do colonialismo português, a luta de libertação 

realizada a partir de uma guerrilha rural e a composição do movimento nacionalista com 

variedade étnica, regional, educacional e política de seus membros são fatores que não podem 

ser desprezados. Como nos lembra Edward Said, as teorias são itinerantes e “este movimento 

sugere a possibilidade de que lugares, sítios e situações sejam activamente diferentes para a 

teoria, sem universalismos fáceis ou totalizações generalizadoras”495. A singularidade da 

experiência realizada em Moçambique é fruto das diversas transformações que o próprio 

entendimento do que seria uma prática socialista assumiu ao longo do tempo. Essa realidade 

                                                 

491 MUCHAVE, Jacinto. A voz do guerrilheiro. In: FRELIMO. Poesia de combate III. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1980. p. 67. 
492 SILVA, 1996, p. 127. 
493 BRAGANÇA; DEPELCHIN, 1986, p. 36.  
494 Os diferentes elementos incorporados da experiência Moçambicana acentuam a complexidade de se tratar o tema. 

Malyn Newitt, defende que após 1970 a liderança da FRELIMO “foi muito influenciada pelo marxismo 

programático de Almícar Cabral” (NEWITT, 2012, p. 466). A defesa da revolução permanente, e o 

internacionalismo revolucionário pregados pela FRELIMO é associado ao trotskismo. 
495 SAID, Edward. Reconsiderando a Teoria Itinerante. In: SANCHEZ, Manuela Ribeiro (org.). Deslocalizar a 

“Europa”: Antropologia, Arte, Literatura e História na Pós-Colonialidade. Lisboa: Edições Cotovia, 2005. p. 42.  
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nos leva a perceber que não se tratou de uma reprodução ou adaptação de uma teoria, mas de 

uma apropriação criativa496 que respondeu em diferentes momentos históricos a diferentes 

necessidades postas. As ideias socialistas partiram de múltiplos pontos em uma viagem 

itinerante que, ao chegar à FRELIMO, assumiram uma lógica própria, sendo a singularidade 

dos modelos adotados em Moçambique resultado das transformações sofridas no processo de 

recepção desse pensamento em cada momento histórico. 

 

4.2.2 As zonas libertadas como microcosmos da nação e a poética da libertação 

 

As zonas libertadas foram áreas controladas pela FRELIMO onde a população foi 

concentrada e a prática administrativa ocorria conforme as principais definições políticas do 

movimento. Sua estruturação foi realizada ao longo dos anos com um intenso trabalho político 

e de formação ideológica da população. Nesses espaços implantou-se um “programa de 

reconstrução, formado por atividades econômicas, de saúde e de ensino” 497. Entretanto, desde 

o princípio a construção dessas zonas foi permeada por uma série de dificuldades, conforme 

aponta Mondlane, após as primeiras vitórias a FRELIMO se defrontou com a necessidade de 

cuidar, abastecer e oferecer serviços para as populações locais, “durante algum tempo os 

problemas foram graves. Não estávamos preparados para a amplitude do trabalho que nos 

deparava e carecíamos de experiência na maioria das áreas onde precisávamos dela”498. Somado 

a isso houve uma série de entraves relacionados às disputas pelo controle político e 

administrativo desses locais, além da insuficiência financeira para levar adiante o 

empreendimento. 

As primeiras zonas libertadas foram construídas nas províncias de Cabo Delgado e 

Niassa. Egerö Bertil499 pondera que inicialmente a organização desses espaços e suas 

respectivas populações ficavam sob a responsabilidade do corpo militar presente nessa frente 

de guerra, que, posteriormente transferia o poder para algum civil, em muitos casos um chefe 

tradicional. Todavia, essa relação entre as chefias tradicionais500 e a FRELIMO foi carregada 

                                                 

496 SAID, Edward. Reconsiderando a Teoria Itinerante. In: SANCHEZ, M. R. (org.) Deslocalizar a “Europa”, 

Antropologia, Arte, Literatura e História na Pós-Colonialidade. Lisboa: Edições Cotovia, 2005, p. 42. 
497 HERNANDEZ, 2008, p. 606. 
498 MONDLANE, 1975, p. 131. 
499 EGERÖ, 1992, p. 30. 
500 Eram chamados de chairmem. 
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de tensão e adversidades501. Parte dos integrantes do movimento acreditava que o colonialismo 

havia comprometido as estruturas do poder tradicional e que este, muitas vezes, agia como um 

poder opressor, o que comprometia o desenvolvimento das zonas libertadas e da própria luta 

armada. Esse problema é compreendido por José Luís Cabaço da seguinte forma: 

 

A prática evidenciou o abismo que, sob a aparente convergência das motivações 

emancipacionistas, separava as cosmologias tradicionais e o projeto de 

“modernidade” de que os jovens guerrilheiros eram portadores. Chairmen, e 

guerrilheiros 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 prisioneiros, na própria definição do que seria “um moçambicano”.502  

 

Além dos atritos relacionados às chefias tradicionais, a forma de produção, circulação e 

comercialização dos produtos agrícolas das zonas libertadas503 foram foco de disputas internas 

na FRELIMO. Como destaca João Mosca, havia duas orientações distintas sobre o modo de 

produção nas zonas libertadas, um grupo que defendia as “explorações familiares agrícolas e/ou 

unidades colectivas e na cooperativização504” e outro grupo que propunha o “fomento do 

comércio rural privado e a estruturação de uma rede comercial da FRELIMO505”. Essas 

divergências a respeito das zonas libertadas foram aplacadas após o segundo congresso. Na 

oportunidade foi definida uma nova orientação tanto para o controle administrativo, com o 

afastamento das chefias tradicionais substituídos por lideranças advindas dos comitês eleitos 

pela população, quanto para a produção agrícola, consolidou-se as perspectivas ligadas à 

agricultura familiar e o cooperativismo. 

Com a edificação das zonas libertadas foram operadas mudanças estruturais nos 

aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais em regiões que eram dominadas pelo 

colonialismo português. O desenvolvimento desses locais foi vital para o progresso da guerra. 

Formavam a base material para o desenvolvimento da luta armada com a produção de alimento 

para os soldados, apoio logístico para a guerrilha e formação política para mobilizar a 

população. As zonas libertadas também foram um importante portfólio usado pela FRELIMO 

                                                 

501 Lia Dias Laranjeira levanta em sua obra um debate sobre os conflitos entre a FRELIMO e as chefias tradicionais 

do norte argumentando que a forma de organização do movimento se contrapunha à estrutura tradicional dos 

makondes. O fato de jovens ocuparem as estruturas de poder dentro da organização social rompia com a 

hierarquização gerontocrática afetando de forma direta o grupo. Ver em: LARANJEIRA, Lia Dias. Mashinamu 

na Uhuru: arte makonde e história política de Moçambique (1950-1974). São Paulo: Intermeios, 2018. p. 244-

245. 
502 CABAÇO, 2009, p. 293. 
503 Os excedentes agrícolas eram escoados para a Tanzânia e negociados para a aquisição de produtos de consumo 

para abastecer a população local e os guerrilheiros, e os itens eram comercializados nos centros de abastecimento 

e posteriormente nas “lojas do povo”. 
504 MOSCA, 1999, p. 60. 
505 MOSCA, 1999, loc. cit. 
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para angariar apoio financeiro e simpatia da comunidade internacional. Em meio à guerra vários 

jornalistas, observadores, políticos e intelectuais foram conduzidos em visitas nesses espaços 

para conhecer o trabalho que o movimento nacionalista estava realizando. 

Vale sublinhar que o que caracteriza uma área como zona libertada não é apenas o fim 

da presença colonial naquele espaço, mas sim a implantação das mudanças estruturais e o pleno 

exercício da hegemonia política e ideológica da FRELIMO. Esses fatores são basilares para 

diferenciar as chamadas zonas libertadas das zonas semilibertadas, ou de locais que contavam 

com a presença da guerrilha. Mesmo entre as zonas libertadas o grau de solidez dessas 

transformações era variável. A experiência sólida em Cabo Delgado e Niassa não se repetiu em 

outras zonas libertadas ou semilibertadas, “o nível das transformações não tinha atingido o 

mesmo grau em todas as frentes de luta”506. Como nos lembra Brangança e Depelchin, “o facto 

de nas zonas libertadas se ter combatido as práticas do inimigo não significa, de maneira 

nenhuma, que essas práticas tinham desaparecido totalmente”507, esses espaços continham suas 

fragilidades e contradições. Abaixo, segue ilustração representando as diferentes formas de 

presença da FRELIMO nas províncias. 

 

                                                 

506 BRAGANÇA; DEPELCHIN, 1986, p. 36. 
507 BRAGANÇA; DEPELCHIN, 1986, loc. cit. 
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Figura 11 – As diferentes formas de presença, controle e atuação da FRELIMO em 

Moçambique de 1966 a 1974 

 

Fonte: Egerö (1992) 

 

As experiências desenvolvidas nas zonas libertadas possibilitaram a produção e o 

desenvolvimento da literatura de combate. Os poemas, por sua vez, construíram uma imagem 

idílica desses espaços que são retratados como uma espécie de fortaleza onde a população 

estaria salva do colonialismo português, livre de sua opressão e violência. Um paraíso 

construído pelos combatentes onde a paz, a justiça, e a bonança imperam, a educação é acessível 

a todos, não há fome e os doentes recebem tratamento digno. A literatura elabora uma projeção 
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na qual as zonas libertadas figuram como uma amostra das transformações que a FRELIMO 

pode realizar em todo país, são um protótipo, uma representação do futuro Moçambique. Os 

seguintes trechos de poemas são bastante representativos desse aspecto: 

 

Na zona do inimigo  

 

Aguardar o santo e a senha / Que de Dar-es-Salaam vos irá / Revelar a cada um / As 

fronteiras da humilhação / E depois a luta e a conquista / De novas zonas libertadas508 

 

Para uma moral  

 

E um povo forte / Camarada / Remove montanhas / Cria hospitais / Cria escolas / 

Como anunciaram os primeiros ramos / Em Cabo Delagado e Niassa / [...] / Grupos 

de homens e mulheres / Fazendo as machambas / De arroz milho e amendoim / 

Construindo a vida nova / Nas zonas controladas509 

 

As zonas libertadas eram espaços para onde os combatentes colocaram em prática 

modelos de organização e de socialização, foram transformadas pela FRELIMO no exemplo 

concreto da viabilidade de construção de um estado nacional. Nesses lugares foram trabalhados 

os princípios que regeriam o novo homem moçambicano e os fundamentos que dariam corpo à 

nação moçambicana. 510 As zonas libertadas “representavam o embrião da nova sociedade a 

construir no futuro Moçambique independente [...] uma nova realidade social, política e 

cultural”511. Foram um laboratório para o enraizamento do ideal revolucionário, espaço de 

elaboração, estruturação, um “microcosmo” da nação em construção. Conforme aponta José 

Luís Cabaço, “o critério de uma autoidentificação com o território, administrado pelos próprios 

combatentes encerrava na ideia da FRELIMO, a de Estado-Nação” 512. As experiências de 

organização social e política, a estruturação de um sistema econômico, educacional e 

administrativo formaram modelos de organização do estado. 

 

 

 

 

                                                 

508 NOGAR, 1977, p. 39. 
509 SANTOS, 1977, p. 102. 
510 Em sua obra, José Luis Cabaço aborda a importância do centro de treinamento de Nashingwea como laboratório 

de construção de um novo homem e uma nova sociedade a partir dos ensinamentos aprendidos nesses espaços: 

“os guerrilheiros levavam como modelo de organização e de socialização para as populações das zonas libertadas” 

(CABAÇO, 2009, p. 306).  
511 GOMES, 1993, p. 81. 
512 CABAÇO, 2009, p. 295. 
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4.3 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA LEGITIMIDADE DA FRELIMO E A 

POESIA DE COMBATE 

 

Desde a sua criação em 1962 a FRELIMO trilhou um longo caminho para a construção 

de uma legitimidade que visava assegurar a sua atuação política e o seu poder de representação 

durante a luta de libertação nacional e após a independência. Esse esforço pode ser visto em sua 

fundação, realizada a partir de três organizações associativas diferentes que agregavam 

trabalhadores de distintas regiões de Moçambique. Nessa tentativa de criar um consenso entre 

os grupos associativos, a eleição de Eduardo Mondlane é simbólica, pois, o fato dele não 

pertencer a nenhum desses grupos foi determinante para a sua escolha como presidente513. O 

movimento também se empenhou em obter reconhecimento de suas ações frente à comunidade 

internacional514, o que garantiria apoios fundamentais em suas atividades como organização 

nacionalista e para a operacionalização da guerra. 

Entretanto, o maior desafio da FRELIMO na construção da sua legitimidade estava 

colocado em sua atuação dentro de Moçambique. A extrema repressão do colonialismo 

português impossibilitou a constituição de organizações com fins políticos declarados, motivo 

pelo qual não houve a formação de partidos nem de associações que atuassem diretamente em 

prol da independência do país. Isso só seria concretizado com a formação da FRELIMO, cuja 

base de operações foi instalada na Tanzânia. A falta de uma cultura de organização política 

nacional somada ao fato de a frente nacionalista atuar a partir do estrangeiro ampliou as 

desconfianças e gerou inicialmente dificuldades de adesão e convencimento social515. Para 

superar essas dificuldades, uma série de estratégias foram colocadas em prática, o objetivo era 

                                                 

513 Mondlane contava com o apoio irrestrito do Presidente Julius Neyrere. 
514 O movimento contou com escritórios de representação em diversos países, estava integrado em associações que 

lutavam contra o colonialismo e participava de congressos internacionais que discutiam o fim do colonialismo. 

Os representantes do movimento se deslocaram por diversas partes do mundo denunciando as violências do 

colonialismo português em palestras, encontros e entrevistas como forma de angariar adesão à causa e pressionar 

a ONU (que já havia reconhecido o direito à autodeterminação dos povos) a impingir sanções a Portugal. A 

FRELIMO também construiu uma rede de apoio de intelectuais, políticos e da imprensa internacional e integrava 

grupos de defesa das independências nacionais como a CONCP. Essas ações desenvolvidas resultaram em um 

reconhecimento e no respeito da FRELIMO como um movimento nacionalista representante do povo 

moçambicano. Sobre as relações internacionais estabelecidas pela FRELIMO, ver Mondlane (1975, p. 153-164).  
515 É ilustrativo desse fato que o início da guerra de libertação nacional em setembro de 1964 tenha contado apenas 

com a atuação inicial de 250 soldados treinados e equipados. 
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romper a barreira da desconfiança516 alimentada pelos portugueses517 e formar uma rede de 

adesões à FRELIMO. 

Para tanto, investiu-se de forma consistente na formação política e ideológica dos 

militantes que, por sua vez, atuariam especialmente nas regiões onde movimento agiria518. A 

importância dada a essa preparação fica explícita na mensagem de Eduardo Mondlane de 1963, 

em que ele relata o empenho em criar condições para o início da guerra e destaca o trabalho de 

formação de base que vinha sendo realizado: “grupos de resistentes ligados à FRELIMO 

estendem uma rede de propaganda, aliciamento e recolha de fundos para o início da luta 

armada”519. Outra iniciativa do movimento foi a utilização de consolidadas redes de 

sociabilidade, comunidade e comércio já existentes na porção norte do país, sobretudo em Cabo 

Delgado, para adentrar no território moçambicano e estruturar as atividades da guerrilha. Essa 

atuação foi chancelada pela população local em parte pela presença de indivíduos já conhecidos 

na região, como Lázaro Nkavandame, entre os integrantes da FRELIMO. 

A garantia da atuação da FRELIMO no território moçambicano estava ligada ao sucesso 

em criar um quadro estável que conferisse reconhecimento e apoio social. Ao analisarmos a 

Antologia de poemas de combate da FRELIMO percebemos que essa literatura também atuou 

discursivamente nesse sentido. É possível identificar nos textos alusões a posturas, práticas e 

políticas adotadas com a finalidade de calcar a legitimidade do movimento nacionalista. Dentre 

essas estratégias e procedimentos, presente nas narrativas destacamos três: primeiro, 

estabeleceu-se um rígido código de condutas que mediou a relação entre os soldados e a 

população. A intenção ao instituir esse modelo de comportamento ético e moral foi criar uma 

sólida linha de confiança entre o movimento e os habitantes locais mediada por atitudes 

exemplares de seus guerrilheiros que, nessa situação, corporificavam a própria FRELIMO. A 

segunda estratégia foi transformar as zonas libertadas em um modelo de governança do Estado. 

Era fundamental mostrar que o tipo de direção política e administrativa implementada pelo 

movimento era uma alternativa segura de poder, o sucesso na organização e condução desses 

                                                 

516 Eduardo Mondlane relata em sua obra que após a formação da FRELIMO em 1962 uma série de outras 

organizações apareceram, sublinha o fato de uma delas, a COREMO, ter realizado atividades militares na região 

do Tete criando uma série de distúrbios. (MONDLANE, 1975, p. 107-108). Essas incursões podem ter 

acrescentado uma porção de desconfiança entre a população. 
517 Uma das táticas da guerra psicológica adotada pelo governo português foi disseminar o rumor de que a FRELIMO 

era um de grupo terrorista estrangeiro. 
518 A FRELIMO considerava crucial a formação política e preparação da população local para a atuação do 

movimento. Com a independência, essa continuou sendo uma das maiores preocupações do partido, o fato de 

grande parte do país não ter contado com trabalho ideológico dificultaria a atuação política do novo poder 

constituído. 
519 MUIUANE, 2006, p. 27. 
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espaços era o “atestado” da capacidade em governar o país. Em terceiro lugar estava a estratégia 

de combater tudo que fosse apontado como uma ameaça à autoridade da FRELIMO, a exemplo 

das estruturas de poder tradicional e posicionamentos políticos divergentes. O objetivo era 

tornar incontestáveis os rumos tomados para a condução da libertação nacional e apresentar a 

frente nacionalista como único poder a ser respeitado e seguido. 

No contexto da guerra, em meio à intensa repressão do estado colonial, muitas vezes o 

contato mais direto da população com o movimento nacionalista era realizado por intermédio 

de seus guerrilheiros. Eles eram uma espécie de “cartão de apresentação”, um retrato que dava 

materialidade à frente de libertação. Conforme já discorrido no início deste capítulo, o apoio da 

população local é o principal meio de sobrevida de uma guerrilha rural, é ela quem fornece 

apoio logístico, repassa informações, ajuda no sustento, proteção e fornece novos quadros de 

combatentes520. Essa realidade de dependência fez com que a FRELIMO estabelecesse um 

rígido controle de sua imagem com a população. Para tanto, criou um conjunto de preceitos 

éticos e morais que precisavam ser seguidos pelos seus soldados. A finalidade era convencer 

pelo contraste. A atuação dos nacionalistas precisava ser oposta às práticas colonialistas e a 

melhor maneira de atingir essa meta era pelo exemplo do comportamento e atitudes dos 

guerrilheiros. Com essa ação a FRELIMO apostava na conquista da sua legitimidade diante da 

população ao se colocar como portadora de nobres valores que libertariam o povo moçambicano 

da violência e opressão do domínio colonial. 

A importância da conduta do guerrilheiro junto ao povo e como sua imagem representa 

o que seria a própria FRELIMO é evidenciada no documento Qualidades de um membro do 

Comité Central521.Trata-se de uma série de disposições que ponderam sobre os atributos que 

um combatente deve reunir: consciência da responsabilidade individual e coletiva, espírito de 

camaradagem, espírito unitário. De acordo com esse registro, os militantes da FRELIMO na 

condição de representantes do movimento perante a população precisam alinhar as suas práticas 

com os princípios éticos e ideológicos da frente nacionalista: “devem ser exemplares aos olhos 

das massas populares, não só pelas palavras como também pela acção. O militante deve reflectir 

                                                 

520 É importante considerar o sentido amplo de “combatente” que a FRELIMO utilizava. Esse termo reunia todos 

aqueles que integravam e apoiavam estruturalmente o movimento de libertação: o soldado que lutava no front, os 

componentes das milícias populares, os indivíduos que faziam trabalho de formação política, os que trabalhavam 

na produção agrícola, médicos, professores e demais profissionais, pessoas que compunham a estrutura logística, 

responsáveis pelos aspectos administrativos da frente, etc. 
521 FRELIMO. Qualidades de um membro do Comité Central. In: MUIUANE, Armando Pedro. Datas e Documentos 

da História da FRELIMO: de 1960 a 1975 – ano da Independência de Moçambique. 3. ed. Maputo: CIEDIMA; 

SARL, 2006. p. 135-156. 
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os bons alvos da FRELIMO perante as massas.”522. No informativo da FRELIMO, Cadernos 

25 de junho, em seu número nº 1, são relatados os procedimentos tomados após o regresso dos 

membros advindos do treino militar no estrangeiro e como estes precisavam ser moldados para 

corresponder à imagem da FRELIMO. De acordo com a publicação, “era preciso organizar esse 

conjunto de militantes de maneira a constituir um corpo homogéneo impregnado da linha 

política da organização e capaz de ser o representante junto das massas”523. Esse mesmo tipo 

de orientação pode ser observado na literatura de combate, da qual destacamos algumas 

passagens do poema Para uma moral, de 1967, composto por Marcelino dos Santos: 

 

Continuar ou não continuar a estudar / Não é problema teu nem meu / é nosso. / [...] / 

Querer arroz sem semear / Não é história de homem / [...] / O importante não é o que 

Eu quero / O que Tu queres / Mas o que Nós queremos / A Revolução é assim / tem 

as suas leis / [...] / O esforço que fazemos / Não é leve nem pesado / É o que é 

necessário / [...] / O meu lugar é lá onde a FRELIMO determina / A linha de combate 

/ É lá onde a revolução me leva 524 

 

Os trechos dos documentos e do poema acima transcritos nos dão a dimensão de como 

a FRELIMO suprimiu a individualidade dos seus militantes em busca de um padrão coletivo 

comum moldado à sua própria imagem. A busca pela legitimidade fez com que o movimento 

criasse um modelo de conduta ocluso, delineado a partir de uma imagem contrastiva entre 

combatentes e colonialistas. A necessidade de construir uma sólida relação com a população de 

maneira que esta outorgasse a existência da frente nacionalista e o concedesse possibilidades 

para o desenvolvimento de uma guerra de libertação cimenta um dos pilares da legitimidade 

com um espectro maniqueísta que vai acompanhar a FRELIMO após a independência. Os 

preceitos utilizados para a edificação do combatente espelho do movimento vão ser empregados 

para definir o modelo do que seria um comportamento social ideal. Neste sentido, o guerrilheiro 

vai ser o protótipo daquilo que o cidadão comum deveria ser, é ele – a partir do código de 

condutas fundado na guerrilha – quem fornecerá o arquétipo do Homem Novo e a diretriz do 

inimigo interno525. 

Outra peça fundamental para a construção da legitimidade da FRELIMO foram as zonas 

libertadas. Além de serem o laboratório onde se experimentou um modelo de nação, esses 

espaços foram utilizados como prova da capacidade do movimento de criar uma estrutura que 

oferecesse amostras plausíveis de organização administrativa e gestão. A complexa forma de 

                                                 

522 FRELIMO, 2006, p. 150.  
523 FRELIMO. Cadernos 25 de junho, nº 1: Dados sobre a História da FRELIMO. In: MONDLANE, Eduardo; 

MACHEL, Samora M. A FRELIMO e a revolução em Moçambique. Edições Maria da Fonte, 1975. p. 17.  
524 SANTOS, 1977, p. 100. 
525 Esses temas serão tratados no próximo capítulo. 
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representação política, organização burocrática e de modelo econômico deixam perceptível o 

empenho em estabelecer uma espécie de “microestado” nas zonas libertadas O objetivo era 

apresentar uma alternativa de governança à população que fosse superior àquela imposta pelo 

estado português. É notável a criação de representações edílicas desses espaços como um lugar 

de paz, liberdade, e justiça social nos discursos da FRELIMO em contraposição à realidade 

experimentada no governo colonial. Nos poemas de combate526 as zonas libertadas são descritas 

como um lugar de refúgio e acolhimento onde o povo vive em liberdade, trazendo nas narrativas 

uma exaltação dos feitos da FRELIMO realizados nesses espaços: “tantas populações que 

saudamos / libertamos / agasalhamos / alimentámos / ensinámos”527. 

Em sua obra Lutar Por Moçambique Eduardo Mondlane afirma que em 1966 havia sido 

construída uma estrutura de comércio, saúde e educação nas zonas libertadas que superava as 

deficiências deixadas pelo colonialismo, argumentando que “o novo Moçambique começava a 

tomar forma”528. Em 1971 a FRELIMO passou a publicar um conjunto de textos chamado 

Coleção Estudos e Orientações, nos quais, com linguagem acessível a todos os combatentes, 

detalhava algumas das principias diretrizes do movimento. No volume Produzir é aprender. 

Aprender para produzir e lutar melhor, ao se referir às zonas libertadas Samora Machel tem na 

base de sua argumentação a diferença abissal entre as práticas colonialistas e as da frente de 

libertação nacional. Ao comentar as relações de trabalho e produção, afirma: 

 

Na nossa zona é diferente, trabalho não serve para enriquecer companhias e 

comerciantes, especuladores e parasitas. [...]. Na nossa zona, o trabalho é um acto de 

libertação, porque o resultado do trabalho beneficia os trabalhadores, serve os 

interesses dos trabalhadores, isto é, serve para libertar o homem da fome, da miséria, 

serve para fazer progredir a luta. Porque na nossa zona abolimos a exploração do 

homem, porque a produção é propriedade do povo, ela serve o povo. 529 

 

Para garantir o funcionamento do seu projeto, era elementar que a FRELIMO atendesse 

as demandas requeridas pela população. Com esse fim, nas zonas libertadas foram postas em 

prática ações que eram socialmente relevantes (construção de escolas, hospitais, segurança) e 

moralmente apreciadas (participação política, não utilização de castigos corporais). Aceitar o 

modelo de gestão social proposto pela frente nacionalista significava o reconhecimento do 

poder do movimento e uma recusa ao colonialismo. Com o término da guerra, a FRELIMO vai 

                                                 

526 O tema das zonas libertadas nos poemas de combate já foi trabalhado neste capítulo no tópico 3.2.2 As zonas 

libertadas como microcosmos da nação: pedagogia revolucionária e poética da libertação. 
527 FRELIMO. Somos combatentes da FRELIMO. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977b. p. 11. 
528 MONDLANE, 1975, p. 131. 
529 MACHEL, Samora. Produzir é aprender: aprender para produzir e lutar melhor. Maputo: INLD/DTIP, 1971. p. 

3. 
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fundamentar seu projeto de construção do Estado Nacional assente nas experiências realizadas 

e conhecimentos adquiridos na gestão das zonas libertadas. Estas, vão se tornar o principal 

capital político utilizado como estratégia de convencimento e adesão à FRELIMO, fundamental 

para garantir a legitimidade e exercício do seu poder, agora, a nível nacional. 

Com a organização das estruturas sociais das zonas libertadas durante a luta, as chefias 

tradicionais passaram a representar uma ameaça ao exercício do poder e influência política da 

FRELIMO entre a população. No primeiro momento o apoio dos chefes530 foi vital para a 

consolidação da Frente, entretanto sua atuação colocava em risco a legitimidade (ainda em 

construção) do movimento nacionalista. Parte dos quadros da FRELIMO imbuídos de uma 

ideologia nacionalista modernista não viam com bons olhos a crescente participação dos chefes 

tradicionais nesses espaços, pois eram vistos como uma ameaça ao projeto da unidade da nação 

moçambicana por representar o “obscurantismo” e o “tribalismo” que fomentavam práticas 

divisionistas. Como pondera Cabaço, a sensível união531 que havia sido estabelecida entre as 

chefias tradicionais e a FRELIMO não durou muito tempo, aquelas divergiam de todos os 

posicionamentos dos guerrilheiros: “Os chairmen acusavam a direcção da FRELIMO de não 

respeitar as tradições; os dirigentes acusavam-nos de pretenderem recriar uma estrutura de 

exploração igual à dos portugueses, substituindo-se simplesmente os colonos”532. Essas 

estruturas de poder tradicionais representavam um descompasso em relação à sociedade 

moderna que se desejava construir. Argumentava-se que as práticas, classificadas como feudais, 

e a ligação de vários chefes com o colonialismo colocariam em risco a unidade nacional. Para 

assegurar a sua legitimidade a FRELIMO vai direcionar esforços para invalidar a liderança das 

chefias tradicionais enfraquecendo suas atuações frente às populações locais. Alguns chefes 

chegaram a ser presos, outros perseguidos e expulsos do movimento. 

Em 1966 o Comitê Central da FRELIMO se reuniu para tratar de temas relacionados a 

atitudes “tribalistas e regionalistas” de alguns membros. Eduardo Mondlane, ao analisar em 

retrospecto as decisões dessa assembleia533, aponta que a deliberação em reorganizar as zonas 

                                                 

530 As chefias consideravam que o fim do domínio colonial era uma possibilidade de defesa das suas posições 

tradicionais e ampliação do seu poder. 
531 Alguns chefes tradicionais chegaram a assumir o controle de algumas zonas libertadas, o modelo dessas 

administrações foi um dos pontos sensíveis que vai provocar a ruptura interna na FRELIMO após o segundo 

congresso. 
532 CABAÇO, 2009, p. 293-294. 
533 Considerando o fato de que a obra de Mondlane data de 1969, é possível que as suas interpretações sobre esse 

assunto tenham sofrido influência das decisões do segundo congresso da FRELIMO em 1968. Como já apontado 

nesse capítulo, as resoluções de 1966 não foram acatadas, o que ampliou o conflito dentro da FRELIMO, situação 

que passa a ser resolvida após 1968. 



151 

 

libertadas foi importante por retirar do chefe tradicional “o seu papel de organizador da vida 

econômica e ao mesmo tempo põe fim à exploração do campesinato por grupos 

privilegiados”534. Ele acredita que na medida em que a luta de libertação se fortalece, há um 

enfraquecimento natural dos poderes tradicionais que condenados ao desaparecimento, serão 

substituídos por novas formas de poder moderno em processo de estruturação. Mondlane 

ressalta que a única estrutura política de comando é a FRELIMO e seu poder se assenta nas 

forças nacionalistas e revolucionárias: “a FRELIMO, para além de ser a força motora da luta 

de libertação, constitui também o governo das áreas libertadas”535. 

As mudanças operadas dentro da FRELIMO a partir de 1968 tinham como principal 

objetivo impedir a fragmentação do seu poder político e garantir a implementação de seu 

modelo de sociedade. Para tanto, o movimento passa a combater posturas políticas divergentes 

entre seus militantes, perseguindo e/ou expulsando quem discordasse de sua linha política e 

ideológica e combatendo os poderes dos chefes locais. A busca pela legitimidade da FRELIMO 

foi calcada pela exclusão das divergências políticas e ideológicas e a eliminação dos poderes 

concorrentes, uma prática centralista e autoritária. Foi fundado um discurso que coloca a 

compreensão da FRELIMO como a única força, a via exclusiva para se alcançar a libertação 

nacional. Esse discurso aparece na literatura de combate em poemas que fazem exaltação ao 

movimento, cujos textos são carregados de um tom imperativo que proclama a FRELIMO como 

poder legítimo a ser seguido e respeitado. Os trechos do poema Foi o que disse mamã (1966) 

de Xicalavito, nos permite constatar tais posicionamentos: 

 

Se patriota e une-te na Frelimo / Guiado será por bons caminhos, / Não vaciles porque 

a acção é gloriosa / Até que expulse os estranhos / [...] / Quem ti deposita a confiança 

/ É a própria Mãe Moçambique. / Espera obediente / As ordens dum só guia, a 

Frelimo.536 

 

Conforme apresentamos, a partir de elementos presentes na literatura de combate foi 

possível delinear algumas das ações que a FRELIMO lançou mão – o estabelecimento de 

códigos de conduta, implementação de um modelo de Estado e o combate a poderes divergentes 

– na tentativa de criar um quadro estável de legitimidade que lhe conferisse autoridade e 

reconhecimento social. Somado a essas práticas, outro ponto que merece atenção para pensar a 

construção dessa legitimidade diz respeito ao discurso nacionalista elaborado pela FRELIMO. 

                                                 

534 MONDLANE, 1995, p. 131. 
535 MONDLANE, 1995, loc. cit. 
536 XICALAVITO. Foi o que disse mamã. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1974. p. 9. 
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A partir da análise da Antologia de poemas de combate da FRELIMO537, com foco nos poemas 

escritos até 1975 elencamos algumas categorias utilizadas para compor esse imaginário político 

nacionalista. São elas: o mito da resistência nacional; a construção da figura do herói; a ideia 

de unidade nacional. Ao utilizar esse conjunto de referências a literatura de combate buscava 

construir consensos em torno da FRELIMO e seu nacionalismo esses discursos projetaram 

horizontes socialmente desejados que fundaram uma ideia de nação moçambicana a ser 

construída. 

 

4.3.1 A invenção da resistência nacional 

 

Ao analisarmos os poemas de combate da Antologia da FRELIMO encontramos nessa 

produção uma série de referências a um passado histórico, remoto, circundado pela narrativa 

das resistências empreendidas pelo povo moçambicano contra os invasores estrangeiros. Por 

vezes, essa alusão chega a reportar as lutas contra o processo de escravização realizado pelos 

portugueses a partir do século XV. Contudo, a maioria das passagens são citações dos 

confrontos realizados no final do século XIX que teriam sido empreendidos contra o domínio 

colonial e pela defesa da soberania, algumas dessas menções utilizavam figuras históricas como 

Gungunhana538. O tom adotado é de enaltecimento aos valentes antepassados que preferiram a 

morte a serem submetidos à escravidão, e cujas narrativas apresentam o combate aos 

colonialistas através de, força, coragem e bravura. Segundo esse discurso, os eventos ocorridos 

no passado criaram uma semente da insubmissão no povo moçambicano que foi conservada ao 

longo do tempo e germinou na luta de libertação nacional. Os excertos de poemas a seguir 

revelam essa construção narrativa: 

 

O Guerrilheiro em Marcha  

 

Cinco séculos passaram / Muitos camaradas tombaram / Resistiram até que as forças 

/ Se lhes esgotaram / Pela fadiga não se renderam / Antes morrer que viver na 

escravidão539 

 

 

 

 

 

                                                 

537 Nessa análise utilizou-se estritamente poemas escritos até 1974 em sua maioria localizados nos volumes I e II da 

Antologia. 
538 No próximo tópico será trabalhada a temática sobre a figura do herói nos poemas de combate. 
539 COSME, Damião. O guerrilheiro em marcha. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1979, p. 17. 
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Na zona do inimigo 

 

trouxeram também meus irmãos / este ódio ao inimigo / ódio tamanho tão secular / 

que dissimulá-lo não podemos já / e de insubmissos se nos revela / em cada passo 

cada novo amigo540 

 

É nosso dever  

 

Os nossos bravos antepassados / Combateram a invasão colonialista / Em vários 

pontos do país / Dos extremos sul ao norte541 

 

Junto com a primeira edição de Poesia de Combate, em 1971, a FRELIMO publicou 

por meio do seu Departamento de Educação e Cultura a obra História de Moçambique, um 

estudo historiográfico escrito com finalidade didática. Apesar de não trazer o nome do autor 

(está assinado como FRELIMO), Jacinto Veloso em Memórias em voo rasante542 cita que o 

livro foi elaborado em forma de manual por Fernando Ganhão para a utilização dos alunos do 

Instituto Moçambicano. Na introdução é comunicado que a escrita do texto utilizou-se de um 

método revolucionário, que consistiria em apresentar uma versão da história dissociada da 

criada pelo colonizador: “todas as histórias que têm sido escritas sobre Moçambique baseiam-

se na acção que os portugueses exerceram sobre o nosso país [...], [que] até aqui tem sido um 

relato da colonização portuguesa”543. O objetivo desse trabalho seria apresentar uma história de 

Moçambique sob um ponto de vista moçambicano. A obra tem nove capítulos estruturados a 

partir de uma ordem cronológica iniciada com as migrações das primeiras populações 

habitantes da África Austral, segue com a formação dos Bantos, passa pela história do império 

do Monomotapa, período dos prazos, império Zulu e de Gaza e é finalizada com as companhias 

monopolistas do final do século XIX. O penúltimo capítulo denominado “As guerras de 

resistência” ocupa-se em relatar o governo de Gungunhana, os conflitos de Gaza com outros 

povos (Massinga, Chopes) e apresentar as batalhas (Magule, Coolela) que envolveram Gaza e 

as forças colonialistas portuguesas. O tema é encerrado com a descrição dos últimos momentos 

de Maguiguana544 quando cercado e morto pelos portugueses: “Lutou como um herói até ao 

fim, lutando energicamente contra a penetração portuguesa em Moçambique”545. 

 

                                                 

540 NOGAR, Rui. Na zona do inimigo. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1977, p. 40. 
541 ATUMBWIDAO. É nosso dever. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1974. p. 16. 
542 VELOSO, Jacinto. Memórias em Voo rasante. 3. ed. Maputo: JVCI, Lda, 2007. p. 64. 
543 FRELIMO. História de Moçambique. Porto: Edições Afrontamento, 1971. p. 1. 
544 Maguiguana (ou Maguiguane) liderou as frentes armadas de gaza após a prisão e exílio de Gungunhana (1895), 

foi derrotado pelas forças portuguesas em 1897. 
545 FRELIMO, 1971, p. 75. 
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Figura 12 – Capa do livro História de Moçambique, produzido pela FRELIMO. 

 

Fonte: FRELIMO (1971) 

 

A centralização temática do livro em torno das hegemonias políticas locais, o 

ordenamento evolutivo dos acontecimentos, e até a frase final que conclui o capítulo sobre as 

resistências são exemplos de escolhas utilizadas pela FRELIMO para promover a “restauração” 

de uma história gloriosa apagada pelo colonizador. Como foi apontado por Benedict Anderson, 

esse modelo de estrutura narrativa cria a imagem de uma comunidade sólida que percorre 

linearmente a história, onde Moçambique é apresentado como “um organismo sociológico 

atravessando cronologicamente um tempo vazio e homogêneo, uma analogia exata da ideia de 

nação”546. A historiografia é utilizada como pedagogia política, orientada pelos pressupostos 

ideológicos do movimento nacionalista e atua como legitimadora do discurso de origem 

comum. 

Além de literatura e do livro didático, a FRELIMO utilizou com frequência o tema das 

resistências históricas como expediente discursivo nos documentos oficiais, e comunicados. Na 

mensagem de Eduardo Mondlane ao povo moçambicano divulgada na Voz da revolução em 7 

de janeiro de 1967, como forma de motivar os combatentes, é acionada a narrativa do glorioso 

passado histórico de resistência moçambicana que se levantou para combater os invasores 

portugueses, cito: Nos momentos de fraqueza, de desânimo, de hesitação, nós devemos 

                                                 

546 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 56. 
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inspirarmo-nos na nossa história. O heroísmo dos Moçambicanos já vem de longe. Quando os 

portugueses invadiram Moçambique [...] logo o povo se levantou em resistência contra o 

invasor.547 Esse mesmo recurso discursivo é encontrado no programa da FRELIMO aprovado 

no seu segundo congresso em 1968. Na oportunidade, fez-se menção à resistência histórica na 

figura dos chefes militares de Gaza, Barué e Massangano que lutaram contra a dominação 

portuguesa entre o final do século XIX e início do XX, como segue:548 

 

[...] a luta de libertação que o Povo Moçambicano hoje trava tem raízes na sua história. 

Nunca, de fato, o nosso povo aceitou sem resistência a dominação colonial. São bem 

conhecidas as derrotas que os guerreiros moçambicanos, sob a direção dos seus chefes 

militares – Maguiguane, Makombe, Bonga etc.., infringiram às tropas portuguesas nos 

fins do século passado.549  

 

Conforme observamos nas passagens citadas de poemas e demais publicações, as 

alusões a um passado remoto e ancestral são alinhavadas pela ideia da resistência como fator 

fundante de uma coletividade. A recuperação desses fatos heroicos realizados em um tempo 

transcorrido forja uma espécie de mito de origem da resistência nacional, utilizado pela 

FRELIMO para fundamentar sua narrativa de nação em construção. Cria-se um “Nós” que 

partilha dessa memória, essa experiência comum que instaura entre os indivíduos um 

sentimento de pertencimento historicamente fundamentado. Entretanto, é importante salientar 

que os episódios relativos às resistências à dominação colonial em Moçambique não 

aconteceram a partir de uma ideia de nação moçambicana, foram experiências locais e regionais 

de grupos específicos empreendidos sob uma orientação étnica e/ou regional. 

Nesses termos, ao elaborar um conjunto de discursos sobre resistências exercidas em 

nome de um “Moçambique comum” a FRELIMO inventa uma ideia de tradição de resistência 

nacional. Como nos aponta Eric Hobsbawm e Terence Ranger550, inventar uma tradição não 

significa criar uma mentira, pelo contrário, é uma (re)elaboração onde utilizam-se verdades 

concretas. Segundo os autores, esse recurso é amplamente utilizado por movimentos políticos 

e ideológicos, incluindo os nacionalistas que não possuem antecessores, o que torna necessária 

a invenção de uma continuidade histórica. Ao recorrer aos aspectos relacionados ao passado, 

buscam legitimar suas ações e criar um sentimento de coesão grupal. Nesse sentido, tradição 

                                                 

547 FRELIMO, 1977a, p. 110. 
548 A justificativas utilizadas para justificar as derrotas das resistências históricas giravam em torno da superioridade 

técnica das forças portuguesas e da política de divisão étnica utilizada pelo colonialismo: “Os colonialistas 

conseguiram vencer, nessa altura, porque com as suas manobras tinham conseguido dividir o nosso povo e 

também dispunham de um armamento muito mais poderoso”. (MUIUANE, 2006, p. 114). 
549 MUIUANE, 2006, p. 114. 
550 HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
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inventada seria um conjunto de práticas, “de natureza ritual ou simbólica, [que] visam inculcar 

certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado”551. 

Ao utilizar a tradição inventada da resistência nacional em seus discursos, a FRELIMO 

constrói uma legitimidade histórica tecendo um fio temporal linear que confere sentido ao 

passado e legitima suas ações do presente. A sucessão de episódios virtuosos de enfrentamento 

aos invasores colonialistas culmina, necessariamente, na guerra de libertação da FRELIMO que 

passa a ser apresentada como o lampejo de liberdade que despertou heroicamente uma nação 

adormecida e entorpecida pela violência colonial. A visão de continuidade da resistência é 

apontada no programa do movimento, aprovado em 1968, argumentando que, apesar da derrota 

das resistências históricas, “O nosso povo, porém, considerou isso como sendo uma batalha 

pedida, não como uma derrota final. E preparou-se novamente para a luta”552. Nos poemas de 

combate de combate da Antologia, podemos observar a construção dessa narrativa mítica, em 

que a FRELIMO é representada como a continuadora natural das resistências históricas. Ela é 

retratada como herdeira legítima que fora escolhida para uma missão sagrada, suas condutas 

são justificadas em nome de algo maior, supremo, que vai levar à concretização de um destino 

irreversível e providencial de um futuro glorioso. Conforme apresentam as seguintes passagens: 

 

O guerrilheiro em marcha553 

 

Missão gloriosa tenho / Longa história escrevo / Angústia durante a marcha não tenho 

/ Porque um acto sagrado levo554 

 

Dez anos de luta passaram 

 

Muitos anos passaram já / Sob a direção da FRELIMO / Na sagrada missão de 

liberdade / Incumbida pelo povo555 

 

Farol da liberdade 556 

 

O generoso e heroico povo / Guiado pela FRELIMO / Marcha gloriosamente pela 

vitória 557 

 

                                                 

551 HOBSBAWM; RANGER, 1997, p. 9. 
552 MUIUANE, 2006, p. 114. 
553 COSME, Damião. O guerrilheiro em marcha. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1974. p. 17. 
554 COSME, 1974, p. 17. 
555 ANÔNIMO, 1977, p. 110. 
556 BOBO, 1974, p. 21. 
557 BOBO, 1974, loc. cit. 
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Como apontam esses fragmentos de poemas, a utilização da ideia de tradição da 

resistência nacional, criou uma narrativa de sentido único em que a FRELIMO aparece como 

uma força ordenante. Foi elaborada uma metanarrativa teleológica558 como forma de criar um 

sentimento de pertença, de interesse comum, de laços de lealdade e fidelidade política, cujo 

único caminho autorizado a ser seguido é aquele que leva à FRELIMO. Nessa dinâmica, o 

movimento representa um elo temporal que assegura a continuidade e a realização da finalidade 

suprema da libertação nacional. Após a independência esse discurso de tradição da resistência 

será mantido, entretanto, a maior referência ao passado não será mais dos impérios e heróis 

remotos, mas sim, a própria guerrilha e seus combatentes. 

 

4.3.2 Figura do herói 

 

O discurso nacionalista anticolonial da FRELIMO produziu uma série de heróis, todos 

relacionados ao histórico das resistências ao colonialismo português. Esse processo foi 

realizado a partir da recuperação de nomes do passado e da afirmação de personagens ligadas 

à guerra de libertação nacional. Figuras distintas separadas pelo tempo, foram unidas pelo 

desempenho célebre na luta contra o domínio colonial. Todos os heróis são retratados como 

destemidos, possuidores de um profundo senso de coletividade, abnegados que deram suas 

vidas pela libertação de Moçambique. Transformados em modelos de coragem, bravura e 

liderança, seus perfis biográficos estão imbuídos dos mais altos valores éticos e morais. O 

objetivo dessas construções simbólicas era fazer com que, ao reconhecerem esses heróis como 

representantes da sua causa e fonte de inspiração individual, os indivíduos “comuns” criassem 

um sentimento de pertencimento coletivo, fundamental para erigir uma identidade nacional. 

Na literatura de combate moçambicana encontramos uma profícua construção poética 

de modelos de heróis. Nos textos analisados da Antologia da FRELIMO, especificamente os 

escritos entre os anos de 1966 e 1974, foi possível identificar poemas que retratam três perfis 

diferentes: o herói histórico, representado por uma figura emblemática do passado remoto, cuja 

principal referência utilizada é Gungunhana; o herói da FRELIMO, caracterizado por nomes 

importantes que compuseram os altos quadros do movimento, são Eduardo Mondlane e Josina 

                                                 

558 A parti do debate sobre o “tempo pedagógico” e o “tempo performático” proposto por Homi Babha em O local 

da cultura da cultura, Maria Benedita Bastos, aponta uma reflexão sobre a poesia de combate como um tipo de 

“pedagogia nacionalista”. Ver: BASTO, Maria-Benedita. A guerra das escritas: literatura, nação e teoria pós-

colonial em Moçambique. Lisboa: Vendaval, 2006. 
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Machel; o herói anônimo, aquele que suporta as dificuldades da guerra em nome da liberdade, 

simbolizado pelo guerrilheiro altruísta. Com a independência em 1975, o Estado nacional vai 

herdar todas essas tipologias de heróis construídos durante a luta de libertação que, de forma 

distintas, serão alçados a heróis nacionais. 

Ligado ao mito da tradição da resistência nacional, o herói histórico personaliza a 

antiguidade e a força daqueles que de forma virtuosa e gloriosa defenderam Moçambique da 

invasão estrangeira. O objetivo dessa narrativa é traçar uma linha de continuidade e similaridade 

entre os heróis do passado e os do presente. Esse recurso discursivo estabelece uma sensação 

de perenidade, de constância, de destino único, como evidencia o seguinte trecho de poema: “a 

vida que levas hoje nas montanhas / Já os primeiros Heróis a passaram/”559. 

A principal figura de herói histórico aludida nos poemas de combate foi o chefe do 

Império de Gaza, Gungunhana. As alusões a ele aparecem revestidas de uma aura mística, 

tratado como exemplo de virtuosidade, sagacidade, poderio e vigor. Nessa literatura sua 

imagem foi utilizada para mobilizar sentimentos elevados de admiração e inspiração, conforme 

mostra a passagem do poema Minha mãe: “O exemplo dos nossos avós / Servir-me –á / De 

Gungunhana e doutros / Que enfrentaram muitos portugueses / Invasores”560. Conforme 

pondera Ribeiro, “com a luta armada a Frelimo tomou para si a figura de Ngungunhane. A sua 

resistência passaria a ser usada como um exemplo de herói face ao colonialismo”561. Após a 

independência, Gungunhana é edificado como herói nacional, símbolo máximo da resistência 

nacional, status que em 1985 é coroado com o traslado simbólico dos seus restos mortais a 

Moçambique. 

Na análise dos poemas de combate da Antologia foi possível identificar um tipo de herói 

cuja imagem foi construída em uma interseção entre suas trajetórias pessoais e o itinerário 

político-ideológico do movimento nacionalista. Representados por Eduardo Mondlane e Josina 

Machel, ele, retratado como o arquiteto da unidade nacional, ela, como a defensora da liberdade 

da mulher moçambicana, os dois consagrados como heróis da FRELIMO562. Nesse discurso 

literário foi elaborada uma retorica em que ambos teriam “oferecido” suas vidas em sacrifício 

pela liberdade e independência do povo moçambicano, consagrados a redentores de uma nação 

                                                 

559 XICALAVITO, 1974, p. 9. 
560 KANTUMBYANGA. Minha mãe. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1974. p. 10. 
561 RIBEIRO, Fernando Bessa. A invenção dos heróis: nação, histórias e discursos de identidade em 

Moçambique. Etnográfica, Portugal, v. 9, n. 2, p. 257-275, 2005. 
562 Após a independência outros nomes ligados à FRELIMO que morreram durante a guerra vão se juntar ao panteão 

de heróis nacionais. 
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em construção, suas mortes são representadas a partir de uma ótica sacralizadora. Nos dois 

casos o sangue derramado de forma metafórica simboliza o fertilizante da terra onde brotarão 

os guerrilheiros da liberdade, é a força vital necessária para derrotar o colonialismo português, 

combustível para conduzir a guerra de libertação nacional até a vitória. 

Os poemas de combate escritos até 1974 que fazem menção a Mondlane trazem seu 

assassinato como temática principal. Todavia, nesses escritos a dor aparece reconfigurada em 

uma forma de alento aos combatentes que permaneceram na luta, para os quais a morte oferece 

um novo sentido à guerra, ela fortalece o desejo de liberdade e amplia a esperança na 

FRELIMO. Em um trecho do poema Alvorada é possível percebermos como a perda é 

transmutada em lealdade e sela a confiança no caminho apontado pelo movimento nacionalista: 

“e sobre ti / com a tristeza da manhã de fevereiro / com a esperança do sol que nasce / [...] / 

sobre ti / desce a confiança do partido e do povo/”563. No poema Canto Guerrilheiro de Ségio 

Vieira, a denúncia pelo assassinato de Mondlane é acompanhada de indignação e força de 

superação, a dor se transforma em desejo de vingança, os guerrilheiros são convocados a 

ampliar sua luta. A morte do líder da FRELIMO é apresentada como mais uma brutalidade 

colonial cuja violência não será silenciada e sim, transformada em força revolucionária: 

 

Nós nascemos do sangue dos que morreram, porque o sangue / é terra onde cresce a 

liberdade. / Os nossos músculos / são fardos de algodão / amarrados de ódio.  / O 

nosso passo / sincronizou-se nas fábricas / onde as máquinas nos torturam. / Foi na 

profundeza das minas, / onde o ar foge espavorido / que os nossos olhos se abriram. / 

Nós filhos de Moçambique, / pela Pátria que nos levou no ventre, / Nós braço armado 

do povo, / pelo ódio que as companhias nos ensinaram, / Nós grito de vingança das 

mulheres, / pela viuvez gerada pelo chibalo, / Nós vontade de aprender das crianças, 

/ pela fome imposta pelo o algodão / Nós juramos / que a luta continua / necessária e 

imperiosa / como o calor que sol traz / à madrugada. / Pelo sangue de Fevereiro, / 

juramos que as nossas bazookas / beberão mais aço, / Pela explosão de Fevereiro, / 

juramos que as nossas minas / devorarão mais corpos, / Pela ferida de Fevereiro, / 

juramos que as nossas metralhadoras / abrirão clareiras de esperança, / Pelo cadáver 

de Fevereiro, / Pela traição de fevereiro, / Pelo ódio acrescentado em Fevereiro, / Nós 

gritamos a nossa vontade / de libertar a Pátria.564  

 

A narrativa da morte de Mondlane como elemento amplificador da luta também 

apareceu no jornal A Voz da Revolução no artigo: Eduardo Mondlane, símbolo da unidade do 

povo, publicado em janeiro de 1970. A proposta do texto é realizar uma análise sobre os 

impactos desse assassinato para o movimento nacionalista. Inicia-se a exposição com a 

afirmação de que o crime foi cometido pelo estado português como estratégia para 

                                                 

563 VIEIRA, 1977, p. 64. 
564 VIEIRA, Sérgio. Canto de guerrilheiro. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977, p.62-63 
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desestabilizar o movimento nacionalista e destruir as bases da unidade que atuavam contra o 

domínio colonial. É apresentada uma ampla descrição das realizações de Mondlane, descrito 

como um visionário responsável pela constituição da FRELIMO. Esta última, pelo fato de ter 

um líder virtuoso, garantiu o seu crescimento em bases sólidas de justiça e desejo de liberdade. 

No artigo o assassinato de Mondlane é encarado como um sacrifício, sua morte se transforma 

em potência revolucionária, o movimento se fortaleceu com o sangue heroico derramado e a 

luta continuou para horar sua memória: 

 

E então, a morte daquele que dera a vida em sacrifício pela libertação do seu povo não 

podia de maneira nenhuma significar o fim da luta. Os nossos combatentes 

compreenderam que parar a luta seria atraiçoar os ideais de liberdade, Independência 

e Revolução, pelos quais o camarada Mondlane morreu. Parar a luta seria tornar inútil 

o sacrifício do nosso presidente – e seria condenarmo-nos a uma escravidão perpétua. 

Por isso, a luta continua565. 

 

Nesse processo de construção simbólica dos heróis da FRELIMO, Josina Machel foi a 

mais celebrada na Antologia de poemas. Foi dedicada uma sessão do volume II exclusivamente 

para homenageá-la, com nove poemas escritos entre 1971 (data de sua morte) até 1974, dentre 

eles um poema de Samora Machel, um de Jorge Rebelo e um de Sérgio Vieira. Os demais foram 

escritos por mulheres que integravam o movimento, sendo a primeira vez na Antologia que 

aparecem de forma significativa textos evidentemente escritos por mulheres566. Assinam os 

poemas: Rosária Tembe, Joana Mateus Mucavele, Joana Nachale, Maria Mwakala e Flora, no 

texto de Tokozile Zinondo não foi possível identificar nem inferir o gênero de quem assina. 

Nos poemas dedicados a Josina Machel, é um dos raros momentos em que uma mulher é 

retratada como guerrilheira na Antologia: “como chorar uma companheira de armas senão 

empunhando a arma caída e prosseguindo o combate”567. Outros predicados atribuídos a ela 

são: a pura: “Era pr’a nós a pureza / a irmã, camarada / a revolução feita certeza”568; a 

libertadora das mulheres: “Josina Machel, tu / representaste a inteligência / E a capacidade da 

mulher moçambicana569; a mãe protetora: “Josina Machel é a nossa mãe / Faleceu / É doloroso 

                                                 

565 MONDELANE; MACHEL, 1975, p. 34. 
566 Apesar de não ser possível identificar com precisão a identidade dos escritores, é possível inferir que os poemas 

de autoria de mulheres aparecem pela primeira vez na Antologia na sessão de homenagem a Josina Machel, com 

ressalva para o poema de Josina O nosso dia histórico, de 1966, que trata do 25 de setembro e foi publicado no 

volume II. 
567 MACHEL, Samora. Josina, tu não morreste. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1977, p. 116. 
568 REBELO, Jorge. Josina. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do Trabalho Ideológico, 

1977e. p. 118.  
569 MUCAVELE, Joana. Farol. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1977. p. 124.  
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perder uma mãe”570; a mártir da revolução571: “Mãe, irmã, camarada / heroína durante a sua 

vida / Ela sacrificou-se pela pátria /572. 

Assim como ocorreu com Mondlane, a morte de Josina Machel na literatura de combate 

é ressignificada e representada como um combustível para ampliar a luta. Ao prosseguir a 

guerra em defesa da liberdade, os combatentes seguem defendendo suas ideias e asseguram que 

a presença dela permaneça viva: “a tua vida continua nos continuadores da revolução”573; 

“continuar a luta / é continuar a vida / é viver o teu exemplo”574. Nos documentos da FRELIMO 

as menções a respeito de Josina Machel estão sempre ligadas ao discurso ideológico da frente 

nacionalista sobre a importância da participação da mulher na guerra. Josina é citada como o 

exemplo das mudanças estruturais que o movimento provocava na vida das mulheres ao livrá-

las da subjugação patriarcal das sociedades tradicionais e garantir a elas espaço na luta de 

libertação. Em 1972 o Comitê Central da FRELIMO publicou uma mensagem com a 

determinação de transformar o dia 7 de abril, dia da morte de Josina, em dia da mulher 

moçambicana. Na declaração afirma-se que tal decisão se deve ao papel fundamental 

desempenhado por Josina no movimento, especialmente no destacamento feminino “onde seu 

trabalho pela revolução e pela emancipação da mulher em particular, constitui um exemplo para 

todos os militantes revolucionários”575. Essa iniciativa seria uma forma de homenagear e honrar 

sua memória, recordar seu exemplo de militante e o sacrifício realizado em nome da revolução. 

Contudo, apesar da importância atribuída aos demais heróis, tanto os históricos como 

os da FRELIMO, é o “guerrilheiro anônimo” a principal figura celebrada nos poemas de 

combate da Antologia. Trata-se dos soldados comuns que compõem as fileiras da guerrilha, 

representados como o esteio fundamental do movimento nacionalista. Esses homens576 são 

retratados como a força vital da luta de libertação, a elementar virtude atribuída a eles é o 

altruísmo577, há uma permanente exaltação do seu heroísmo, dos sacrifícios realizados para 

superar os obstáculos que a guerra impôs. Se tornaram heróis por não medirem esforços para 

alcançar a vitória, por oferecerem suas vidas para defender Moçambique, representam a voz da 

                                                 

570 MUCAVELE, 1977, p. 124. 
571 Apesar de não ter sido assassinada nem ter morrido em batalha, em alguns poemas essa é a imagem construída. 
572 ZINONDO, Tokozile. Juntou as crianças de diversas partes. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: 

Departamento do Trabalho Ideológico, 1977. p. 123. 
573 MACHEL, 1977, p. 116. 
574 VIEIRA, 1977a, p. 121. 
575 MUIUANE, 2006, p. 176. 
576 Conforme já mencionado, a figura de guerrilheiro é atribuída quase que exclusivamente aos homens. Até 1974 as 

únicas exceções foram os textos em homenagem a Josina Machel. 
577 No tópico 3.1 deste capítulo foi trabalhada a construção discursiva do soldado altruísta e as narrativas produzida 

pela ideia de violência revolucionária. 
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revolução, o farol da liberdade, os condutores da jornada para a independência, os guardiões 

dos princípios da luta, os protetores do povo que sofre, a alma da guerrilha. Diferentes dos 

heróis da FRELIMO, esses não são nomeados, trata-se de soldados comuns, virtuosos, honrados 

que lutam por uma causa justa, pertencem à categoria de homens de origens simples com feitos 

especiais. 

O enaltecimento do herói comum a partir da construção simbólica do guerrilheiro 

anônimo foi uma das formas mais utilizadas para gerar identificação entre a população e o 

movimento. A maneira como essa figura foi caracterizada visava criar empatia e inspiração 

entre os indivíduos comuns, o povo. A elaboração discursiva de sua imagem é pautada pela 

simplicidade: anda descalço, ara a terra, bebe água do rio, sente frio, dorme ao relento, está em 

contato permanente com a natureza. A plausibilidade da sua existência cria a possibilidade do 

eu comum ser como ele, como o guerrilheiro herói e o caminho que conduz a essa realização é 

a tomada de consciência e adesão ao movimento nacionalista. O poema Creio em ti Herói, de 

1968, escrito por Omar Juma representa de forma precisa a construção do guerrilheiro anônimo 

como herói: 

 

Creio em ti Herói / O que disseste / E o que fizeste / Pela pátria e pelo povo / “Vamos 

fazer a Revolução” / Com os teus olhos vivos / De um homem decidido / Sentados na 

cama tosca / Me dizias sorridente /  Creio em ti Herói / A sinceridade que envolve a 

tua humanidade / Convida a minha alma / À revolução popular / Creio em ti Herói / 

Pelo sangue que derramaste / Pela vida que deste / Pela revolução e pela Pátria / 

Dissestes no último momento da vida: / “leva camarada, a minha arma ... / Já não 

posso mais continuar a combater / Porque tão cedo fui atingido pela bala amiga ... / 

Leva a arma depressa e continua a combater, / Vinga isto que viste feito ao amigo / 

Deitado no solo Pátrio ... como me vês .../ “Todos vós que me rodeiam / Quadros e 

combatentes / Com o sangue a derramar por terra, / Ao morrer digam Viva / A vida 

revolucionária. / Continuai com a Revolução / Até a vitória final”. / Creio em ti Herói 

Homem de coração de ferro / o teu exemplo seguirei / O teu exemplo seguirei / Com 

toda a minha fraqueza / Para consolação como Amigo / E alegria como Herói578. 

 

A mensagem do Comitê Central ao povo moçambicano por ocasião do Ano-Novo de 

1965 exemplifica com são realizadas as alusões ao guerrilheiro como um herói; após o balanço 

das realizações do movimento um trecho do discurso é destinado para ressaltar os feitos dos 

guerrilheiros: “[...] estes companheiros, aos primeiros heróis moçambicanos mortos em 

combate para que Moçambique seja uma Nação Livre, a FRELIMO presta sentida 

homenagem”579. Em mensagem ao povo moçambicano publicada no A Voz da Revolução, de 

janeiro de 1967, Eduardo Mondlane também se refere aos combatentes como heróis: “O nosso 

                                                 

578 JUMA, 1977, p. 18-19. 
579 FRELIMO, 1977a, p. 87. 
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povo está a comportar-se na luta de uma maneira heroica: já vários heróis nascidos do povo 

regaram com o seu sangue o chão da sua Pátria, para que Moçambique amanhã possa ser 

livre”580. A narrativa do herói anônimo, cuja vida é oferecida em sacrifício pela conquista da 

esteve presente em todos os espaços discursivos do movimento nacionalista. Essa narrativa de 

exaltação dos combatentes como heróis vai ser um elemento-chave para compreendermos o 

modelo de estado que vai se formar com a independência e o impacto desse ideal na política 

moçambicana581 onde se instituirá um crivo social entre os combatentes da luta e os outros. 

 

4.3.3 Unidade nacional: território, raça e cultura 

 

Desde a sua fundação, a FRELIMO foi apresentada como uma frente nacionalista que 

agrupava diferentes pessoas comprometidas com a independência. Conforme apresenta o 

programa do movimento aprovado no seu primeiro congresso, um dos objetivos da organização 

era “unir e mobilizar os moçambicanos de todas as classes sociais residindo dentro ou fora de 

Moçambique, sem distinção de tribo, religião, ideologia ou sexo”582. Para sedimentar a 

legitimidade de sua atuação, a FRELIMO vai defender de forma contínua que é a única 

representante dos interesses dos moçambicanos por contemplar em sua política o princípio da 

unidade sem nenhum tipo de distinção. Esse fundamento foi constituído utilizando-se da 

evocação da partilha da experiência do sofrimento comum. Os efeitos traumáticos da 

dominação colonial foram o principal afeto mobilizado para criar adesão à frente de libertação 

e funcionou como força centrípeta para a construção do nacionalismo da FRELIMO. Em 

articulação com essa base, o princípio da unidade do movimento foi ancorado em outros três 

alicerces elementares que são a não discriminação racial; a integridade territorial e o 

reconhecimento das culturas nacionais583 sem distinções hierarquizantes, vistas a partir do crivo 

nacional584. 

Nos documentos oficiais da FRELIMO, na literatura de combate e nas mensagens dos 

dirigentes do movimento encontramos uma série de discursos que apontam para a importância 

                                                 

580 FRELIMO, 1977a, p. 111. 
581 Esse tema será trabalhado no próximo capítulo. 
582 FRELIMO, 1977a, p. 20. 
583 Nos textos a ideia de culturas nacionais é utilizada tanto para se referir aos diferentes grupos étnicos de 

Moçambique como para mencionar expressões artísticas e tradições culturais. 
584 Com o argumento de impedir possíveis divisões, o movimento combateu ritos, práticas culturais e formas de 

organizações sociais acusadas de fomentar o racismo, tribalismo, divisionismo, obscurantismo, que punham em 

risco a unidade nacional. Entretanto, havia um estímulo de trocas de saberes entre os grupos étnicos especialmente 

relacionados ao trabalho e a expressões culturais como a dança e a música. 
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de defender a unidade nacional. Esses apelos “revelam que não há identidades a priori, isto é, 

que a unidade do povo derivaria de uma identidade partilhada que não está[ava] idilicamente 

assegurada585”, ela precisava ser construída a partir de um esforço coletivo. Era fundamental 

contornar fatores que poderiam ser fontes de cisão como a diversidade étnica, cultural, 

linguística e as fronteiras territoriais coloniais, a meta era garantir a integridade da luta. Ou seja, 

a guerra de libertação passou a ser a força motriz responsável por criar uma identidade nacional 

comprometida com o propósito coletivo de fundar uma nova cultura nacional que assegurasse 

a ideia de unidade defendida pela FRELIMO.586 

Ao descrever as mudanças operadas na vida das populações das zonas libertadas e 

semilibertadas, Eduardo Mondlane em Lutar por Moçambique afirma que as culturas locais, a 

despeito de terem sido reprimidas, tinham sobrevivido ao silêncio imposto pelo sistema colonial 

e ganharam uma nova vida com a luta armada. Segundo Mondlane, a luta de libertação nacional 

viabilizou a partilha das diferentes referências étnico-culturais entre a população, vivência que 

propiciou o desenvolvimento de um sentimento de pertença a um coletivo maior e que abria a 

possibilidade da fundação de novas identidades culturais: “os jovens não praticam apenas as 

canções e danças da sua própria tribo, mas aprendem também as das outras tribos [...] além 

disso, a própria luta tem dado origem a novos temas nas canções e nas artes”. Nesse 

entendimento, a união de distintos grupos sob o direcionamento político e ideológico da 

FRELIMO inaugurava uma outra sociedade fundada à luz da unidade nacional, e não mais 

étnica. 

Outra alusão de Eduardo Mondlane sobre o tema da unidade aparece em sua mensagem 

de setembro de 1966 direcionada ao povo moçambicano por ocasião dos dois anos da luta 

armada. No texto, ele faz ponderações sobre o sentido da guerra de libertação, elabora um 

balanço sobre os acontecimentos do período, expõe as práticas violentas utilizadas pelo 

colonialismo português contra a população como forma de represaria pela luta, enumera as 

dificuldades enfrentadas pelo movimento bem como as vitórias conquistadas. Finaliza sua 

exposição com uma convocação para que o povo combata todas as formas de divisionismo e se 

                                                 

585 JOSÉ, André Cristiano. Revolução e identidades Nacionais em Moçambique: diálogos (in) confessados. In: 

RIBEIRO, Margarida Calafate; MENESES, Maria Paula. Moçambique: das palavras escritas. Porto: Edições 

Afrontamento, 2008. p. 141. 
586 O fato da criação das identidades nacionais que assegurariam a unidade do povo estarem associadas à luta armada 

explica, em parte, a permanência dos fatores ligados à guerrilha seguirem como determinantes na constituição do 

Estado nacional mesmo após a independência. 
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unam em torno da FRELIMO, pois, somente a unidade e os direcionamentos do movimento 

assegurariam a libertação: 

 

Para se chegar à vitória final é necessário que nos unamos sob a bandeira multicolor 

da FRELIMO. É necessário que os moçambicanos afastem todas as diferenças que 

possam existir entre eles: as pessoas da Zambézia devem juntar-se às de Gaza, as da 

Beira, aderir aos Makondes os Ajua às de Inanbane... a fim de serem um só Povo, do 

Rovuma ao Maputo – o povo Moçambicano.587 

 

Nessa mensagem, Mondlane utilizou os três principais elementos atrelados ao princípio 

da unidade para criar uma ideia de nação, de povo moçambicano. Ele reconhece as raças que 

compõem a sociedade, mas defende que todas têm lugar na bandeira “multicolor” da 

FRELIMO, sem distinção. Da mesma maneira demonstra não desconsiderar os fatores 

territoriais (ao citar províncias e cidades), nem a diversidade cultural (representada pela alusão 

a alguns grupos étnicos), entretanto, argumenta que sem a superação dessas diferenças não é 

possível existir o povo moçambicano. Esse discurso evidência que a noção de unidade 

defendida pela FRELIMO – que permanece após a independência – foi baseada na negação da 

possibilidade de coexistência entre as múltiplas lealdades (étnicas, regionais) com a lealdade a 

uma nação em construção. A defesa da existência de “um só povo” guiado pela FRELIMO cria 

uma aura de nação una e indivisível a ser tecida que suplanta as diversidades e revela o aspecto 

autoritário dessa ideia. 

Encontramos esse mesmo tipo de elaboração discursiva sobre a relação entre unidade e 

nação na obra Produzir é aprender. Aprender para produzir e lutar melhor, de Samora Machel. 

No texto, apesar de estar presente a concepção da luta armada como produtora de uma nova 

identidade e fator de unidade, como exemplifica a passagem abaixo transcrita, Samora vai 

utilizar do trabalho na terra588 como retórica fundamental para defender a ideia de unidade 

nacional. Simbolicamente a terra é tratada como a nação em si, com o emprego da metáfora 

terra-luta para discorrer sobre a importância de superar os divisionismos e construir a unidade 

                                                 

587 MONDLANE; MACHEL, 1975, p. 37. 
588 É importante considerarmos que a terra é um campo de luta e disputa pela liberdade, mas, também, de ligação dos 

indivíduos com seu grupo social, ela media e dá sentido às formas de morar, de se alimentar, de morrer, de viver, 

de pensar, de trabalhar e de estabelecer relações, tem importância social e cultural entre as populações. O fato da 

referência à terra aparecer constantemente nos vários textos da FRELIMO, especialmente nos panfletos e nos 

discursos dos líderes e na literatura de combate, está relacionado a dois fatores: primeiro, a configuração do 

domínio colonial que utiliza da expropriação de terras e exploração de trabalhos forçados em culturas 

compulsórias. Nesse sentido, simbolicamente, a libertação da terra é tratada como a libertação do indivíduo em 

si, visto que as referências de violências estão amplamente ligadas terra. Outro ponto que explica essa constância 

é o fato de que a base social que constitui a FRELIMO é oriunda do campo, a atuação do movimento é realizada 

sobretudo na porção norte de Moçambique onde predomina uma população rural. O trabalho político-ideológico, 

que se utiliza dessas narrativas, precisava levar em consideração a procedências dos indivíduos a serem atraídos 

para a frente nacionalista. A realidade social pautou os elementos discursivos utilizados.  
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nacional. O pano de fundo do tema da intervenção de Samora é a produção agrícola nas zonas 

libertadas. Ao ponderar sobre a necessidade de produzir mais e melhor para fortalecer a guerra 

de libertação, ele apresenta uma reflexão sobre o trabalho na terra como elemento de ligação, 

ponto de convergência de etnias, línguas e culturas diferentes. Nessa narrativa, a comunidade 

de território é imaginada a partir da experiência sensível da lida no campo, no exercício de 

partilha dos saberes sobre o plantar e o colher, e abre-se a possibilidade de vislumbrar uma ideia 

de nação moçambicana589. Cito: 

 

Quando eu nianja estou a cultivar lado a lado com o ngoni, estou a suar com ele, e 

com ele a arrancar a vida à terra, eu estou a aprender com ele, estou a apreciar o seu 

suar, estou-me a sentir unido a ele. Quando eu do centro com um camarada do norte, 

com ele discuti como fazer uma machamba, como plantarmos o quê, juntos fizemos 

planos, juntos combatemos as dificuldades, juntos tivemos alegria de colher a 

maçaroca crescida pelo nosso esforço comum, eu e esse camarada ficamos unidos, 

amamo-nos mais. Quando eu do norte, aprendi com um camarada do sul a fazer horta, 

a irrigar os tomates vermelhos e carnudos, quando eu do centro aprendi com o 

camarada do norte a fazer crescer a mandioca que desconhecia, estive-me a unir com 

esses camaradas, estive a viver, materialmente, a unidade da nossa Pátria.590 

 

Nos poemas de combate da Antologia, as referências sobre a unidade são construídas 

por uma contínua alusão a um lugar coletivo, a um desejo partilhado, a um sonho comum. Nas 

composições dos poemas são utilizadas palavras como irmão, camaradas, companheiros, que 

reportam a uma ideia de irmandade, de conexão a um grupo, de unidade: “camaradas ouçam o 

que diz / este vosso irmão na luta”591. No poema de Jorge Rebelo de 1965 temos: “Vem contar-

me o teu destino, irmão/ vem apontar-me no teu corpo / as revoltas / que o inimigo plantou”592. 

As passagens sobre a unidade muitas vezes aparecem associadas às denúncias da política 

colonial que fomentava ideias de segregação entre a população: “a divisão que plantaste/ no 

nosso Povo durante séculos / sucumbe hoje/ diante da nossa arma tão poderosa”593.  

Nessa literatura, a luta de libertação também é apontada como o principal fator de coesão 

e de criação do novo, por ter sido responsável por confrontar o que havia sido construído pela 

ideologia colonial com o objetivo de dividir e enfraquecer o povo, como escreve Rafael Maguni 

em Graças a Revolução, de 1970: 

 

1 – Nasci privado da minha terra / Não podia conhecer meu irmão / Barreiras coloniais 

/ portuguesas / Em toda a parte do meu país / 2- Cresci no sono da escravatura / Meu 

                                                 

589 Uma estratégia frequentemente utilizada pela FRELIMO para fomentar a ideia de unidade entre os seus 

combatentes foi aglutinar nas suas tropas pessoas de diferenças origens, regionais e étnicas. 
590 MACHEL, 1971, p. 4. 
591 KANTUMBYANGA, 1974, p. 10. 
592 REBELO, 1977a, p. 53. 
593 Ibid., p. 53. 
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irmão era estranho / Pela primeira vez conheci / Graça à revolução / 3- No tempo 

colonial / Conheci divisões e mitos tribais / Daqui para ali o passe – “aqueles são 

canibais ...” / 4 -Mas graças a revolução / Soube que a divisão / Era o colonialismo / 

P’ra nossa terra dominar / 5- Agora meu irmão / Superámos o mito tribal / Nessa luta 

de libertação / Camaradagem é o ideal594 

 

Nas análises realizadas foi possível identificar que nos momentos em que o tema raça 

aparece nos poemas, é sempre no sentido de denunciar as violências sofridas pela população 

negra, ou como forma de valorização do povo, seja pela heroicidade das resistências 

empreendidas no passado ou pela bravura dos combatentes da FRELIMO, nunca em um sentido 

hierarquizante. As menções à violência revolucionária como forma de libertação são 

direcionadas ao sistema colonial, representados pelas forças de repressão (Forças armadas 

(soldados), PIDE) ou pelos líderes políticos (Salazar, Marcelo Caetano) e não às pessoas 

brancas ou ao colono português. No poema No povo buscamos a força, de 1972, escrito por 

Jorge Rebelo é possível entrever uma crítica aos integrantes do movimento que defendiam a 

atuação da luta armada a partir de um crivo racial: “Dos que vieram /e conosco se aliaram / 

muitos traziam sombras no olhar / motivos ocultos/ intenções estranhas / Para alguns deles a 

razão da luta / era só ódio: um ódio antigo / centrado e surdo/como uma lança/”595. 

Diferente dos demais textos da FRELIMO, nos poemas da Antologia há escassas 

menções a grupos étnicos ou práticas culturais específicas. Essa literatura, caracterizada pela 

predominância discursiva da ideia do comum, do coletivo, abriu poucas possibilidades para as 

especificidades e diferenças da sociedade moçambicana. Dentre as reduzidas referências estão 

três poemas de Armando Guebuza: Obscurantismo que faz uma crítica às crenças e práticas 

mágico-religiosas, tratadas pelo escritor como uma forma de alienação, em que é utilizado um 

verso em língua Xichangana (Changana), falada na porção sul de Moçambique: “Encontrei a 

turba / ajoelhada a rezar / [...] / “XIkwembu Nkulukumba hi yingele”596 / Mas Deus não ouvia 

/ porque mais chicotadas feriam suas costas / porque mais impostos perseguiam seu dinheiro 

/597. Em Os Tambores Cantam, o autor faz referência a culturas diferentes, emprega termos em 

Ronga como Shingombela598 (dança599 praticada no sul de Moçambique); Chigubo (dança 

tradicional do sul de Moçambique) e usa nos textos palavras como n’hlama e ntina escritas em 

shimakonde, (língua falada na porção norte do país pelos Macondes). Em Mãe África há alusões 

                                                 

594 MAGUNI, Rafael. Graças à revolução. In: FRELIMO. Poesia de combate II. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1977. p. 69. 
595 REBELO, 1977C, p. 92. 
596 “Rogamos a Deus que ouça nossas súplicas”. Trecho traduzido gentilmente por Eduardo Mocoumba Santos a 

pedido da autora. 
597 GUEBUZA, 1977, p. 25. 
598 Popularmente conhecida como Xingombela 
599 Também é utilizada para definir o ritmo da música. 
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ao Xikuembo (espírito do antepassado) e ao ti-n’hlolo mágico (ossos mágicos utilizados pelos 

feiticeiros para adivinhação), além do xindau (xiNdau ou ndau), – língua do grupo Ndaus 

originários do centro de Moçambique no vale do Zambeze. Na Antologia há também um poema 

de Sérgio Vieira, de 1969, intitulado Quatro partes para um poema da educação deixado 

incompleto, porque a educação somos todos nós a construir, que menciona aspectos culturais 

de alguns grupos étnicos. Além do chibugo é citado o mapico, um ritual mágico realizado pelos 

Macondes originários da porção norte do país que envolve canto, dança e a utilização de 

máscaras: 

 

Os tambores fortes / De chigubo / Acordaram as estrelas de cabo delgado /E não foi 

dança de rongas, / Mas cultura de Moçambique / E nas montanhas do tete / 

Descobrimos a magia do mapico / E celebrámos o mistério do nosso povo600  

 

Uma das formas mais utilizadas para se reportar à ideia de unidade nacional nos 

discursos da FRELIMO é a utilização do referencial geográfico “do Rovuma ao Maputo”. A 

expressão diz respeito aos limites territoriais naturais correspondentes aos pontos extremos de 

Moçambique, delimitados ao norte pelo rio Rovuma, que marca a fronteira com a Tanzânia e o 

rio Maputo localizado na porção sul, na cidade de Maputo. Essa expressão foi muito utilizada 

pela FRELIMO para representar a extensão territorial de Moçambique e fazer menção à unidade 

nacional, que já aparece no programa de fundação do movimento aprovado em 1962: “para 

triunfarmos, unamo-nos. Unidos do Rovuma ao Maputo, ganharemos!”601. Outro exemplo do 

emprego dessa locução é a mensagem de Eduardo Mondlane de 1966. Nela conclama a 

população a se juntar em torno de um único propósito, a independência, e esquecer todas as 

diferenças em nome da edificação de um povo moçambicano unido: “O zambeziano deve cerrar 

fileiras com o gazense, o beirense com o maconde, o ajuá com o inhambanense, etc. para que 

do rio Rovuma ao rio Maputo haja só um povo – o povo moçambicano.”602. No discurso, o tom 

nacionalista relaciona os limites territoriais do país à ideia de pertença a um coletivo, a um 

povo. 

Nos poemas de combate também encontramos algumas passagens em que a ideia de 

unidade nacional está atrelada aos limites geográficos moçambicanos, como no poema 

Guerrilheiro guia do povo, de 1967, escrito por Ngwembe: “Sou filho do povo Moçambicano 

/ Desde o Rovuma até ao Maputo / Do oceano Indico ao Lago Niassa/”603. Assim como em 

                                                 

600 VIEIRA, 1977a, p. 82. 
601 FRELIMO, 1977a, p. 24. 
602 FRELIMO, 1977a, p. 105. 
603 NGWEMBE. Guerrilheiro: Guia do Povo. In: FRELIMO. Poesia de combate I. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1974. p. 13. 
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outros documentos da FRELIMO, a utilização desses referenciais nessa literatura cria 

simbolicamente uma ideia de unidade, de comunidade, de territorialidade discursiva. Ressalta-

se, contudo, que a menção aos limites trans-fronteiriços que delimitam Moçambique parece 

ignorar outras disputas territoriais inerentes à diversidade sociocultural, prevalecendo 

discursivamente a associação entre território e nação. É nesse mesmo sentido que Sergio Vieira 

utiliza da referência territorial do país no poema Alvorada: 

 

Queremos um fogo ainda maior / que ao marulhar das ondas do índico / respondam 

os canhões da esperança / que o Limpopo transporte convulsivas / as carcaças de 

pontes / que o Zambeze se transforme em rovuma do maputo / e a tua mensagem / 

faça de nós ciclone devastando o inimigo604 

 

Conforme apresentamos, além da partilha do sofrimento comum, o princípio da unidade 

defendido pela FRELIMO gravitava em torno das questões ligadas à raça, cultura e território. 

Na ótica do movimento, a luta armada seria o vetor de transformação que fundaria novas 

realidades sociais ao destruir os divisionismos que impediam a liberdade do povo. Nos poemas, 

apesar de a guerrilha aparecer em um papel central, o debate sobre a unidade não contemplou 

uma defesa explícita da não discriminação racial, além de realizar poucas alusões às culturas 

nacionais. Nessa literatura, junto das referências sobre a integridade territorial do Estado como 

arquétipo da unidade, predominou um discurso baseado no senso de coletividade que apelava 

para uma pretensa consciência grupal e uma “irmandade nacional”. Entretanto, cabe salientar 

que essa ideia de unidade defendida pela FRELIMO foi estruturada a partir de uma base rígida 

que minimizou a complexidade das relações étnico-culturais que compunham o corpo da 

sociedade moçambicana. Ao fixar uma interpretação que liga o território fronteiriço à ideia de 

nação, outras fronteiras simbólicas que revelavam as tensões no interior da população foram 

abafadas, situação que se tornará um ponto de fricção após a independência. 

 

  

                                                 

604 VIEIRA, 1977a, p. 65. 
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5 CAPÍTULO IV - POESIA DE COMBATE E PROJETO DE ESTADO 

NACIONAL DA FRELIMO 

 

Os debates sobre nação, nacionalismo, estado nacional nos países africanos são 

marcados pela complexidade intrínseca ao tema, que, associado à singularidade das formações 

política, social, cultural das populações, das experiências coloniais e das independências 

amplificam essa dificuldade. Boa parte do impasse que envolve essa reflexão, está ligada ao 

fato de que com independência política erige-se estados, sem que isso signifique, 

necessariamente, o aflorar de uma nação. Além disso, alguns estados nacionais independentes 

mantiveram estruturas políticas, administrativas, educacionais, jurídicas e fronteiras territoriais 

herdadas do período colonial. As elites políticas ao tomarem o poder passaram a executar 

projetos de construção do estado nacional, muitas vezes orientados por uma dinâmica 

autoritária, violenta, construída a luz de um olhar “modernizador” que minimizava as 

particularidades das culturas, desconsiderava a estrutura e organização social das populações e 

a importância dos laços étnicos. 

Em Moçambique, as ideias que pavimentaram o caminho da FRELIMO rumo a 

independência e construção do estado nacional não podem ser compreendidas de forma 

monolítica. Ao longo da jornada, nos diferentes tempos históricos e distintas circunstâncias 

políticas, foram agregados e afastados diversos modelos, ideias, referências, percepções, 

considerados importantes para calcar a ideia de nação moçambicana. A princípio, a partilha 

social da experiência do sofrimento decorrente do domínio colonial, permitiu construir uma 

plataforma que agrupasse diversas expressões nacionalistas. A consolidação do movimento de 

libertação e a evolução da guerra foi acompanhada pela estruturação de uma nova narrativa 

fundamentada em princípios da unidade nacional, resistência histórica e heroicidade que, 

ligados ao sofrimento comum formaram a base da legitimidade da FRELIMO. Tudo isso 

somado as mudanças ideológicas ocorridas durante a luta que reformularam o horizonte de 

atuação política do movimento que, além da independência, passou a delinear uma revolução 

social. 

Com o fim da guerra e a declaração da independência, o movimento nacionalista605 

assumiu o poder do Estado e passou a implementar uma política de construção nacional que 

                                                 

605 As principais diretrizes e experiências que haviam direcionado a FRELIMO enquanto movimento nacionalista 

estavam presentes no projeto da FRELIMO enquanto governo, fazendo com que ocorresse a perpetuação do 

comportamento de “frente” para o de “partido”. Essa postura já havia sido indicada pelo presidente Samora 
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acenava para o socialismo606. O programa da FRELIMO de construção do Estado nacional 

moçambicano foi fundamentado na experiência da guerrilha rural, “foi entorno da luta de 

libertação que a memória política se estruturou”607, foram as zonas libertadas quem ofereceu o 

modelo de sociedade. A projeção da experiência da guerra de libertação, somada a uma filosofia 

militarista forjada na luta anticolonial, marcam o estilo de governança e a orientação ideológica 

do novo estado. A FRELIMO passou a executar os planos de planificação, realizou 

procedimentos de nacionalização, investiu nas bases produtivas, criou uma agenda 

internacional e empregou sua proposta de mudança social e criação do Homem Novo. Para 

tanto, uma série de divergências de ordem política, ideológica, demandas locais, regionais e 

étnicas foram abafadas. 

No processo de legitimação de seu poder, a FRELIMO utilizou-se de uma estrutura 

narrativa simbólica que fundiu a memória do movimento nacionalista à história do país, 

amparou-se na figura do inimigo e instrumentalizou as instituições para servirem aos objetivos 

da revolução popular. Essa situação é alimentada por um memorialismo de Estado em que a 

narrativa da história de Moçambique é monopólio da FRELIMO. A memória oficial enquanto 

um campo de força, alvo de disputas e conflitos precisa que o passado que a compõe seja 

permanentemente controlado, representado e ritualizado. O controle da narrativa garante a 

permanência discursiva, constrói significados que legitimam e mantém o poder instituído. 

Como expõe Fernanda Gallo, a “glorificação constante da independência, presente nos feriados 

nacionais, nomes de praças, [...] aos chamados ‘grandes heróis’, busca instituir e reforçar a ideia 

da ‘grande narrativa da libertação’ e, com isso, manter o princípio de uma visão legítima”608. A 

mística da luta armada609, encobriu as ambiguidades e contradições dentro do país e não 

permitiu a emergência de outras histórias que seguiram subterrâneas, silenciadas, 

marginalizadas. 

                                                 

Machel no discurso de posse do governo de transição. cito: “é a linha da FRELIMO, forjada na luta intransigente 

pela defesa dos interesses das massas, que deve guiar a acção do Governos, é a FRELIMO que deve guiar a acção 

do Governo, é a FRELIMO que deve orientar o governo e as massas” (MACHEL, 1974, p. 8). Esse 

posicionamento gerou uma série de impactos como a falta de liberdade de manifestação política, a ausência de 

outros partidos, a falta de pluralidade de representação no poder, centralização das decisões e controle extensivo 

do estado nas dinâmicas sociais. 
606 A formalização de Moçambique como um estado socialista só vai ocorrer em 1977 no terceiro congresso da 

FRELIMO. 
607 COELHO, 2015, p. 155. 
608 GALLO, Fernanda. Bianca Gonçalves. Literatura, memória e narrativa histórica em Moçambique. Via Atlântica, 

[s. l.], n. 31, p. 249-266, 2017a. p. 253. 
609 MENESES, Paula Maria. Desafios a Moçambique: nação e narrativas pós-coloniais. Cadernos de Estudos 

Culturais, Campo Grande, MS, v. 5, p. 163-202, jan./jun. 2013. p. 196. 
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5.1 A PROJEÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DA GUERRA NA CONSTRUÇÃO DO 

ESTADO NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

 

No mesmo dia da assinatura do acordo de paz610 em Lusaka, que pôs fim à guerra e 

pactuou a independência nacional, ocorreu no território moçambicano uma série de 

manifestações contrárias a tomada do poder pela FRELIMO. Esse fato pôs em evidência a 

existência de grupos divergentes que apresentavam uma perspectiva política e ideológica não 

alinhadas com a FRELIMO, o que representava um grande desafio para o governo que se 

formava. Além das questões militares, econômicas, políticas e diplomáticas seria necessário 

lançar mão de estratégias que garantisse o reconhecimento do poder do novo Estado 

especialmente nos núcleos urbanos, nos grandes centros e demais lugares onde a guerrilha 

nacionalista não atuou. Como apresentamos no capítulo anterior, a partir dos textos literários, 

foi possível percebermos que mesmo antes da independência já havia uma preocupação sobre 

as formas simbólicas de representação do movimento nacionalista e criação de um imaginário 

nacional. Como assegura Meneses, esse imaginário nacional “transformou-se, ainda durante a 

luta armada, num projeto ideológico, cuja visão política e proposta de ação buscavam legitimar 

a opção política escolhida pela liderança do movimento”611. 

A perspectiva teleológica amplamente utilizada durante a guerra de libertação nacional 

continuou integrando a narrativa da FRELIMO mesmo após a independência. Como pondera 

Depelchin e Bragança, a herança da luta armada construiu um sentido épico ao percurso 

histórico fundou uma memória triunfalista ligada a luta de libertação nacional o que significava 

que, “a prova da vitória estava na própria vitória e, portanto, não há necessidade de colocar 

perguntas que ponham em dúvida esta questão”612. A FRELIMO passou a estruturar um 

discurso político oficial, que legitimasse a sua permanência soberana no poder, como afirma 

Meneses, o Estado passou a promover e a controlar o “passado da luta nacionalista para criar a 

memória política que favoreça e reforce a “sua” ideia de nação, de onde estão excluídos outros 

movimentos e projetos nacionalistas”613. Passou-se a utilizar como recurso narrativo elementos 

ligados a guerra de libertação (indivíduos, acontecimentos, discursos, símbolos) como 

                                                 

610 Foi assinado o acordo de paz entre a FRELIMO e o governo português em 7 de setembro de 1974 em Lusaka na 

Zâmbia. 
611 MENESES, Maria Paula. Xiconhoca, o inimigo: narrativas de violência sobre a construção da nação em 

Moçambique. Revista Crítica de Ciências Sociais, [s. l.], n. 106, p. 9-52, 2015. p. 9-10.  
612 BRAGANÇA; DEPELCHIN, 1986, p. 34. 
613 MENESES, 2013, p. 196. 
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referência para a construção do Estado nacional moçambicano. Os demais nacionalismos ou 

formas de resistência de outros grupos sociais, foram excluídos da narrativa da conquista, 

privados da memória política oficial. Conforme argumenta João Borges Coelho: 

 

 “A memória da luta de libertação e da experiência revolucionária das zonas libertadas 

desempenhou assim um papel central na política e na vida após a independência, não 

só como passado que reverberava no presente, mas também como farol e referência 

na caminhada para o futuro.614 

 

Após 1975, o estado nacional moçambicano vai ser construído a partir dessa estrutura 

imaginária cujas bases narrativas estão centradas na luta armada. Os direcionamentos dados ao 

país partem de uma projeção da experiência da guerra de libertação. Nas análises realizadas nos 

poemas de combate escritos após a independência615 esse aspecto projetivo sobressai, podemos 

verificar a permanência discursiva de algumas categorias dentre elas, destacamos: a defesa da 

unidade nacional manifestada por um nacionalismo geográfico representado pela ideia de união 

do Rovuma ao Maputo; a tônica do inimigo interno que aparece com mais força e amplitude 

agregando novo entendimentos de quem seria esse inimigo; os heróis que agora são alçados a 

heróis nacionais e se tornam o símbolo máximo da nação a ser construída. Entretanto, como 

vamos observar ao longo da apresentação dessas categorias, essa projeção foi construída a partir 

de uma lógica dualista, com um binarismo que sobrepujou o poder democrático e criou uma 

estrutura de Estado hierarquizado e autoritário. É estabelecido uma sociedade do controle que 

desconsiderou a transversalidade das identidades nacionais e a resiliência das culturas 

tradicionais. A onipresença do estado nos domínios coletivos e individuais estabeleceu uma 

atomização da sociedade a partir de um modelo único de “Homem Novo”, minou a participação 

popular, isolou os indivíduos e criou um hiato entre as políticas de Estado e os desejos da 

sociedade. 

 

5.1.1 Independência nacional e unidade territorial 

 

A unidade nacional foi um princípio basilar do nacionalismo da FRELIMO e elemento 

central no processo de construção da sua legitimidade, como declarou o presidente Samora 

                                                 

614 COELHO, 2015, p. 155. 
615 A ampla maioria desses poemas estão concentrados no volume III, apenas 4 estão no volume II. Alguns poemas 

que constam no terceiro volume não foi possível localizar a data de publicação, outros, pela leitura é possível 

inferir que sua escrita foi realizada após a independência por tratarem de temas ligados a guerra civil ou que 

exaltem a vitória do movimento nacionalista. Contudo, não foi possível verificar a data de publicação de alguns 

poemas através da pesquisa em arquivo, nem inferir por dedução interpretativa.  
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Machel no discurso da tomada de posse do governo de transição, “ninguém lutou por uma 

região, por uma raça, por uma tribo, por uma religião. Lutamos e continuaremos a lutar todos 

pela mesma nação”616. Ao analisarmos a Antologia da FRELIMO, percebemos que com o fim 

da guerra de libertação a unidade seguiu como uma das preocupações fundamentais do novo 

governo, apesar dos outros elementos que compõe esse princípio – raça e cultura – continuarem 

sendo relevantes, aspectos ligados ao território ganharam novos contornos e assumiram uma 

importância fulcral. Nos poemas de combate escritos após 1975 encontramos um aumento 

expressivo de referências sobre fronteiras territoriais. Essa constatação, por um lado, aponta 

para reafirmação dos limites territoriais do estado, como um aspecto importante naquele 

contexto histórico, por outro, demonstra uma tensão sobre ameaças de segregações e/ou 

secessão territorial. Parte dessa apreensão remonta as dificuldades enfrentadas pela FRELIMO 

durante a guerra de libertação com as dissidências e divisões internas, algumas com forte 

motivação regional e étnica, cujas ambições poderiam encontrar maior adesão com a 

independência. 

Essa maior incidência de referências sobre a unidade territorial nos textos poéticos, 

reflete uma apreensão recorrente da FRELIMO que ganha novos contornos com o fim da 

guerra617. Os desdobramentos do 25 de abril ocasionaram em Moçambique variadas reações de 

grupos organizados da sociedade que reivindicavam espaço nas negociações de paz e na 

composição do novo poder, alguns com tendências separatistas. De acordo com Maria Paula 

Meneses e Catarina Gomes618 cerca de quarenta e cinco619, organizações e partidos haviam 

emergido após o 25 de abril em Moçambique, fato que justifica as preocupações da FRELIMO 

no que tange a unidade territorial. De outra parte, havia posicionamentos como dos Democratas 

                                                 

616 MACHEL, 1974, p. 7. 
617 É importante ressaltar que a degradação da situação militar e a instabilidade política nas colônias (reflexo dos 

acontecimentos da metrópole) vinham desde 1972. Isso explica, por exemplo, o crescimento das atividades 

políticas de Jorge Jardim e o aparecimento de organizações políticas a partir do final de 1973 como o GUMO 

(Grupo Unido de Moçambique). O objetivo do GUMO era formar uma elite local preparada para assumir o poder 

com a independência, mas, sem cortar os laços com Portugal. Seus representantes chegaram a se reunir com 

Marcelo Caetano em Lisboa no final de 1973 e com o governador de Moçambique no princípio de 1974. 
618 GOMES, 2013. 
619 Alguns dos grupos mencionados pelas autoras são: Frente Unida Democrática de Moçambique (FUMO); Frente 

Comum de Moçambique (FRECOMO); Grupo Unido de Moçambique (GUMO); Movimento Moçambique Livre 

(MML); Movimento Nacionalista africano de União de Moçambique (MONAUMO); Movimento Nacional para 

a Independência dos Povos de Moçambique (MONIPAPO); Ficar Convivendo (FICO); Comitê Revolucionário 

Moçambique (COREMO); Frente Nacional Integracionista de Moçambique (FNI); União dos Povos de 

Moçambique (UNIPOMO); Associação Moçambicana Armada (AMA); Dragões da Morte; Progresso Unido de 

Moçambique (PRUMO).  
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de Moçambique620 que defendiam que a FRELIMO era o único movimento representativo que 

tinha legitimidade de assumir o controle do país. Este grupo também atuou no sentido de 

mobilizar apoio e pressionar Portugal a avançar nas negociações pela independência. No 

governo português havia discordâncias sobre como lidar com as colônias africanas, parte de 

seus integrantes defendiam uma autonomia federativa, outra a independência total. 

Era latente a possibilidade de Moçambique entrar em uma espiral de violência 

desenfreada, especialmente pela existência de grupos armados e milícias paramilitares no país. 

Naquelas circunstâncias de indefinição política e conturbação social, a manutenção da ordem 

pública dependia da atuação das forças portuguesas e da reação de simpatizantes621 da 

FRELIMO622. A instabilidade política e social aumentou a medida em que as negociações 

unilaterais do governo português com a FRELIMO avançavam, houve uma série de protestos, 

distúrbios, crimes e mortes em vários locais do país623, especialmente em Lourenço Marques e 

na Beira. Também existia o temor por uma declaração de independência unilateral de grupos 

supremacistas e por uma intervenção militar dos regimes de minoria branca da Rodézia e África 

do Sul. 

Esse período conturbado com fases de violência antecipava algumas das dificuldades 

que a FRELIMO enfrentaria ao assumir o controle do Estado. O aparecimento desses vários 

grupos políticos demonstrava que o conflito pelo poder especialmente nos espaços urbanizados 

onde se concentravam importantes polos econômicos, seria intenso. A apreensão pela 

possibilidade de fragmentação do país e o destaque dado aos aspectos ligados ao território, 

foram assuntos constantes nos discursos da FRELIMO, também presentes na literatura. As 

referências geográficas, já presentes durante a guerra de libertação, foram retomadas com mais 

                                                 

620 Grupo composto por democratas de Lourenço Marques, Beira, Nampula, Quelimane, e Vila Pery. Formaram uma 

delegação que se dirigiu em junho de 1974 a Dar es Salaam para discutir o futuro político e coordenar atividades 

e estratégias para a atuação da FRELIMO nos espaços urbanos centrais. Assumiram o controle de boa parte da 

imprensa de Lourenço Marques.  
621 Sobre a atuação de um dos grupos de resistência em Maputo contra as insurreições encabeçadas pelos Dragões da 

Morte, ver: MACHAVA, Benedito. Galo amanheceu em Lourenço Marques: o 7 de setembro e o verso da 

descolonização de Moçambique. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 106, p. 53-84, 2015. 
622 O exército da FRELIMO só chegou à capital uma semana após o acordo de Lusaka. 
623 Milícias brancas aterrorizaram e assassinaram nos subúrbios de Lourenço Marques e Beira integrantes da 

população (negros) que haviam demostrado simpatia ou adesão a FRELIMO, que por sua vez, se organizaram 

para combater a atuação desses grupos supremacistas. Em Lourenço Marques, as forças políticas que não haviam 

sido incluídas na negociação do processo de independência criaram o Movimento Moçambique Livre que, 

juntamente com a organização paramilitar Dragões da Morte ocupou a Rádio Moçambique, libertou agentes da 

PIDE-DGS que estavam presos, e tomou por algum tempo o aeroporto local. Depois de quatro dias, as tropas 

portuguesas interviram pondo fim à rebelião, alguns líderes fugiram para a África do Sul, outros ficaram 

clandestinos dentro de Moçambique. Também foram realizados ataques as cedes dos jornais Notícias e A tribuna 

em 15 de agosto de 1974. 
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força, como mostra a mensagem de ano novo de Samora Machel publicada em 31 de dezembro 

de 1974: “O ano em que pela primeira vez, do Rovuma ao Maputo, o Povo Moçambicano 

assume inteiramente a responsabilidade do seu destino histórico. [...] Pela primeira vez, 

publicamente do Rovuma ao Maputo como moçambicanos saudamos o ano novo”624. Apesar 

da constante ênfase dada aos aspectos territoriais, nesse discurso Samora reitera os três 

princípios básicos da unidade defendidos desde a fundação do movimento – raça, cultura e 

território – que agora são apresentados como base da construção da nação: 

 

Esta plataforma da unidade mais do que nunca permanece válida. Mais do que nunca 

é profundamente mobilizadora de todas as nossas energias. É sobre esta plataforma 

que queremos edificar a Nação moçambicana. Uma Nação em que a enxada, a 

máquina os livros irmanam, mas não pela cor da pele. Uma Nação onde o povo não 

será de tribos ou de regiões.625 

 

Nesse contexto de agitação política e insegurança social, em que pessoas e movimentos 

contestaram a legitimidade da FRELIMO em assumir o poder do estado, ameaçando a unidade 

territorial, foi realizada a Marcha Triunfal. Tratou-se de uma viagem realizada por Samora 

Machel acompanhado de sua comitiva que partiu da Tanzânia e percorreu Moçambique de 

Norte a Sul durante 30 dias. O itinerário escolhido foi a materialização do termo “Do Rovuma 

ao Maputo” tantas vezes utilizado nos discursos da FRELIMO e nos poemas de combate como 

referência a unidade nacional. Esse evento foi um marco, representou a fundação de uma 

narrativa oficial sobre as origens do estado nacional, e a inauguração de uma política de adesão 

popular. Após quase treze anos de movimento de libertação e dez de luta armada executada por 

uma guerrilha rural, essa viagem foi a consagração da vitória, a posse simbólica do território 

moçambicano como uma comunidade política de um estado independente. 

                                                 

624 MUIUANE, 2006, p. 261. 
625 MUIUANE, 2006, p. 261. 
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A Marcha Triunfal626 foi iniciada no dia 24 de maio de 1975 na porção norte do país, 

quando Samora Machel627 saiu da Tanzânia628 e chegou no distrito de Mueda629, província de 

Cabo Delgado. O lugar que simbolicamente a FRELIMO elegeu para ser o ponto zero da luta 

nacionalista anticolonial, se tornou o espaço metafórico do nascimento do Estado nacional. 

Posteriormente, o percurso do presidente seguiu em direção as demais províncias do país: 

Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane e Gaza. Durante seu itinerário 

Samora participou de eventos políticos como posse de governadores e comícios públicos. Em 

Marrupa – Niassa – participou do I Seminário da Agricultura, em Tofo – Inhambane – foi 

realizado a V reunião do Comitê Central da FRELIMO, momento em que foi aprovada a 

constituição e formado os ministérios. A marcha chegou ao fim em Lourenço Marques630 na 

porção sul do país, quando a capital foi palco da cerimônia oficial de proclamação da 

independência no dia 25 de junho de 1975, no estádio da Machava. 

De maneira simbólica, Samora Machel nos oferece a epopeia do guerrilheiro que 

começa sua jornada as margens do Rovuma e conclui seu percurso de forma apoteótica à beira 

do Maputo. Esse herói nos apresenta de forma alegórica uma fábula631, idealizada pela 

FRELIMO, que faz convergir a história da guerrilha da luta de libertação com o “novo” 

Moçambique que acaba de nascer. Tal narrativa gloriosa, que tem o território como um dos 

protagonistas, reverbera na literatura. Podemos encontrar esse mesmo “enredo” em pelo menos 

dois poemas: Guerrilheiro de Massingir, que relata a história de um guerrilheiro que inicia a 

sua marcha no Rovuma, enfrenta várias dificuldades, leva consigo as sementes da revolução, 

ele passa por montanhas, aldeias, atravessa várias regiões, “após dez anos / marchando até 

                                                 

626 Também é utilizada a nomenclatura Viagem Triunfal. 
627 De acordo com Darch e Hedges, Samora Machel não teria mais adentrado ao território moçambicano ele 

controlava o poder a distância como indica as inúmeras viagens dos membros do poder de transição a Dar es 

Saalam. A partir de dezembro de 1974 ele inicia uma série de viagens internacionais em países socialistas que 

haviam apoiado a FRELIMO visita a República Democrática Alemã, a Bulgária e a Romênia, no início de 1975 

vai a China e a Coreia do Norte. Com o objetivo era agradecer o apoio recebido durante a guerra de libertação e 

consolidar apoio dos países africanos em maio viaja a Zâmbia e Tanzânia. Outra comitiva liderada por Marcelino 

dos Santos realizou visitas de agradecimento aos países nórdicos que haviam apoiado a FRELIMO como 

Noruega, Dinamarca e Finlândia. Ver em: DARCH, Colin; HEDGES, David William. Samora Machel: retórica 

política e independência em Moçambique. Salvador: EDUFBA, 2018. 
628 Nesse período em que Samora Machel esteve na Tanzânia, visitou lugares simbólicos para a luta de libertação, 

eram espaços políticos, militares e educacionais utilizados pelo movimento como Iringa, Dodoma, Moshi e Dar 

es Salaam. Também nessa ocasião foi realizado em Nachingwea o chamado “julgamento dos 400”, indivíduos 

acusados pela FRELIMO de serem reacionários e atuarem contra as forças de libertação, entre eles estavam Uria 

Simango, Lázaro Nkavandame e Joana Simeão.  
629 O massacre de Mueda foi utilizado politicamente pela FRELIMO como exemplo da violência colonial e símbolo 

da tomada de consciência e da resistência nacional. Seus acontecimentos foram tomados como narrativa 

fundacional da luta de libertação nacional. 
630 Em 1976 passa a ser nomeada de Maputo. 
631 COELHO, 2015, p. 155. 
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Maputo / gritando para todo mundo ouvir/ que o fruto da revolução germinou: MOÇAMBIQUE 

JÁ ESTÁ INDEPENDENTE! “632. O poema Noite de minha mãe de Natango, apresenta o olhar 

de alguém do povo que observa a chegada dos heróis e presencia o momento emocionante de 

celebração da vitória, é uma testemunha da libertação nacional e da chegada da independência: 

 

Aquela noite, / não era para amar / Aquela noite / não era para beijar / Aquela noite / 

não era para apanhar bebedeira e voltar a casa de rastos. / Aquela noite / não era para 

ficar na aldeia à fogueira da “bomba” contando histórias de Coelho aos miúdos. 

Aquela noite / Era de celebrar a vitória do Povo / E sob a chuva incessante, / Nossos 

corpos encharcados como o leito do rio / Firmes e decididos / Aguardaram a chegada 

dos heróis. / Samora Machel vinha à frente / E os restantes o seguiam./ Naquela noite 

de minha mãe / Num silêncio ansioso /A bandeira portuguesa desceu / E em sua 

substituição eterna / A bandeira do nosso povo subiu. / Perante o brilho de milhões e 

milhões de olhos / que expressando a sua alegria / não contiveram as lágrimas 

acumuladas durante os cinco séculos de opressão. / Uns gritaram / outros saltaram / 

outros riram / outros choraram / A vitória é de todos! / E o grito de liberdade / Ecoou 

do Rovuma ao Maputo / e a noite de minha mãe estremeceu. / Os sons dos tambores 

encheram a noite / retomando orgulhosamente / a mensagem dos antepassados / E o 

chibugo guerreiro / fez vibrar as tumbas dos mortos. / Naquela noite / noite de minha 

mãe / Celebrámos a Vitória do Povo.633 

 

                                                 

632 MASSIGIR. Guerrilheiro. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 66. 
633 NATANGO. Noite de Minha mãe. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 63. 
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Figura 13 – Mapa Trajetória da Marcha Triunfal de Samora Machel 

 

Fonte: Fonseca (2022) 
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O mapa, apresenta o trajeto realizado pela Marcha Triunfal e mostra alguns locais 

representativos para a FRELIMO onde se realizou visitas e/ou cerimônias públicas. A passagem 

de Samora Machel por essas localidades é uma forma de tecer a memória da luta, compartilhar 

com o restante do país634 a experiência da guerrilha e o altruísmo dos combatentes. Trata-se de 

“lugares de dor” do movimento nacionalista, espaços que remetem a violência da opressão 

colonial, a crueldade da guerra, a morte e o sofrimento despendidos para a conquista da 

liberdade. Alguns dos locais visitados foram: Mueda, onde o regime colonial português 

perpetrou um massacre contra o povo assassinou centenas de pessoas. Vila de Wyriamu, onde 

em dezembro de 1972 uma operação das forças portuguesas massacrou a população local. A 

ilha Ibo onde se encontra a fortaleza de São João Batista utilizada pela PIDE/DOGS para tortura 

e prisões políticas. Tocoloé, onde se instalou a base da Força Aérea Portuguesa responsáveis 

pelo lançamento de Napalm nas aldeias. Marrupa, onde as forças coloniais protagonizaram a 

destruição sistemática das produções agrícolas levando o povo a fome. Barragem de Cahora 

Bassa no Songo, cuja construção tinha como um dos objetivos barrar o avanço da guerrilha 

nacionalista. Manjacaze vila de Machecahomo, local de nascimento de Eduardo Mondlane 

primeiro presidente da FRELIMO, assassinado em 1969. 

Nos poemas de combate as alusões a esses “lugares de sofrimento”, visitados por 

Samora durante a marcha, exprimem um desejo de rememorar e salvar do esquecimento os 

fatos ocorridos: Em Poesia de criança de Fabião David temos a passagem: “Sim, avô, / Diz-

me como foram os massacres de Mueda e Wiriamu”635. No poema Resistir de Miro Batuque 

encontramos: “Resistir pelo estoicismo heroico dos guerrilheiros da Machava / do Ibo, 

Xinavane e da Xefina”636. Laurentino Hate escreveu Massacre de Mueda em que narra a 

violência da repressão colonial e a dor pelos que morreram: “e aquele dia de junho / aquele 

sangue derramado / aquelas casas que ficaram cinza / O MASSACRE DE MUEDA / Jamais 

por nós será esquecido. ”637. O poema Ilha de Ibo de Mia Couto, trata da prisão portuguesa, 

suas violências, crimes e torturas: “onde morreram meus irmãos [...] assim contaram / os que 

sobreviveram [...] as mãos assassinas dos carrascos / vasculhavam segredos / rasgando na carne 

                                                 

634 Os veículos de comunicação (rádios e jornais) fizeram uma ampla cobertura da Marcha Triunfal, emitiam boletins 

informativos sobre os compromissos da comitiva e divulgaram trechos dos discursos de Samora. 
635 DAVID, 1980, p. 31. 
636 BATUQUE, Miro. Resistir. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 52. 
637 HATE, Laurentino. Massacre de Mueda. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1980. p. 55. 
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dos prisioneiros/ 638. É interessante percebermos que nas referências a esses “lugares de dor” 

tanto na passagem da marcha quanto na Antologia de poemas é ressaltado o fato desses lugares 

estarem nas distintas regiões do país. Essa é uma forma de mostrar que o movimento de 

libertação atuou a nível nacional e acessar o princípio básico do nacionalismo da FRELIMO: o 

sofrimento comum, agora, ligado a luta armada e aos princípios da unidade territorial. 

O território é o princípio elementar para o exercício da soberania do Estado e o espaço 

discursivo onde se constrói as identidades. A garantia da unidade territorial é uma das 

sustentações da legitimidade política, a trajetória percorrida pela Marcha Truinfal639 foi a 

execução de uma performance narrativa do Estado nacional, “um processo de apresentação 

formal e legitimação das novas estruturas de poder”640.A medida em que a viagem transcorria, 

delineava-se o território da nação independente, indicava-se uma comunidade de território e 

construía-se a imagem de Samora Machel como o grande líder e herói. Foi um exercício de 

poder da FRELIMO diante das ameaças separatistas que se manifestavam por todo território, 

mas também, uma forma de criar memória e adesão popular ao projeto de construção nacional. 

 

5.1.2 Xiconhoca e poesia de combate: a “nova” construção do inimigo interno  

 

 Algumas das experiências que foram fundamentais no processo de constituição da 

legitimidade da FRELIMO durante a guerra de libertação serão norteadoras da construção do 

estado nacional após a independência. As zonas libertadas seguiram sendo o exemplo de 

governança do Estado. Algumas experiências políticas, administrativas e a ideia de poder 

popular desenvolvidos nesses espaços, inspiraram a criação de estruturas institucionais tais 

                                                 

638 COUTO, Mia. Ilha de Ibo. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 59. 
639 Outro acontecimento simbólico que ocorrido no mesmo período da marcha triunfal foi a passagem da tocha da 

unidade - chama da revolução e chama da unidade -  por todas as províncias do país. Ela foi acesa em Nangade 

(Cabo Delgado, uma das rotas utilizadas pelos combatentes para entrar em Moçambique) em 9 de junho de 1975, 

e Samora recebe a tocha em Xai Xai (Gaza) em 23 de junho, é recebida no estádio da Machava onde se 

comemorava a independência. Ela passou por todas as províncias carregada por revezamento entre diferentes 

pessoas, além de representar a unidade nacional, foi a insígnia da luz da revolução que iluminou todo país e 

libertando o povo da treva colonial, um novo mundo se anunciava. De acordo com Darch e Hedges a ideia da 

cerimônia da tocha é inspirada no símbolo oficial da Tanzânia, “a tocha da liberdade, que havia sido acesa no 

cume do Monte Kilimanjaro [...] à meia-noite de 8 para 9 de dezembro de 1961, a hora da independência do então 

Tanganyika”. DARCH, Colin; HEDGES, David. Inscrevendo a nação? A viagem triunfal no fim do período de 

transição em Moçambique, maio a junho de 1975. In: SANSONE, Lívio (org.). Lutas de Memória em África. 

Salvador: EDUFBA, 2019. p. 396. 
640 DARCH; HEDGES, 2019, p. 428. 
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como: os tribunais641, as assembleias642 e os grupos dinamizadores643. O código de conduta que 

orientava a moral militar durante a guerrilha (contraposição à moralidade colonial), é adotado 

como modelo de comportamento para toda a população. Permaneceu o combate as estruturas 

de poder tradicional, “as múltiplas práticas que se reafirmavam como tradicionais foram 

banidas da esfera pública vistas como comprometidas com o ‘inimigo”644. Tais perspectivas, 

orientaram a criação de políticas de estado, nortearam formas de organização social e de 

interação entre os sujeitos além de definir modelos de sociedade e de cidadão. A estruturação 

da hegemonia política do novo governo foi inspirada no histórico de ações do movimento 

nacionalista durante a luta, inclusive no que tange a oposições e dissenções políticas. 

A escolha da Tanzânia, país onde o movimento se formou e tinha sua base de atuação,645 

como ponto de partida para a viagem de Samora Machel, significou a materialidade da versão 

da FRELIMO sobre os caminhos trilhados para a independência nacional. A narrativa da 

formação do Estado nacional independente foi fundida à história da criação da Frente de 

Libertação de Moçambique. Contudo, a narrativa teleológica e triunfal, não se confirmava na 

prática, a disputa pelas memórias, os dissensos e antagonismos presentes na sociedade foram 

abafadas pela FRELIMO, muitas vezes utilizando-se da retórica do inimigo646 interno. 

A figura do inimigo interno foi um dispositivo narrativo, ideológico presente no discurso 

da FRELIMO desde a guerra de libertação. Conforme apontamos no capítulo três, a alusão 

sobre o inimigo interno aparece pela primeira vez nos poemas da Antologia em 1969, no texto 

de Sérgio Vieira que trata do assassinato de Eduardo Mondlane. Nos poemas escritos após 1975, 

                                                 

641 Em 1978 o governo autorizou a criação dos Tribunais Populares inspirado nas experiências dessas instituições nas 

zonas libertadas. O sistema judicial era organizado de forma hierárquica no topo O Tribunal Popular Supremo 

seguido pelos tribunais populares provinciais, pelos tribunais populares distritais e, pelos tribunais populares 

locais. 
642 Além da Assembleia Popular formaram-se Assembleias do Povo. 
643 Foram uma espécie de comitê local composto por militantes e simpatizantes da FRELIMO criados por todo 

território nacional em 1974 em locais como ambientes de trabalho, bairros, fábricas, hospitais, cooperativas, 

orientados pelas diretivas do partido exerciam uma função política e administrativa. Emitiam documentos, 

organizavam formações políticas, atuam na vigilância de condutas. De acordo com Luís Brito, “pode-se dizer que 

os Grupos Dinamizadores estabeleceram um espaço onde o controle social e político exercido pelo partido e a 

participação dos cidadãos se confundiam” (BRITO, 2009, p. 20). 
644 MENESES, 2015, p. 28. 
645 Na Tanzânia foram realizadas cerimonias de despedidas e agradecimentos em visitas de agradecimento em locais 

simbolicamente importantes para o movimento de libertação como os campos de formação militar, os espaços 

políticos, educacionais e administrativos como Dar-es- Sallam, Kongwa, Arusha, Iringa dentre outras.  
646 A política de combate ao inimigo interno contava com as estruturas de controle e repressão organizadas pelo 

estado tais como: Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM), Polícia Popular de Moçambique, 

Serviço Nacionais de Segurança Popular (SNASP), Tribunais militares e revolucionários, Grupos Dinamizadores, 

Milícias populares e grupos civis informais de vigilância popular. 
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ainda que a ideia de inimigo externo647 circunde as narrativas, há uma ampla prevalência da 

representação do inimigo interno. De acordo com Bragança e Depelchin, a permanência dessa 

ideia nos discursos da FRELIMO, está ligado ao confronto entre as linhas ideológicas do 

movimento que resultou no congresso de 1968 e a posterior subida de Samora Machel no 

comando. O triunfo da chamada ala revolucionária não pôs fim ao conflito, “quando a 

FRELIMO tomou o poder em 1975, reencontrou de novo uma situação semelhante à de 

1962/1966 nas antigas zonas libertadas, mas desta vez a nível do país”648. Para Maria Paula 

Meneses, a permanência do discurso do inimigo interno após a independência estaria ligada ao 

processo de transição, quando, posturas políticas compreendidas como antagônicas a 

FRELIMO, passassem “a ser identificadas como “traidora” à causa da revolução 

moçambicana”649. 

Ao analisarmos os poemas de combate escritos após 1975, foi possível perceber um 

alargamento na definição de quem seria o inimigo interno, essa ampliação e “atualização” deve-

se ao contexto histórico do momento que envolvia a guerra civil, o projeto do Homem Novo, e 

os rumos políticos e ideológicos do novo governo. Orientado por uma visão militarista, durante 

a guerra de libertação o inimigo interno foi uma categoria política, ideológica, utilizada para 

agrupar pessoas com entendimentos e posturas divergentes das preconizadas pela FRELIMO. 

Após a independência, foi adicionado um amplo sentido moralizante a essa ideia. Com essa 

nova camada de compreensão, inimigo interno poderia ser desde uma força militar organizada 

– como a RENAMO –, a jovens que ouviam músicas americanas, que bebiam ou fumavam. 

Como pondera Maria Paula Meneses, “esse inimigo interno revela-se crescentemente 

complexo, atuando sob múltiplos disfarces em várias frentes (militar, política e econômica).”650  

Nos poemas de combate encontramos algumas passagens que fazem referência aos 

“históricos” inimigos internos da FRELIMO, esse modelo de discurso era uma forma de criar 

uma memória sobre esses indivíduos e gerar uma reflexão sobre os “danos que eles causaram” 

à causa nacionalista. Encontramos essa dimensão no texto de Desi Mora: “Gostaria de ser poeta 

/ Para relembrar no Norte/ [...] / Como foram os traidores / Como se abatia o inimigo/”651. Em 

outro trecho temos: “Ensina-me a conhecer a história do nosso povo / [...] / sim avô / Diz-me 

                                                 

647 As referências ao inimigo externo são concentradas especialmente aos regimes supremacistas de minorias brancas 

da Rodézia do Sul e da África do Sul além dos Estados Unidos apontado como lugar de valores, costumes e 

mentalidades degradada cheia de vícios criados pelo capitalismo e imperialismo.  
648 BRAGANÇA; DEPELCHIN, 1986, p. 43. 
649 MENESES, 2015, p. 24-25. 
650 Ibid., p. 19. 
651 MORA, 1980, p. 15. 
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quem foi Kavandame e os outros traidores652”. No poema Respondam-nos Agora! de Agostinho 

também encontramos menções aos inimigos internos “históricos” da FRELIMO. É utilizado 

um tom acusatório, numa espécie de julgamento dos traidores chamados de sujos exploradores, 

opressores, onde se interpela: “Respondam-nos agora! / Tu! [...] Kavandame / Tu! [...] Simango 

/ Tu! Verónica / Onde estão nossos irmãos? / Respondam-nos agora! / A voz da razão e da 

Justiça / Vos exige / Respondam! [...]”653. 

Contudo, a maioria das referências a respeito do inimigo interno está ligada às novas 

percepções que a FRELIMO englobou após a independência. É interessante constatarmos o 

fundo didático utilizado por esses textos, esse inimigo é construído a partir de exemplos dos 

comportamentos que precisam ser combatidos, a preocupação está em evitar certas atitudes e 

condutas típicas do inimigo, que podem de alguma forma pôr em risco o caminho para a 

revolução. No poema Resistir de Miro Batuque encontramos um exemplo cabal de como essa 

narrativa se estrutura: 

 

Resistir, companheiros, [...] / Às bofetadas violentas em teu rosto convicto / Ao 

convite malicioso para bacanais sobre o dorso do Povo. / Resistir, companheiros, / 

Resistir ao sistema e às correstes / Resistir às torturas e ao isolamento / À raposa 

pérfida de malícias, promessas e ilusões / Ao convite à traição, passaporte para 

vergonhas inconfessáveis. / [...] / Resistir nas fraquezas e incertezas dos outros / No 

combate interno quotidiano que cria o Herói Vivo / O Homem Novo disposto a todos 

os sacrifícios e privações / [...] / Resistir, camarada / Resistir ao tributo dos capangas 

e sipaios / À sobrevivência ignóbil dos frustrados que buscavam / Na denúncia dos 

companheiros exemplares / O preço e a razão da capitulação.654 

 

Samora Machel em seu discurso Declaramos Guerra ao Inimigo Interno faz uma ampla 

exposição sobre quem eram os inimigos internos, as formas como eles agiam e os prejuízos que 

causavam. A partir de exemplos práticos ele argumenta que os inimigos internos estão 

infiltrados no país inteiro, dentro do governo, nos ministérios, nos aparelhos do Estado “nos 

pontos estratégicos da nossa economia, nos portos, nos transportes rodoviários, ferroviários, 

marítimos, aéreos, nas empresas, nas fábricas, nos hospitais, nas lojas, nos diversos setores da 

sociedade”. Segundo o presidente, esses inimigos internos têm como objetivo instalar uma 

desordem no país com práticas e atitudes que desestabilizam o governo e levam caos a 

sociedade impedindo o progresso da revolução. Argumenta que esses indivíduos estão a serviço 

do colonialismo, do imperialismo, da cultura capitalista burguesa, utilizam inúmeras táticas 

para desorganizar as estruturas do aparelho de Estado tais como: 

                                                 

652 DAVID, 1980, p. 32. 
653 AGOSTINHO. Respondam-nos, AGORA! In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do 

Trabalho Ideológico, 1980. p. 49. 
654 BATUQUE, 1980, p. 51. 
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Generalizam a indisciplina; procuram isolar bons trabalhadores, através da calúnia e 

do boato; usam o populismo e o paternalismo para promover os incompetentes e os 

incapazes; usam ultra-esquerdismo para minarem o exercício do poder; utilizam o 

amiguismo e o nepotismo par criarem a rede de comprometimento; instalam o suborno 

e a corrupção generalizados ; usam o burocratismo para organizarem a lentidão na 

resolução dos problemas; utilizam o tribalismo, o racismo e o regionalismo para 

fomentarem a divisão; recorrem ao autoritarismo para disfarçarem a incompetência e 

impedir a discussão dos problemas; preservam e defendem os métodos de trabalho do 

aparelho de Estado colonial, para impedirem que as nossas estruturas sejam 

revolucionárias655  

 

Como nos mostra o trecho do discurso de Samora Machel o inimigo interno era uma 

grande preocupação do regime, foi alvo de campanhas de massa, com consecutivas propagandas 

elaboradas com uma linguagem didática, simples e direta que pregava a eliminação desses 

indivíduos da sociedade. Um dos exemplos desse tipo de prática foi o Xiconhoca656, um 

cartum657 publicado658 na revista Tempo entre julho de 1976 até janeiro de 1978, este 

personagem também foi utilizado em peças de teatro. Ele representava o modelo de conduta e 

comportamento típicos do inimigo interno, o intuito era intervir socialmente criando uma 

comunicação que possibilitasse identificar, atitudes, práticas, hábitos desviantes, e valores 

sociais contrarrevolucionários que deveriam ser combatidos. Como pontua Meneses, 

Xiconhoca era “o arquétipo do moçambicano imoral e corrupto. As mensagens éticas e políticas 

que esta figura vai transmitir transformaram-se rapidamente na marca dos comportamentos a 

evitar.”659. 

Grande parte dos elementos discursivos que compõe a ideia do inimigo interno presente 

na Antologia de poemas de combate da FRELIMO, também aparecem no personagem do 

Xiconhoca. Conforme consta no texto de apresentação da coletânea de cartuns do Xiconhoca 

publicado pela FRELIMO em 1979, esse personagem “se apresenta com mil caras, conforme 

as circunstâncias, as oportunidades, as situações”660. É mostrado como um bêbado, agitador, 

individualista, fofoqueiro, preguiçoso e improdutivo, que promove o divisionismo na 

                                                 

655 MACHEL, 1980, p. 56. 
656 De acordo com a FRELIMO, este é um nome composto por duas palavras: Xico e Nhoca. A primeira surge do 

nome porque foi conhecido um dos mais cruéis agentes da PIDE, o Xico-Feio e Nhoca em vária línguas locais 

significa cobra. Em alguns cartuns encontramos a presença de uma mulher representada com os mesmos vícios 

do Xiconhoca – uma espécie de Xiconhoca mulher – chamada Pita. 
657 Adotamos a definição de cartum ao nos referir a representação gráfica do Xiconhoca a partir das ponderações de 

Jorge Barata em sua dissertação: BARATA, Jorge M.R.M. Xiconhoca, o inimigo: a denúncia de todos os males 

sociais à revolução moçambicana por meio do cartum. 2015. Dissertação (Mestrado em comunicação), 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 
658 Também era reproduzido no Jornal do Povo. Posteriormente, inspirado no Xiconhoca o jornal Savana publicou o 

Nhoca Jr. 
659 MENESES, 2015, p. 31. 
660 FRELIMO. Xiconhoca: o inimigo. Maputo: Departamento do Trabalho Ideológico da FRELIMO, 1979. p. 3. 
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sociedade, tal definição nos remete as ideias apresentadas pelo presidente Samora Machel em 

seu discurso Declaramos Guerra ao Inimigo Interno. A seguir vamos reproduzir algumas 

ilustrações do Xiconhoca que nos ajudam a entender melhor como essa “nova” ideia de inimigo 

interno foi edificada pela FRELIMO: 

 

Figura 14 – Capa do livro da peça de teatro sagrada família 

 

Fonte: FRELIMO (1980) 

 

A ilustração acima é a capa de uma peça de teatro chamada A sagrada família ou a 

crítica da crítica do javali do camaleão e do xiconhoca, nela temos o personagem Xiconhoca 

com o seu característico mato na boca e um olhar carrancudo, ao fundo vemos dois homens 

vestidos de terno que conversam em meio as garrafas e taças de bebida. O texto é uma resposta 

as criticas dirigidas ao estado sobre os processos de nacionalização empreendidos após a 

independência. É uma peça política encenada num tom acusatório que aponta pessoas e 

comportamentos considerados nocivos e antirrevoluciários. Na introdução temos uma 

explicação metafórica desses inimigos internos: “javalis, sempre de focinho no chão, incapazes 

de “ver o sol do meio dia”. Os camaleões que mudam de cor conforme as suas conveniências, 

os xiconhocas corrompidos pelos falsos e mesquinhos valores da burguesia”661. É feito uma 

denuncia contra aqueles que conspiram contra as políticas do estado, que agem em proveito 

pessoal, cultivam hábitos burgueses, são corruptos e vendem as riquezas do país em troco de 

dinheiro sujo que mantém seus vícios. 

                                                 

661 FRELIMO. Teatro: a Sagrada Família. Maputo: Instituto Nacional do Livro e do Disco, 1980b. p. 4. 
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Figura 15 – Xiconhoca, o inimigo 

 

Fonte: FRELIMO (1979) 

 

Na ilustração acima temos Xiconhoca segurando uma placa com os dizeres “viva o 

rasismo, viva o regionalismo, viva o tribalismo”. O personagem é apresentado como um 

desleixado, a escrita errada da palavra racismo remete a alguém que não frequenta os espaços 

educacionais (tão importantes para a FRELIMO), é um agitador que fomenta tensões e 

discórdias. Ao enaltecer atitudes combatidas com afinco desde a criação do movimento 

nacionalista, ele é mostrado como um inimigo da nação, cujas condutas reacionárias colocam 

em risco a unidade nacional e a revolução popular. Uma das pautas morais defendidas pela 

FRELIMO está representada na garrafa de bebida no bolso do personagem. O consumo de 

álcool era duramente criticado, era um vício instituído pelo colonialismo que degradava os 

indivíduos e precisava ser combatido662. 

 

                                                 

662 Possivelmente uma referência ao chamado “vinho de pretos”, sobre esse tema ver: CAPELA, José. O vinho para 

o preto: notas e textos sobre a exportação do vinho para a África. Porto: Afrontamento, 1973. 
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Figura 16 – Xiconhoca, o inimigo 

 

Fonte: FRELIMO (1979) 

 

Na ilustração acima temos Xiconhoca e Pita vestindo roupas e acessórios que eram 

moda na década de 1970, Xiconhoca segura uma espécie de revista escrita cawboys, uma 

referência as histórias de velho oeste americano, em sua fala ele convida a companheira para 

uma festa utilizando a palavra em inglês party. São alusões diretas a cultura dos EUA, uma 

crítica aos indivíduos que consomem futilidades burguesas, na ótica do inimigo interno da 

FRELIMO é a representação do alienado cultural. Trata-se de uma crítica moral a posturas, 

comportamentos, pessoas que apreciam as referências estrangeiras capitalistas em detrimento 

das locais, africanas. Segundo a FRELIMO esse é um comportamento de inimigo interno, pois 

“o Xiconhoca promove as formas mais degradantes da cultura burguesa, exportada pelo 

imperialismo”663. Essa mesma linha de pensamento está presente no poema Chamamento de 

Vasco Alberto, que fora dedicado a juventude moçambicana: “Valorizamos a nossa 

personalidade/ A nossa cultura / Que outrora fora espizinhada/ Os nossos olhos choram por 

aqueles / Que recusam a transformação / Que se alheiam da revolução”664. 

 

                                                 

663 FRELIMO, 1979, p. 8. 
664 ALBERTO, Vasco. Chamamento. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 37. 
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Figura 17 – Xiconhoca, o inimigo 

 

Fonte: FRELIMO (1979) 

 

Na ilustração acima, Xiconhoca está vestindo calças boca de sino e plataformas, (uma 

alusão a cultura burguesa imperialista), por cima dessa vestimenta temos um jaleco que atua 

como um disfarce para que ele seja confundido com um trabalhador, cientista ou um professor 

e esconda seus verdadeiros objetivos. Nos bolsos temos óculos (parte do disfarce), o mato e a 

garrafa de bebida, elementos que são partes da caracterização do personagem, carrega o que 

parece ser revistas ou livros escrito “materialismo dialético” acompanhado da fala: tenho de 

estudar as teorias deles, para melhor os combater! Na narrativa do inimigo interno da 

FRELIMO essa é a representação do infiltrado, que está no seio do estado, que compõe as 

engrenagens institucionais, se camufla em meio ao povo apenas para sabotar a construção da 

nação e o desenvolvimento da revolução. 

Esse indivíduo é aquele que na sociedade se mostra de uma forma positiva, mas que age 

na surdina para desestabilizar o governo, suas práticas e ambições são contrarrevolucionárias. 

Como aponta o texto da FRELIMO: “Esses Xiconhocas apresentam-se como militantes 

dedicados, e infiltrando-se nas nossas estruturas políticas para melhor atingirem os seus 

objetivos”665. São uma espécie de força negativa entranhada em todos os lugares. Esse tipo 

infiltrado aparece descrito no poema Nós somos o povo da FRELIMO: “Nós sabemos quem são 

eles – os inimigos / sorrateiros inimigos / de tudo quanto é belo e justo e coletivo /”666. Esse 

modelo de inimigo está ligado a pauta política ideológica que denunciava a permanência de 

posturas, pensamentos e atitudes ligadas ao colonialismo e ao sistema capitalista. Muitas vezes 

                                                 

665 FRELIMO, 1979, p. 72. 
666 FRELIMO, 1977b, p. 19. 
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são tipificados de forma bastante ampla, aparece como o funcionário que cria entraves de 

burocracia cerceando o poder do povo, o candongueiro que desvia os víveres alimentícios 

subsidiados pelo estado e os vende de forma paralela, o intelectual que se utiliza da sua 

formação para agir como um contrarrevolucionário, indivíduos que ocupam um alto cargo e usa 

seu status para minar as forças populares. 

 

Figura 18 – Xiconhoca, o inimigo 

  

Fonte: FRELIMO (1979) 

 

Na ilustração acima Xiconhoca aparece com sua tradicional vestimenta e garrafa de 

bebida no bolso, ele está em meio a uma mata, apontando a direção para os aviões, helicóptero 

e um tanque de guerra que tem o desenho de uma caveira e o nome Smith escrito. Na parte 

superior da imagem consta os dizeres: Xiconhoca é agente do inimigo e na porção inferior: Guia 

os invasores na agressão e nos massacres do povo. É uma clara referência aos ataques do 

regime de minoria branca da Rodézia do Sul667 ao território moçambicano. Como enuncia o 

texto da FRELIMO: “É muitas vezes o Xiconhoca quem guia as tropas racistas de IAN SMITH, 

quando estas lançam ataques contra a nossa república popular e massacram mulheres, crianças 

e homens inocentes”668. Esse mesmo perfil de inimigo interno aparece no trecho de Poema 

ainda por escrever: “Eu gostaria / de ser capaz / de escrever um poema / [...] Um poema que 

                                                 

667 O governo moçambicano apoiou o movimento de luta armada que visava derrubar o governo de Ian Smith. 

Abrigou a força de resistência da ZANU em território nacional, deu apoio humano e bélico, além de fechar as 

fronteiras, a economia da Rodézia tinha uma forte dependência do porto da Beira. 
668 FRELIMO, 1979, p. 20. 



191 

 

contasse / toda luta / [...] Nessa aldeia vivi: um traidor trouxe um dia a repressão”669. Essa é 

uma representação associada a pauta política e ideológica da FRELIMO dentro da narrativa do 

inimigo interno ele é o traidor da pátria, do povo e da nação. São colaboradores das forças 

racistas e imperialistas que agem para desestabilizar o governo, muitas vezes o Xiconhoca 

aparece com bandeirinhas da África do Sul nas mãos e com uma camiseta escrito GE670. 

Como podemos observar a partir dos poemas de combate e das ilustrações do 

Xiconhoca, após a independência, a construção discursiva do inimigo interno adquiriu uma 

maior complexidade e subjetividade. Ao abarcar tantas dimensões da vida dos indivíduos, e 

tributar a eles a vigilância sobre os comportamentos, os laços de sociabilidade e de comunidade 

construídos entre a população foram afetados de forma incisiva. Indivíduos comuns foram 

alçados ao papel de “polícia da moral”, responsáveis por reconhecer e denunciar vícios, 

condutas, ou atitudes consideradas contrarrevolucionárias, burguesas, imperialistas, tribalistas, 

regionalistas ou racistas. Como aponta o texto da FRELIMO, pessoas identificadas como 

Xiconhocas, “devem ser sujeitos a uma vigilância revolucionária, detectados, combatidos e 

neutralizados”671. A utilização de uma gramática bélica ligada ao léxico militar presentes nos 

discursos sobre o inimigo interno camufla uma lógica de confronto permanente. Samora 

defendia a necessidade de implantar em todos os locais uma disciplina de ferro aprendida 

durante a luta armada, seu posicionamento em relação aos inimigos internos era orientado por 

uma lógica militarista, como expõe seu discurso: 

 

Contra os implicados nesta situação utilizaremos a violência revolucionária. Vamos 

tomar medidas rigorosas para esmagar a contra revolução. [...]. Vamos desalojar o 

inimigo infiltrado no nosso seio. Vamos cortar o cordão umbilical que os liga aos 

antigos patrões, se necessário com catana, com machado. [...]. Vamos ser implacáveis 

com eles. Vamos instalar no nosso seio uma disciplina de ferro.672 

 

O pensamento belicista de “um inimigo a ser combatido”, - que fez sentido no contexto 

de uma guerra de libertação -, criou problemas profundos ao ser empregue entre a população 

civil do país. Esse ideal foi alimentado por uma lógica maniqueísta, que pressupõe a existência 

de uns “nós” (da FRELIMO) e um eles (o inimigo interno), o que justificava a criação de um 

sistema de vigilância coletiva. No mesmo discurso supracitado, é dado ao povo a 

responsabilidade de participar do processo de purificação, é sua tarefa “denunciar os infiltrados; 

                                                 

669 FRELIMO, 1977b, p. 16. 
670 Alguns moçambicanos que atuaram nas tropas portuguesas compondo os Grupos Especiais foram integrados nas 

forças que combatiam o governo da FRELIMO. 
671 FRELIMO, 1979, p. 20. 
672 MACHEL, 1980, p. 53. 
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apontar os indisciplinados; desmascarar os incompetentes; atacar os arrogantes; desalojar os 

mal feitores”673.Tal política da vigilância, delação e punição que condiciona aos seus cidadãos 

o papel de inspeção em busca do infrator, permitiu casos de abusos, ações de vingança, e 

desenvolveu um tipo de paranoia social devido ao medo de ser acusado e penalizado. De forma 

contínua a sociedade foi mobilizada para estar sempre alerta, mergulhada em um estado de 

guerra perpétua que cria na população um sentimento de insegurança, impotência e suspeita, 

que, por sua vez, gera uma “atomização da sociedade, a sua decomposição em indivíduos 

isolados uns dos outros”674. Essa permanente tensão teve um profundo efeito coercitivo entre 

os indivíduos, e criou um crescente ambiente de hostilidades e violências que resultaram em 

fraturas do tecido social.  

 

5.1.3 O herói nacional  

 

O projeto político e ideológico da FRELIMO concebia uma ideia de inimigo interno, 

mas também, um modelo de cidadão. O homem novo que nasceria junto com o estado nacional 

seria forjado por uma mentalidade, comportamentos e condutas morais inspirados nos heróis 

nacionais. Se por um lado Xiconhoca era o exemplo do que não ser, do que combater, por outro 

lado, Eduardo Mondlane, Josina Machel, dentre outros, encarnavam valores e características 

que deveriam ser fonte de admiração e inspiração. Suas vidas e mortes estão ligadas a luta 

contra o domínio colonial e a independência, seus atributos morais são tomados como 

parâmetro a ser acessado e partilhado pelo coletivo, com vista a criar uma referência comum 

para a construção dos consensos sociais e das identidades nacionais. Conforme argumenta José 

Murilo de Carvalho, “a criação de uma memória nacional, de mitos e de heróis ajuda as nações 

a desenvolver uma unidade de sentimento e de propósitos, a organizar o passado, a tornar o 

presente inteligível a encarar o futuro”675. Os heróis são um dos elementos fundamentais na 

constituição dos estados nacionais. 

Aos heróis nacionais são atribuídas características como coragem, bravura e força, são 

líderes natos, com um poder superior, destinados a cumprirem uma missão histórica. Na 

construção de uma memória coletiva, da identidade nacional, os heróis escolhidos projetam os 

                                                 

673 MACHEL, 1980, p. 56. 
674 BACZKO, Bronislaw. A imaginação social. In: LEACH, Edmund et al. Anthropos-Homem. Lisboa: Imprensa 

Nacional; Casa da Moeda, 1985. p. 329. 
675 CARVALHO, José de Murilo de. Nação imaginária: memória, mitos e heróis. In: NOVAIS, Adauto (org.). A 

crise do Estado-nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 398. 
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valores políticos e sociais do Estado-nação. Na composição da imagem do herói há uma 

“transmutação da figura real, a fim de torna-la arquétipo de valores e aspirações coletivas”676, 

seleciona-se eventos e traços da personalidade considerados positivos e apaga-se eventuais 

fatos e comportamentos que não correspondem a essa idealização. Com seus feitos, lutas, e 

características notáveis, tornam-se uma imagem que agrega e representa a coletividade, sua 

construção retórica desperta o espírito patriótico entre os indivíduos e mobiliza afetos em nome 

da nação. Como defende André Fraga, a criação de heróis é uma estratégia política para a busca 

de adesão e consentimento social, 

 

Não é exagero afirmar que heróis, junto ao hino e a bandeira, formam uma tríade 

quase obrigatória para qualquer regime, pois eles têm a missão, não apenas 

importante, mas fundamental, de retratar, representar e fazer lembrar a pátria, em suas 

virtudes e grandezas. São elementos capazes de produzir e despertar emoções 

coletivas em qualquer sociedade, sobretudo entre os futuros cidadãos.677 

 

A construção dos heróis nacionais moçambicanos está intrinsicamente relacionada com 

a luta de libertação nacional. Conforme já trabalhado no capítulo anterior, no processo de 

criação da legitimidade do movimento guerrilheiro, a narrativa da resistência nacional deu 

suporte para a constituição de três tipos de heróis678: o histórico; o anônimo; e o da luta de 

libertação. Ao analisarmos os poemas de combate da Antologia, escritos após 1975, podemos 

verificar que essas categorias de heróis679 foram incorporadas nas narrativas do Estado nacional. 

A diferença é que após a independência foram reunidos sob a égide de heróis nacionais. 

Contudo, é fundamental ressaltar que o maior enfoque, (que antes da independência era o 

guerrilheiro anônimo) foi dado aos que eram, até então, “heróis da FRELIMO”. As principais 

figuras que vão representar esse ideal de herói nacional serão Eduardo Mondlane e Josina 

Machel. Ambos são vistos como os redentores da nação, símbolos da independência nacional, 

o reflexo da alma do país, modelos de virtude, exemplos a serem seguidos. Eles coadunam uma 

série de posturas e comportamentos dignificantes que revelam como é um verdadeiro 

nacionalista. De um lado temos Mondlane, retratado como o arquiteto da unidade nacional, o 

unificador, o pai fundador. De outro Josina como o símbolo máximo da mulher moçambicana, 

a mãe, a esposa, a revolucionária. 

                                                 

676 CARVALHO, 2003, p. 15. 
677 FRAGA, André Barbosa. Os heróis da pátria: Política cultural e história do Brasil no governo Vargas. 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p. 14. 
678 Tais temas foram tratados no capítulo III deste trabalho. 
679 A imagem de Gungunhana como herói nacional fica “apagada” no imediato pós independência, ela só vai ser 

retomada no contexto da guerra civil. Em 1982 em visita a Manjacaze, Samora Machel faz uma homenagem ao 

soberano de Gaza, em 1985 os restos mortais deste são trasladados para Moçambique.  
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São imagens construídas sem complexidade, sem ambiguidade, nem contradições, como 

personificação da nação cumprem a função simbólica de integrar as diferenças em nome de um 

comum, “heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontes de 

referência, fulcros de identificação coletiva [...], instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o 

coração dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos.”680 No poema Poesia da 

criança de Fabião David podemos perceber como esses aspectos ligados a identificação dos 

indivíduos com os heróis nacionais são idealizados: “Diz-me avô, / [...] / /diz-me quem foi 

Eduardo Mondlane, quem foi Josina Machel / Conta-me as tuas experiências / E ensina-me a 

servir-me delas/ Com a segurança de amanhã /”681. O símbolo do herói nacional desperta 

emoções, cria desejos e consensos, é um importante elemento de manipulação do imaginário 

social e projeção de interesses e valores do estado nacional. 

Um aspecto interessante nos poemas de combate escritos após 1975 reunidos na 

Antologia da FRELIMO, é que pela primeira vez Samora Machel aparece como um herói. É o 

que podemos observar em Noite de minha mãe de Natango, onde encontramos a seguinte 

passagem: “aguardaram a chegada dos heróis. / Samora vinha a frente /[...] / a bandeira 

portuguesa desceu / e em sua substituição eterna / a bandeira do nosso povo subiu / [...] / não 

contiveram as lágrimas acumuladas / durante os cinco séculos de opressão”682. O texto faz uma 

referência a Marcha Triunfal e a chegada dos heróis da independência na Machava, na 

narrativa, Samora ocupa o primeiro lugar, ele é o guia, a luz que ilumina, aquele que vai a frente 

para consolidar o sonho da liberdade. Outro ponto que merece atenção é entender como a 

construção simbólica dos heróis moçambicanos contribuiu para valorizar a imagem de Samora 

Machel. Todos os aspectos glorificantes ressoam nele, ele converge todas as qualidades. É 

representado como amigo de Mondlane e continuador natural do trabalho iniciado pelo 

“arquiteto da unidade”, o único capaz de conduzir a luta de libertação até a vitória final683. Por 

seu turno, Josina não é só uma guerrilheira que fez muito pela libertação de Moçambique, é 

descrita, antes de tudo, como a esposa de Samora Machel. Como expressa João Mosca, “o 

carisma de Samora Machel e as acções de propaganda da Frelimo formaram em redor do 

presidente a imagem do símbolo da unidade e de Pai da Nação”. 

                                                 

680 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2017. p. 58. 
681 DAVID, 1980, p. 32. 
682 NATANGO, 1980, p. 63. 
683 Um dos argumentos utilizados para a escolha de Samora como presidente da FRELIMO é que este estaria mais 

apto a prosseguir com os planos de Mondalne em detrimento de Uria Simango que se afastava dessas perspectivas 

políticas. Com a conquista da independência sedimentou a narrativa de que Samora era a escolha certa, 

predestinado a vitória, a construção desse mito político tornou “inquestionável” a sua liderança.  
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Por ocasião dos 10 anos da morte de Eduardo Mondlane foi realizado em Maputo, na 

Praça dos Heróis Moçambicanos uma grande cerimônia em honra aos heróis nacionais que 

perderam suas vidas durante a luta armada. Na oportunidade foram recebidos os restos mortais 

dos heróis que estavam enterrados na Tanzânia. Além do primeiro presidente da FRELIMO, 

foram trasladados Mateus Sansão Mutemba, Josina Machel, Paulo Samuel Kankhomba, 

Francisco Manyanga e Felipe Samuel Magaia. Todos os homenageados faziam parte do 

movimento nacionalista e pertenciam aos altos quadros da FRELIMO684 e são integrados ao 

panteão de heróis, como refere o poema de Heraclito Mutolo: “Dizer Eduardo Mondlane, herói 

nacional, / é tão fácil como dizer /Josina Machel / Paulo Kankhomba / Felipe Magaia [...]/”. 

Simbolicamente a cerimônia fez coincidir o passado da luta de libertação com o presente 

político da Frelimo. André Fraga argumenta que, “Quando restos mortais do corpo físico, 

ossadas e cinzas são utilizados em prol do corpo simbólico, unindo-se a ele, ocorre um reforço 

na construção do herói nacional, aumentando consideravelmente o poder simbólico que ele 

possui”685. Ou seja, o traslado dos restos mortais desses heróis unindo os corpos físicos e 

simbólicos potencializa o poder representativo da Frelimo, legitima-se o governo e é fortalecida 

a narrativa da memória oficial. Todos os personagens honrados com a cerimônia eram figuras 

historicamente atreladas ao movimento nacionalista, correspondem ideologicamente as ideias 

e valores caros ao novo poder instituído. 

Fernando Bessa Ribeiro em seu artigo A invenção dos heróis: nação, história e 

discursos de identidade em Moçambique nos mostra como a construção dos heróis 

moçambicanos possui um caráter histórico e está ligado a memória e a identidade nacional. 

Segundo o autor686, a forja do herói nacional pelo do Estado, está relacionado a produção de 

uma memória coletiva que é, “simultaneamente depositária do conjunto de atributos e símbolos 

de uma sociedade e um dos instrumentos de legitimação da ordem social dominante.”687. Além 

de serem criados, os heróis precisam ser conhecidos e lembrados para que sua imagem exerça 

uma função pedagógica e crie um sentimento de continuidade. Há uma permanente presença 

                                                 

684 Apesar da FRELIMO utilizar em sua narrativa marcos como Mueda nenhuma vítima ligada ao massacre teve o 

corpo trasladado, da mesma forma não foi incorporado ao panteão de heróis vítimas do colonialismo português 

não pertencentes a FRELIMO. 
685 FRAGA, 2012, p. 26. 
686 Em seu trabalho o autor aponta como o Estado incorporou um mito fundador da nacionalidade que liga 

Gungunhana a Eduardo Mondlane a partir de uma “profecia” proferida pelo chefe de Gaza no momento de 

embarque para o desterro que dizia: “Mas o rei um dia há de vir e sairá de Manjacaze”, que era a terra natal de 

ambos. A partir dessa conexão territorial, Mondlane é apresentado como o sucessor mítico e histórico de 

Gungunhana. É importante lembrar que um dos pontos de parada da Marcha Triunfal de Samora Machel foi 

Manjacaze para conhecer o lugar de nascimento de Mondlane.  
687 RIBEIRO, 2005, p. 259. 
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desses vultos nacionais através da celebração de datas cívicas, acontecimentos marcantes, 

construção de estátuas, nomeação de ruas688, avenidas, praças, escolas, prédios e espaços 

públicos. Ao administrar a presença do passado no presente por intermédio de uma memória 

amparada por um conjunto de símbolos e narrativas, a Frelimo fortalece seu poder dentro do 

imaginário social. 

É nessa perspectiva que devemos entender a construção de monumentos e espaços – 

como a Praça dos Heróis – para se tornarem lugares de memória. Destinados a serem um 

arquivo de sentimentos, é um ambiente de ritualização, com cultos e celebrações que revivem 

uma lembrança. Conforme pontua Pierre Nora, sua função “é parar o tempo, é bloquear o 

trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte, materializar o 

imaterial”. Os Estados precisam produzir lugares memórias, e mobilizar símbolos e ritos, que 

respondam as suas aspirações políticas. Os signos e as imagens são instrumentos de organização 

das memórias coletivas, são amplamente utilizados pelos poderes instituídos por sua habilidade 

em “cristalizar” um evento como a luta de libertação nacional moçambicana. 

A memória, como elemento socialmente estruturado, é mobilizada pela FRELIMO com 

o intuito de fazer coincidir a memória nacional com a memória do movimento de libertação. É 

bastante ilustrativo que as datas importantes do país coincidam com momentos marcantes da 

história da FRELIMO. O dia do herói nacional em Moçambique, 3 de fevereiro, é o mesmo dia 

da morte de Eduardo Mondlane ocorrida em 1969. O 7 de abril, data do falecimento de Josina 

Machel, acontecido em 1971, é dia da mulher Moçambicana. O dia da independência nacional 

de Moçambique é o mesmo do aniversário de fundação da FRELIMO, 25 de julho. O 25 de 

setembro, dia das Forças Armadas é mesma data em que se deflagrou o início da luta armada 

em 1962. Com esse procedimento, a FRELIMO adiciona novas camadas de sentidos aos fatos 

ocorridos nas datas iniciais ressignificando-as ao mesmo tempo que vincula, sedimenta, ancora, 

as referências históricas do movimento de libertação a nível de Estado. 

Os poemas de combate são parte de um sistema simbólico que integra as insígnias da 

nação em seu conjunto narrativo para criar um sentido social, uma memória coletiva capaz de 

produzir legitimidade ao poder instituído da FRELIMO. Bronislaw Baczo, destaca que os 

dispositivos simbólicos são utilizados pelas elites políticas por serem “um instrumento eficaz 

                                                 

688 A critério de exemplo, podemos perceber que referencias da luta de libertação foram utilizadas para nomear ruas 

e avenidas de Maputo como 25 de setembro, Josina Machel, Mateus Sansão Muthemba, Guerra popular, Felipe 

Samuel Magaia, Samora Machel, rua da Resistência, Eduardo Mondlane. Mas também, algumas escolhas 

realizadas revelam filiações políticas e ideológicas simbólicas como: Ho Chi Min, Ahmed Sekou Touré; Salvador 

Allende, Mao Tse Tung, Karl Marx, dentre outros. 
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para influenciar e orientar a sensibilidade colectiva, [...] para impressionar e eventualmente 

manipular as multidões”689. O uso político do passado é um mecanismo de controle dos afetos 

e produção de reconhecimento coletivo, onde se atribui um significado ao poder instituído e 

cria um horizonte de expectativas para o futuro. A evocação mítica do passado com as 

cerimonias, e rituais cívicos como cantar o hino, hastear a bandeira690, fazem parte de um 

conjunto de práticas orientadas para (re)construir uma memória, reavivar e mobilizar fatos 

simbolicamente relevantes. Esses rituais possuem um papel narrativo de dar sentido, coesão e 

estabilidade ao grupo, além de renovar os laços de adesão social. 

 

5.2 O HOMEM NOVO E SUA CONSTRUÇÃO POÉTICA 

 

Como já apresentamos ao longo desse capítulo, o plano de construção do Estado 

nacional moçambicano empreendido pela FRELIMO foi estruturado a partir da projeção das 

experiências ligadas a luta de libertação. Foi posto em prática um programa de “fabricação” de 

hegemonias e consensos em torno da proposta ideológica do novo poder instituído que, por 

meio de um complexo sistema de políticas, diretrizes, orientações, modelos e símbolos abafou 

dissonâncias, divergências e resistências. Era um modelo de governança conduzido por uma 

disciplina militar, norteada por uma supremacia moral que acreditava que a fundação da nova 

sociedade demandava a superação do divisionismo, obscurantismo e tribalismo através da forja 

de um novo tipo de homem. Para tanto, criou-se uma espécie de “engenharia social” baseada 

em princípios modernizadores e no pensamento socialista que tinha como objetivo alterar 

comportamentos, práticas e mentalidades oriundas do passado tradicional e colonial, e garantir 

o nascimento de um Homem Novo. 

Enquanto política de estado o projeto do Homem Novo passou a ser implementado após 

a independência, entretanto, seus princípios fundantes nasceram na luta de libertação ligados a 

experiência do centro de treinamento de Nashingwea na Tanzânia. Nesse local, os guerrilheiros 

passavam por uma formação militar, política e ideológica, onde era ensinado desde 

conhecimentos importantes para a guerra, a formas de trabalho coletivo especialmente os 

                                                 

689 BACZKO, 1985, p. 324. 
690 A bandeira nacional moçambicana é um importante símbolo do nacionalismo. Ela é composta por três faixas 

horizontais, apresentando cinco cores que representam: verde (abundância da natureza), preto (a força do 

continente africano), amarelo (riqueza do solo), branco (paz), vermelho (resistência). Na porção superior esquerda 

temos uma enxada (produção), arma (a defesa nacional), um livro (educação) e uma estrela vermelha 

(solidariedade entre os povos). 
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relacionados a terra. De acordo com José Luís Cabaço, esse centro foi o laboratório que 

primeiro construiu os protótipos do que seria o homem novo, toda formação e treinamento que 

eram realizados nesse espaço “os guerrilheiros levavam como modelo de organização e de 

socialização para as populações das “zonas libertadas691” em Moçambique. O ideal do Homem 

Novo ganhou mais importância na década de 1970, quando as mudanças ideológicas operadas 

dentro do movimento transformaram a luta nacionalista em guerra popular revolucionária, esse 

período ofereceu os “mais frutíferos resultados do ponto de vista da elaboração ideológica e do 

trabalho prático sobre os combatentes e os camponeses das zonas libertadas692. Nessa mesma 

direção Albert Farré, assegura que “esse programa político, de um idealismo e um modernismo 

extremamente ingênuo e radicais, contava com a luta armada de longa duração”693, 

caracterizada por ser um modelo de guerra que pressupõe um contato direto com a população 

por um longo tempo, possibilitou a implementação concreta do programa nas áreas dominadas 

pela guerrilha. 

O início da década de 1970 marca a “pacificação” dos conflitos internos da FRELIMO 

que resultaram em rupturas com lideranças do movimento e a implantação de um novo 

direcionamento político e ideológico. De acordo com Samora Machel694, após a superação desse 

momento conflituoso, houve uma clarificação dos objetivos da luta, chegou-se ao entendimento 

de que sem uma nova mentalidade não seria possível criar uma nova estrutura social. Os 

nacionalistas, orientados por uma dimensão materialista da sociedade, acreditavam que a 

derrubada das antigas ordens (colonialismo e culturas tradicionais) e a consequente 

transformação das bases materiais da sociedade propiciariam um terreno fértil para o 

surgimento de um novo homem que corresponderia aos anseios do novo país que se construía. 

O principal instrumento a ser utilizado para lograr esse objetivo era a educação, como afiança 

Samora, ela prepararia o povo para progredir no processo revolucionário, seria o meio ideal 

para influenciar os indivíduos à aderir a uma “ideologia avançada, científica, objetiva, 

colectiva695. A estrutura de ensino seria a base essencial para implantar uma mentalidade 

revolucionária e educar as consciências de um novo indivíduo em torno do projeto nacional da 

FRELIMO. 

                                                 

691 CABAÇO, 2009, p. 307. 
692 CABAÇO, José Luís. O homem novo: breve itinerário de um projecto. In: SOPA, António. Samora: homem do 

povo. Maputo: Maguezo, 2001. p. 114. 
693 FARRÉ, Albert. Assimilados, régulos, homens novos, moçambicanos genuínos: a persistência da exclusão em 

Moçambique. Anuário Antropológico, Brasília, v. 40, n. 2, p. 199-229, 2015. 
694 MACHEL, 1978, p. 3. 
695 Ibid., p. 5. 



199 

 

O homem novo seria a convergência das diferentes identidades locais, fundidas numa 

única identidade moçambicana, moldada pelos valores revolucionários e pelos auspícios da 

modernidade, de onde emergiria uma nova atitude, novos hábitos, costumes e formas de pensar. 

A partir dessa mudança de mentalidade, afloraria uma nova concepção de mundo fundada na 

oposição, no contraste à sociedade colonial e tradicional, os valores ligados a essa nova ordem 

fundariam um poder transformador que alteraria a realidade social das populações e edificaria 

a nação moçambicana. De acordo com José Luis Cabaço, o homem novo para Samora Machel 

era “a materialização da batalha ideológica intrínseca do processo revolucionário; representava 

a antítese do modelo de vida burguês e colonial”696.O que se propunha era a forja de um homem 

que abrigasse qualidades como disciplina, generosidade e altruísmo. Alguém que acreditasse 

na ciência, que tivesse práticas modernas, defendesse os valores nacionais, que, com seu 

trabalho e dedicação contribuísse para o desenvolvimento da nação. 

De acordo com Sérgio Vieira697, foi em um discurso proferido por Samora Machel na II 

conferência do Departamento de Educação e Cultura698 da FRELIMO em Tunduru na 

Tanzânia, em 1970, que o ideal do Homem Novo foi tratado de forma sistemática em discurso. 

Nessa oportunidade o presidente em sua fala de abertura argumenta que a criação de uma nova 

sociedade e de uma nova mentalidade depende dos direcionamentos dados a educação, apenas 

uma educação revolucionária, estruturada na ciência poderia criar um Homem Novo. Reitera 

por diversas vezes que o compromisso da educação precisa ser coletivo e que esta, precisa atuar 

na formação de cidadãos que trabalhem a serviço do povo. Cito: 

 

Cada um de nós deve assumir com o ensino as suas responsabilidades revolucionárias. 

Conceber o livro, o estudo, como um instrumento ao serviço exclusivo das massas. 

Ver no estudo uma tarefa revolucionária, que deve ser combinada com as tarefas 

revolucionárias de produção e combate. Aquele que estudou deve ser o fósforo que 

vem acender a chama que é o povo.699 

 

Nos poemas de combate da Antologia da FRELIMO, escritos antes da independência, 

encontramos uma série de referências que coadunam de forma direta e indireta no ideal do 

Homem Novo. Em alguns textos temos o guerrilheiro altruísta modelo de comportamento moral 

cujas atitudes estão ligadas ao bem coletivo; o trabalho como força vital para a continuidade da 

luta e criação de uma unidade; a educação como caminho para as mudanças sociais e aquisição 

                                                 

696 CABAÇO, 2001, p. 113. 
697 VIEIRA, 1978. 
698 Esse discurso foi publicado pela FRELIMO em 1973, compôs uma coleção de discursos de Samora intitulado 

Estudos e Orientações que foi organizado durante a guerra. Junto com o Poesia de Combate I, esteve entre as 

primeiras publicações do movimento. 
699 MACHEL, 1978, p. 5. 
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de uma consciência nacional; o combate aos vícios como fundamento de transformação; as 

zonas libertadas como fábrica do poder revolucionário. Outros poemas fazem menção a 

elementos discursivos que são a essência da ideia do Homem Novo como por exemplo: o poema 

Obscurantismo de Armando Guebuza de 1966, o autor faz uma crítica as culturas tradicionais 

cujas crenças, práticas espirituais e ritos culturais são classificados como obscurantista e 

alienantes. Em Graças a revolução de Rafael Maguni de 1970, temos a denúncia dos males 

trazidos pelo divisionismo e a necessidade de superação do mito tribal para a libertação. Esses 

dois poemas nos remetem ao pensamento de Samora Machel, e sua defesa a favor da superação 

dos tribalismos, das crendices, dos obscurantismos que impediam a unidade do povo. Conforme 

advogava, para a implantação de uma nova sociedade, “é necessário que a ciência vença a 

superstição. Unir todos os moçambicanos, para além das tradições e línguas diversas, requer 

que na nossa consciência morra a tribo para que nasça a nação.”700 

Contudo, a primeira vez que a expressão “Homem Novo” aparece de forma explícita na 

Antologia da FRELIMO é no poema Ser Ideólogo de Sérgio Vieira de 1970701. No texto é 

apresentado um conjunto de atribuições, posturas, condutas que um verdadeiro ideólogo deve 

possuir. É uma crítica aos que somente pensam a revolução sem práxis, que se limitam ao plano 

das ideias sem materializá-las em suas realidades sociais. Conforme indica o seguinte trecho: 

“ser ideólogo camarada, / é a morte da filosofia na prática / é o poder das nossas mãos / criando 

a fábrica / a cooperativa / o poema / o amor do homem novo /”702. O poeta defende que a 

revolução só pode ser feita a partir do poder das mãos dos trabalhadores, com a partilha dos 

conhecimentos, das ideias, com o combate a todas as sombras do passado que causaram feridas 

e aprisionamentos. Posteriormente, em dezembro de 1977, Sérgio Vieira pronunciou um 

discurso intitulado O Homem Novo é um Processo, ao compararmos os dois textos é 

interessante notarmos que os aspectos tratados no poema se repetem na declaração. É reiterado 

a crítica ao idealismo, e reafirmado que uma mudança de mentalidade não pode ser realizada 

apenas com palavras, com slogans, é necessário agir na realidade concreta, mais uma vez o 

trabalho é considerado a principal via para promover as transformações necessárias. Cito: 

 

O Homem Novo não tem contradição entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. 

Superou essa contradição e tornou-os complementares – realiza-se intelectualmente 

produzindo manualmente e produzindo intelectualmente. O seu corpo participa da 

criação, a sua inteligência orienta e vive a criação.703 

 

                                                 

700 MACHEL, 1978, p. 5. 
701 VIEIRA, 1977, p. 87. 
702 VIEIRA, 1977, loc. cit. 
703 VIEIRA, 1978. 
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Em outros dois poemas, escritos antes da independência, podemos verificar a utilização 

explicita do termo “Homem Novo”. O primeiro é o texto Forja do homem novo assinado por 

FRELIMO de 1972. O poema segue a linha ideológica do movimento nacionalista ao proclamar 

a educação, o trabalho e a luta como mecanismos transformadores. O ato de aprender, produzir, 

cooperar seriam elementos desencadeadores de mudanças individuais e sociais. Anuncia-se um 

‘novo Moçambique” um país construído pelo espírito da liberdade e fraternidade, pelo coração, 

mãos e armas do povo. Um lugar onde o Homem Novo nasce diariamente, conforme apregoa 

o trecho a seguir: “Esse é o novo Moçambique que as bombas não podem destruir / Esta é a 

nossa universidade, a forja do homem novo / da mulher livre, do militante fraterno, artesãos da 

nossa pátria”704. O segundo poema é Dez anos de luta passaram de 1974, assinado como 

anônimo. O texto é uma reflexão sobre a trajetória do movimento de libertação nacional e as 

experiências adquiridas ao longo da luta. Cita os momentos de tensão resultado dos conflitos e 

contradições no seio do movimento. Aponta que a superação desses desafios consolidou a 

unidade, a linha ideológica, e possibilitou o combate aos inimigos, as incorreções e assegurou 

o caminho para a liberdade. O excerto a seguir é ilustrativo dessa ideia: “A linha ideológica da 

FRELIMO / cresceu e aclarou-se em muitos/ No combate contra os vícios internos / 

Transformando os homens em novos”705. 

Os poemas citados acima nos mostram como a construção do Homem Novo é resultado 

dos direcionamentos políticos e ideológicos da FRELIMO, sobressalentes após os conflitos 

internos do movimento no final da década de 1960. A independência nacional significou “uma 

nova etapa da criação do Homem Novo”706, enquanto modelo social, esse ideal tornou-se o 

principal elemento constitutivo da identidade nacional proposta pela FRELIMO. A nova 

sociedade que estava a ser construída exigia uma nação de pessoas transformadas, livres das 

formas de exploração e de todas as referências nocivas que impediam o progresso individual e 

coletivo. Esses novos cidadãos alinhados aos valores nacionalistas, revolucionários, seriam os 

principais construtores do estado nacional moçambicano, os cruciais agentes transformadores 

da realidade da população. Enquanto produto da experiência revolucionária, representavam a 

superação dos divisionismos inerentes as culturas tradicionais e a burguesa, são a 

materialização do “homem nacional” um indivíduo moderno orientado pelo pensamento 

científico, que responde em termos nacionais.  

                                                 

704 FRELIMO, 1977b, p. 13.  
705 ANÔNIMO, 1977, p. 110. 
706 VIEIRA, 1978. 
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Os poemas de combate escritos após a independência, especialmente os que compõe o 

terceiro volume da Antologia, estão claramente alinhados a perspectiva ideológica do projeto 

do Homem Novo da FRELIMO. A própria organização temática das seções do último tomo 

aponta para esse entendimento, são elas: O poeta e a vida – Além de ser uma homenagem a 

poesia de combate e aos poetas, encontramos o enaltecimento do saber, da palavra, do 

conhecimento como fonte de consciência e libertação, a palavra é representada como a guardiã 

da memória e a sentinela da revolução, entendida como “uma arma gigantesca nas mãos de 

cada homem”707. Na seção As crianças, os poemas dedicados às crianças constroem uma 

espécie de metáfora de Moçambique, o país que acaba de nascer, que precisa de proteção, que 

anseia pela educação, pelo ensino, que almeja um mundo onde o futuro esteja assegurado pela 

revolução. Na parte Juventude, os jovens são tomados como os continuadores, considerados 

como os primeiros frutos dessa nova mentalidade, sementes germinadas da luta de libertação, 

os guardiões do futuro cuja consciência nasce dentro de uma sociedade livre. No tópico A luta 

pela liberdade, a partir das memórias da guerra de libertação é estabelecido um elo de ligação 

entre a luta armada que derrotou o colonialismo português e que criou condições para se gestar 

o ideal do Homem Novo. 

A partir desses poemas de combate do pós independência, foi possível identificar que 

os elementos ligados ao ideal do Homem Novo mais recorrentes nesses textos foram: A 

racionalidade como forma de superação dos “atrasos sociais”; a educação como elemento 

formador e transformador e a luta armada com princípio de onde se origina os valores da nova 

sociedade. Ligado a esses temas encontramos discursos de enaltecimento do trabalho e sua 

utilização como instrumento de construção e depuração social, críticas as sociedades 

tradicionais cujas práticas são depreciadas e acusadas de alienantes e separatistas. Ao 

compararmos as produções poéticas de antes e depois de 1975, podemos perceber que em 

termos de essência, o discurso consolidado durante a luta armada se mantém o mesmo após a 

independência. A principal modificação foi de ordem quantitativa, aspectos do Homem Novo 

aparece direta e indiretamente na maioria dos poemas, do terceiro volume. Além desse fator, 

houve uma ampliação do cunho didático pedagógico desse projeto além da adição de uma 

camada de uma moralidade, caracterizada por Cabaço como “austera de raiz protestante e [...] 

culto pela racionalidade”708. 

                                                 

707 CACHAMBA, 1980, p. 21. 
708 CABAÇO, 2001, p. 113. 
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Em As palavras descolonizadas de Podogoma é um exemplo de como é expresso o 

sentimento de orgulho pelo conhecimento, a palavra é tomada metaforicamente como a chave 

que abre as portas dos cárceres do analfabetismo, racismo, tribalismo e imperialismo. O 

domínio sobre a palavra é a arma que aponta para o inimigo, o reacionário, mas, também é o 

fio que tece as redes da memória, o que constrói pontes entre as pessoas, o que costura o traje 

da nova nação. A razão é mostrada como a luz que guia para um futuro construído sem as 

sombras do passado, sem a opressão que aniquila as almas. Conforme podemos observar no 

seguinte trecho: As palavras “elas constroem o amor, incentivam as tarefas, / organizam a 

defesa, desenvolvem a produção, / reeducam os desvios, / libertam e criam a maré inesgotável 

/ da iniciativa criadora do povo.” Esse texto reforça os aspectos básicos do projeto do Homem 

Novo como o desenvolvimento material a partir do trabalho, o saber como fonte de libertação 

e regeneração e o espírito de iniciativa e criação como engrenagem de mudanças. Esse despertar 

da consciência para agir sobre as necessidades objetivas imposta pela realidade que aparece na 

citação foi, segundo Sergio Vieira, um dos principais valores adquiridos pela luta armada: 

 

O progresso é o resultado da necessidade concreta. Progredimos quando sentimos a 

necessidade de progredir; porque fomos determinados a progredir. A iniciativa e a 

criação surgiram porque tinham que surgir naquele momento histórico. Porque se não 

surgia a iniciativa e a criação morria-se.709  

 

Nas produções poéticas escritas após a independência, o ensino como aparelho 

transformador, e a escola como mecanismo de mudança social, é, certamente um dos elementos 

discursivos ligado ao Homem Novo que possui maior recorrência. O acesso à escola é mostrado 

como uma conquista revolucionária, uma vitória que provoca orgulho, é a realização de um 

desejo negado pela dominação colonial, como transparece nos versos de Menino Moçambicano: 

“o menino [...] no caminho que leva a escola / canta e grita a revolução”710. No poema Poesia 

de criança, a utilização das interpelações “ensina-me a estudar; ensina-me a produzir; ensina-

me a combater”711, é repetida várias vezes ao longo do texto. Esse recurso nos mostra a 

dimensão imperativa que o ensino ocupa nessa nova sociedade, é o reflexo da crença de que o 

espaço escolar seria o local privilegiado para formar os homens novos e por consequência, 

garantir a revolução. Essa lógica, produziu uma grande expectativa especialmente entre a 

juventude do país, o poema Estudante, nos oferece um indicativo: 

 

                                                 

709 VIEIRA, 1987.  
710 ZETO. Menino moçambicano. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 29. 
711 DAVID, 1980, p. 31. 
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Lado a lado / com o operário e o camponês / trabalha o estudante / Destruindo a 

barreira que os dividia / Estudante / Tu és filho do Povo / Tu vens do Povo / Aprende 

dele a imensa sabedoria / Ensina-lhe o que a escola te ensinou. / Estudantes deves 

estar / Presente na reconstrução nacional / Presente na mobilização do Povo / Presente 

na transformação da natureza / Presente no combate a nudez e ao obscurantismo / 

Presente no combate à fome, à doença e ao racismo / Presente na edificação do 

socialismo. / Estudante / Esquece a corrupção / Deixa o elitismos e complexos / 

Engaja-te na Revolução.712 

 

O poema citado é direcionado a juventude moçambicana tratados como os 

continuadores da luta, no texto temos condensado as principais prerrogativas que um homem 

novo deve possuir e as obrigações que ele deve se responsabilizar. Assim como aparece em 

outros discursos da FRELIMO, nessa produção poética o acesso ao ensino é tratado como uma 

obrigação coletiva, não como uma distinção social, trabalho intelectual e braçal são colocados 

no mesmo nível de importância, o elitismo é condenado. Ao estudante é dada a responsabilidade 

de ensinar ao povo o que a escola lhe ensinou. Enquanto um cidadão que já passou pelas 

engrenagens da transformação (escola) é um homem novo – em permanente evolução – que 

tem como principal obrigação edificar o Estado nacional socialista. Suas principais atribuições 

são o trabalho incessante e o combate a tudo que possa atrapalhar o progresso da revolução. 

Por fim, outra temática relacionada a constituição do Homem Novo que atravessa esses 

poemas do pós independência é a compreensão de que a luta armada é a responsável pela 

concretização do desejo de um novo mundo e de um novo homem. A guerra é representada 

como a fronteira que demarcou os dois mundos (o velho – tradicional e colonial – e o novo, 

oferecido pela FRELIMO), foi o portal da metamorfose humana, a luz que despertou os 

indivíduos do longo sono colonial. O espírito da luta foi a força motriz que libertou o povo da 

sua condição de oprimido, foi a raiz das transformações sociais, a fonte da revolução. A luta 

armada além de ser a experiência que permitiu o nascimento do ideal do Homem Novo é o lugar 

onde esses valores ancoram. O poema Renascimento de Marciano Afonso é um bom exemplo 

de como se estrutura essa narrativa que liga a luta armada ao Homem Novo: 

 

Gemem e quebram-se as seculares correntes e grades / Os carcereiros gritam gemidos 

em ais de dores / Justas baionetas cintilam sem hesitações nem medos / cospem os 

metálicos canos de chumbo em busca de liberdade / homens transpõem de um pouco 

os impossíveis / Derrotam, põem em debandada esses até hoje ontem julgados 

invencíveis. / Além dos mares bravios, ferido esgueirou-se o colono / Deixando inerte 

o solo, o velho capacete agora sem dono / Que caiu de seguida em farrapos miúdos / 

Quais aldeias e campos outrora por ele destruídos e carbonizados. / Num repente os 

peitos arfaram de júbilo e regozijo / Os lábios secos entreabriram-se em vitoriosos 

sorrisos / Os olhos mortiços ganharam novamente cor / beleza e vida / Os joelhos 

dobraram-se, mil beijos beijaram o chão / da pátria querida. / As trevas não mais com 

seus pesadelos tornarão / as crianças de fome, miséria, já terão vida / Os seus puros e 

cristalinos risos jamais se calarão, / O menino do papá rico em seus inocentes rostos 
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não mais cuspirá / Como viva prova de tão ansiada liberdade / alí estava ao vento frio 

ondulado / A bandeira nacional no mastro erguida / Alí, ao seu redor, um povo sem 

raças de alegria chorando / Um povo firme, de vontade sólida para sempre unido / Um 

povo afirmando a certeza do Mundo.713 

 

O poema parte da tônica da violência revolucionária e da luta justa para construir uma 

narrativa que edifica a luta armada como a única força responsável pela libertação de 

Moçambique após um longo período de domínio e violência colonial. A derrota do colonialismo 

é o princípio das transformações, da sociedade e dos indivíduos, esse é um pensamento que vai 

ao encontro do que defendia Frantz Fanon, segundo qual, “a descolonização é verdadeiramente 

a criação de homens novos [...] a “coisa” colonizada se torna homem no processo mesmo pelo 

qual ela se liberta”714. O poema apresenta o “fim das trevas” e a criação de uma nova pátria 

erigida no solo da guerra de libertação. Sua criação está relacionada com a superação do passado 

colonial e de tudo que compunha essa estrutura de dominação como o capitalismo e as culturas 

tradicionais. Como explana Sérgio Vieira, as condições para a existência de uma nova 

sociedade deram-se quando “A Luta Armada, [...] se transforma em Guerra Popular, quando a 

Luta de Libertação Nacional se transforma em Revolução Democrática Popular, [e] liquidam a 

base material da sobrevivência do feudalismo e da formação da burguesia”715. 

 

5.2.1 A política do homem novo: conflitos, divergência e segregação social 

 

A tomada do poder pela FRELIMO não garantiu à população uma “cidadania 

automática”, esta, foi definida a partir de um conjunto de classificações que enquadrou os 

indivíduos entre aqueles que haviam aderido ao projeto revolucionário e os que não haviam. O 

estabelecimento desse crivo social produziu uma divisão simplista e violenta da população entre 

revolucionários e reacionários. Foi uma política divisionista, regida por uma conduta ideológica 

e moralista onde atitudes e posicionamentos compreendidos como uma ameaça à integridade 

do estado nacional eram passíveis de punição. É dentro desse contexto que o ideal do Homem 

Novo foi utilizado como um marcador social, aqueles que de alguma forma eram vistos como 

dissidentes da epopeia do homem novo foram taxados como comprometidos716, como forças 

perniciosas que precisavam ser depuradas do seio da sociedade. 

                                                 

713 AFONSO, Marciano. Renascimento. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento de Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 79. 
714 FANON, 2005, p. 53.  
715 VIEIRA, 1987. 
716 Alguns desses indivíduos tinham sido vítimas da repressão do estado colonial português, foram presos políticos. 

A despeito de muitos serem entusiastas e apoiadores da FRELIMO, pairava uma desconfiança sobre esses 
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A política de cidadania da FRELIMO tinha a noção de trabalho como o principal fio 

condutor. O governo orientou as suas políticas de construção do estado nacional entrelaçadas 

com a ideia do trabalho como fator de diferenciação social. Ele não era somente o que gera bens 

para a sociedade, aquilo que permite alimentar a população e criar possibilidades de 

crescimento e consolidação da revolução, era uma marca social e moral que separa os 

indivíduos produtivos dos improdutivos. Nessa perspectiva, os desempregados, ou aqueles que 

exerciam alguma atividade que não atendesse aos critérios orientados pelo Estado eram 

considerados um problema social. No trecho da obra 25 de setembro dia da Revolução 

Moçambicana, podemos vislumbrar como a FRELIMO adotou uma leitura sobre os 

improdutivos sob a chave interpretativa da vadiagem: 

 

A vadiagem é um inimigo da sociedade nova que queremos construir. Degrada a nossa 

personalidade dando campo a roubos, assassinatos e inúmeros crimes. [...] A 

ociosidade é outro inimigo na sociedade, sendo esta a mãe de todos os vícios. [...]. 

Um ocioso é potencialmente um ladrão, boateiro, criminoso e reacionário, sendo por 

isso muito perigoso.717 

 

Esses indivíduos classificados como improdutivos, vadios, reacionários precisariam ser 

reabilitados para que seus comportamentos e mentalidades fossem reprogramados e atendessem 

as expectativas da nova sociedade que se formava. Esse processo de reintegração era realizado 

nos campos de reeducação, boa parte localizados na porção norte718 do país. Dentro da política 

revolucionária da FRELIMO esses espaços eram vistos como ambientes de metamorfose, o 

contato com os valores da revolução popular e do trabalho transformariam os indivíduos 

considerados problemáticos em verdadeiros combatentes. Pessoas que de algum modo eram 

enquadradas como um perigo social, ao trabalhar na terra, entre o povo e os revolucionários, 

passariam por um processo de “purificação” e incorporariam os valores do Homem Novo. 

Antes mesmo da formalização da independência, durante o período de transição, o 

governo provisório deu início a essa política classificatória ao organizar uma campanha de 

                                                 

indivíduos, na política de depuração do regime, foram julgados e alguns enviados para os campos de reeducação 

para se “purificar” trabalhando na terra com o povo. Aqueles que eram considerados suspeitos ou comprometidos 

não poderiam integrar os grupos dinamizadores. Somente com a reeducação e depuração esses indivíduos teriam 

alguma chance de serem integrados. Contudo, os principais alvos eram pessoas identificadas como colaboradores 

das forças coloniais, especialmente os que haviam pertencido às estruturas de repressão do colonialismo português 

seja compondo as forças armadas, ou como colaborador, infiltrado, informante da PIDE/DOGE. Nesse processo 

de purificação social a FRELIMO realizou denúncias públicas daqueles considerados comprometidos. Para tanto, 

chegou a afixar listas de nomes com fotografias nos ambientes de trabalho e residência desses indivíduos, em 

reunião eram “julgados” e ganhavam a oportunidade de se arrepender dos seus atos, se purificando dos males 

cometidos. 
717 FRELIMO, 1975, p. 154. 
718 Houve campos de reeducação em Cabo Delgado (Montepuez); Niassa (Unango, Mavago, Mjune, M’etela); 

Inhambane (Inhassune); Sofala (Sakuzo) dentre outros. 
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depuração social nomeada de Operação Limpeza. Tratou-se de uma operação realizada por 

militares que percorreu algumas ruas de Maputo detendo pessoas consideradas indesejadas 

cujas atividades eram consideradas suspeitas ou imorais. Homens e mulheres com 

comportamentos vistos como inadequados foram recolhidos e enviados para campos de 

reeducação para passarem por uma regeneração social. A reeducação foi um mecanismo de 

correção e controle de indivíduos divergentes, desviantes, considerados perigos sociais que, por 

meio do trabalho produtivo e da formação política retomariam o caminho do Homem Novo, 

aptos a contribuírem com a revolução. É importante frisarmos que essa classificação de 

improdutivo abrangia todos aqueles considerados como indesejáveis: prostitutas, 

desempregados, alcoólatras, viciados, atravessadores, dentre outros. Como nos esclarece 

Thomaz, 

 

Para os campos de reeducação iriam todos aqueles que, de uma forma ou de 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.719 

 

As divergências e conflitos inerentes a todas as sociedades – especialmente as saídas de 

um período de domínio colonial –, em Moçambique, foram tratadas sob a ótica da guerra, o 

regime lidou com as diferenças, dificuldades e oposições sob um ponto de vista bélico. Tal qual 

uma guerra onde há os altos quadros do exército que definem as estratégias de combate contra 

o inimigo, a legitimidade de deliberar quem era ou não era um comprometido estava restrita a 

um pequeno grupo de poder que possuía as credibilidades políticas, ideológicas e morais para 

realizar tal identificação. Mesmo os indivíduos classificados como cidadãos, combatentes, 

revolucionários, havia uma subdivisão entre os que participaram diretamente da luta de 

libertação (combatentes puros) e os que não participaram, apoiadores que foram integrados a 

FRELIMO após a independência. O Estado utilizou das instituições, da burocracia, das 

estruturas de poder e vigilância, dos meios de comunicação e de sua autoridade política para 

promover uma espécie de expurgo a tudo que fosse considerado uma herança da colonização 

e/ou ameaçasse seu projeto de poder e unidade nacional. 

O ideal do Homem Novo alimentou uma política dualista em que a fidelidade 

revolucionária foi contrastada com a estigmatizarão, defenestração política, perseguições e 

                                                 

719 THOMAZ, Omar Ribeiro. Escravos sem dono: a experiência social dos campos de trabalho em Moçambique no 

período socialista. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 51, n. 1, 2008. p. 180. 
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marginalizações. Essa política classificatória impactou de forma incisiva as formas de vida e 

organização das sociedades tradicionais. Desde a luta de libertação a FRELIMO defendia que 

o divisionismo que alimentava a dita “sociedade tribal” foi um dos principais fatores que 

permitiram o estabelecimento e a permanência do domínio colonial. Nesse sentido, tudo que 

estava associado a ela representava um perigo, um entrave para a consolidação do estado 

nacional. Nas palavras de Samora Machel720, para a criação de uma nova sociedade guiada pela 

ciência, aberta, livre era imprescindível derrotar as superstições e tradições dogmáticas, 

somente com a morte da tribo seria possível o nascimento da nação. 

Com a independência, aprofundou-se a oposição da FRELIMO em relação as formas de 

organização política, social, cultural e religiosa das sociedades tradicionais. Essa maior 

repressão pode ser explicada, em parte, pelos conflitos dentro do movimento desencadeados no 

final da década de 1960, estes, tinham a questão étnica como um dos panos de fundo para as 

divergências entre os grupos envolvidos. Durante a assinatura do acordo de paz, em 1974, 

personagens e temas ligados àquela cisão reapareceram, ameaçando a tomada de poder da 

FRELIMO. Em parte, os motivos estão ligados a própria concepção de estado de partido único 

emergido com a independência, que assumiu um formato autoritário e centralizador. Esse 

modelo de governança permitiu que se instalasse um tipo de Estado socialista que controlava 

desde os meios de produção, até as esferas privadas da vida social. Nesses termos, o poder não 

poderia e nem seria dividido paralelamente com nenhuma outra forma de organização social, 

os laços de lealdade deveriam ser construídos exclusivamente em nome de Moçambique. Todas 

as formas de partilha de lealdade e de identificação, que não fosse à identidade nacional 

moçambicana, foram entendidas como um modo de divisão social, étnica ou política, que 

alimentaria crendices, superstições improdutivas e perigosas para a construção da unidade.  

Se tornou uma política de Estado o combate as práticas oriundas das sociedades 

tradicionais. O objetivo era desestruturar essas referências para dar lugar a um modelo baseado 

na educação científica, nos valores nacionalistas, nos rituais militares, nos símbolos patrióticos, 

nas relações interpessoais de solidariedade e camaradagem ligadas ideologicamente ao partido 

e a revolução. A configuração das sociedades tradicionais era vista como um entrave para o 

desenvolvimento do Estado nacional, como assente Cabaço, a FRELIMO sabia que isso 

representava um grande desafio, “estava consciente do problema, mas enfrentava-o com a 

                                                 

720 MONDLANE; MACHEL, 1975, p. 51. 
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convicção determinista na dinâmica revolucionária e com uma visão iluminista do poder 

transformador da ciência e do progresso” 721. 

Por intermédio de uma política moralizante estruturada por noções simplistas de 

modernidade, os comportamentos sociais passaram a ser alvo de uma regulamentação estatal. 

Nas análises dos poemas de combate escritos após a independência foi possível verificar não 

somente a dureza das críticas relacionadas às sociedades tradicionais, mas como elas eram 

revestidas de um profundo sentido moralizador. Nesses textos, práticas culturais comuns nessas 

sociedades como os ritos de iniciação, a prática de rituais mágicos religiosos, o lobolo e a 

poligamia foram representados de forma depreciativa, e acusados de serem alienantes. No 

trecho do poema Desalienação de Felipe Mata é possível perceber como se dava essa 

construção discursiva: 

 

 Eu ainda não existia / mas era já velho como a história / fechado no meu mundo tribal 

/ condenado no meu pequeno mundo de sapo na cova limitada / impedido de 

movimentos / meus ombros pesavam-se de feitiços, saberes antigos / eu era eu sem 

saber que era eu / dançava a Malhozy, declamava cantando em orgia o quotidiano / 

acorrentado ao cúmulo da ignorância.722 

 

Outro aspecto ligado às sociedades tradicionais que merece destaque diz respeito ao 

controle do trabalho e da produção. A FRELIMO implantou uma política de reorganização da 

produção promovendo o reordenamento723 das populações, criação de machambas estatais, 

zonas verdes724, cooperativas agrícolas e aldeias comunais. A produção agrícola foi utilizada 

como uma das formas de organização e controle da população, mas também como meio de 

depuração e estratégia de punição dos considerados improdutivos. Oficialmente, o regime 

argumentava que a união das populações dispersas pelo território facilitaria a assistência do 

Estado e garantiria os serviços essenciais ao povo, além de nutrir o sentimento da unidade. Cito: 

 

                                                 

721 CABAÇO, 2009, p. 308. 
722 MATA, Felipe. Desalienação. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento do Trabalho 

Ideológico, 1980. p. 44. 
723 A FRELIMO sempre se posicionou contrária a dispersão populacional, a instalação das zonas libertadas durante 

o período colonial e das aldeias comunais após a independência seguiram o mesmo propósito de combater a 

dispersão cujo isolamento impediria a formação de uma unidade, o avanço econômico, social e atuação do poder. 

Outro aspecto que precisa ser pensado a respeito desses espaços é que os mesmos estavam em zonas de guerra, 

como pontua João Mosca, “As aldeias desempenhavam deste modo um controlo da população cuja circulação 

pelo território nacional estava sujeita à passagem de uma ‘guia de marcha’ passada pelo Grupo Dinamizador do 

bairro de residência, à semelhança do que se passava nas zonas libertadas durante a guerra de libertação nacional” 

(MOSCA, 1999, p. 137). 
724 As zonas verdes foram criadas nos espaços urbanos locais para a produção de alimentos, especialmente e animais 

de pequeno porte para abastecimento alimentar das cidades. Esses locais tinham o subsídio do governo, algumas 

funcionavam, em regime de cooperativas. 
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Como conseqüência da exploração colonial temos a miséria das populações que só 

pode ser debelada pelo trabalho coletivo, que é a nossa força de actuação em 

Moçambique. Este trabalho contribui muito para que as populações se conheçam, isto 

é, na coletividade as populações vivem em conjunto os problemas de cada um, reforça 

a nossa unidade, elimina o individualismo e todo o tipo de complexos que o homem 

possa criar. [...]. Para tal existe a necessidade de aglomerar em povoações as 

populações dispersas, o que permitiria uma assistência mais eficiente por parte do 

governo.725  

 

A aldeias comunais726 abrigaram um amplo número de pessoas727 em terras determinada 

pelo governo, alguns desses locais eram aldeamentos construídos pelos portugueses durante a 

guerra de independência. Pessoas com culturas, línguas e procedências distintas foram 

obrigadas a conviver no mesmo espaço e a produzir gêneros indicados pelo governo, muitas 

vezes, era o mesmo produto dos trabalhos compulsórios dos tempos coloniais. Houve uma 

sistematização da produção, regulamentou-se um tipo de cultura ostensiva em detrimento da 

produção familiar e os sistemas consuetudinários. Era estipulada a quantidade da produção que 

abasteceria o país, e o excedente seria vendido para os mercados internacionais. A terra passou 

a ser um produto que pertencia ao estado nacional cuja produção deveria fomentar o 

desenvolvimento nacional custear as mudanças da sociedade. 

Nesse processo, o regime desconsiderou as particularidades e as especificidades 

culturais do povo. Segundo Omar Thomaz esse projeto da FRELIMO impactou as populações 

tradicionais “sobretudo, como consequência de seu caráter compulsório, de sua natureza 

disciplinadora e das inversões e impugnações que promove no que diz respeito ao universo 

social e hierárquico tradicional”728. As formas de organização social implementadas pelo estado 

entre as populações tradicionais geraram a desqualificação das autoridades tradicionais 

(importantes elos de coesão político e religioso), o esboroamento da organização coletiva 

ligadas a terra e o esfacelamento das estruturas culturais como as cerimonias de iniciação, 

rituais do sagrado e casamentos. 

A rigidez em estabelecer uma identidade nacional unidimensional, subordinada às 

políticas ideológicas do Estado, subjugou uma multiplicidade de experiências culturais. Como 

afirma Menezes, “a empresa nacionalista, apelando à igualdade provocou, de forma dramática 

                                                 

725 FRELIMO. 25 de setembro: dia da revolução moçambicana. Maputo: edições proletárias, 1975. p.158-159. 
726 Essas áreas eram controladas por pessoas indicadas pelo regime, o objetivo era afastar as autoridades tradicionais 

do controle sobre o trabalho, os indivíduos e a produção da terra, diminuindo seu poder e influência. 
727 O projeto dos aldeamentos foi pensado para abrigar em média 250 famílias, deveriam disponibilizar a populações 

serviços básicos de educação, saúde, segurança. Abrigariam lojas, depósitos e pequenas indústrias e contariam 

comum centro político e administrativo. Ver: GALLO, Fernanda Bianca Gonçalves. Andando à procura dessa 

vida: dinâmicas de deslocamento na Província do Tete, Moçambique – do colonialismo tardio à mineradora Vale. 

2017. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017b. 
728 THOMAZ, 2008, p. 185. 
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o apagamento das diferenças que formavam tecido social do país, gerando profundas 

contradições”729. A política empreendida pelo governo da FRELIMO negou as realidades do 

mundo social do povo moçambicano e subestimou as várias nuances que envolvem as estruturas 

culturais. Ao fundamentar o projeto nacional com posturas impositivas e autoritárias, ignorou-

se o fato de que o recalque dos posicionamentos contrários ou diferentes do proposto pelo 

regime revolucionário cindiria o próprio projeto nacional causando fissuras irreparáveis ao 

abalar os laços de sociabilidade, fraternidade e as dinâmicas culturais das populações. 

 

5.3 A MULHER MOÇAMBICANA NOS POEMAS DE COMBATE: NAÇÃO, 

MATERNIDADE E REVOLUÇÃO 

 

O colonialismo português desestabilizou as formas de organização social em 

Moçambique, alterou de forma significativa os papeis sociais ocupados pelas mulheres 

sobretudo nos espaços rurais. A estrutura de dominação colonial incidiu de forma violenta na 

vida das mulheres, exercendo o controle das dinâmicas culturais e de seus corpos. Elas 

desempenhavam um papel essencial nas atividades ligadas à agricultura e ao comércio, contudo, 

a instituição do trabalho migratório, a imposição das culturas compulsórias e a obrigatoriedade 

de pagamento de impostos alteraram as relações das mulheres, especialmente com a família e 

com o trabalho. A ausências dos homens fez com que se tornassem as únicas responsáveis pela 

subsistência familiar, provocando um deslocamento para as zonas urbanas que geravam 

desagregação dos laços familiares e rompimento dos laços comunitários. 

Por outro lado, historicamente, as mulheres moçambicanas ocuparam um lugar 

importante na resistência ao colonialismo. Por serem a camada da população mais suscetível às 

formas de violência colonial, precisaram criar estratégias de enfrentamento e de sobrevivência 

a esse domínio ao longo do tempo. As resistências desempenhadas pelas mulheres se davam 

tanto no nível coletivo quanto individual: se recusavam a cultivar os produtos impostos pelo 

colonialismo, queimavam sementes destinadas ao plantio, auxiliavam na fuga dos homens para 

outras regiões ou países. Muitas participaram de greves, boicotes, organizações associativas e 

integraram de forma expressiva o movimento de libertação nacional. 

As mulheres estiveram presentes na FRELIMO desde a sua fundação. Isabel 

Casemiro730 defende que a FRELIMO foi um dos poucos movimentos nacionalistas africanos 

                                                 

729 MENESES, 2013, p. 187. 
730 CASIMIRO, Isabel Maria. Paz na terra, guerra em casa: feminismos e organizações de mulheres em 

Moçambique. Recife: Editora UFPE, 2014.  
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que preconizava ser indissociável a emancipação da mulher e a libertação colonial. Na 

resolução final do congresso de fundação da FRELIMO, em 1962, estavam previstas ações 

direcionadas às mulheres dentro do movimento nacionalista, cito: “Promover por todos os 

métodos o desenvolvimento social e cultural da mulher moçambicana. [...]. Encorajar e dar 

apoio para a formação e consolidação de sindicatos e organizações de estudantes, jovens e 

mulheres.”731 Com a decisão de desencadear uma guerra de guerrilha rural, o movimento 

nacionalista estava ciente da importância da integração das mulheres na organização, já que 

elas ocupavam um papel essencial nas sociedades rurais. Em grande parte, coube a elas o 

trabalho político de convencimento e adesão que permitiu as atividades da guerrilha. Com o 

início do conflito armado as mulheres desempenharam papeis de apoio ao combate como 

transporte de material bélico, e alimentação dos guerrilheiros além de desempenhar atividades 

de informantes. Eduardo Mondlane em Lutar por Moçambique trata do novo papel que a mulher 

moçambicana ocupa nos espaços onde existe a presença da FRELIMO. Segundo ele, a 

participação das mulheres tanto no movimento quanto no exército provocou transformações de 

atitudes tanto entre as mulheres como nas comunidades, gerando mudanças substanciais: 

 

A mudança na posição das mulheres é também um indicativo da transformação da 

atitude a nível mais geral. Os costumes, as crenças e as superstições, que costumavam 

permitir várias formas de desigualdade e exploração, estão sendo gradualmente postos 

de lado, juntamente com as práticas por eles encorajados.732 

 

Entretanto, é importante não reduzirmos a atuação das mulheres como uma simples 

manobra da política masculina ou uma necessidade elementar da guerra; uma agência feminina, 

o desejo e a escolha em participar da luta era fruto de uma politização crescente. A destruição 

do domínio colonial era, também, uma demanda das mulheres na luta de libertação nacional, 

significando a possibilidade de destruir a estrutura colonial que atuava de forma repressora e 

violenta em suas vidas. Integrar as mulheres à luta era fundamental, primeiro porque 

representavam uma parcela numérica importante da população explorada, segundo porque a 

sustentação da guerrilha, sobretudo de cunho rural, depende fundamentalmente de um trabalho 

de apoio e convencimento entre a população, formas de subsistência e cuidados em geral – 

vistas como tarefas inerentes as mulheres -, onde a atuação foi fundamental. Houve uma 

substancial adesão das mulheres ao movimento nacionalista e mesmo sem o papel de produtoras 

de uma nova ideologia, coube as mulheres um exercício permanente de pressão para o 

desenvolvimento de políticas que atendessem minimamente suas demandas. 

                                                 

731 MUIUANE, 2006, p. 20-21. 
732 MONDLANE, 1975, p. 144. 
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Em resposta a essa demanda crescente pela presença das mulheres dentro da FRELIMO 

foi criada a Liga Feminina de Moçambique (LIFEMO), sob liderança de Selina Simango e 

Priscila Gumane733. O primeiro congresso da LIFEMO ocorreu em Mbeya, em 1966, cuja 

associação tinha sua sede na Tanzânia. Chegaram a participar de alguns encontros 

representativos internacionais, com foco principal na promoção de um trabalho social como o 

apoio aos órfãos, refugiados e às famílias dos que se juntavam à FRELIMO. Apesar dos quadros 

que compunham a liga serem de mulheres ligadas à FRELIMO, esta organização não foi criada 

pelo movimento nacionalista, sendo uma iniciativa das mulheres por uma participação mais 

ativa no grupo. Apesar de importante, a atuação da LIFEMO se limitava à organização não 

alcançava as mulheres que estavam no interior de Moçambique. 

Em 1966 o Comitê Central da FRELIMO criou o Destacamento Feminino (DF)734, e a 

organização das mulheres passou a ser estruturada a partir de um viés militar e se tornou um 

braço armado do exército nacionalista. Tal iniciativa, segundo Isabel Casimiro735, foi uma 

demanda trazida pelas próprias mulheres que desejavam treino militar para a defesa da 

população que estava sob seus cuidados, uma vez que muitas mulheres já desempenhavam 

tarefas militares mas não tinha treinamento. Ainda segundo esta autora, o papel da mulher é 

redimensionado a partir da criação do DF ao se inserir em um espaço consagrado aos homens, 

fato que “levou algumas mulheres a tomarem posições e a questionarem a subalternização a 

que continuavam sujeitas, em termos de acesso e controle de recursos, entre os quais, o poder 

político”736. 

Apesar do reconhecimento de que a participação feminina no movimento era 

imprescindível, esse foi um dos elementos de dissenso dentro da FRELIMO, chegou a ser uma 

das pautas debatidas no congresso de 1968. Havia se estabelecido uma tensão originada da 

pressão das mulheres por mais autonomia e participação e do receio de alguns homens de perder 

o controle de seus lugares de poder. Um informativo do jornal A Voz da Revolução de 1968, ao 

apresentar as principais discussões e resoluções do segundo congresso da FRELIMO, destacou 

que alguns delegados presentes foram contrários à criação do destacamento feminino. O 

informativo classifica-os como indivíduos com pensamentos reacionários que defendiam que 

                                                 

733 Ambas participaram de diversos encontros e congressos internacional desde a formação da FRELIMO defendendo 

a participação das mulheres na causa nacionalista e angariando apoio à luta. 
734 Alguns autores defendem que a criação do Destacamento Feminino ocorreu em 19675 quando foi enviado um 

grupo de mulheres para receber treinamento militar em Nachingwea. 
735 CASIMIRO, 2014. 
736 CASIMIRO, Isabel. Repensando as relações entre mulher e homem no tempo de Samora. In: SOPA, António. 

(org.). Samora: Homem do Povo. Maputo: Maguezo Editores, 2001. p. 101. 
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“a função da mulher é ainda puramente doméstica – cuidar da casa e produzir filhos, devendo 

as mulheres ser afastadas de toda a atividade política”737. A despeito das controvérsias, de 

acordo com Eduardo Mondlane, o segundo congresso da FRELIMO apoiou a atuação do 

Destacamento Feminino e atribuiu ao grupo as seguintes responsabilidades: “mobilização e 

organização das massas populares; recrutamento de jovens de ambos os sexos, para engajá-los 

na luta armada; produção; transporte de material; proteção militar das populações”738. 

 

Figura 19 – Mulheres combatentes da FRELIMO 

 

Fonte: Fundação Mário Soares/DMT – Documentos Malangatana 

 

Em 1973 foi criada a Organização das Mulheres Moçambicanas (OMM) pelas 

lideranças da FRELIMO, com o objetivo de promover a emancipação feminina e engajar as 

mulheres na revolução e cuja organização seguia as diretrizes políticas e ideológicas da frente 

nacionalista. O intuito era incorporar a participação de mulheres que não estavam inseridas 

dentro das dinâmicas específicas do exército, desejava-se abarcar mulheres que atuavam em 

                                                 

737 A Voz da Revolução Número 9, 1968; 2º Congresso da FRELIMO. In: O processo revolucionário da guerra 

popular de libertação. Artigos coligidos do órgão de informação da FRELIMO “A voz da revolução” desde 1963 

até 1974, p. 166-167.  
738 MONDLANE, 1975, p. 147.  
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outros setores ou que se encontravam fora de Moçambique. Segundo Jacimara Santana, dentre 

as incumbências da OMM estava “envolver mulheres nas tarefas da revolução e fazer com que 

elas conhecessem a linha política da FRELIMO. Outra função considerada importante foi o 

‘internacionalismo”, isto é, a articulação com outras mulheres no mundo”739. O fato dessa 

organização não ter sido criada por uma demanda das próprias mulheres levou algumas 

pesquisadoras740 a levantarem a hipótese de que a criação da OMM foi uma forma de controle 

sobre a liderança feminina que vinha assumindo um papel de protagonismo desde a LIFEMO. 

A respeito das formas de participação feminina nos movimentos nacionalistas, Sylvia Walby 

em seu artigo A mulher e a nação argumenta que em muitos países do chamado Terceiro 

Mundo, as formas de organização das mulheres no enfrentamento por suas próprias demandas 

e emancipação tiveram uma relação direta com estas organizações, contudo, “elas raramente se 

organizaram em caráter autônomo, tendo sido, mais comumente, facções ou correntes 

subsidiárias de grupos nacionalistas dominados por homens.741” 

Os dispositivos de poder do Estado em nome de uma ideologia revolucionária de 

construção de uma nova sociedade afetaram a vida e as relações culturais das mulheres 

moçambicanas. Com o fim da luta armada, o Destacamento Feminino foi encerrado e coube à 

Organização da Mulher Moçambicana abrigar as lideranças femininas desmobilizadas com o 

fim do conflito e integrá-las na estrutura institucional da FRELIMO. Esse fato inaugurou uma 

postura ambígua e de certa forma conflituosa entre o poder instituído a organização de mulheres 

e o Estado, apesar de seu discurso revolucionário, adotou uma postura conservadora no que 

tange o papel das mulheres nessa nova sociedade. Ignorou a complexidade das identidades e 

lealdades femininas, tão importante em um ambiente marcado pelos aspectos da ruralidade e 

pela multiplicidade étnica e cultural. O ingresso de mulheres na vida pública ocupando cargos 

políticos e de chefias não significou alterações profundas nas relações estabelecidas com os 

lugares sociais que estas ocupavam, em especial no que se refere ao espaço doméstico.  

 

5.3.1 Poesia de combate e a mulher Moçambicana 

 

Durante a análise das fontes que subsidiam este estudo, nos chamou a atenção a presença 

recorrente da categoria “mulher” nos poemas de combate. Ao longo dos três volumes que 

                                                 

739 SANTANA, Jacimara Souza. Mulheres africanas de Moçambique na revista Tempo (1975-1985). Rio de 

Janeiro: Casa Aberta, 2014. p. 62. 
740 CASIMIRO, 2014. 
741 WALBY, Sylvia. A mulher e a nação. In: BALAKRISHNAN, Gopal. Um mapa da questão nacional. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2000. p. 253. 
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compõem a Antologia pudemos observar temas, passagens ou pequenas referências que de 

alguma maneira remetem à figura da mulher. Dos 121 poemas que compõem a totalidade dessa 

coletânea, 41 trazem alguma abordagem sobre a mulher. Desse total, 6 estão no tomo I, 23 no 

tomo 2 e 12 no tomo 3. A grande maioria dessas alusões, 30, foram escritas antes de 1975 e 12 

após a independência; o segundo volume da coleção é o que abriga a maior quantidade de 

referências com a soma de 24 registros. Em apenas 1 poema – Irei Contigo, de Ana Maria 

Ferreira – a voz da mulher aparece em primeira pessoa, nos demais ela aparece mediada pela 

voz do guerrilheiro ou do combatente. A partir da categoria “mulher”, as análises dos textos 

literários nos direcionaram a três subcategorias que compõem esse termo: mãe; heroína; 

guerrilheira/combatente. As referências ligadas à “mãe” aparecem de duas formas: como 

alegoria da “mãe” Moçambique. Como a figura de interlocução e lembrança materna, “mãe do 

guerrilheiro/combatente”. Tais constatações vão ao encontro do defendido por Anne 

Mcclintock, de que “as nações são simbolicamente expressas por genealogias domésticas” nas 

narrativas literárias há uma formulação discursiva dominante da maternidade, o nacionalismo 

da FRELIMO expresso nos poemas de combate é constituído por um discurso de gênero lido 

sob o viés da domesticidade. 

O espaço geográfico Moçambique é descrito a partir de uma ideia de “natureza 

feminina” vinculado aos aspectos da maternidade. A mãe Moçambique é representada como 

aquela que fora vítima de todas as formas de crueldade e espoliação, como aparece nos versos 

de Jackson: massacrada, “Chorou e chora Moçambique / Pelas riquezas que lhe usurpam / sem 

os filhos a utilizarem”742. A terra Moçambique é figurada na imagem ligada à mãe, uma vez 

que a ideia de mãe passa a representar uma alegoria cívica. É projetada uma ideia que associa 

a figura da mãe com a natureza, sendo aquela que cria, que nutre, a permanentemente espoliada, 

que se regenera a despeito de todas as agressões; seu solo é o ventre de onde nasce os seus 

frutos, filhos amados que são alimentados por sua seiva. A nação é tratada como uma potência 

simbólica estruturada na imagem do corpo feminino, restrito aos significantes do corpo 

materno, como enaltece o guerrilheiro no poema; Moçambique é a “pátria que nos levou no 

ventre”743. É um corpo feminino como lugar de gestação de sonhos, de nascimento de corajosos 

combatentes, espaço de acolhimento das dores, dos sofrimentos e dos corpos dos filhos mortos 

pela violência colonial ou tombados na luta em sua defesa. Nos trechos do poema de Alfredo 

                                                 

742 JACSON, Moçambique chorou e chora. In: FRELIMO. Poesia de Combate I. Maputo: Departamento de 

Trabalho Ideológico, 1974. p. 5. 
743 VIEIRA, 1977, p. 62.  
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Manuel, podemos observar como se dá essa construção discursiva quando a mãe Moçambique 

diz: 

 

De mim saíste, p’ra mim virás. / O teu corpo dependeu de mim, / A formação do teu 

corpo / Dependeu das minhas riquezas. / Alimento que te dei desde a tua infância / até 

os dias da tua adolescência / saiu do meu solo. / O sangue que corre nas tuas veias / 

São as águas dos rios que correm em mim / Elas são as minhas veias. 

 

A mãe Moçambique também é a figura de força, abnegada criadora de guerreiros que 

convoca seus filhos amados a irem para a luta ao lado da FRELIMO. Ela realiza o maior 

sacrifício que uma mãe pode fazer: oferece seu próprio filho para a luta, para a batalha que 

derrotará o colonialismo e trará a liberdade. No poema Foi o que disse mamã, essa figura 

materna aparece invocando seus filhos a irem à luta, mesmo que isso custe suas vidas. “Ó filho 

das minhas entranhas / A quem a liberdade é pertença / [...] / vencer é o resultado final de quem 

luta / Morrer é a sorte comum dos combatentes da batalha. / Quem em ti deposita a confiança / 

É a própria tua Mãe Moçambique.”744. A ideia da mãe Moçambique também constrói outro 

importante elemento discursivo, a figura do irmão. Como mostra o poema Moçambique de João 

Américo Mpfumo: “Terra onde nasci / Toda cheia de irmãos meus / eu sei que contas comigo / 

E eu nunca te esquecerei”745. Essa irmandade é construída pela mãe Moçambique e pela partilha 

da experiência do sofrimento comum. Todos aqueles que partilham a mesma origem – mãe 

Moçambique – estão ligados por um laço fraterno e pela responsabilidade de libertar a 

progenitora que sofre, que precisa ser defendida e vingada. A mãe é um fator agregador, 

estabelece-se a imagem da uma mãe originária, a gênese de tudo, o princípio comum, de onde 

se descende um “tipo de linhagem” – os moçambicanos –, agora, reunidos em torno de um 

“objetivo familiar”. Esse tipo de construção simbólica “cria o imaginário da mãe arcaica, da 

mãe primeira, restringe o feminino numa origem vital que se mantém e se atualiza na 

maternidade e se contextualiza nos relatos míticos de origem de um povo-nação”746. 

Outra forma de representação da mulher nos poemas de combate também ligada aos 

aspectos da maternidade é a mãe do guerrilheiro/combatente. Em grande parte dos poemas a 

mãe é construída como uma figura sofredora que trabalha arduamente nas machambas sob o 

sol para trazer algum alimento para seus filhos que choram de fome, que andam grandes 

distâncias em busca de água. Como aparece no trecho do poema A Ti, Mamana de Orlick: “sob 

o sol ardente deste país de dor / caminhava curvada ao peso do teu filho / O suor do teu rosto 

                                                 

744 XICALAVITO, 1974, p. 9. 
745 MPFUMO, 1977, p. 29. 
746 PEREIRA, 2013, p. 125. 
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beijava o pó do chão / [...] / Foste oprimida impiedosamente / Foi-te vedada a honra de ter nome 

/ e o teu rosto cansado de sofrer / Sem uma lágrima, toda a humilhação”747. A figura da mãe 

também aparece como aquela que apesar da violência extrema que incide sobre si e sua família 

acredita nas mudanças, são mulheres exemplares que superaram a sua dor e “enviaram / sem 

tremer / os seus filhos para a luta”748. 

Muitas vezes a mãe é a interlocutora, a pessoa a quem se destinam as notícias enviadas 

pelo filho que se integrou às forças nacionalistas. À mãe é dirigida a fala do seu filho, o 

guerrilheiro altruísta, para que não sofra, pois ele não tem medo, sua luta é justa e o tombar no 

combate é motivo de orgulho e de glória, pois sua vida foi trocada pela esperança da vitória e 

da liberdade. No poema Carta de um combatente, o filho guerrilheiro lembra das dores, 

violências e humilhações das quais sua mãe foi vítima, mas também compartilha que agora é 

um guerrilheiro, com alegria ele dá a notícia: “Mãe, /eu tenho uma espingarda de ferro! ”749. 

Ele promete que vai acabar com todas as formas de opressão, cada bala que atira é um passo 

em direção à justiça e a liberdade. Muitas vezes essa mãe é a figura responsável pela educação 

e aconselhamento, cabe a ela explicar os sentidos da luta de libertação nacional e a razão de a 

FRELIMO ser o único caminho a ser seguido. O poema Mãe e filho de Domingos Savio, nos 

mostra como a mãe aparece nessa figura de educadora, conforme trecho: “Quem é aquele cujo 

o nome / Eu não conheço / Que luta / Pela pátria mãe / Aquele, filho / é guerrilheiro /.”750 . Por 

sua coragem, força e resistência essa mãe que tanto sofreu, agora recebe a notícia pela qual por 

tanto esperara: “Mas vê, mamana, acorda! Acorda e ri, num riso aberto / Desperta dessa longa 

letargia / O meus país de dor / Agora é livre /”751. 

Dos 41 poemas da Antologia que possuem algum tipo de referência a mulheres, 11 são 

dedicados ou citam Josina Machel, desses, 9 estão no volume 2, e compõem a sessão de 

homenagem. Os demais poemas, 2, estão no volume 3 que a referenciam como heroína 

nacional. Como já tratado anteriormente752, a tônica principal desses escritos é que a morte de 

Josina é transmutada em sentido de luta entendida como um sacrifício pela revolução. Sua 

morte torna-se o símbolo de coragem que inspira, a tristeza pela sua partida é combustível para 

a batalha que segue como aparece nos versos de Maria Mwakala dirigido às mulheres 

                                                 

747 ORLICK. A ti mamana. In: FRELIMO. Poesia de Combate III. Maputo: Departamento de Trabalho Ideológico, 

1980. p. 61 
748 REBELO, 1977a, p. 53 
749 Ibid., p. 56. 
750 SÁVIO, 1974, p. 14. 
751 ORLICK, 1980, p. 61. 
752 Ver Capítulo II, tópico 3.3.2. 
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moçambicanas: “Redobra as tuas forças / Para melhor preencheres este vazio / E levar avante 

esta Revolução”753. Frequentemente Josina é descrita como a personificação da nova mulher 

moçambicana que nascerá com a vitória e a revolução, a representação da “inteligência e 

capacidade da mulher moçambicana”754. A construção da imagem de Josina como heroína 

também foi pano de fundo para nomear mulheres compreendidas como anti-heroínas, que são 

tidas como envergonhando Moçambique. No poema de Agostinho aparece o nome de Veronica, 

que é chamada de exploradora, opressora e assassina dos irmãos moçambicanos que lutaram 

pela revolução. Josina e Veronica755 são as únicas duas mulheres citadas nominalmente no 

conjunto dos 141 poemas. 

Os poemas direcionados a Josina como homenagem pela sua morte foram escritos entre 

1971 e 1974. Tais textos são, também, a primeira vez que uma mulher aparece como uma 

guerrilheira. Trechos como “companheira de armas”756, “uma arma que ficou sem dono757” 

sugerem que essa mulher – Josina – pegou em armas e lutou contra o domínio português. Dentre 

os nove poemas, essas são as duas únicas passagens em que essa imagem de guerrilheira pronta 

a ir para o front aparece, os poemas foram escritos por Samora Machel e Jorge Rebelo. Apesar 

desses trechos, nem neles, nem nos demais poemas a figura de guerrilheira predomina quando 

se refere a Josina Machel. A característica mais recorrente é a abnegação, descrita como uma 

flor graciosa que deu sua vida em sacrifício758 com toda a sua pureza, entregando-se 

generosamente à luta de libertação nacional. Era uma mulher que vivia pela revolução, sempre 

pronta a ajudar, que pensava mais nos outros que em si, que trabalhava pelo bem comum de 

seus irmãos moçambicanos, que mesmos nos últimos instantes de sua vida “pedia desculpas 

aos médicos de não os poderes ajudar759”. Também foi representada como a grande mãe, que 

com sua conduta sempre maternal cuidava de todos, “acarinhava as crianças que a revolução / 

colocou em seu cuidado760”, foi descrita como “a mãe de toda gente”761. Como mãe dos 

revolucionários que lutavam pela liberdade suas características, seus predicados estavam 

                                                 

753 MWAKALA, Maria. Mulher Moçambicana. In: FRELIMO. Poesia de Combate II. Maputo: Departamento de 

Trabalho Ideológico, 1977. p. 127. 
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220 

 

ligados ao lugar do cuidado e do amor incondicional. O poema de Tokozile Zinondo é uma 

síntese precisa de como Josina Machel é retratada: 

 

Juntou as crianças de diversas partes / Odiou e combateu a exploração / Suscitou a 

grande luta de emancipação da mulher / Incansável na luta / Não se queixava doente, 

sempre sorridente marchando / Abandonou-se a si própria e entregou-se à luta / Mãe, 

irmã e Camarada / Animava os pacientes, os combatentes e os militares / conservou-

se firme / Heroína durante a sua vida / Ela sacrificou-se pela Pátria / Luto ficou ao 

povo Moçambicano762. 

 

O poema de Zinondo mostra como Josina Machel centralizou a imagem da mulher 

Moçambicana desejável, o modelo de emancipação feminina exemplo de militante que deu a 

vida pela revolução e que nunca se queixou de nada, mesmo quando muito doente. Seus 

comportamentos e ideais estavam alinhados ética e moralmente à política do movimento 

nacionalista. Ela é o símbolo da nova mulher moçambicana emancipada, a que tem uma atuação 

política, mas segue sendo uma esposa terna, amiga dedicada, companheira de luta incansável, 

sorridente, abnegada, mãe carinhosa, irmã fiel. Sua imagem foi criada como um mito 

permitindo que não tivesse nenhuma criticidade no que se referia à luta. 

 

5.3.2 Combatente, companheira, guerrilheira? A mulher Moçambicana, um poema de 

Rafael Maguni 

 

No segundo volume da Antologia de poemas de combate da FRELIMO foi publicado o 

poema A mulher moçambicana, de Rafael Maguni, de 1972. O autor, que era um quadro763 

importante do movimento nacionalista, condensa em poucos versos as principais ideias e 

perspectivas sobre o papel da mulher moçambicana. Em seguida, transcreveremos na íntegra o 

referido poema e analisaremos algumas das passagens, confrontando com textos da FRELIMO, 

para compreendermos como esse texto literário configura um posicionamento político que, 

nascido na luta de libertação, permanece peremptório após a independência nacional. Cito:  

 

A Mulher Moçambicana / Outrora instrumento da casa, do homem / Se levantou do 

sono profundo / Acordada pela luta patriótica  

 A mulher Moçambicana / Com tarefas já esclarecidas / Evolui, emancipa-se / Luta 

(com os homens) pela sua personalidade 

 A Mulher moçambicana / No processo da sua emancipação / Da sua libertação total 

/ Vai-se forjando, transformando-se  

                                                 

762 ZINONDO, 1977, p. 123. 
763 Nascido na província de Cabo delgado, aderiu à FRELIMO em 1964, onde assumiu funções ligadas à logística 

militar e foi responsável pelo jornal Voz da FRELIMO. Com a independência, assumiu a direção da Rádio 

Moçambique (1975-1980), foi o primeiro embaixador moçambicano no Zimbábue (1980-1986), governador da 

província de Manica (1986-1990), e ministro da informação no governo de Joaquim Chissano.  
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 A mulher moçambicana de hoje / Seu lugar não é só na cozinha / suas tarefas 

aumentam / à medida que a opressão retrocede 

 A mulher moçambicana / Com esse engajamento total / Cabalmente realiza a 

libertação / E frutifica a Causa Nacional /  

Não é tarefa fácil / É um processo árduo, e nobre / Enquanto a revolução prossegue / 

Ao longo dela, a emancipação evolui /  

A mulher moçambicana / compreendendo a necessidade / E engajando-se diretamente 

/ Caminha (com os homens) para a liberdade.764 

 

O poema começa por uma ideia clássica presente nos discursos da FRELIMO, de que a 

realidade de submissão e opressão vivida pelas mulheres era o resultado combinado e justaposto 

do sistema tradicional e colonial. A união desses sistemas violentos é a principal causa da 

subjugação que afeta as mulheres. De um lado a tradição introjeta o complexo de inferioridade 

nas mulheres, traumatizando-as e tornando-as submissas a partir das práticas como os ritos de 

iniciação, lobolo, poligamia, casamentos forçados e prematuros. De outro, o colonialismo, além 

das violências gerais (trabalho forçado, cultura compulsiva, discriminação racial), levou 

algumas mulheres a se degradarem na prostituição. 

O programa da FRELIMO de 1968, no item Construir um Moçambique independente e 

próspero, onde o poder pertence ao povo, ao tratar do domínio colonial, expõe que mulheres 

são as mais afetadas por esse sistema de dominação que desestrutura as relações sociais e 

familiares, pois para a grande maioria dos colonialistas elas não passavam de instrumentos de 

prazer. A situação de submissão das mulheres era considerada um obstáculo à luta de libertação, 

os dois sistemas de opressão (sistema tradicional) alienavam a mulher e limitavam-na à vida 

doméstica e à produção agrícola a serviço do seu marido, enfraquecendo sua atuação política e 

limitando suas atividades produtivas. Em 1973 quando se realizou a Primeira Conferência da 

Mulher Moçambicana, Samora Machel, na abertura, apresentou o seu discurso A libertação da 

mulher é uma necessidade da revolução, garantia de sua continuidade, condição de seu triunfo, 

onde reafirmava que a forma de exploração das mulheres guardava relação com o capitalismo 

e o imperialismo. Cito: “compreendemos assim que o ponto de partida da exploração da mulher 

e sua consequente opressão se encontra no sistema de propriedade privada dos meios de 

produção, no sistema de exploração do homem pelo homem.”765 

Como aponta o poema de Rafael Maguni, o “sono profundo” da submissão – causado 

pelo capitalismo e pelo imperialismo – chega ao fim com o engajamento das mulheres na luta 

patriótica e a partir deste momento são despertas da alienação que as viola e as oprime; elas se 

levantam e passam a experimentar uma outra realidade oferecida pela FRELIMO. Nesse 
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entendimento, coube ao movimento nacionalista a tarefa de levar luz, esperança e entendimento 

para as mulheres, explicar a elas o tipo de violência que estavam sofrendo e oferecer uma 

possibilidade de liberdade em uma nova sociedade construída sobre os auspícios do movimento 

de libertação. A FRELIMO e mesmo Samora tiveram posições bastante ambíguas, quando não 

contraditórias. 

O documento do programa da frente nacionalista de 1968 faz um relato da realidade 

diferente experimentada pelas mulheres que vivem nos espaços controlados pela FRELIMO, 

onde é estabelecido um novo sistema que, dentre outras metas, se propõe a “promover a 

emancipação [...] da mulher moçambicana, realizar a igualdade de direitos entre o homem e a 

mulher moçambicana e levá-la a participar cada vez mais na luta de libertação nacional.”766 

Tanto o poema como o programa da frente apresentam a ideia de que a mudança, transformação 

e progresso que a mulher moçambicana deveria experimentar era condicionada à sua integração 

e ao trabalho na frente nacionalista. Não se trata de uma defesa irrestrita aos direitos das 

mulheres, a libertação está subordinada a um engajamento na organização revolucionária que 

se apresenta como a única capaz de oferecer uma orientação “correta” dos caminhos que as 

mulheres devem seguir. 

O entendimento de que a emancipação da mulher é algo que só pode ser alcançado por 

meio dos desígnios da FRELIMO é uma ideia permanente nos seus documentos. No 

comunicado da primeira Reunião Nacional dos Comitês Distritais realizado em Mocuba, em 

fevereiro de 1975, foi dedicada uma seção para tratar da mulher moçambicana. No tópico sobre 

a emancipação da mulher é definida a ideia de emancipação segundo a qual: “a emancipação 

da mulher significa uma tomada de responsabilidade perante a sociedade, na sua qualidade de 

cidadã, filha, esposa e mãe”767. Em seguida o comunicado aponta o caminho para que as 

mulheres consigam se libertar: “é estudando a linha política da FRELIMO que a mulher 

moçambicana se poderá emancipar; engajando-se totalmente nas tarefas da nossa Revolução, 

poderá dinamizar o processo que a liberte de todos os complexos”768. Samora Machel em seu 

discurso de 1973, defende essa mesma perspectiva, argumentando que “a mulher para se libertar 

deve assumir e viver criativamente a linha política da FRELIMO. Fora disto ela lançar-se-á em 

combates estéreis, secundários, que a esgotarão inutilmente sem sucesso.”769 
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768 MUIUANE, 2006, loc. cit. 
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As mulheres são tidas como passivas diante dos rumos políticos de sua atuação, sem 

agência do seu destino, são agraciadas por uma emancipação que não é pensada como um 

imperativo ou fruto da luta delas, mas sim, como consequência de uma concessão, um 

oferecimento da FRELIMO. Como assinala Anne Mcclintock, nesses discursos vemos com 

frequência que a “liberação das mulheres é inteiramente creditada à libertação nacional e é 

apenas no âmbito do nacionalismo que as mulheres “entram na história”. Anteriormente [...] as 

mulheres não tinham história, não tinham resistência, não tinham atuação independente”770. As 

formas de resistência e luta das mulheres só passam a ser efetivas por intermédio da FRELIMO, 

e nesse sentido, a libertação da mulher estava condicionada e subordinada aos limites da política 

do movimento nacionalista. 

O poema de Rafael Maguni segue narrando como a mulher moçambicana cujas tarefas 

foram esclarecidas – pela FRELIMO – passa a se transformar, a se emancipar, e, à medida que 

a revolução evolui, a mulher prospera junto, agora, ela não é mais um instrumento da casa e do 

marido, mas sim, da causa nacional. Reitero que havia o entendimento de que a opressão 

feminina era resultado de uma sociedade capitalista que oprimia os trabalhadores. A libertação 

da mulher passava pelo enfrentamento da luta de classes, pela construção de uma nova 

sociedade e implementação de um novo sistema de produção. É interessante observarmos que 

nos referidos textos os papeis sociais de gênero não foram pautados e a divisão sexual dos 

trabalho seguiu sendo invisibilizada. O trabalho doméstico de cuidado e reprodução foi 

excluído da esfera de produção social, pois, segundo essa percepção, não agregaria valor. 

Apesar das mulheres desempenharem papeis centrais na agricultura e no comércio, o fato de 

eles estarem voltadas para o núcleo familiar foi desconsiderado. 

Na quarta estrofe do poema temos uma passagem em que o autor vai falar sobre os 

novos lugares que a mulher moçambicana deve ocupar, esclarece que o lugar da mulher “não é 

só na cozinha” e que à medida que a opressão retrocede, as suas tarefas aumentam. Essa é uma 

ideia comum nos textos da FRELIMO, não existindo uma problematização direcionada ao 

espaço do trabalho doméstico e do cuidado como exclusivo das mulheres O acréscimo de outras 

funções e responsabilidades não foi acompanhado por uma partilha do trabalho doméstico, 

tratando-se de uma acumulação de funções. Ainda que as responsabilidades e a participação 

feminina tenham sofrido uma ampliação, no movimento, em sua maioria, estavam limitadas às 

                                                 

770 MCCLINTOCK, Anne. Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Campinas: Editora da 

UNICAMP, 2010. p. 539. 
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tarefas do cuidado, do espaço doméstico como predominantemente feminino. O poema 

representa um tipo de pensamento comum dentro da organização, como mostra o comunicado 

de Mocuba no tópico sobre as responsabilidades da mulher: 

 

Responsável enquanto companheira do homem; responsável enquanto educadora da 

nova geração e responsável também enquanto ser social que transforma e cria um 

novo tipo de relações entre os seres humanos [...]. É também sua responsabilidade 

orientar uma educação correcta para os nossos continuadores, promover a educação 

sanitária, para que as famílias vivam em condições de higiene necessária. 

 

Em outro trecho do comunicado é expresso o papel da mulher moçambicana: 

 

A mulher moçambicana tem papel preponderante na Organização e Mobilização das 

Massas, onde reside também a tarefa importante de resolver os problemas sociais que 

afectam as populações, tais com o adultério, a prostituição, o divórcio, as crianças 

abandonadas, os velhos abandonados. 

 

O exerto do poema e o trechos do documento apontam para uma realidade de ampliação 

dos trabalhos das mulheres, em que ao trabalho doméstico são acrescidas responsabilidades 

políticas da luta. Tal entendimento nos mostra dois tipos de situações: a primeira, que aponta 

que as mulheres passaram a fazer o trabalho socialmente identificadas como dos homens, mas 

os homem não passram a fazer o trabalho tido como das mulheres. A segunda diz respeito ao 

fato de que a ampliação da participação das mulheres no movimento nacionalista, apesar de ser 

uma realidade, seguiu sendo ligado ao âmbito doméstico, da reprodução e do cuidado. Como 

afirma Izabel Casimiro, 

 

A divisão sexual do trabalho não sofreu alterações nas zonas libertadas, continuando 

as mulheres a preparar a alimentação e a realizar o trabalho doméstico. Aliás, o seu 

trabalho foi acrescido das tarefas ligadas à participação na luta – alimentar os 

guerrilheiros, ocupar-se da segurança das zonas libertadas, escolas, infantários, 

centros de saúde, treinar e participar em combates.771 

 

No poema de Rafael Mguni outras duas passagens se destacam e merecem uma atenção 

particular. O texto enuncia que a mulher moçambicana “luta (com os homens) pela sua 

personalidade [...] Caminha (com os homens) para a sua liberdade”772. É interessante o enfoque 

dado ao fato de que as ações das mulheres são acompanhadas de uma “presença” masculina, a 

libertação da mulher e o combate às formas de opressão só teriam sucesso se fossem realizadas 

ao lado dos homens. Essa ideia expõe a perspectiva ideológica da FRELIMO que acredita que 

a natureza da opressão que incide sobre o homem e a mulher é a mesma. É uma ideia 

conservadora que está voltada para manter a primazia do masculino na sociedade. Mas, também 

                                                 

771 CASIMIRO, 2001, p. 102. 
772 MAGUNI, 1977, p. 70-71. 
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é manifestação crítica de oposição ao feminismo. Em seu discurso, Samora Machel chama 

atenção para ideologias capitalistas que pretendem confundir e desviar o alvo verdadeiro, 

promovendo um antagonismo entre homens e mulheres. Cito: 

 

No nosso seio aparecem pequenas manifestações desta ofensiva ideológica. Ouvimos 

aqui e ali mulheres murmurarem contra os homens, como se fosse a diferença dos 

sexos a causa da sua exploração, como se os homens fossem uns monstros sádicos 

que tiram o seu prazer da opressão da mulher.773 

 

No mesmo tom do discurso de Samora, no relatório de Mocuba também aparece uma 

crítica ao feminismo e uma alerta sobre essas ideias advindas do liberalismo que têm 

desvirtuado a luta, causando entraves para o avanço das mulheres, segundo o documento, a 

verdadeira libertação da mulher, 

 

Não é descuidando os seus deveres caseiros que a mulher se emancipa. Assim como 

não é por se vestir-se bem ou saber ler que ela se emancipa.  

A libertação da mulher é saber definir que o combate não é dirigido contra o homem, 

mas contra a herança do sistema de opressão e exploração colonial, e contra os 

aspectos negativos da tradição. É sentir que mulheres e homens têm de dar passos lado 

a lado no caminho da valorização da pessoa humana.774  

 

Como podemos observar nos poemas, no relatório de Mocuba e no discurso de Samora, 

o pensamento feminista internacional, enquanto próprio da burguesia, era duramente criticado 

dentro da FRELIMO. Era descrito como um movimento estrangeiro, reacionário, com ideias 

ocidentais que atendiam apenas a demandas da burguesia, que pregavam concepções perigosas 

própria de sociedades individualistas que poderiam causar divisionismos. No entendimento do 

movimento, essas teorias importadas ao se posicionarem contra os homens representavam um 

perigo à luta nacionalista e à unidade nacional. Essa postura presente no poema e nos demais 

textos é um reflexo do tipo de entendimento da natureza da opressão sobre as populações e a 

resistência em reconhecer que as relações entre homenes e mulheres eram estabelecidas por 

uma estrutura de submissão ligada ao pepel de gênero. Conforme aponta Anne Mcclintock, 

 

Com muita frequência os homens nacionalistas condenaram o feminismo [...]. O 

feminismo, no entanto, é uma resposta política ao conflito de gênero, quando ele já 

existe, é acobertar e, portanto, ratificar, a falta de poder das mulheres. [...] os 

nacionalismos são, desde o começo, constituídos como poder de gênero. [...] Se o 

nacionalismo não se transforma por meio de uma análise de gênero, o Estado-nação 

se tornará um depositário das esperanças, das aspirações e dos privilégios 

masculinos.775 

 

                                                 

773 MACHEL,1979a, p. 13-44. 
774 MUIUANE, 2006, p. 298. 
775 MCCLINTOCK, 2010, p. 562. 



226 

 

Embora o trabalho executado pelas mulheres desde a fundação da frente nacionalista 

fosse essencial – sobretudo na guerrilha rural –, coube às próprias mulheres constituir formas 

de organização e lutar por maior liberdade e reconhecimento dentro do grupo nacionalista. As 

políticas que foram adotadas pela frente eram em grande medida resposta às demandas 

colocadas pelas mulheres. Para Catarina Trindade, a participação das mulheres na luta armada 

de libertação nacional consolidou um campo de atuação política, experiência que foi a “gênese 

do campo em torno dos direitos das mulheres e igualdade de gênero em Moçambique”776. 

Como frisa Isabel Casemiro777, as mudanças experimentadas pelas mulheres durante a luta 

eram fruto de seu desempenho dentro do movimento e de certa maneira também impactaram 

os papeis da esfera doméstica, acreditando que na ideologia da frente haveria uma 

oportunidade de galgar mudanças no âmbito privado. 

Apesar do avanço realizado pela FRELIMO ao adotar uma política em que as mulheres 

eram parte das mudanças políticas, sociais e culturais almejadas, assumindo um importante 

protagonismo ao incorporar a emancipação feminina à luta de libertação nacional, todavia isso 

não significou uma integração nos espaços de produção e decisão políticas e ideológicas. Se 

por um lado o nacionalismo da FRELIMO mobilizou as mulheres para assumirem 

responsabilidades na luta, sua agência era tolhida e as assimetrias de poder entre homens e 

mulheres silenciadas. O entendimento dogmático construído sobre a situação da mulher 

moçambicana acabou por limitar a atuação feminina às prerrogativas da FRELIMO. Mesmo 

após a independência, o programa político instituído ao focar em um tipo de modernização 

econômica e transformação social alinhado ao socialismo privilegiou uma leitura ligada à 

classe em detrimento do gênero. 

Somado a isso, políticas de Estados abarcavam um viés moralizante que, de acordo 

com Isabel Casemiro, é um modelo de política “baseada na ética e na moral protestante, que 

falam na dignidade do casamento, da família (nuclear), do pai chefe de família e da mãe dona-

de-casa e duma vida organizada, rejeitando a vagabundice, o alcoolismo, a prostituição, a 

marginalidade”778. Além de ignorar a problemática envolvida nas relações de gênero, 

desconsiderou-se as especificidades que afetavam os vários grupos de mulheres dentro de suas 

realidades pontuais, sobretudo as provenientes do espaço rural. O movimento nacionalista 

                                                 

776 TRINDADE, Catarina Cortesão Casimiro Nascimento. “Tem vida esta coisa!”: construção e atualização do 

campo em torno dos direitos das mulheres e igualdade de Gênero em Moçambique. 2020. Tese (Doutorado em 

Ciências Sociais) – Universidade de Campinas, Campinas, 2020. p. 39. 
777 CASIMIRO, 2014, p. 186. 
778 Ibid., p. 192. 
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acionou a participação masculina e feminina de diferentes formas779, e isso implicou em uma 

contradição nas formas de integração e atuação de homens e mulheres nos projetos nacionais. 

 

  

                                                 

779 Um bom exemplo dessa situação está na constituição moçambicana de 1975, que determinava que a mulher que 

se casasse com um estrangeiro, perdia a sua nacionalidade. Não havia nenhum tipo de restrição em relação aos 

homens que se casassem com estrangeiras. 
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6 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

  

 

O pensamento político que orienta o programa da FRELIMO apresenta em sua 

configuração um conjunto de ideias e práticas fundamentadas na luta de libertação. Impôs-se 

um modelo de identidade nacional fixa, invariável e homogeneizadora assente na perspectiva 

política e ideológica do regime da FRELIMO, que suprimia as diferenças tolhendo a pluralidade 

das experiências culturais das populações. O modelo político do regime subjugou a validade 

das lealdades étnicas presentes no interior das culturas nacionais, silenciou memórias 

divergentes e controlou os discursos sobre a libertação nacional. Para assegurar a sua 

legitimidade, o regime tornou-se sucessivamente centralizador e autoritário, as políticas 

adotadas iam de encontro à realidade social, provoca o enfraquecimento dos laços comunitários 

e o esgarçamento do tecido social. Orientado por uma lógica de confrontação a partir de uma 

concepção militarista, estabeleceu-se um sistema de vigilância e delação entre os indivíduos. 

Empreendeu-se uma política da memória propagandista fundamentada na retorica triunfalista 

da guerrilha e da revolução popular. Foram eleitas figuras e acontecimentos para serem 

lembrados, comemorados e homenageados, com a criação de lugares de memória e utilização 

da figura dos heróis da nação de modo que a memória nacional refletisse a memória da luta 

armada. Uma narrativa estruturada para se fazer confluir a luta armada com a história de 

Moçambique. 

A projeção realizada por uma história oficial em que é delineada uma interpretação 

teleológica e triunfalista desse processo foi criticada por diversos autores. Aquino Bragança e 

Jacques Depelchin apontavam na década de 1980, para o problema da ideia de que a vitória 

contra o colonialismo português por si só, justificava tudo que viesse da FRELIMO, impedindo 

que qualquer tipo de questionamento sobre esse passado pudesse ser realizado, “criando-se 

assim um consenso, implícito e silencioso, sobre as causas da vitória da independência”780. A 

redução da luta nacionalista à luta armada ignorou as demais formas de resistência que 

aconteceram antes e em paralelo com a guerrilha da FRELIMO, originando uma histórica única 

sobre a libertação. A criação dessa interpretação épica da história criou uma utopia que gerou 

                                                 

780 BRAGANÇA, Aquino; DEPELCHIN, Jacques. Da idealização da FRELIMO à compreensão da história de 

Moçambique. Estudos Moçambicanos, [s. l.], v. 5, n. 6, p. 29-52, 1986. p. 33. 
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versões reducionistas sobre a independência, sem contradições sobre a atuação da FRELIMO e 

sua chegada ao poder. Como aponta Elísio Macamo, o discurso oficial propagado “consiste em 

assumir uma posição triunfalista em relação ao percurso histórico, não aceitando outra posição 

senão a de ver uma FRELIMO eternamente vitoriosa”781. 

João Paulo Borges Coelho tem produzido uma importante crítica782 sobre a 

subordinação da escrita da história da luta de libertação nacional aos interesses do regime da 

FRELIMO, que utilizada ideologicamente como dispositivo de poder para legitimar a atuação 

do regime, o que impacta na produção do conhecimento. Ao se colocar como a única fonte de 

autoridade sobre os acontecimentos ligados à luta de libertação e à independência nacional, a 

FRELIMO cria um monopólio das explicações. O controle da narrativa que segue um script 

determinado pela memória política criou um roteiro da libertação783, uma versão específica e 

inquestionável dos fatos, movimentando-se apenas no sentido de se adaptar às circunstâncias 

que mudanças pontuais exigiram ao longo do tempo. Outro aspecto sobre o qual o autor chama 

a atenção é em relação aos detentores da narrativa, indivíduos cuja participação na luta armada 

os habilitou a participar de um seleto grupo social de prestígios e privilégios. Na qualidade de 

testemunhas, dentre outras funções, está a de manter a memória política da FRELIMO e a sua 

grande narrativa784 da libertação. 

Os poemas de combate, por sua dimensão política e importância discursiva no 

movimento de libertação nacional de Moçambique, incorporaram em suas narrativas uma 

historicidade que permite acessar um tipo de conhecimento marcado pela realidade social em 

que se inscrevia. Enquanto expressão de resistência, trouxe referências ligadas à História e 

culturas locais, denunciou os abusos e violências perpetradas pelo colonialismo português, 

constituiu-se como lugar de memória e testemunho. Na forma de uma literatura militante que 

trilhou os caminhos da insurgência, foi baluarte da luta armada, voz da libertação nacional e 

vanguarda da revolução. Como um dos braços armados do movimento, compôs o sistema de 

                                                 

781MACAMO, Elísio. A transição política em Moçambique. Lisboa: ISCTE – Centro de Estudos Africanos, 

2002. p. 6. 
782 COELHO, João Paulo Borges. Abrir a fábula: questões da política do passado em Moçambique. Revista Crítica 

de Ciências Sociais, [s. l.], n. 106, maio 2015, p. 153-166.  

COELHO, João Paulo Borges. Política e memória: fontes arquivísticas e história contemporânea de Moçambique. 

Problemas e algumas perspectivas. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS DE TRADIÇÃO 

IBÉRICA, 4., 2005, Lisboa. Anais [...]. Lisboa: Torre do Tombo, 2005.  

COELHO, João Paulo Borges. Política e história contemporânea em Moçambique: dez notas epistemológicas. 

Revista de História, São Paulo, n. 178, a07318, 2019. 
783 COELHO, 2019, p. 5 
784 COELHO, 2015, p. 156. 
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transmissão de símbolos, valores e ideologias da frente nacionalista. Com a independência 

nacional, seguiu como uma instância discursiva da FRELIMO, uma porta-voz do novo Estado, 

passando a atuar da revolução nacional para a emergência da revolução social. 

Nesta pesquisa de doutorado os procedimentos analíticos e a crítica dos textos literários 

tornou possível identificar como a literatura de combate representou a construção e legitimação 

de um projeto político. Ao se apoiar na principal base do nacionalismo moçambicano, “o 

sofrimento comum”, além de denunciar a lógica da violência do domínio colonial português, 

criou uma narrativa convocatória pavimentada de indignação e revolta que promoveu um 

chamado para a reação armada nesses textos, defendida como um instrumento justo para a 

conquista da liberdade, uma engrenagem para uma ruptura radical. A defesa da violência 

revolucionária criou uma narrativa poética orientada por uma retórica dos sacrifícios e uma 

gramática da guerra utilizada de forma extensiva na construção da figura do inimigo externo e 

interno. Essa lógica dual e binária alimentou uma imagem idílica das zonas libertadas retratadas 

como o protótipo de um futuro Moçambique. 

Nos poemas de combate, algumas das ações implementadas pela FRELIMO para a 

construção de sua legitimidade - a criação de um modelo de conduta orientado pelo ideal do 

guerrilheiro altruísta, o estabelecimento de um modelo de governança inspirado nas zonas 

libertadas e o combate aos poderes divergentes da frente nacionalista - foram acompanhados 

pela elaboração de um conjunto de referências simbólicas que passaram a amparar seu 

nacionalismo. Esse imaginário político dentro do texto literário foi fundamentado pela invenção 

de uma resistência nacional, a construção da figura do herói e a defesa da unidade nacional a 

partir dos alicerces ligados ao território, à raça e à cultura.  

Ao considerar as análises dos poemas de combate foi possível delimitar os principais 

recursos discursivos utilizados por esses textos no programa político da FRELIMO de 

construção do Estado nacional. Nesta pesquisa foi possível indicar como a projeção da 

experiência da luta de libertação marcaram política e ideologicamente a atuação do novo 

regime. Os recursos narrativos ligados à unidade territorial, ao herói nacional e ao modelo do 

homem novo são apresentados como basilares da nova ideia de Moçambique. A investigação 

também nos mostrou que por mais que essa produção literária estivesse alinhada 

ideologicamente à FRELIMO, ela revelou uma fissura no discurso oficial quando a 

representação feminina fugiu do ideal da guerrilheira e foi assentada na figura da mãe 

vulnerável.   
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Os resultados desta pesquisa apontaram que a partir dos poemas de combate é possível 

identificar como se estruturou uma representação do “roteiro de libertação”785 na literatura, mas, 

também, as categorias discursivas que compuseram essa narrativa. Conforme pondera João 

Paulo Borges Coelho, no roteiro da libertação a narrativa do passado é operacionalizada “como 

instrumento político e ideológico de exercício de poder”. Os textos da Antologia Poética 

enquanto instância discursiva da FRELIMO estruturaram um tipo de conhecimento que 

permitiu conferir historicidade ao pensamento político da FRELIMO e demonstrar como ele é 

centrado na guerra pela independência. A Antologia de poemas de combate faz parte do 

conjunto de “Fábulas”786 construídas pela FRELIMO, em que toda a memória política é 

construída desde as experiências da luta de libertação nacional. Trata-se da criação de uma 

grande narrativa cujos símbolos que a compõem são codificados tendo como ponto de partida 

uma estrutura simples em que “a história é ancorada por uma série de oposições binárias [...] e 

claramente é a sua simplicidade que lhe confere uma tremenda eficácia”.  

Esta pesquisa de doutorado é uma contribuição à produção historiográfica que se dedica 

ao pensamento político da FRELIMO e à luta armada de libertação nacional de Moçambique. 

Os poemas de combate utilizados como documento representam parte de uma produção maior 

e mais diversificada que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. Esses textos carecem ser melhor 

estudados e para tanto é necessário recorrer aos jornais publicado durante a guerra como o 25 

de setembro, A voz da revolução, os boletins publicados internacionalmente em Argel e na 

Tânzania, os textos didáticos utilizados nas zonas libertadas, documentos esses de difícil 

acesso787. É urgente um trabalho mais cuidadoso nos arquivos da luta de libertação para o 

mapeamento, recolha e crítica desses textos. Sabe-se muito pouco sobre os poemas de combate 

reunidos na Antologia e menos ainda sobre os que não foram escolhidos para compor essa 

publicação da FRELIMO. Há um conjunto de possibilidades de pesquisa relacionadas a luta de 

libertação nacional, aos nacionalismos em Moçambique e a crítica ao pensamento político da 

FRELIMO ainda por serem explorados. 

  

                                                 

785  COELHO, 2005, p.19 
786 COELHO, João Paulo Borges. Abrir a fábula: questões da política do passado em Moçambique. Revista Crítica 

de Ciências Sociais, [s. l.], n. 106, maio 2015, p. 153-166. 
787 Esse material fará parte de um novo trabalho de pesquisa. 
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ANEXO A – MODELO DE FICHA ANALÍTICA 

 

 

 

  

Título do poema: Autor: 

Ano:  Volume: 

Tema Geral: 

Palavras-chave: 

Categorias: 

Trechos: 

Observações: 
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ANEXO B – LISTA DE POEMAS ESCRITOS ANTES E DEPOIS DE 1975 QUE 

FORAM UTILIZADOS NESTE ESTUDO: 

 

Poemas escritos antes de 1975 

1 – O guerrilheiro 

2 – Irmãos! De que esperam? 

3 – Moçambique Chorou e Chora 

4 – Luta armada 

5 – Venceremos 

6 – Foi o que disse mamã 

7 – Minha mãe 

8 – É de madrugada  

9 – Moçambique diz  

10 – Mãe e filho 

11 – Guerrilheiro guia do povo 

12 – Guerrilheiro em Marcha 

13 – É nosso dever  

14 – A luta justa  

15 – Morrer pela pátria 

16 – Canto de um militante 

17 – Moçambique minha terra 

18 – O meu tombar no combate 

19 – Mamã 

20 – Plantai árvores 

21 – Farol da liberdade 

22 – Até o fim 

23 – Creio em ti herói 

24 – Durante séculos esperámos 

25 – Nunca aceitámos 

26 – Somos Combatentes da Frelimo 

27 – Forja do homem novo 

28 – Irmão do ocidente 

29 – Feliz ano novo, camaradas 

30 – Poema ainda por escrever 

31 – O combo que vem com as lúcidas nortadas 

32 – Que fazer, mãe?  

33 – Obscurantismo 

34 – Os tambores cantam  
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35 – Moçambique 

36 – As tuas dores 

37 – É preciso falar 

38 – Mãe África 

39 – Se me perguntares 

40 – Certeza 

41 – Esses tempos estranhos  

42 – Na zona do inimigo 

43 – Onde a uma carga perdida num barco 

chamado save 

44 – Liberdade 

45 – Mensagem da manchava 

46 – Pátria em luta 

47 – Nosso dia histórico 

48 – Alegria dum guerrilheiro 

49 – Vem contar-me o teu destino, irmão 

50 – Primavera de balas 

51 – Carta de um combatente 

52 – O mundo que te ofereço, amiga 

53 – Canção de amanhecer 

54 – Amanheceu 

55 – Canto de guerrilheiros 

56 – Alvorada 

57 – Nampiali 

58 – Orgulho-me 

59 – Graças à revolução 

60 – A mulher moçambicana 

61 – À minha mãe 

62 – Quatro partes para um poema da 

educação deixado incompleto, porque a 

educação somos todos nós a construir 

63 – Ser ideólogo 

64 – Porque são como flores camaradas 

65 – Escuta a voz do povo, camarada 

66 – No povo buscamos a força 

67 – Não vale a pena, Caetano 

68 – Para uma moral 

69 – As palavras datigamente 

70 – Dez anos de luta passaram 
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71 – Josina, tu não morreste 

72 – Josina 

73 – Um canto de esperança 

74 – Josinha Machel, cidadã do mundo 

75 – Juntou As crianças de diversas partes 

76 – Farol 

77 – Poesia 

78 – Mulher Moçambicana 

79 – Eu te saúdo Josina 

Total de poemas antes de 1975 = 79  

 

 

 

Poemas escritos após 1975 

1 – Aos combatentes da nossa poesia 

2 – As palavras descolonizadas 

3 – Poema 

4 – O núcleo  

5 – Poemas 

6 – Quero cantar 

7 – Gostaria de ser poeta 

8 – Realidade africana 

9 – Conheci um poeta 

10 – Palavrarma 

11 – Há crianças 

12 – Criança do nosso país 

13 – Ensinar às crianças 

14 – Água  

15 – Menino Moçambicano  

16 – Poesia da criança 

17 – Quero 

18 – Chamamento (dedicado a juventude 

moçambicana)  

19 – Jovem do meu país 

20 – Estudante 

21 – A marcha para a luta 

22 – Lutar para vencer 

23 – Desalienação 
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24 – Irei contigo 

25 – Eu vou, mãe 

26 – Respondam-nos agora... 

27 – Resistir  

28 – Massacre de Mueda 

29 – Poema a Nyazónia 

30 – Assassinaram ao amanhecer no mapai 

31 – Ilha do Ibo 

32 – A ti, mamana 

33 – O regresso 

34 – Noite de minha mãe 

35 – Para sempre 

36 – Guerrilheiro 

37 – A voz do guerrilheiro 

38 – Ser combatente 

39 – Gota de Sangue 

40 – A meu irmão Guerrilheiro 

41 – Futuro 

42 – Caçada 

43 – É fácil recordar-me de ti 

44 – O homem que foi enterrado aqui não 

morreu 

45 – Renascimento 

46 – O sol da liberdade  

47 – O combo que vem com as lúcidas nortadas 

48 – Nós somos o povo 

Total de poemas pós 1975= 48 
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ANEXO C – LISTA DE TODOS OS AUTORES E SEUS RESPECTIVOS POEMAS 

PRESENTES NO TOMO I, II E III DA ANTOLOGIA DA POESIA DE COMBATE DA 

FRELIMO 

 

 

Autores Poemas 

1 – Damiao Cosme (p.3) 
1 – O Guerrilheiro 

2 – O guerrilheiro em marcha 

2 – Omar Juma 1 – Creio em ti herói 

3 – A. Rufino Tembe (p.4) 1 – Irmãos de que esperam 

4 – Jackson 1 – Moçambique chorou e chora 

5 – Mahasule  1 – A Luta armada  

6 – Malido  
1 – Até o fim 

2 – Orgulho-me 

7 – Alfredo Manuel 
1 – Moçambique diz 

2 – Venceremos 

8 – Xicalavito  1 – Foi o que disse Mamã  

9 – Kantumbyanga 1 – Minha mãe 

10 – Comodoro 1 – É de madrugada 

11 – Ngwenbe 1 – Guerrilheiro Guia do povo  

12 – Domingos Savio 

1 – Mãe e filho 

2 – A luta justa  

3 – Alegria de um guerrilheiro 

13 – Atumbwidao 1 – E nosso dever 

14 – Rafael Lobo 1 – Farol da liberdade 

15 – Manouel Gandola 1 – Plantai árvores 

16 – Maguni  1 – Mamã 

17 – Polvo Cheirinho  1 – Meu tombar de combate 

18 – Kumwanga 1 – Moçambique minha terra 

19 – Djakama 1 – Canto de um militante 

20 – Luchwacha 1 – Morrer pela pátria 

21 – Atumbwidao 1 – É nosso dever 

22 – Frelimo  

1 – Durante séculos esperámos 

2 – Nunca aceitámos 

3 – Somos combatentes da Frelimo 

4 – Forja do homem novo 

5 – Irmão do ocidente 

6 – Feliz ano novo, camaradas 
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7 – Poema ainda por escrever 

8 – Juramos defender a liberdade 

9 – Nós o povo  

23 – Fernando Ganhão 1 – O combo que vem as lúcidas nortadas  

24 – Armando Guebuza 

1 – Que fazer, mãe?  

2 – Obscurantismo 

3 – Os tambores cantam 

4 – As tuas dores 

5 – Mãe África  

6 – Se me perguntares 

7 – Esses tempos estranhos 

25 – João Américo Mpfumo  1 – Moçambique 

26 – Marcelino dos Santos 

1 – É preciso falar 

2 – Canção de amanhecer 

3 – Nampiali 

4 – Para uma moral 

27 – Mangashane Mpfumo 1 – Certeza 

28 – Rui Nogar 

1 – Na zona do inimigo 

2 – Mensagem da manchava 

3 – As palavras datigamente 

29 – Evaristo J. Massiye 1 – Pátria em luta 

30 – José Caveirinha 

1 – Onde a uma carga perdida num barco 

chamado save 

2 – Primavera de balas 

31 – Jorge Rebelo 

1 – Liberdade 

2 – Vem contar-me o teu destino, irmão 

3 – O mundo que te ofereço, amiga 

4 – Escuta a voz do povo camarada 

5 – No povo buscamos a força 

6 – Josina 

32 – Josina Machel 1 – Nosso dia histórico 

33 – Marcelino dos Santos 
1 – Canção de amanhecer 

2 – Nampiali 

34 – Onésio Valima 1 – Amanheceu 

35 – Sérgio Vieira 

1 – Canto de guerrilheiros 

2 – Alvorada 

3 – Quatro partes para um poema da 

educação deixado incompleto, porque a 

educação somos todos nós a construir 

4 – Ser ideólogo 
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5 – Porque são como flores camaradas 

6 – Um canto de esperança 

36 – Rafael Maguni 

1 – Graças à revolução 

2 – A mulher Moçambicana 

3 – À minha mãe  

37 – Estevão Franco Lucas 1 – Não vale a pena, Caetano 

38 – Anónimo 1 – Para uma moral 

39 – Samora Moisés Machel 1 – Josina, tu não morreste 

40 – Rosária Tembe 1 – Josinha Machel, cidadã do mundo 

41 – Tokolize Zimondo  – Juntou as crianças de diversas partes 

42 – Joana Matus Mucavele 1 – Farol 

43 – Joana Nachale 1 – Poesia 

44 – Maria Mwakala 1 – Mulher Moçambicana 

45 – Flora 1 – Eu te saúdo Josina 

46 – Luis Olymba Muana 1 – Aos combatentes da nossa poesia 

47 – Podogoma 1 – As palavras descolonizadas 

48 – Maria 1 – Poema 

49 – João Vector 1 – O núcleo 

50 – Penalva César 

1 – Poemas 

2 – Ensinar às crianças 

3 – Eu vou, mãe 

 

51 – Mazuze Viotti 1 – Quero cantar 

52 – Dési mora  1 – Gostaria de ser poeta 

53 – Dinga  1 – Realidade africana 

54 – Mário Vasconcelos 1 – Conheci um poeta 

55 – Simão Cachamba 1 – Palavrarma 

56 – Jacinto Muchave 
1 – Há crianças 

2 – A voz do guerrilheiro 

57 – Jorge Tinga 
1 – Criança do nosso país 

2 – Lutar para vencer 

58 – Ana dos Remédios Magaia 1 – Água 

59 – Zeto 1 – Menino Moçambicano 

60 – Fabião David 1 – Poesia da criança 

61 – Mia Couto 
1 – Quero 

2 – Ilha do Ibo 

62 – Vasco Alberto 
1 – Chamamento (dedicado a juventude 

moçambicana)  

63 – I?Atango 1 – Jovem do meu país 

64 – Felisberto Francisco 1 – Estudante 
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65 – Brian Tio Ninguas 1 – A marcha para a luta 

66 – Felipe Mata 1 – Desalienação 

67 – Ana Maria Ferreira 1 – irei contigo 

68 – Agostinho 1 – Respondam-nos agora... 

69 – Marcos Agostinho Mandumbwe 
1 – O homem que foi enterrado aqui não 

morreu 

70 – Miro Batuque 1 – Resistir 

71 – Laurentinho Hate 1 – Massacre de Mueda 

72 – Melita 1 – Poema a Nazónia 

73 – Juvenal Bucuane 1 – Assassinaram ao amanhecer no mapai 

74 – Orlick 1 – A ti, mamana 

75 – A. Luis 1 – O regresso 

76 – Natango 1 – Noite de minha mãe 

77 – Mateus Rifo 1 – Para sempre 

78 – Massingir 1 – Guerrilheiro 

79 – Julião 1 – Ser combatente 

80 – Erasmo Julião Paulo Céu 1 – Gota de Sangue 

81 – Moreira 1 – A meu irmão guerrilheiro 

82 – Muaparra 1 – Futuro 

83 – J. Alberto 1 – Caçada 

84 – Heráclito Mutolo 1 – É fácil Recordar-me de ti 

85 – Marciano Afonso 1 – Renascimento 

86 – Luis Azevedo 1 – O sol da liberdade 
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ANEXO D – LISTA DE POEMAS E SEUS RESPECTIVOS AUTORES PRESENTES 

NO TOMO I DA ANTOLOGIA DE POEMAS DE COMBATE DA FRELIMO, 

PUBLICADO EM 1971 

 

Poemas Autores 

1 – O Guerrilheiro  1 – Damiao Cosme  

2 – Irmãos de que esperam  2 – A. Rufino Tembe  

3 – Moçambique chorou e chora 3 – Jackson  

 4 – A Luta armada 4 – Mahasule  

5 – Até o fim 5 – Malido  

6 – Venceremos 6 – Alfredo Manuel  

7– Foi o que disse Mamã 7 – Xicalavito  

8 – Minha mãe 8 – Kantumbyanga  

9 – É de madrugada 9 – Comodoro  

10 – Moçambique diz 6 – Alfredo Manuel  

11 – Guerrilheiro Guia do povo 10 – Ngwenbe  

12 – Mãe e filho 11 – Domingos Savio  

13 – É nosso dever 12 – Atumbwidao  

14 – O guerrilheiro em marcha 1 – Damiao Cosme  

15 – Creio em ti herói 13 – Omar Juma  

16 – A luta justa  12 – Domingos Savio 

17 – Farol da liberdade 14 – Rafael Lobo  

18 – Plantai árvores 15 – Manouel Gandola  

19 – Mamã 16 – Maguni  

20 – Meu tombar de combate 17 – Polvo Cheirinho  

21 – Moçambique minha terra 18 – Kumwanga  

22 – Canto de um militante 19 – Djakama  

23 – Morrer pela pátria 20 – Luchwacha  

Total: 23 poemas Total: 20 autores 
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ANEXO E – LISTA DE POEMAS E SEUS RESPECTIVOS AUTORES PRESENTES 

NO TOMO II DA ANTOLOGIA DE POEMAS DE COMBATE DA FRELIMO, 1977 

 

Poemas Autores 

1 – Durante séculos esperámos 1 – FRELIMO 1969 

2 – Nunca aceitámos 1 – FRELIMO 1970 

3 – Somos Combatentes da FRELIMO 1 – FRELIMO 1971 

4 – Forja do homem novo 1 – FRELIMO 1972 

5 – Irmão do ocidente 1 – FRELIMO 1973 

6 – Feliz ano novo, camaradas 1 – FRELIMO 1974 

7 – Poema ainda por escrever 1 – FRELIMO 1975 

8 – Juramos defender a liberdade  1 – FRELIMO 1976 

9 – Nós somos o povo 1 – FRELIMO 1977 

10 – O combo que vem com as lúcidas nortadas 2 – Fernando Ganhão 1961 

11 – Que fazer, mãe?  3 – Armando Guebuza 1965 

12 – Obscurantismo 3 – Armando Guebuza 1966 

13 – Os tambores cantam 3 – Armando Guebuza 1965 

14 – Moçambique  4 – João Américo Mpfumo 1970 

15 – As tuas dores 3 – Armando Guebuza 1966 

16 – É preciso falar 5 – Marcelino dos Santos (sem data) 

17 – Mãe África 3 – Armando Guebuza 1966 

18 – Se me perguntares 3 – Armando Guebuza 1966 

19 – Certeza 6 – Mangashane Mpfumo 1969 

20 – Esses tempos estranhos 3 – Armando Guebuza 1967 

21 – Na zona do inimigo 7 – Rui Nogar 1965 

22 – Onde a uma carga perdida num barco 

chamado save  

8 – José Caveirinha 1962 

23 – Liberdade  9 – Jorge Rebelo 1967  

24 – Mensagem da manchava 7 – Rui Nogar 1965 

25 – Pátria em luta 10 – Evaristo J. Massiye 1966 

26 – Nosso dia histórico 11 – Josina Machel 1966 

27 – Alegria dum guerrilheiro 12 – Domingos Savio 1966 

28 – Vem contar-me o teu destino, irmão 9 – Jorge Rebelo 1965 

29 – Primavera de balas  8 – José Caveirinha 1970 

30 – Carta de um combatente  9 – Jorge Rebelo 1965 

31 – O mundo que te ofereço, amiga 9 – Jorge Rebelo 1967  

32 – Canção de amanhecer  5 – Marcelino dos Santos 1969 

33 – Amanheceu 13 – Onésio Valima 1968 
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34 – Canto de guerrilheiros 14 – Sérgio Vieira 1969 

35 – Alvorada 14 – Sérgio Vieira 1969 

36 – Nampiali  5 – Marcelino dos Santos 1968 

37 – Orgulho-me  15 – Malido 1966 

38 – Graças à revolução 16 – Rafael Maguni 1970 

39 – A mulher moçambicana 16 – Rafael Maguni 1972 

40 – À minha mãe 16 – Rafael Maguni 1971 

41 – Quatro partes para um poema da educação 

deixado incompleto, porque a educação somos todos 

nós a construir 

14 – Sérgio Vieira 1969  

42 – Ser ideólogo 14 – Sérgio Vieira 1970 

43 – Porque são como flores camaradas 14 – Sérgio Vieira 1970 

44 – Escuta a voz do povo, camarada 9 – Jorge Rebelo 1971 

45 – No povo buscamos a força 9 – Jorge Rebelo 1972 

46 – Não vale a pena, Caetano 17 – Estevão Franco Lucas 1970 

47 – Para uma moral 5 – Marcelino dos Santos 1967 

48 – As palavras datigamente  7 – Rui Nogar 1975 

49 – Dez anos de luta passaram 18 – Anónimo 1974 

50 – Josina, tu não morreste 19 – Samora Moisés Machel 1971 

51 – Josina 9 – Jorge Rebelo 1971 

52 – Um canto de esperança 14 – Sérgio Vieira 1971 

53 – Josinha Machel, cidadã do mundo 20 – Rosária Tembe 1972 

54 – Juntou As crianças de diversas partes 21 – Tokolize Zimondo 1972 

55 – Farol 22 – Joana Matus Mucavele 1974 

56 – Poesia 23 – Joana Nachale 1971 

57 – Mulher Moçambicana 24 – Maria Mwakala 1971 

58 – Eu te saúdo Josina 25 – Flora 1972 

Total de poemas = 58  Total de autores = 25 
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ANEXO F – LISTA DE POEMAS E SEUS RESPECTIVOS AUTORES PRESENTES 

NO TOMO III DA ANTOLOGIA DE POEMAS DE COMBATE DA FRELIMO 

 

Poesia de combate III (1980) 

Poemas Autores 

1 – Aos combatentes da nossa 

poesia 
1 – Luis Olymba Muana  

2 – As palavras descolonizadas 2 – Podogoma 

3 – Poema 3 – Maria 

4 – O núcleo  4 – João Vector 

5 – Poemas 5 – Penalva César 

6 – Quero cantar 6 – Mazuze Viotti 

7 – Gostaria de ser poeta 7 – Dési mora 

8 – Realidade africana 8 – Dinga 

9 – Conheci um poeta 9 – Mário Vasconcelos 

10 – Palavrarma 10 – Simão Cachamba 

11 – Há crianças 11 – Jacinto Muchave  

12 – Criança do nosso país 12 – Jorge Tinga 

13 – Ensinar às crianças 5 – Penalva César 

14 – Água  13 – Ana dos Remédios Magaia 

15 – Menino Moçambicano  14 – Zeto 

16 – Poesia da criança 15 – Fabião David 

17 – Quero 16 – Mia Couto 

18 – Chamamento (dedicado a 

juventude moçambicana)  
17 – Vasco Alberto 

19 – Jovem do meu país 18 – I?Atango 

20 – Estudante 19 – Felisberto Francisco 

21 – A marcha para a luta 20 – Brian Tio Ninguas 

22 – Lutar para vencer 12 – Jorge Tinga 

23 – Desalienação 21 – Felipe Mata 

24 – Irei contigo 22 – Ana Maria Ferreira 

25 – Eu vou, mãe 5 – Penalva César 

26 – Respondam-nos agora... 23 – Agostinho 

27 – Resistir  24 – Miro Batuque 

28 – Massacre de Mueda 25 – Laurentinho Hate 

29 – Poema a Nyazónia 26 – Melita 

30 – Assassinaram ao amanhecer 

no mapai 
27 – Juvenal Bucuane 

31 – Ilha do Ibo 16 – Mia Couto 
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32 – A ti, mamana 28 – Orlick 

33 – O regresso 29 – A. Luis  

34 – Noite de minha mãe 30 – Natango 

35 – Para sempre 31 – Mateus Rifo 

36 – Guerrilheiro 32 – Massingir  

37 – A voz do guerrilheiro 11 – Jacinto Muchave 

38 – Ser combatente 33 – Julião 

39 – Gota de Sangue 34 – Erasmo Julião Paulo Céu 

40 – A meu irmão Guerrilheiro 35 – Moreira 

41 – Futuro 36 – Muaparra 

42 – Caçada 37 – J. Alberto 

43 – É fácil recordar-me de ti 38 – Heráclito Mutolo  

44 – O homem que foi enterrado 

aqui não morreu 

39 – Marcos Agostinho 

Mandumbwe 

45 – Renascimento 40 – Marciano Afonso 

46 – O sol da liberdade  41 – Luis Azevedo 

Total de Poemas: 46 Total de autores: 41 

 

  



261 

 

ANEXO G – TABELA COMPARATIVA ENTRE O LIVRO EU O POVO DE 

MUTIMATI BARNABÉ PUBLICADO EM 1975 E O LIVRO POESIA DE COMBATE 

PUBLICADO EM PORTUGAL EM 1974 

 

Eu o povo de 1975 Poesia de Combate de 1974 

1 – Relatório 1 – (O primeiro poema não 

tem título)  

2 – Vigilância 2 – Ver na cabeça 

3 – Camarada inimigo 3 – Pés da mesa 

4 – Ar condicionado 4 – O ferro 

5 – Para sul 5 – Hoje, 23 de dezembro 

6 – Palavra de ordem 6 – O burro 

7 – Operação de Libertação 7 – A queimada 

8 – A queimada 8 – O estrume 

9 – Municiamento 9 – Estou tranquilo 

10 – Estou tranquilo 10 – Vigilância 

11 – Hoje, 23 de dezembro 11 – Dia 7  

12 – Zangado 12 – Ar condicionado 

13 – Eu, o povo 13 – Palavra de ordem 

18 – O ferro 14 – Zangado 

19 – O estrume 15 – Semeadora 

20 – Semeadora 16 – Floresta de frutos 

21 – O burro Total de poemas: 16 

22 – O vento na produção 

23 – Caborinha bassa 

24 – Pés da mesa 

25 – As linguagens 

26 – Povo do mato 

27 – Dia 7 

28 – Floresta de frutos 

29 – 24 horas por dia 

Total de poemas: 25 
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ANEXO H – LISTA COMPARATIVA DE POEMAS DO VOLUME I DA 

ANTOLOGIA DA POESIA DE COMBATE PUBLICADOS NOS ANOS DE 1971; 

1974; 1979 

 

 

 

 

  

1971 1974 1979 

1 – O Guerrilheiro  1 – O guerrilheiro 1 – Venceremos 

2 – Irmãos de que esperam 2 – Irmãos! De que esperam? 2 – Foi o que disse mamã 

3 – Moçambique chorou e 

chora 

3 – Moçambique Chorou e 

Chora 
3 – Creio em ti herói 

4 – A Luta armada 4 – Luta armada 4 – Morrer pela pátria 

5 – Até o fim 5 – Venceremos 5 – Minha mãe 

6 – Venceremos 6 – Foi o que disse mamã 6 – É de madrugada  

7 – Foi o que disse Mamã 7 – Minha mãe 7 – A luta armada 

8 – Minha mãe 8 – É de madrugada  8 – Moçambique chorou e chora 

9 – É de madrugada 9 – Moçambique diz  9 – Moçambique diz 

10 – Moçambique diz 10 – Mãe e filho 10 – Mãe e filho 

11 – Guerrilheiro Guia do 

povo 
11 – Guerrilheiro guia do povo 11 – É nosso dever 

12 – Mãe e filho 12 – Guerrilheiro em Marcha 12 – Mamã 

13 – É nosso dever 13 – É nosso dever  13 – A luta justa 

14 – O guerrilheiro em 

marcha 
14 – A luta justa  14 – Guerrilheiro  

15 – Creio em ti herói 15 – Morrer pela pátria 15 – Plantai árvores 

16 – A luta justa  16 – Canto de um militante 16 – Até o fim 

17 – Farol da liberdade 17 – Moçambique minha terra 17 – O meu tombar no combate  

18 – Plantai árvores 18 – O meu tombar no combate 18 – Irmãos de que esperam  

19 – Mamã 19 – Mamã 19 – Farol da liberdade 

20 – Meu tombar de combate 20 – Plantai árvores 20 – Canto de um militante 

21 – Moçambique minha 

terra 
21 – Farol da liberdade 21 – Moçambique minha terra 

22 – Canto de um militante Total de poemas: 21 22 – O guerrilheiro em marcha  

23 – Morrer pela pátria  23 – Guerrilheiro guia do povo 

Total: 23 poemas  Total: 23 poemas 
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ANEXO I – PARTE DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE FORMAÇÃO 

EDUCACIONAL, POESIA E LITERATURA MOÇAMBICANA ERAM 

CONTEMPLADOS NA ÁREA DE PORTUGUÊS788 

 

 

                                                 

788 Fonte: MAZULA, Brazão. Educação, cultura e ideologia em Moçambique (1975-1985): em busca de 

fundamentos filosófico-antropológicos. Lisboa: Edições Afrontamento,1995. p. 248. 


