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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da constituição identitária do povo moçambicano, por meio da análise 

de alguns elementos culturais e linguísticos emergentes na obra Niketche: uma história de 

poligamia, da escritora Paulina Chiziane. Para tanto, buscamos na história da colonização da 

África, a possibilidade de conhecer as raízes da nação moçambicana, país multicultural e 

multilinguístico. Embora incorporado ao contexto da lusofonia, Moçambique possui uma 

herança cultural anterior à colonização portuguesa, situação que nos leva a entender que a 

questão de identidade passa, necessariamente, pelo retorno às antigas origens e seus povos, 

anteriores aos europeus, com características distintas, que foram sendo integradas durante o 

processo histórico de contato com outras culturas, línguas e tradições.  Dentre essas relações, 

ressaltamos, neste estudo, aspectos linguísticos que envolvem o contato entre a língua 

portuguesa e as línguas locais de origem bantu. Além disso, a obra escolhida 

como corpus propicia levantar e discutir aspectos culturais, como as relações familiares e 

matrimoniais, enfatizando a questão da poligamia, a religiosidade, os rituais africanos, entre 

outros, bem como suas implicações na composição da sociedade moçambicana e seus reflexos 

na contemporaneidade. É, portanto, o respeito pelas características próprias, mas considerando 

a interculturalidade decorrente do reconhecimento das diferenças e das relações na sociedade, 

um caminho possível para a compreensão do fio construtor da identidade nacional 

moçambicana. 

  

Palavras-chave: Lusofonia; identidade; Moçambique; literatura de expressão em língua 

portuguesa. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The present paper aims to understand the constitution of the Mozambican people identity, 

through the analysis of some cultural and linguistic elements emerging from the work 

«Niketche: uma história de poligamia», by Paulina Chiziane (title in English: “Niketche: a story 

of polygamy”). In order to do so, we seek in the history of the Africa’s colonization the 

possibility of understanding the roots of the Mozambican nation, a multicultural and 

multilingual country. Although inserted into the lusophonic context, Mozambique has a cultural 

heritage prior to the Portuguese colonization. Such a situation leads to the conclusion that the 

question of identity necessarily involves a return to the ancient origins and to the people, 

previous to the Europeans, with its distinct characteristics, which have been integrated during 

the historical process of contact with other cultures, languages and traditions. Among these 

relations, the paper highlights the linguistic aspects that involve this contact between 

Portuguese language and local languages from Bantu origin. In addition, the literary work 

chosen as corpus provides raise and discuss cultural aspects, such as family and marital 

relations, emphasizing the issue of polygamy, religiosity, and African rituals, among others, as 

well as its implications for the composition of the Mozambican society and its consequences in 

contemporary times. Therefore, the respect for their own characteristics, considering the 

intercultural aspects due to the recognition of differences and of the relations in the society, is 

a possible path to understand the driving force of the Mozambican national identity. 

 

Keywords: Lusophony; identity; Mozambique; literature written in Portuguese. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A história cultural e linguística na África é herança da ocupação e da dominação dos territórios 

africanos por diferentes povos, como fenícios, gregos, romanos e o Omã, desde a antiguidade 

clássica - século X a.C. até o século XIV d.C. -  por italianos, britânicos, holandeses, belgas, 

espanhóis, alemães, franceses e portugueses, resultando nessa multiplicidade de culturas, 

línguas e tradições africanas que, hoje, tanto nos fascina quanto nos instiga à observação. 

No caso dos espaços de presença portuguesa, a cultura europeia e a língua portuguesa impostas 

pelos colonizadores integraram-se à cultura africana, ao lado das inúmeras línguas locais, 

redesenhando, a partir de então, um novo quadro social, político, linguístico e cultural na África 

portuguesa, ou seja: nos denominados hoje, espaços da lusofonia, de onde surgiu o interesse de 

compreender, mais profundamente, a diversidade cultural, étnica e linguística desses povos. 

Justifica-se, assim, a pesquisa que se desenvolve, no sentido de entender melhor as diversas 

reconstituições identitárias, ocorridas ao longo do tempo, com a população africana. 

Desse modo, para a realização desta dissertação, voltamos nosso olhar para os mais de quatro 

séculos e meio da presença portuguesa na África e, especificamente, para Moçambique, país 

dotado de imensa riqueza cultural e linguística, mas, também arraigado às tradições ancestrais. 

Inúmeros são os estudiosos que se debruçam sobre o tema, na tentativa de compreender a 

constituição e reconstituição identitária desse povo, o que nos faz crer na importância de mais 

esta pesquisa sobre a cultura e a diversidade linguística moçambicana. Nessa direção, vale 

assinalar que 

nas universidades brasileiras, número considerável de pesquisas têm sido realizadas 

acerca do conceito de africanidade, das relações entre história e literatura, da 

multiculturalidade, da diversidade cultural e das variedades da língua portuguesa em 

sua relação com as línguas nacionais de cada um dos PALOPs – o que se reflete na 

crescente publicação de artigos científicos, no aumento do número de alunos de 

iniciação científica e de pós-graduação direcionados para o universo africano e na 

realização de encontros científicos de temática especifica dos países africanos de 

expressão oficial em língua portuguesa. (BASTOS e BRITO, 2013, p.121) 
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Levando em consideração a relevância e o interesse crescente que a área dos Estudos Lusófonos 

vem assumindo no Brasil, esta dissertação, inscrita na Linha de Pesquisa “Linguagem, educação 

e estudos lusófonos”, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, procura descrever aspectos construtores da identidade do povo moçambicano, 

recorrendo para tanto, à análise de elementos extraídos da obra Niketche: Uma história de 

poligamia, coadunando-se com os interesses do Grupo de Pesquisa CNPq Cultura e Identidade 

Linguística na Lusofonia (CILL)1, ao qual estamos integradas, liderado pelas professoras 

doutoras Regina Pires de Brito (líder) e Neusa Bastos (vice-líder). 

Sabedores da resistência de boa parte dos moçambicanos em relação às questões sobre lusofonia 

e à oficialidade da Língua Portuguesa, nosso intuito, nesta pesquisa, não será o de discutir 

problemas oriundos desse conflito, mas o de contribuir, mesmo que minimamente, com o debate 

que há vários anos vem se alargando, não só em Moçambique, mas em todos os espaços da 

lusofonia e fora deles, em que o assunto é objeto de estudo. Assim, definimos como tema 

Moçambique Multicultural e Multilinguístico – Um estudo sobre a obra Niketche: Uma 

História de Poligamia.  

Esse romance, escrito pela moçambicana Paulina Chiziane, herdeira de várias tradições 

moçambicanas, retrata aspectos da multiplicidade cultural e linguística de seu país, num 

percurso que vai do passado colonial até o presente independente, base da identidade cultural e 

linguística do povo moçambicano. No caso do romance em foco, multiplicidade figurativizada, 

principalmente, na configuração da mulher, representada pela personagem Rami.  

Na obra, Chiziane dá voz à personagem Rami que nos leva a uma viagem, não só pelas tradições 

e costumes da sociedade moçambicana, mas também pelas diferenças que embasam as relações 

familiares, entre os povos do Norte e o Sul do país; além disso, a autora deixa nítido o intuito 

de incentivar a luta das mulheres, pelo fim do silenciamento e da submissão, a começar pela 

                                                           

1Segundo as diretrizes das líderes do Grupo de Pesquisa, o objetivo central do CILL é de analisar o papel da língua 

portuguesa como um instrumento construtor da identidade do sujeito em países e outros espaços de língua oficial 

portuguesa. A partir de tais estudos, o grupo discute também as diferentes normas do português, as diferentes 

acepções de “lusofonia” além de estabelecer relações entre os diferentes discursos nacionais e a ideia de lusofonia. 
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escolha, no título, da expressão niketche2, que representa simbolicamente, na obra, a dança de 

celebração da libertação da mulher.   

Rami, da etnia Ronga3, é casada há vinte anos com Tony, da etnia Changana4, oficial de polícia, 

que possui excelente situação financeira, mas é polígamo, relacionando-se com outras quatro 

mulheres, vindas de diferentes regiões do Norte e do Sul de Moçambique, cada qual com 

tradições e costumes diferentes. Para Rami, criada em ambiente cristão, é difícil aceitar a 

poligamia5; infelizmente suas tentativas de ter o amor do marido de volta, não obtém sucesso, 

então, alia-se às rivais, e mesmo contra seus princípios aceita a poligamia e decide que o marido 

deve lobolar6 todas elas, garantindo-lhes e aos seus filhos, os mesmos direitos que os de sua 

família. A partir daí, na interação com as outras mulheres, Rami vai descortinando a diversidade 

cultural, social e linguística, nos vários espaços geográficos do país, bem como os conflitos 

oriundos da luta por liberdade e reconhecimento. 

Sendo assim, e considerando a importância dos estudos sobre a cultura e a língua portuguesa 

no âmbito da lusofonia, nosso objetivo geral é caracterizar a identidade moçambicana 

emergente no romance de Paulina Chiziane (2002), por meio de elementos culturais e 

linguísticos. Para tanto, temos como objetivos específicos: 

1) contextualizar Moçambique como país multicultural e multilinguístico; 

2) apresentar breve panorama da literatura oficial de língua portuguesa, enfatizando 

a moçambicana, especificamente a obra de Paulina Chiziane; 

3) levantar trechos da obra e analisá-los em seus aspectos culturais e linguísticos, 

levando-se em conta a questão da poligamia, recorrente naquele país. 

                                                           

2Niketche, dança de origem macua, celebra os ritos de iniciação sexual feminina. 

3Ronga, etnia do Sul de Moçambique (Maputo); é também uma língua da mesma etnia. 

4Changana, etnia do Sul de Moçambique. 

5Poligamia, sistema no qual um homem tem várias mulheres ao mesmo tempo ou uma mulher possui vários 

homens simultaneamente. 

6Lobolo é o dote, mas no caso da narrativa lobolar significa também sustentar um lar. 
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Esta pesquisa tem como hipótese mostrar ao leitor se essas reconstituições identitárias, ao longo 

do tempo, servem como elementos para caracterizar Moçambique como um país lusófono. 

Temos como problema central de pesquisa saber em que medida as questões culturais e 

linguísticas que emergem da obra Niketche: uma história de poligamia, podem nos auxiliar a 

compreender o processo de construção identitária da população moçambicana. 

Para atingir os objetivos, estruturamos nossa dissertação, conforme segue: 

Considerações Iniciais 

Capítulo I: Aspectos Gerais da Colonização Portuguesa na África, traz informações sobre o 

domínio europeu na África, desde o Século XV, passando pela ditadura salazarista, em 

Portugal, de 1926 a 1975. Trataremos, também, dos movimentos de luta e das guerras de 

libertação, que culminaram com a independência dos países colonizados, em 1975, além de 

refletirmos sobre o período pós-independência de Moçambique, importante para o 

desenvolvimento do nosso trabalho. 

Capítulo II: Moçambique: País Multicultural e Multilinguístico, apresenta elementos para o 

entendimento da situação cultural moçambicana, no contexto nacional. Discorre, também, 

sobre o processo de inserção da Língua Portuguesa na África, ao lado das inúmeras línguas 

locais, influenciando diretamente no surgimento de um novo quadro linguístico marcado por 

características, tanto do colonizado quanto do colonizador. 

Capítulo III: Identidade Nacional e Linguística, trata da constituição identitária da população 

africana, a partir da colonização portuguesa, no Século XIV, e como esse processo tem se 

desenvolvido, em Moçambique, até os dias atuais. 

Capítulo IV: Niketche: uma história de poligamia, traça um panorama da literatura africana de 

expressão portuguesa, culminando com a moçambicana, de língua portuguesa, desde a 

colonização até o presente momento, ressaltando a biografia da escritora Paulina Chiziane, bem 

como apresentamos resumo da obra, ressaltando os elementos multiculturais e 

multilinguísticos, que compõem a estrutura do capítulo I e II, escolhidos para análise. 
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Considerações Finais, momento de atar os nós, em que comentamos o percurso realizado, 

apresentamos o resultado da análise da presente pesquisa e lançamos projeções para novos 

estudos.  

Seguem-se, por fim, as Referências Bibliográficas. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GERAIS DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA ÁFRICA 
 

Falar em história de África é falar sobre a história 

humana. 

     

Muryatan Santana Barbosa7 (p.14) 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Com essas palavras damos início a breve estudo sobre a história da África de colonização 

Portuguesa, no sentido de compreendermos melhor a complexa rede de relações que se 

estabeleceu naquele espaço, a partir da dominação europeia, bem como as consequências desse 

processo no desenvolvimento das populações subjugadas, passando pelas lutas de 

independência, até o estado atual.  

Apresentaremos, ainda que rapidamente, o processo de ocupação e dominação da África, assim 

como aspectos da ditadura Salazarista, chegando à Revolução dos Cravos e a alguns dos 

movimentos que levaram à independência dos países africanos sob domínio português. Embora 

o objeto de estudo desse trabalho seja a reconstituição identitária do povo moçambicano por 

meio de um texto literário, é relevante tratar das ex-colônias africanas para que tenhamos a 

noção do que ocorreu nesse período, na chamada “África portuguesa”. 

 

1.1.1 A expansão portuguesa pela África 

 

A relação entre África e Portugal teve início com as Grandes Navegações, no século XV, na 

busca por novas rotas para as Índias, quando os portugueses foram levados em outras direções, 

descobrindo regiões na África, América e Ásia. Segundo Rocha Martins (1933, p.5):  

Dizia-se que escutavam sereias pelos mares além. Os portugueses viram-nas e 

ficaram enamorados. Elas tanto os atraiam, em seus cantares, os chamavam em 

suas vozes, que já se volviam ante os apêlos melodiosos, entontecidos, em 

                                                           

7 Civilizações e milênios de história - A história do mundo começa na África. In: Vozes da África. Revista 

Biblioteca Entre Livros. Edição Especial nº 6, S/d. 
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fascinações. E pensa-se que á soada desses canticos foram embaladas Guiné, a 

das primeiras revelações do orbe negro; Cabo Verde, na sua sequencia 

acolhedora. S. Tomé e Principe, desentranhadas, depois, em riquezas; Angola, 

a das glorias, das epopeias, do grandioso, com Moçambique, sua émula na 

sublimidade e nas cobiças alheias, e a India, a dos rajás, do Prestes João, do 

oiro, das raridades, bem como Macau, emporio de tão dificil defesa; Timor, 

concha alva da Oceania, e o Brasil, faixa á beira das aguas, anunciando as 

extensas e feracissimas terras, imperio grandioso em que se tornaram auroras 

os poentes de Portugal. 

Esse período marcou a expansão marítima pelo continente africano e a ocupação de alguns de 

seus territórios, num movimento que durou até o século XIX.  Os portugueses se fixaram, 

principalmente, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. 

Anos mais tarde, com a descoberta das terras brasileiras, abundantes em riquezas, Portugal 

centrou seus esforços em explorar essas terras e traficar escravos da África, negócios que 

enriqueceram, cada vez mais, a coroa portuguesa. De acordo com Henriques (2000, p. 67): 

A África era para os europeus a fonte de mão-de-obra para a produção de 

açúcar, sendo bem conhecido o comércio de escravos negros que os árabes 

levavam para o mediterrâneo. A partir do século XV, ao tráfico árabe 

acrescentou-se um segundo eixo de comércio de escravos negros africanos 

promovido e desenvolvido pelos europeus.  

Embora cada uma das regiões ocupadas por Portugal, tenha sua própria história, a colonização, 

em todos os países, foi um processo doloroso, marcado, em princípio, pela exploração das 

riquezas, a imposição da cultura e da língua portuguesa e, posteriormente, pelo comércio de 

escravos, com exceção das ilhas de Cabo Verde, que eram despovoadas e, portanto, cuja 

ocupação se deu de modo diferente. Tendo uma localização privilegiada, suas ilhas se tornaram 

rotas do comércio marítimo e sua principal atividade era a venda de escravos, valorizando a 

economia da colônia e, consequentemente, o aumento da população. De acordo com Jaime 

Cortesão (apud Lopes Filho, 1983, p. 16), “a carta de 12-6-1466 esteve na base da colonização 

do arquipélago de Cabo Verde, sendo, portanto, a certidão de nascimento de uma das 

comunidades de cultura mais característica, criada pelos portugueses no além-mar”.  

Por volta de 1485, foi introduzido em São Tomé, por D. João II, o sistema de capitanias; em 

1493, o Rei concedeu a jurisdição civil e criminal aos colonos aí estabelecidos e na ilha do 

Príncipe, somente em 1500 é que recebeu foral semelhante ao de São Tomé (HENRIQUES, 

2000, p. 27-29). Os primeiros colonos dedicaram-se ao cultivo da cana de açúcar importada da 

Madeira, que se intensificou, no século XVI, com grandes plantações, para as quais foram 
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importados milhares de escravos, do continente africano. Foi, também, um período marcado 

pela revolta dos angolares8, ainda hoje verdadeiros símbolos desta região da África. “Açúcar e 

escravos eram pois inseparáveis. E a existência de uma mão de obra tão próxima, abundante e 

barata garantia o êxito da monocultura da cana na ilha de São Tomé” (p.68). 

Guiné-Bissau tornou-se colônia de Portugal no século XV, constituída por cerca de 20 etnias, 

em grande parte rivais entre si, tendo em comum o massacre do colonizador, a religião imposta, 

os costumes tradicionais proibidos e, assim como as demais, tiveram parte de sua população 

nativa escravizada e dizimada, por uma colonização de exploração pura. 

Descoberta entre 1482 e 1486 Angola foi um dos países da África subsaariana que sofreu a 

bruta colonização, compôs o território ultramarino português mais extenso, depois do Brasil. 

Lá encontraram grandes poderes e sociedades tribais, distribuídas por oito grandes grupos 

étnicos. O comércio se mostrou pouco lucrativo, dando início à sangrenta expedição militar dos 

colonizadores, em busca de escravos para o trabalho gratuito e desumano, empreendido desde 

então.  

Vasco Da Gama alcançou a Ilha de Moçambique em 1498, estabelecendo, logo na sua chegada, 

contato com os habitantes locais, os quais, descreve o cronista Álvaro Velho9: “[...] tinham uma 

tez castanho-encarniçada, e corpos bem proporcionados. Vestiam-se bem, com túnicas de 

algodão listrado e turbantes debruados em brocado. A maior parte tinha sido convertida ao 

islamismo e o árabe era uma língua ampla e fluentemente falada...” (PAGE, 2009, p. 146-147). 

Na época, os árabes dominavam aquela região da África e introduziram sua religião e sua 

língua. Eram exímios negociantes de ouro, prata, pregos, especiarias (pimenta, gengibre) e 

pedras preciosas (safiras, rubis, pérolas). Controlavam as costas do oceano Índico, e todo 

comércio marítimo. Foi a primeira experiência de Vasco da Gama, tanto com o comércio quanto 

                                                           

8 A tradição oral defende a tese da existência de uma população africana radicada nas regiões mais isoladas no 

sudeste da Ilha de São Tomé quando da chegada dos Portugueses a São Tomé. São chamados angolares, hábeis 

pescadores que até século XIX se mantiveram afastados do contato coma as outras populações santomenses. 

(HENRIQUES, 2000, p. 50). 

9 Álvaro Velho foi o cronista da expedição de Vasco da Gama, “cuja tarefa consistia em escrever um roteiro, no 

qual foram registrados todos os dados referentes à astronomia e à navegação, para serem utilizados por futuros 

pilotos, além de constituir um documento valiosíssimo para todos nós, já que se trata de um relato vivo dos 

acontecimentos ocorridos, tanto a bordo como em terra” (PAGE, 2009, p. 146).  
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com a cultura árabe: “[...] soube-se, pelos árabes lá estabelecidos, da importância do mercado 

de marfim, âmbar e ouro que enriqueciam os comerciantes do Mar Roxo” (MARTINS, 1933, 

p.243). No entanto, confundidos pela população como norte-asiáticos, pela cor da pele, foram 

expulsos da Ilha pelo sultão, seguiram viagem pela costa da África Oriental até Mombaça onde 

encontraram cristãos.  

Esse intenso comércio marítimo garantiu à África, até início do século XVI, uma maior 

autonomia. Somente depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, em 1500, e seguiu 

em direção a Índia, aportou na ilha de Moçambique, e enviou Sancho de Tovar para explorar a 

região de Sofala, é que Moçambique tornou-se “... o fulcro duma vasta colonização e a terra do 

ouro das riquezas tão celebradas” (MARTINS, 1933, p. 243). 

Segundo o historiador Marian Malowist (2010), desde 1450 a Europa iniciou um intenso 

desenvolvimento econômico, político e cultural. A partir de 1500 até 1800, com a expansão 

marítima e o comércio no atlântico, dominou o comércio mundial através das relações entre 

África, América e Europa.  

O movimento de expansão além-mar atingiu duramente a costa africana, embora a situação do 

Norte, dominada pelo império Otomano, fosse diferente da situação ao sul do Saara. De modo 

que os portugueses, em sua busca por possibilidades de comércio na Europa, lançaram-se ao 

Atlântico, travando grandes batalhas, e as conquistas a partir do Marrocos, garantiram aos 

portugueses o controle de importantes rotas do comércio de ouro e de escravos. 

Na África Ocidental, Portugal mantinha certo controle sobre os parceiros comerciais, 

ampliando seus domínios e estabelecendo feitorias, mas numa convivência relativamente 

pacífica, ao contrário da África Oriental, que dominou com força e violência as regiões de 

Sofala, Mombaça e cidades costeiras, onde se estabeleceram e cobravam impostos para a Coroa 

portuguesa.  

Portugal investiu muito alto, arriscou e obteve lucros exorbitantes, passou a cunhar a própria 

moeda, reforçou a frota marítima, conquistou muito mais e desenvolveu uma administração nas 

colônias africanas. Entretanto, com o crescimento europeu, surgiram outros problemas, a 

produção agrícola e industrial inflacionou, e, para manter a exploração e o comércio de 

produtos, estabeleceu acordo com a Espanha em que dividem o mundo em duas partes, com o 
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Tratado de Alcáçovas (1479/1481)10, ficando o Norte para Espanha (as Canárias e a conquista 

do reino de Granada) e o Sul para Portugal (Guiné, Cabo Verde, Açores e Madeira). Essa 

divisão passou a ser denominada o paralelo das Canárias, e o Tratado de Tordesilhas (1494)11, 

o oriente (oeste) para Espanha, o ocidente (leste) para Portugal. De acordo com Malowist 

(2010):  

[...] A descoberta e a conquista da América, tal como a política européia em 

geral, afastaram Castela da África. Entretanto, as relações entre Portugal e seus 

outros rivais, na costa da África Ocidental e, depois, na África Oriental, 

evoluem de forma muito diferenciada, pois que, notadamente, esses países 

rivais eram economicamente mais avançados do que Portugal. (p. 6)  

Essa condição levou Portugal ao endividamento com financiadores, entre eles banqueiros 

italianos e alemães, alguns dos quais passaram a “participar ativamente das trocas comerciais 

com a África e, em consequência, retribuíram ao rei de Portugal” (MALOWIST, 2010, p.7). 

Situação que conduziu a Coroa portuguesa à crescente dependência financeira desses 

banqueiros; no entanto, garantiu, num primeiro momento da expansão, 

[...] o domínio da importação do ouro proveniente da África, e, em certa medida, 

do trato dos escravos – ou, pelo menos, conservaram os benefícios indiretos do 

trato. Conseguiram isto graças a um sistema de licenças por eles concedidas, 

mediante elevadas taxas, a negociantes, basicamente portugueses, e a alguns 

estrangeiros. Frequentemente, em tempos difíceis, a Coroa portuguesa 

renunciava aos seus direitos na África, em benefício dos negociantes (salvo 

Elmina). As licenças precisavam os limites da zona geográfica na qual as 

operações comerciais eram autorizadas (MALOWIST, 2010, p.7). 

Aproximadamente em 1525, a situação portuguesa na África já se apresentava um pouco mais 

complexa e com a exploração desenfreada a produção de ouro tornou-se escassa e as 

mercadorias de troca na costa insuficientes. Sem meios financeiros e atrelados à 

regulamentação do comércio exterior, a administração portuguesa nas colônias, não conseguia 

se adaptar às mudanças constantes no comércio exterior. A esse respeito Malowist explica que: 

Desta situação, aproveitam, particularmente, os europeus rivais dos portugueses 

– a saber, os negociantes franceses, ingleses e holandeses – já que eles 

dispunham de maiores meios financeiros e não sofriam taxa de importação, pois 

                                                           

10 Tratado de Alcáçovas, realizado em 1479, entre os Reis Católicos, Isabel de Castela e Fernando de Castela e 

Aragão e o rei Afonso V de Portugal e seu filho João, que pôs fim à Guerra de sucessão de Castela. 

11 Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, pelo reino de Portugal – João II de Portugal, e pelo reino de Espanha 

– Fernando II de Aragão, dividindo entre os dois as terras descobertas e por descobrir, fora da Europa. 
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suas mercadorias eram quase que exclusivamente de origem metropolitana... Na 

África, os mercadores que chegavam da França, da Inglaterra ou da Holanda 

possuíam os meios suficientes para comprar em maior escala e vender a 

melhores preços do que aqueles de Portugal. Documentos datados dos anos 

1570 mostram que os portugueses tinham consciência desta situação, mas que 

eram incapazes de remediá-la (MALOWIST, 2010, p.7). 

Os franceses, ingleses e holandeses desrespeitaram todos os tratados portugueses, e cada vez 

mais se enriqueceram às custas da economia de pilhagem e do tráfico de escravos -  foi esse um 

período marcado por grandes conflitos. 

Ainda que Portugal tenha se voltado para África com interesse no ouro, em meados do século 

XVI, sem alternativas, abre os portos do Atlântico, sob seu controle, para as nações europeias. 

Com a escassez do ouro e o enfraquecimento da região costeira, voltou-se para a tráfico 

humano. Os portugueses adentraram cada vez mais no sudoeste da África se livraram das 

questões morais implicadas, fez parcerias com chefes locais e comerciantes, e se dedicaram ao 

comércio de escravos, que se intensificou no século XVII. 

Os escravos africanos converteram-se em mão-de-obra indispensável nos territórios 

ultramarinos, foram explorados nas plantações de cana-de-açúcar, algodão e mineração, 

resultando no desenvolvimento da economia europeia, facilitando a expansão da exploração no 

continente africano.  Foram enviados principalmente para a Europa, Estados Unidos e Brasil. 

Não se sabe ao certo a extensão do território africano em que o comércio de escravos aconteceu. 

É indiscutível que as regiões em que se localizavam os portos foram as mais afetadas. No século 

XVIII, a demanda por escravos era tão grande que tiveram que adentrar no interior das terras 

para consegui-los. Segundo P. D. Curtin (apud Malowist, 2010, p. 16-17), “estima-se em 

274.000 o número de Negros transportados através do Atlântico entre 1541 e 1600. Em alguns 

anos, este número chegou a 1.341.000 pessoas, atingindo 6 milhões, no século XVIII”.  

Ao mesmo tempo, surgiu no século XIX, sob a influência do Iluminismo, o movimento 

abolicionista, que aos poucos foi ganhando força e, no século XIX, ecoava em todas as direções, 

era o começo do declínio econômico para muitas nações na Europa, na África e nas Américas, 

que dependiam exclusivamente dessa mão-de-obra para a produção agrícola. Portugal insistia 

na escravização, mesmo depois da abolição legal na África em 1850. 

   

1.1.2 Portugal e as colônias da África: da Ditadura à Revolução dos Cravos 
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Com a independência do Brasil, em 1822, o Império Português voltou novamente às suas 

colônias, que foram expandidas com a ‘Partilha de África’ decorrente da ‘Conferência de 

Berlim12’, no final do século XIX, e também Timor-Leste e enclaves na Índia e na China 

(Macau). Mas agora, travando lutas com outros colonizadores europeus, conseguindo manter 

apenas as colônias de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 

das quais, já na metade do século XX, provinha grande parte dos dividendos de Portugal, a 

custas do sofrimento e espoliação dessas populações. Embora seja da tradição histórica africana, 

a luta por liberdade e a oposição ao domínio estrangeiro, isso nem sempre foi assim. No início 

da colonização, essas populações, mesmo contrárias à ocupação, não tinham forças suficientes 

para lutar, restando-lhes, apenas, submeterem-se aos seus desmandos.   

A Primeira Guerra Mundial marcou outro importante momento de Portugal, preocupado com o 

interesse da Alemanha sobre Angola e Moçambique, enviou, em meados de setembro de 1914, 

sua primeira expedição militar para as colônias, indício de uma próxima declaração de guerra. 

Teve início as divergências políticas, dividindo, cada vez mais, opiniões acerca da participação 

de Portugal, no conflito. A Grande Guerra firmou, assim, os destinos da Primeira República 

Portuguesa, a partir de 191413.  

Com o passar do tempo e os reflexos da Guerra, Portugal mergulhou num caos. Conflitos 

sociais, políticos e econômicos deflagraram uma crise sem precedentes. Revoltas surgiram por 

todos os lados, e o governo tinha que lidar, tanto com a insatisfação da população quanto com 

grupos políticos de oposição ao regime e à participação na guerra, além das divergências com 

a Igreja. O resultado não poderia ter sido outro; em abril de 1918, a 2ª Divisão do Corpo 

Expedicionário Português, ao afastar-se do campo de batalha para ser substituída, sofreu um 

ataque dos alemães e foi, praticamente, dizimada.  Consideraram este momento como o início 

                                                           

12 Realizada em 1884-1885. Reunindo os principais países na época, essa conferência traçou os limites territoriais 

que formavam a maioria das nações africanas atuais. Foi uma demarcação sem nenhum respeito às fronteiras 

naturais e sociais que marcavam os diferentes povos africanos. Após essa conferência é que de fato fala-se na Era 

Colonial da história da África. Entre 1885-1914, os europeus se apoderaram de 9/10 do território africano. Foi um 

período em que tiveram papel central seis países europeus, detentores da maior parte das novas colônias no 

continente: Inglaterra, França, Portugal, Bélgica, Itália e Alemanha. Em particular os dois primeiros citados. 

(HENRIQUES, 2000, p. 19). 

13 Informações sobre Portugal e a Grande Guerra estão disponíveis em:  http://www.infopedia.pt/$portugal-e-a-

primeira-guerra-mundial. Acesso em 21/05/2014. 

http://www.infopedia.pt/$portugal-e-a-primeira-guerra-mundial
http://www.infopedia.pt/$portugal-e-a-primeira-guerra-mundial
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do fim da participação portuguesa na guerra e da degradação moral de seus soldados: “O Corpo 

Expedicionário Português retirou-se para a retaguarda dos Aliados. Alguns efetivos integraram 

o exército inglês e outros foram utilizados como mão de obra para abrir trincheiras, o que foi 

desmoralizando, cada vez mais, os soldados lusitanos”. 

Com o final da Primeira Guerra Mundial, a situação de Portugal, que já era crítica, tornou-se 

insuportável, nos anos seguintes, culminando com o ‘Golpe de 1926’ que, fomentado pelas 

Forças Armadas, estabeleceu em Portugal a ‘Ditadura Militar’, da mesma forma que em outros 

países europeus. No entanto, os problemas políticos e econômicos continuaram aumentando o 

déficit orçamentário e a dívida externa do país. Foi em meio a esse turbilhão de acontecimentos 

que, em 1928, elegeram o presidente Óscar Carmona e nomearam António Oliveira Salazar, 

como ministro das Finanças, atribuindo-lhe a pasta das Colônias. Austeramente, reorganizou as 

finanças do país e estabeleceu sua política colonial, propondo o ‘Acto Colonial’14, que, nos 

Artigos 2º e 3º ‘Das garantias gerais’15 determina: 

Art. 2º É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função 

histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as 

populações indígenas que nêles se compreendam, exercendo também a 

influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente. 

Art. 3º Os domínios ultramarinos de Portugal denominam-se colónias e 

constituem o Império Colonial Português. 

Nesse sentido, foi possível prever o que estaria por vir. Salazar adquiriu poder e prestígio, sendo 

nomeado, em 1933, Presidente do Conselho. A partir de então, preparou uma ‘Nova 

Constituição’16, promulgada, em abril do mesmo ano, pondo fim à ‘Ditadura Militar’ e 

estabelecendo outra ditadura, designada ‘Estado Novo’, descrita por ele como “anticomunista, 

                                                           

14 [...] aprovado pelo Decreto nº 18.570 de 8 de Julho de 1930, foi, no fundo, o primeiro grande instrumento 

ideológico que marcou a política rectilínea ultramarina, sem desvio ao longo da sua governação: maior centralismo 

no Governo Nacional, agravamento das situações de discriminação, exploração e dominação a que a população 

indígena das colônias estava sujeita. Disponível em: www.cart1524.com/gouveia/estado.pdf. Acesso em 

25/04/2014. 

15 CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA REPÚBLICA PORTUGUESA, 1945, p. 61. 

16 Aprovada pelo Plebiscito Nacional de 19 de Março de 1933, a CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA, entrada em vigor em 11 de Abril do mesmo ano e modificada pelas leis nº 1:885, 1:910, 1:945, 

1:963, 1:966, e 2:009, respectivamente de 23 de Março, 23 de Maio de 1935, 21 de Dezembro de 1936, 18 de 

Dezembro de 1937, 23 de Abril de 1938 e 17 de Setembro de 1945. Coimbra: Coimbra Editora, 1945. 

http://www.cart1524.com/gouveia/estado.pdf
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antidemocrático, antiliberal e autoritário... uma ditadura da razão e da inteligência” (PAGE, 

2010, p. 261), e que durou 48 anos, também denominado ‘salazarismo’, tamanha a influência 

de Salazar sobre a sociedade portuguesa. Seus ideais políticos eram o ‘Protecionismo’17, o 

‘Corporativismo’18 e o ‘Colonialismo’19. Para divulgação de suas ideias e realizações, institui-

se o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), substituído, depois, pelo Serviço Nacional de 

Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI). Segundo Heloisa Paulo (1994, p.106),  

[esses órgãos ] Se destinavam à elaboração de uma determinada imagem tipo 

do “ser português”, que é construída a partir de uma gama de referências da 

chamada “cultura popular”, e reelabora dentro do ideário do regime, sem, 

contudo, deixar de ter em conta referenciais como as noções de ordem, 

cidadania e sociedade [...] Na propaganda oficial temos portanto a produção 

cultural “do”, e “para o”, “povo” [...] O regime procura, dessa forma, 

aproximar-se do “povo”, mostrar-se conhecedor de seus costumes e realidades.  

O Estado Novo foi um período bastante conturbado, em que os partidos foram abolidos, 

surgindo, assim, a ‘União Nacional’20, que legitimava a ditadura instalada. Muitos embates se 

sucederam, na tentativa de acabar com a ditadura, o que levou Salazar a criar organismos de 

Defesa do Estado, a saber: a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), que sufocava 

de maneira implacável, qualquer demonstração de insatisfação ao regime imposto, 

inviabilizando toda luta. Além da já existente Legião Portuguesa, grupo paramilitar ‘dos 

camisas castanhas’, essencial para a ascensão de Salazar ao poder, pelo ‘Partido Único’, foi 

concebida como instrumento de luta contra uma subversão, essencialmente de origem 

comunista, mas, também, de forma anarquista, onde a idade mínima para a adesão era aos 18 

anos (Jacques Georgel, 1985, p. 263); a Mocidade Portuguesa, fundada em 1936 e idealizada, 

de acordo com os exemplos fascistas, italianos e alemães, preparava os jovens, a partir dos dez 

anos de idade, para glorificar e exaltar a nação, foi uma das instituições caracterizadoras do 

Estado. No pensamento de Salazar (apud Georgel, 1985, p. 262-263): 

                                                           

17 Objetivava a proteção dos produtos portugueses, evitando a importação de produtos estrangeiros. 

18 Sistema político ou econômico no qual o poder legislativo é atribuído a instituições organizadas em corporações 

que representam grupos econômicos, industriais ou profissionais. 

19 Defendia a posição de que Portugal não tinha colônias, mas províncias ultramarinas. 

20 Frente partidária de apoio ao regime de Oliveira Salazar e de Marcello Caetano. 
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Abarca e enquadra toda a juventude, por forma a desenvolver integralmente 

suas capacidades físicas, a formação do seu carácter, a sua saúde moral e sua 

consciência cívica, bem como a dedicação à pátria tornada indiscernível do seu 

sentido da ordem, do gosto da disciplina e culto das virtudes cívicas e morais, 

de modo a prepará-la para a vida, para as grandes missões do futuro, para vir a 

ser a elite e o motor da nação. 

E, finalmente, a censura estatal, controladora de todo meio de divulgação e comunicação, 

publicações periódicas, emissões de rádio e televisão, fiscalização de publicações não 

periódicas, nacionais e estrangeiras, protegendo a doutrina e ideologia do Estado Novo e 

defendendo a moral e os bons costumes, da sociedade portuguesa.  

Em junho de 1933, Oliveira Salazar, em seu discurso na I Conferência de Governadores, 

afirmou serem as colônias portuguesas, parte do território português, e, portanto, “com o mesmo 

critério de nação, agregado social diferenciado, independente, soberano, estatuindo, como 

entende, a divisão e organização do seu território, sem distinções de situação geográfica, que 

nós consideramos, administramos, dirigimos as colónias portuguesas [...]” (Antologia Colonial 

Portuguesa, 1956, p. 331). Nas palavras de Salazar (p. 332-333), a relação entre Portugal e as 

colônias era de perfeita harmonia, ou seja: 

Entre nós constituimos a variedade da unidade, campo de trabalho comum nas 

condições definidas pelas conveniências de todos; perante os outros países 

somos simplesmente a unidade, um só e o mesmo em toda parte [...] 

Respeitando a nacionalidade das pessoas e os frutos particulares do seu 

trabalho, ninguém poderia supor que vemos aí alguma limitação à soberania de 

Estado Português; não poderíamos prescindir de sermos nós quem define o 

interesse comum e marca as posições que devem ser tomadas para a perfeita 

realização dos nossos fins.  

Entretanto, por mais que Salazar tentasse passar a ideia de que tudo decorria em perfeita 

harmonia, a realidade mostrou-se perturbadora. “A primeira grande manifestação contra 

Salazar realizou-se em 1934, na Marinha Grande, centro de indústria vidreira” (PAGE, 2010, 

p. 262), os protestos continuaram e várias greves foram deflagradas, oficiais do exército 

também tentaram derrubá-lo, mas foi tudo em vão deixando-o apenas mais determinado a 

manter-se no poder. Construiu a “prisão do Tarrafal, um campo de concentração no arquipélago 

de Cabo Verde” (p.263). Embora a pena de morte já não existisse em Portugal, a prisão do 

Tarrafal funcionava, da mesma forma, em condições insuportáveis, tanto que a maioria dos que 

lá chegavam morriam, no primeiro ano. 
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A essa altura, Salazar parecia inatingível e, mesmo com a deflagração da II Guerra Mundial, 

conseguiu fortalecer sua base de apoio. “Tinha feito um esforço enorme para distanciar – em 

matéria de propaganda interna – o Estado Novo, não só do nazismo, de que era na verdade 

distinto, mas também do fascismo do resto do Sul da Europa” (PAGE, 2010, p. 264), já que: 

[...] a sua preocupação é preservar o regime e manter o império. Qualquer 

pequeno descuido pode pôr em perigo o Estado Novo ou a própria 

independência nacional. [...] Neutral, Portugal não deixou por isso de sentir 

consequências do conflito, ao nível social, político e económico21.  

Mesmo assim, e diante de protestos dos opositores ao regime, a situação econômica, que havia 

declinado, voltou a se estabilizar, e o país, a se desenvolver. Com o fim da Guerra, ficou claro 

o apoio do povo português aos ingleses, e o anseio pelo fim do regime salazarista. “As ruas de 

Lisboa e de outras cidades do país encheram-se de multidões de pessoas agitando bandeiras 

inglesas e americanas, aclamando a vitória dos aliados e gritando palavras de ordem anti-

regime”. (PAGE, 2010, p. 273). Salazar, sentindo que a situação poderia ficar difícil, percebeu 

que era preciso reagir. “Reconhecendo a força do sentimento contra a ditadura, prometeu 

eleições livres, ‘tão livres como na Inglaterra livre’” (p. 273). Logo em seguida, mudou de ideia, 

por acreditar que os princípios ingleses não cabiam aos portugueses. 

Ciente do crescimento das lutas de oposição, Salazar endureceu sua postura de mobilização e 

opressão a todos que, de alguma forma, se opunham à sua governança: 

Enquanto a coligação antifascista formava seu Movimento de Unidade 

Democrática, Salazar dirigia a modernização e o alargamento do âmbito da 

polícia política [...] prender não apenas os que eram conhecidos pela luta travada 

contra o regime, mas também aqueles que, no futuro, o poderiam vir a fazer 

(PAGE, 2010, p. 273).  

Mesmo com a repressão e sofrendo derrotas, o Movimento de Unidade Democrática continuou 

lutando contra os desmandos da administração. Lamentavelmente, não conseguiram a 

realização de eleições livres e Salazar convocou, em 1952, eleições gerais. Como não houve 

candidato de oposição, foi eleito Henrique Galvão22, um de seus protegidos que, logo depois, 

                                                           

21 Portugal e a Segunda Guerra Mundial (1940-1946) – Crónica do Século (I) Episódio 6 de 13. Disponível em 

http://www.rtp.pt/programa/tv/p3933/e6. Acesso em 30/06/2014. 

22 Jovem oficial do exército, Henrique Galvão tinha atingido a patente de capitão, sendo, depois, transferido para 

o serviço colonial. (PAGE, 2010, p. 274) 

http://www.rtp.pt/programa/tv/p3933/e6
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foi nomeado “inspetor superior da Administração Colonial” (PAGE, 2010, p. 274). 

Infelizmente, ao visitar Angola e Moçambique, constatou uma situação exatamente contrária 

ao que apresentava Salazar. Decepcionado, fez um relatório a ser divulgado na Assembleia 

Nacional, em que descreve “a degradação humana e o cinismo oficial que se lhe tinham 

deparado” (p. 275), e que foi imediatamente confiscado, pela Polícia Internacional de Defesa 

do Estado. 

A situação lastimável a que estavam submetidas aquelas populações, foi suficiente para 

transformar Henrique Galvão, no mais forte opositor a Salazar, com campanhas acirradas contra 

a administração ditatorial, tornou-se um dissidente do regime, constantemente perseguido. Foi 

preso pela polícia política, adoeceu, foi hospitalizado e conseguiu fugir. Sua luta tomou força 

e, em janeiro de 1961, “o Santa Maria, um paquete de luxo e orgulho da marinha mercante 

portuguesa, havia sido tomado de assalto [...] Vários dos oficiais, rapidamente, mudaram de 

lado e puseram-se ao lado dos assaltantes” (PAGE, 2010, p. 276-277).  

Diante dessa situação, e sem o apoio que esperava dos países amigos, contra Henrique Galvão, 

o poder de Salazar começou a estremecer e, na tentativa de se impor, reafirmou a atuação da 

polícia política, “considerando o ensino, sobretudo o de nível universitário, como inimigo 

oculto. Milhares de estudantes foram excluídos dos cursos universitários e enviados para a 

África, como milicianos, a fim de ajudarem a reprimir as revoltas nas colónias” (PAGE, 2010, 

p.278). Entretanto, suas atitudes o distanciou cada vez mais, de seus antigos aliados “No 

estrangeiro a ideia que se tinha de Salazar mudou radicalmente. O esteio da civilização, 

enfrentando sozinho a tomada de Portugal por parte dos soviéticos, era agora olhado como um 

tirano isolado e humilhado” (p.278).  

Diversos acontecimentos se sucederam, mudando os rumos do Estado Novo: a intervenção da 

Anistia Internacional, na libertação de jovens estudantes universitários detidos em diversas 

prisões, por Lisboa; o retorno do grande líder comunista Álvaro Cunhal, fugitivo de uma cela, 

fortemente guardada; o exílio, no Brasil, do general Humberto Delgado, e a tentativa frustrada 

de golpe militar, contra Salazar, liderada pelo então ministro da Defesa, Botelho Muniz, 

provocando, ainda mais, a ira de Oliveira Salazar e a repressão cruel da polícia política, seu 

grande sustentáculo, mas, que não duraria muito mais, “uma nova geração de oficiais, tendo 

embora participado nas repressões, começava a discutir, entre si, quanto mais tempo se poderia 
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ou deveria tolerar que a opressão sobrevivesse, tanto em Portugal continental, como nos 

territórios ultramarinos” (PAGE, 2010, p.279). 

A chamada Guerra Colonial ou Guerra do Ultramar, teve início em 1961 e estendeu-se, até 

1969, com o fortalecimento dos movimentos pela independência dos territórios ultramarinos. 

A luta armada contra o domínio português teve seu ponto de partida em Angola, quando, em 

fevereiro de 1961, o Movimento Popular e Libertação de Angola (MPLA)23 atacou a prisão de 

São Paulo, em Luanda, e uma esquadra da polícia, culminando com a morte de soldados. E, no 

norte do território, a União das Populações de Angola (UPA), dedicada à guerrilha rural, 

promoveu diversos ataques contra a população branca. Na sequência, ocorreram massacres, 

também nas regiões de São Salvador e Dembos, e nos distritos coloniais de Luanda, Kwanza 

Norte e Uíge. Em Angola, fazendas, postos administrativos e da polícia foram destruídos e 

cerca de 1200 brancos e 6000 negros foram mortos.  

O exército português lutou contra a UPA, durante oito meses. Nessa altura dos acontecimentos, 

a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP), criada por 

iniciativa do MPLA, o Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e 

da Liga de Goa, reuniu-se em Casablanca (Marrocos), de 18 a 20 de abril, com o objetivo de 

coordenar os esforços dos movimentos nacionalistas e estabelecer os meios efetivos para a luta 

contra o colonialismo português. Os resultados dessa organização, rapidamente começaram a 

aparecer, quando a Fortaleza de Ajudá, passou para o atual Benim, primeiro território 

ultramarino a sair do domínio de Portugal, no século XX; ocorreu a invasão de Goa, Damão e 

Diu pelo exército indiano, situação inaceitável para Salazar, mas, os soldados se negaram a 

lutar, marcando o fim do domínio português, na Índia24. 

Foi criada, em 1962, a Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN), organização de ideais 

comunistas e de luta amada, possuía uma emissora de rádio clandestina, fundamental na luta 

contra o colonialismo português. No norte de Angola, os indígenas foram obrigados, pelos 

portugueses, a abandonarem suas terras e ficaram confinados em novas aldeias sob o controle 

                                                           

23 Movimento apoiado pela União Soviética e por Cuba. 

24 Para aprofundar nos acontecimentos históricos desse período, informações mais detalhadas estão disponíveis no 

site www.dw.de/cronologia-1961-1969-inicio-da-guerra-colonial-e-viragem-no-destino-das-colónias/a-

17280932. Acesso em 20/06/2014. 

http://www.dw.de/cronologia-1961-1969-inicio-da-guerra-colonial-e-viragem-no-destino-das-colónias/a-17280932
http://www.dw.de/cronologia-1961-1969-inicio-da-guerra-colonial-e-viragem-no-destino-das-colónias/a-17280932
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dos militares. Nos anos seguintes, a ação foi propagada noutras colônias. E, diante da 

intransigência do regime português, a luta armada alcançou a Guiné-Bissau, com um ataque do 

Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) ao quartel de Tite, no 

sul do país. No início de 1964, as tropas portuguesas tentaram recuperar seus domínios e a Ilha 

de Como tornou-se um dos símbolos da luta do PAIGC, numa batalha que durou 72 dias, com 

vitória dos guerrilheiros. 

Em Moçambique, a luta armada teve início em setembro de 1964, num ataque a Chai em Cabo 

Delgado, promovido pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), guerrilha que já 

tinha iniciado suas atividades políticas, entre os Macondes, etnia de religião animista25 que 

ocupa aquela região. No entanto, a Organização da Unidade Africana (OUA) legitimou apenas 

a MPLA, como representante do povo de Angola, disponibilizando apoio logístico e 

diplomático, o que possibilitou aumentar sua zona de influência, abrindo a Frente Leste. Já a 

Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) atuava no norte do país, junto à fronteira 

com o Zaire. Ainda em 1964, foi concebida, em Genebra, a Ação Socialista Popular (ASP), 

elegeram Mário Soares como secretário-geral. A PIDE continuava atuando, com muita firmeza. 

Assassinaram o general Humberto Delgado, que regressou, clandestinamente a Portugal, com 

a intenção de planejar um novo golpe, contra o regime de Salazar. 

Com a propagação da guerra, órgãos da Organização da Nações Unidas (ONU) reconheceram 

a legitimidade das lutas de libertação nacional, e tentaram bloquear o fornecimento de armas a 

Portugal, por parte dos Estados membro. Sentindo os efeitos da pressão que vinha sofrendo, de 

todos os lados, após os confrontos em Macau entre o Exército português e manifestantes 

apoiados pelo Governo da República Popular da China, Salazar cedeu e aceitou as 

reivindicações de Pequim, libertando todos os presos políticos, e proibindo, no território, 

atividades do Governo de Taiwan, reconhecendo a soberania chinesa. 

                                                           

25 De acordo com o dicionário online português: Animismo – s.m. Filosofia. Ideologia ou crença de acordo com a 

qual todas as formas identificáveis da natureza (animais, pessoas, plantas, fenômenos naturais etc) possuem alma. 

Disponível em www.dicio.com.br. Acesso em 21/06/2014.  

http://www.dicio.com.br/
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Já em 1968, Salazar, aos 79 anos, sofreu um acidente26 e, doente, foi afastado do Governo, 

vindo a falecer em 1970. Em seu lugar, assumiu Marcelo Caetano, antigo ministro das Colônias 

e fiel aos princípios do Estado Novo. Surgiu a esperança de uma possível solução para a Guerra 

nas Colônias, mas não houve mudanças significativas. Em fevereiro do ano seguinte, foi 

assassinado na Tanzânia, Eduardo Mondlane, um dos fundadores da FRELIMO. Embora sua 

morte nunca tenha sido esclarecida, acreditava-se em mais um ato da PIDE, que passou a se 

chamar Direção Geral de Segurança (DGS). Ao contrário de Salazar, que nunca saiu da Europa 

durante seu governo, Marcelo Caetano visitou Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A Ação 

Nacional Popular (ANP), venceu as eleições para a Assembleia Nacional e Caetano pregava a 

manutenção das colônias, recusando-se a negociar com os movimentos de independência. 

Entretanto, mesmo a Ala Liberal tendo se afastado da Assembleia Nacional, manteve os 

esforços, no sentido de desacreditar a política marcelista. 

Os jovens, principalmente os universitários, que se sentiam vitimados pela guerra, deram início 

ao movimento de resistência ao sistema colonial. A Ação Revolucionária Armada (ARA) e as 

Brigadas Revolucionárias (BR) organizaram ataques não armados, principalmente, contra a 

logística portuguesa da guerra colonial. Com o declínio econômico em Portugal, agravado pela 

continuidade da guerra e pela crise mundial de 1973, grande parte da sociedade em dificuldade 

financeira aderiu aos grupos de contestação. O regime caminhava para o fim, pois perdeu o 

apoio de quase toda a sociedade, inclusive das forças armadas e de membros do clero. A solução 

era derrubar a ditadura, ação que coube a oficiais do exército, com apoio dos chefes superiores, 

organizados clandestinamente, no Movimento das Forças Armadas (MFA), que tinha como 

lema: Democratizar, Descolonizar e Desenvolver (os três “D”)27. 

                                                           

26 Em princípio de Setembro de 1969, Salazar cai de uma cadeira de repouso no Forte de São João do Estoril, bate 

com a cabeça no chão e é operado de um coagulo de sangue no cérebro. Em 16, é vítima de uma hemorragia 

cerebral, que o torna definitivamente incapaz. (CARVALHO, Otelo S. de. 1998, p.58). 

27Criada por José Medeiros Ferreira (doutor em Ciência Política pela universidade de Genebra e que viria a ser 

ministro dos Negócios Estrangeiros do I Governo Institucional), a ideia dos três “D” foi apresentada em Abril de 

1973, ao Congresso da Oposição Democrática, em Aveiro, em sua tese denominada “Da necessidade de um plano 

para a Nação”, que propunha o seguinte:   

1- O País “tem de impor urgentemente uma política de descolonização”, pois, estando “paralisado o regime perante 

o problema colonial, não o pode estar o País”. Essa política deveria ser conduzida de modo a proporcionar aos 

novos países um reforço de soberania, “proporcionando-lhe as condições para a diminuição das influências tecidas 

no período de guerra e que possam revelar-se contrárias aos interesses dos territórios em questão”. E alertava para 
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Finalmente, em 25 de abril de 1974, chegou ao fim a ditadura Salazarista, os militares da MFA, 

com o apoio da população, seguiram rumo à sede do governo em Lisboa. As guarnições 

militares renderam-se e aliaram-se aos militares da MFA, na chamada Revolução dos Cravos. 

Foi o fim do regime, numa revolução pacífica e não-sangrenta. Apenas a polícia política ainda 

resistia. Marcelo Caetano foi deposto e fugiu para o Brasil. O general António de Spínola 

assumiu a presidência de Portugal e a população saiu às ruas para comemorar o fim da ditadura, 

distribuindo cravos aos soldados rebeldes, como forma de agradecimento. 

 
Figura 1 - Revolução dos Cravos 

Fonte: Domínio Público 

 

                                                           
o facto de “vários países” poderem vir a tirar vantagens de um enfraquecimento, “mesmo que temporário”, da 

dominação portuguesa nas colónias.  

2- A descolonização “trará problemas de reajustamento interno quer no que diz respeito às atividades económicas, 

quer no que diz respeito à relação de forças entre as classes”. Pelo que, “num projecto profundo de descolonização, 

deve estar presente aquele de socializar Portugal”, no sentido de “avanço das estruturas socializantes e não do 

regime socialista”. Depois, o autor considerava o desenvolvimento económico “tarefa tão importante para a 

comunidade portuguesa como a defesa militar e, assim como este não se delega em particulares, aquele não pode 

estar a estes sujeito”. Pelo que “devem os particulares operar no âmbito definido pela Nação”.  

3- A grande “união dos Portugueses” só se poderá fazer, “em torno da conquista das principais liberdades 

democráticas”. Elas são “um elemento ideológico fortíssimo que tem expressão nacional e é interclassista”, pelo 

que Medeiros Ferreira considerava que “nenhum plano para a Nação” poderia “ladear este problema propriamente 

político”. (BARROSO, 1995, p. 51-53). 
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Figura 2 - Revolução dos Cravos 

Fonte: Domínio Público 
 

Com o fim da ditadura em Portugal, intensificaram-se as lutas pela independência das colônias 

da África. Em 1974, os portugueses assinaram o “Acordo de Alvor”, reconhecendo a 

independência de Angola, a partir de 1975, quando um governo de transição formado pelo 

MPLA, União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e FNLA assumiu o 

poder, mas as divergências entre eles culminaram com uma guerra civil. Com o apoio de Cuba, 

em 1976 o MPLA, liderado pelo poeta Agostinho Neto, derrotou a UNITA e a FNLA. Em 1975, 

diante da incessante luta da FRELIMO, Portugal reconheceu, também, a independência da 

República Popular de Moçambique. Guiné-Bissau teve sua independência assegurada, ainda 

em 1974, e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em 1975.  Esses novos governos declararam a 

oficialidade da língua portuguesa e, juntos formaram, em 1979, o grupo dos Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

 

1.2 MOÇAMBIQUE PÓS-INDEPENDÊNCIA 

 

Embora as ex-colônias portuguesas da África sejam, hoje, países independentes, em algumas 

delas os conflitos se arrastaram por muito mais tempo e as divergências políticas alimentaram 

as guerras civis, num processo difícil e sangrento.  
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Sendo nosso centro de estudos um romance que retrata condições de vida dos moçambicanos, 

traçamos, a seguir, breve panorama histórico de Moçambique do período pós-independência 

aos dias atuais. Em Moçambique, depois de mais de uma década da guerra de libertação, 

finalmente, a FRELIMO constituiu um Governo liderado por Samora Machel, sendo 

empossado como o primeiro presidente da República de Moçambique. A partir de então, 

implementou várias medidas para restituir ao povo moçambicano os direitos que lhes foram 

usurpados ou negados28.  

Entretanto, a guerra civil que se instaurou em 1976, entre a FRELIMO e a Resistência Nacional 

Moçambicana (RENAMO), esta financiada pela Rodésia e, posteriormente, pela África do Sul, 

foi outro grande obstáculo. Marcada por intensas lutas que assolaram o país, deixou um rastro 

de um milhão de mortos, em combates e de fome, inúmeros amputados, vítimas das minas 

terrestres e milhões de civis retirados de suas regiões. Entre as várias fracassadas tentativas de 

negociação de paz, somente em 1992 assinaram o Acordo Geral de Paz, pondo fim ao conflito 

de quase duas décadas, que teve como saldo um legado de miséria e desolação a ser superado 

para que o povo moçambicano tivesse a possibilidade de se reconstruir. Com o apoio da ONU, 

realizou-se, em 1994, as primeiras eleições multipartidárias. A FRELIMO foi a grande 

vencedora, e Joaquim Chissano eleito para Presidência da República. 

Nas duas décadas seguintes, Moçambique passou por grandes transformações, a população 

pôde vislumbrar um renascimento. Foi indicado Pascoal Mocumbi como Primeiro-Ministro, 

responsável por levar o país à reconstituição econômica e social, além de encabeçar o processo 

de reintegração dos guerrilheiros da RENAMO. Em 1995, firmou, com o Banco Mundial e o 

FMI, um acordo para a implementação de reformas económicas e de redução da pobreza, desse 

modo Moçambique passou a ser membro da Commonwealth29. 

Outro marco importante na história moçambicana aconteceu em 1996, quando o país integrou 

à Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), criada também em 1996, 

                                                           

28 Mais informações a respeito das primeiras medidas da administração de Samora Machel, estão disponíveis em: 

http://www.dw.de/momentos-de-instabilidade-pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique-uma-cronologia/a-

16912568 . Acessos em 13,14 e 15 de agosto/2014 e 8 de setembro/2014. 

29Commonwealth é uma organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes. Todos 

as nações membros da organização, com exceção de Moçambique e Ruanda, faziam parte do Império Britânico. 

http://www.dw.de/momentos-de-instabilidade-pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique-uma-cronologia/a-16912568
http://www.dw.de/momentos-de-instabilidade-pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique-uma-cronologia/a-16912568
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constitui-se como “o foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, 

da concentração político-diplomática e da cooperação entre seu Membros” tais como: Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, 

juntamente ou não com outras línguas nacionais, além daqueles em que a língua portuguesa é 

língua de uso, como é o caso, entre outros, de Goa (Índia) e Macau (China). (cf. Brito e Bastos, 

2006, p. 73). 

Embora, o país estivesse tentando seguir adiante após o acordo de paz de 1992, as divergências 

entre FRELIMO e RENAMO continuaram. Entre os anos 1998 e 2001, os conflitos políticos se 

intensificaram, irregularidades nas eleições foram apontadas, a RENAMO não aceitou os 

resultados, promoveu manifestações pelo país, com inúmeros manifestantes mortos em 

confronto com a polícia. Opositores foram detidos na cadeia de Montepuez, na província de 

Cabo Delgado e, muitos também morreram. A falta de entendimento entre o Presidente Joaquim 

Chissano e Afonso Dhlakama constitui o maior entrave na busca por uma solução que ponha 

fim nesses desentendimentos.  

Não bastasse todos os confrontos políticos, Moçambique, vem sofrendo tanto com a fome, a 

miséria, quanto com chuvas e com períodos de seca grave. Em 2000, foi devastado pelas 

chuvas, grandes cheias destruíram todo o sul do país, obrigando a população a abandonar as 

suas regiões, e o pouco que lhes restavam. Também padece com a grande incidência, em todo 

o país, de doenças endêmicas e epidêmicas, tais como: malária, cólera, dengue, febre amarela, 

gripe suína e as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), principalmente a AIDS, matando 

em torno de cem mil pessoas por ano (sendo que, segundo informações da ONG Médicos Sem 

fronteiras (MSF), cerca de metade dessas vítimas tinham entre 30 e 44 anos), resultado de um 

sistema de saúde precário, da falta de informação e de recursos financeiros. Em várias partes 

do mundo, nações, instituições e pessoas se unem em campanhas de ajuda humanitária não só 

para Moçambique, mas para diversos países africanos. 

Além de ter que lidar com todas os problemas sociais e as intempéries naturais, o governo, 

liderado pela FRELIMO, e a RENAMO, de Afonso Dhlakama, não conseguem chegar a 

nenhum consenso. No entanto, mesmo com todas as dificuldades decorrentes dessa condição 

conflituosa, observamos que no período de 2000 até 2011, o governo, com o apoio de países 

aliados, conseguiu investimentos e promoveu ações capazes de trazerem algum 
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desenvolvimento para Moçambique e amenizar a situação de miséria a que a população está 

exposta. 

Em 2012, após 21 anos do acordo de paz em Moçambique, a situação entre a FRELIMO e a 

RENAMO se tornou insustentável depois de divergências sobre a formação da Comissão 

Nacional de Eleições (CNE). Em outubro, Afonso Dhlakama, retornou à antiga base do partido, 

a Casa Banana, em Satunjira, na zona de Gorongosa, centro de Moçambique, de onde declarou 

o fim do acordo de paz. Teve início as negociações entre o Governo e a RENAMO, mas, 

fracassaram. Começaram, em abril de 2013, os ataques armados e, à medida que não chegavam 

a um consenso, crescia a violência.  

Cansados da onda de violência que assolava várias partes do país, o povo saiu às ruas das 

cidades de Maputo, Beira e Quelimane, em manifestação contra o Governo e o estado de guerra 

e a favor da paz. A FRELIMO, no poder desde a independência, tem agora que enfrentar a 

insatisfação declarada da população. Mesmo assim, continuou uma caçada aos líderes e 

guerrilheiros da RENAMO, principal partido de oposição ao Governo. Diante da negativa de 

Afonso Dhlakama, em negociar sem mediação estrangeira, confrontos entre o exército e a 

guerrilha resultaram em mortes e prisões, de ambos os lados. 

Ainda que sem a participação da RENAMO no processo eleitoral, as eleições aconteceram no 

dia 20 de novembro de 2013, sem maiores problemas, com vitória da FRELIMO, que se 

mantém no poder há 38 anos, mas se vê, também, diante do crescimento e fortalecimento do 

Movimento Democrático de Moçambique (MDM), partido de oposição criado em 2009, 

liderado por Daviz Simango, a partir de uma dissidência da RENAMO. 

Com a continuidade dos confrontos, parceiros de Moçambique como a União Européia (UE) e 

o Japão se juntaram pedindo um final pacífico para os conflitos. Entretanto, as negociações em 

nada avançaram. Parecia um imbróglio difícil de resolver, e quem sofria era a população de 

civis, que se encontrava encurralada, à mercê dos ataques por militares fortemente armados e 

da intransigência dos dirigentes, tanto do Governo (FRELIMO) quanto da RENAMO. 

Somente depois de quase um ano e meio de conflitos, em 24 de agosto de 2014, o Governo e a 

RENAMO chegaram a um entendimento para o fim dos confrontos militares no país, num 
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documento assinado pelo Presidente Armando Guebusa e o líder Afonso Dlakhama, na 

presença de observadores internacionais30. 

                                                           

30 Mais dados sobre os confrontos, ocorridos entre 2012 e 2014, e o acordo de paz, firmado entre FRELIMO E 

RENAMO, podem ser verificados no site http://www.dw.de/momentos-de-instabilidade-pol%C3%ADtica-em-

mo%C3%A7ambique-uma-cronologia/a-16912568 . Acessos em 13,14 e 15 de ago /2014 e 8 de set/2014. 

http://www.dw.de/momentos-de-instabilidade-pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique-uma-cronologia/a-16912568
http://www.dw.de/momentos-de-instabilidade-pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique-uma-cronologia/a-16912568
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CAPÍTULO 2 

MOÇAMBIQUE, PAÍS MULTICULTURAL E MULTILINGUÍSTICO 

 
Se quiseres me conhecer, 

Estuda com olhos de bem ver 

Esse pedaço de pau preto 

Que um desconhecido irmão maconde 

De mãos inspiradas 

Talhou e trabalhou em terras distantes lá do norte. 

... 

Se quiseres compreender-me 

Vem debruçar-te sobre a minha alma de África,  

Nos gemidos dos negros dos cais 

Nos batuques frenéticos do muchopes 

Na rebeldia dos machanganas 

Na estranha melodia se evolando 

Duma canção nativa noite e dentro. 

 

Noémia de Souza (1958)31 

 

 

2.1 MOÇAMBIQUE: ASPECTOS DE SUA MULTICULTURALIDADE 

 

Localizado na Costa oriental da África, Moçambique limita-se ao norte com a Tanzânia, a 

noroeste com o Malauí, a oeste com a Zâmbia e o Zimbábue, a sudoeste com a África do Sul e 

Suazilândia, sendo banhado a leste pelo oceano Índico. A capital é Maputo (antiga Lourenço 

Marques), principal cidade do país. 

 

Figura 3 – Localização de Moçambique no continente africano - Fonte: http://www.mozambiqueembassy.ch 

                                                           
31 Noémia de Souza (1926-2003), poetisa e jornalista moçambicana. Versos do poema Se me quiseres conhecer. 

In notícia, 07/03/1958, página “Moçambique 58”. Disponível em: 

https://palavrastodaspalavras.wordpress.com/2009/05/19/se-me-quiseres-conhecer-poema-de-noemia-de-souza-

mocambique/. Acesso em 15/05/2015.  

http://www.mozambiqueembassy.ch/
https://palavrastodaspalavras.wordpress.com/2009/05/19/se-me-quiseres-conhecer-poema-de-noemia-de-souza-mocambique/
https://palavrastodaspalavras.wordpress.com/2009/05/19/se-me-quiseres-conhecer-poema-de-noemia-de-souza-mocambique/


41 

    

  

Dotado de multiplicidade cultural, étnica e linguística, legado dos primeiros habitantes dessas 

terras, ancestrais dos povos Khoisan32, caçadores-coletores, seguidos, séculos mais tarde, pelos 

Bantu33, povos falantes da língua Bantu, que migraram do Norte por meio do vale do Rio 

Zambeze, avançando para os planaltos e áreas costeiras. Eram exímios agricultores, ferreiros, 

oleiros e tecelões; a estrutura familiar era simples, baseada nas linhagens, em que se 

reconheciam a figura de um chefe - característica que ainda hoje é mantida em várias regiões 

do país - e dos invasores que, paulatinamente, ocuparam essas terras e perduraram durante 

séculos de dominação e imposição das línguas, tradições e costumes. 

Por sua localização estratégica, às margens do Oceano Índico, a Ilha de Moçambique, tornou-

se principal porto para as embarcações que chegavam e partiam rumo à Ásia, incrementando, 

também, o comércio local, primeiro com os árabes, depois com os indonésios, indianos e 

chineses e, já no século XVI, com os portugueses.  

Esse caldeamento entre a população local, pertencente ao grande grupo dos Bantu, e os 

dominadores resultou numa intensa movimentação comercial e geográfica, gerando novas 

comunidades, inúmeras etnias, a saber: ao norte os Suahilis, os Macuas-Lomués, os Macondes, 

e os Ajauas, ao sul os Chonas, os Agonis, os Tsongas, os Chopes e os Bitongas, além dos 

Indianos e, uma grande diversidade cultural e linguística, que se distingue entre os dois lados 

do país. Todas essas populações estão divididas de norte a sul de Moçambique, em onze 

províncias: Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, 

Gaza, Província de Maputo e Cidade de Maputo.  

Na cultura moçambicana destacam-se as artes plásticas (escultura e pintura, inclusive em tecido 

– técnica batik), a dança, a música, a literatura e a presença enraizada das tradições familiares 

e religiosas dos antepassados. 

Nas artes plásticas vale ressaltar os exímios escultores Macondes, conhecidos por esculpirem 

no “pau preto” (o ébano), embora o artesanato em geral seja bastante representativo em 

Moçambique. 

                                                           
32Khoisans ou Bosquímanes, foram os primeiros habitantes das terras moçambicanas. 

 
33Bantu, povos falantes da língua Bantu, habitantes de Moçambique e, ocupam quase a totalidade da África a Sul 

do Sahara. 
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Figura 4: Artesão e escultura Maconde 

Fonte: http://terrasdemozambique.wordpress.com/tag/acherinas 

 

Na pintura, existem grandes artistas que superaram barreiras e, desde o início do século XX, 

retratam em tela suas experiências de luta e de vida nas diversas regiões de Moçambique. Entre 

eles têm reconhecimento internacional as obras de: Malangatana, Bertina Lopes, Shikhani, 

Chissano, Olbino e muitos outros.  

 
Figura 5: O artista plástico e poeta Malangatana (1936-2011) 

Fonte: www.mec.gov.mz. Imagem disponível em Domínio público 

 

 
Figura 6: “Olhos brancos de farinha de milho”, 1965, óleo sobre tela de Bertina Lopes 

Fonte: ma-schamba.com/tag/bertina+lopes 

http://terrasdemozambique.wordpress.com/tag/acherinas
http://www.mec.gov.mz/
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A produção têxtil é outra tradição Moçambicana de fama internacional, como as coloridas 

Capulanas, de origem Tsonga, um dos símbolos da identidade feminina moçambicana, e os 

tecidos pintados com a técnica Batik. 

 
Figuras 7 e 8: Tradicionais Capulanas e mulher típica da região rural, usando Capulana 

Fonte: escapismogenuino.com/as-capulanas-de-mocambique/ 

 

 
 

Figura 9: Batik – técnica de pintura em tecido 

Fonte: www.mmo.co.mz 

 

Para as populações moçambicanas, dançar e cantar são parte da essência humana; é, a bem 

dizer, celebrar a vida e a morte. Todas as regiões têm as suas danças específicas, representações 

típicas das tradições, principalmente religiosas de cada etnia. São danças que celebram os rituais 

de iniciação, rituais de passagem, rituais de celebração das colheitas, de celebração dos 

casamentos, de celebração da morte e muitas outras, que nos dias atuais acontecem 

normalmente nas regiões rurais, sempre acompanhadas por músicos e instrumentistas.  

http://www.mmo.co.mz/
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Os tambores são os instrumentos mais usados no acompanhamento dessas danças. As mais 

populares são: a dança Mapiko, a dança Lingundumbwe, a dança Tufo, a dança N’Sope, a dança 

Tahura, a dança Tamadune, a dança Nhau ou Nyau, a dança Maulide, a dança Massave, e a 

dança Niketche. 

No interior do país encontram-se pequenos grupos musicais, que procuram manter vivas as 

tradições folclóricas. Nas cidades, embora a música acompanhe os ritmos atuais do ocidente, 

os músicos procuram aliar modernidade às tradições, onde buscam suas influências e criam uma 

nova música moçambicana. O principal ritmo musical em Moçambique é a Marrabenta34, com 

características folclóricas e de outros ritmos moçambicanos como a Magika, Ximgobela e 

Zukuta35.  

São destaques da música moçambicana: o guitarrista Jimmy Dludlu, as cantoras Neyma, Dama 

do Bling, Julia Duarte, Anita Macuácua, Noémia, Lizha James, a happer Iveth, o rapper 

Azagaia, Duas Caras, Flash Ency, entre outros36. 

Quantos às tradições literárias de Moçambique, trataremos no Capítulo 4, dessa dissertação: 

Niketche: uma história de poligamia em foco. 

As práticas espirituais ancestrais, traço representativo das tradições moçambicanas, com a 

modernização na vida urbana, foram perdendo lugar, e hoje são praticadas por poucos, 

notadamente em localidades das zonas rurais e em famílias chefiadas por homens. 

As diferenças culturais entre o norte e o sul de Moçambique são mais visíveis nas relações 

familiares, principalmente nas questões de gênero. Estudos realizados pelo Chr. Michelsen 

International (CMI) sobre Género e Pobreza em Moçambique, em relatório publicado em 

outubro de 201037, revelam que as diferenças entre homens e mulheres têm grande impacto 

                                                           

34 “A Marrabenta surgiu nas décadas de 30 e 40; ritmo urbano de origem do Sul do país. O nome Marrabenta 

provem de rebenta, associada a dançar em excesso”. Disponível em: http://www.buala.org/pt/palcos?page=7. 

35 Ritmos musicais de Moçambique que foram se transformando até se tornarem a Marrabenta. 

36 As informações sobre os gêneros musicais e os artistas moçambicanos, estão disponíveis nos sites: 

https://delagoabayworld.wordpress.com, http://mbila.blogspot.com.br/. Acesso em 14/05/2015.    

37 O estudo realizado pelo Chr. Michelsen Institute (CMI), da Noruega, sobre Gênero e Pobreza em Moçambique 

teve relatório publicado em outubro de 2010, volume 9, nº 6. Disponível em: 

http://www.buala.org/pt/palcos?page=7
https://delagoabayworld.wordpress.com/
http://mbila.blogspot.com.br/
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social e econômico no país. As mulheres, desde os tempos tribais, sempre foram expostas a 

situações de vida humilhante e sob estado de submissão, as responsabilidades domésticas 

recaem sobre elas, a carga excessiva de trabalho, a falta de condições de saúde e precariedade 

da educação, além da violência doméstica e abuso sexual.  

São problemas que, desde a independência, o governo vem tentando resolver, criando políticas 

que mudem tais condutas. Entretanto, sendo Moçambique um país arraigado às tradições, 

associado ao alto nível de pobreza e as relações de poder, essas ações se desenvolvem muito 

lentamente. 

As mudanças sociais ocorrem, de acordo com o estudo (2010, pp. 3-4), “através de “conjunturas 

vitais” ou mudanças no ambiente estrutural...”. Entre essas conjunturas, o estudo enfatiza duas: 

[...] a forte exposição das zonas sul e centro do país às forças estruturais da 

“modernidade” e a migração da mão-de-obra, e a concomitante influência 

contínua da "tradição" na zona norte do país que tem sido menos susceptível a 

essas forças... o impacto da urbanização, que parece ter aberto novos espaços 

tanto para homens quanto para mulheres, de uma forma que está em processo 

de tornar as relações de gênero nas cidades e vilas profundamente diferentes das 

mesmas nas áreas rurais (2010, p.4). 

No norte de Moçambique, a estrutura familiar se mantém ligada às tradições do povo Macua, 

associada às influências mulçumanas e portuguesas. Embora seja uma cultura patriarcal, a 

forma de tratamento das mulheres está ligada ao matriarcalismo, tornando mais fácil a situação 

das mulheres porque estão mais ligadas às suas famílias de origem. Neste caso, as mulheres se 

consideram melhores tratadas pelos homens.   

No Sul, ainda predomina a patrilinearidade, sendo comum o lobolo, prática que consiste no 

pagamento de dote, dinheiro ou bens materiais, para a família da noiva, principalmente na zona 

rural, tornando-a propriedade do marido. Aqui as mulheres foram criadas para o trabalho, a 

procriação, os cuidados com a família, devendo ao marido obediência e submissão, e a 

poligamia, sistema considerado ilegal, vai contra as tradições cristãs, mas é muito comum em 

várias localidades do sul de Moçambique. No entanto, esta situação tem se apresentado um 

                                                           
http://www.cmi.no/publications/file/3780-no-fica-bem-que-uma-mulher-seja-chefe-quando.pdf. Acesso em 

14/05/2015. 

http://www.cmi.no/publications/file/3780-no-fica-bem-que-uma-mulher-seja-chefe-quando.pdf
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pouco diferente na cidade de Maputo, pois a modernização e a influência da globalização aos 

poucos vão mudando também a mentalidade das pessoas e alterando comportamentos. 

Esse contexto brevemente traçado permite perceber que a multiculturalidade – entendida como 

um jogo de diferenças, quando diversos elementos culturais se associam num mesmo espaço – 

transformou-se em traço balizador do povo moçambicano, tecendo as características peculiares 

da sociedade. Assim, tendo por princípio a valorização das diferenças entre gerações, classes 

sociais, grupos linguísticos, etnias etc. e os grandes grupos a que pertencem, numa convivência 

nem sempre pacífica, vai delineando a identidade (ou identidades) do povo moçambicano. 

A essas relações, Canclini chama de hibridação, definindo-a, a princípio como: “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (Canclini, 2013, p. XIX). Em outras 

palavras, os processos de hibridação constituem-se como componentes fortes e desafiadores na 

democratização das sociedades, diante da necessidade de entendimento entre o reconhecimento 

das diferenças e a globalização, movimento que cada vez mais colabora para o crescimento das 

desigualdades e da exclusão, permitindo “reconhecer o que contém de desgarre e o que não 

chega a fundir-se. Uma teoria não ingênua de hibridação é inseparável de uma consciência 

crítica de seus limites, do que não se deixa, ou não quer ou não pode ser hibridado” (Canclini, 

2013, p. XXVII). 

Cientes dos processos interculturais que ocorrem na nação moçambicana, esta vive em 

constante conflito com as relações de pertencimento e reconhecimento no universo lusófono 

dos países de língua oficial portuguesa (e, no caso africano, dos “PALOP” – Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa), possuidor que é de cultura singular, rica em características 

oriundas de povos vários (bantu, árabes, ingleses, etc.), que se estabeleceram no país antes da 

chegada dos portugueses, cada qual com suas línguas, religiões e costumes. Assim, situamos 

esta pesquisa no âmbito dos Estudos Lusófonos, razão pela qual trazemos, a seguir, a posição 

que adotamos com relação ao conceito de lusofonia. 

A ideia de lusofonia iniciou-se com as grandes navegações portuguesas a partir do século XV, 

propagando de certa forma, também sua língua e sua cultura frente aos povos conquistados. 

Nesse sentido, entende-se, a princípio, por lusofonia os espaços que têm a língua portuguesa 

como língua oficial de comunicação, e dessa forma remetemos à Comunidade dos Países de 
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Língua Portuguesa (CPLP) (cf. Brito 2013a). O termo lusofonia, em muitos desses espaços, 

ainda gera algum desconforto, uma vez que, segundo Brito e Bastos (2006, p. 65), haveria um 

peso semântico forte na palavra por questões etimológicas: “remete a lusitano, português, 

relativo a Portugal”. Nessa direção, esclarece Brito (2013b, p. 10): 

Na verdade, do ponto de vista dos povos colonizados, é difícil dissociar o 

passado histórico colonial do sentido que a palavra Lusofonia traz nos 

dicionários: no plano etimológico, o substantivo abstrato Lusofonia liga-se à 

“Lusitânia”, província romana pertencente à Hispânia, habitada pelos 

Lusitanos: a forma luso, do latim lusu, remete a lusitano, português, relativo a 

Portugal e a forma (de origem grega) fon relaciona-se a som, voz, palavra, 

língua. É desta via, portanto, que se retira seu conceito mais evidente e 

divulgado: o de abranger os países de língua portuguesa. Numa conceituação 

um pouco mais alargada, costuma-se, então, aplicar o termo “lusófono” aos 

indivíduos que têm em comum a Língua Portuguesa e que partilham elementos 

culturais e históricos. 

Neste sentido,  

É, pois, num contexto geograficamente disperso, naturalmente multi e 

pluricultural, de sistemas linguísticos vários e de diferentes normas do 

português, que é possível pensar/sonhar a língua e a identidade lusófonas. 

Assim, a lusofonia legitima-se somente quando a entendemos múltipla e 

quando nela distintas vozes são reconhecidas e respeitadas. (BRITO, 2013b, 

p.9) 

Nas palavras do escritor e jornalista Mia Couto (2007): “A maior parte dos africanos amam as 

suas outras línguas maternas e esperavam (e ainda esperam) que esses idiomas não sejam 

votados ao esquecimento ou arrumados naquilo que se chama o património tradicional”. Como 

explica Mia Couto, antes de ser parte da comunidade lusófona, essas nações possuíam, cada 

qual sua identidade, dotadas de inúmeras línguas e costumes que, embora ignorados pelo 

colonizador, não foram esquecidos e devem ser preservados, desenvolvidos e respeitados, cada 

qual em suas especificidades. Nessa mesma direção, já pontuava Lourenço (2001, p. 111):  

Nem como língua, nem como cultura, nem como ficção, o imaginário lusófono 

se nos define hoje nos tão celebrados e gastos termos camonianos de uma só 

alma pelo mundo em pedaços repartida. O imaginário lusófono tornou-se, 

definitivamente, o da pluralidade e da diferença e é através dessa evidência que 

nos cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a confraternidade inerentes 

a um espaço cultural fragmentado, cuja unidade utópica, no sentido de partilha 

em comum, só pode existir pelo conhecimento cada vez mais sério e profundo, 

assumido como tal, dessa pluralidade e dessa diferença. 

É nessa perspectiva que: 
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[...] a lusofonia deve ser compreendida como um espaço simbólico linguístico 

e, sobretudo, cultural no âmbito da língua portuguesa e das suas variedades 

lingüísticas, que, no plano geo-sociopolítico, abarca os países que adotam o 

português como língua materna e oficial (Portugal e Brasil) e língua oficial 

(Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau – 

que constituem os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – 

e Timor-Leste. 

Entretanto, não se pode restringir a lusofonia ao que as fronteiras nacionais 

delimitam. Nesse modo de conceber a lusofonia, há que se considerar as 

muitas comunidades espalhadas pelo mundo e que constituem a chamada 

“diáspora lusa” e as localidades em que, se bem que nomeiem o português 

como língua de “uso”, na verdade, ela seja minimamente (se tanto) utilizada: 

Macau, Goa, Ceilão, Cochim, Diu, Damão e Málaca. Além disso, a lusofonia 

é inconcebível sem a inclusão da Galiza (LOURENÇO, 2001). Somam-se a 

isso outras regiões de presença portuguesa no passado e/ou onde, 

relativamente, se fala português ainda hoje: na África – Annobón (Guiné 

Equatorial), Ziguinchor, Mombaça, Zamzibar; na Europa – Almedilha, 

Cedilho, A Codosera, Ferreira de Alcântara, Galiza, Olivença, Vale de Xalma 

(Espanha).  Essa síntese do mundo lusófono – que se procura reunir na noção 

de lusofonia (mesmo que miticamente) – pretende conciliar diversidades e 

afinidades linguísticas e culturais com a unidade que estrutura o sistema 

linguístico do português. (Brito, 2010, p. 177) 

 

É preciso considerar outro aspecto: o fato de a língua portuguesa não ser a língua materna de 

países como Angola e Moçambique, onde predominam línguas nacionais africanas, e por terem 

atravessado um difícil período histórico de dominação colonial portuguesa, muitos não se 

sentem “lusófonos”, como explica Namburete (2006): 

Grande parte dos escritos sobre a lusofonia coloca maior ênfase na língua 

portuguesa, englobando apenas os que falam português e excluindo, 

naturalmente, aqueles que, mesmo vivendo em países ou comunidades que 

decretaram o português como a sua língua oficial, não falam, não lêem e muito 

menos escrevem na língua de Camões. (p.63) 

Em outras palavras, a lusofonia é vista como espaço histórico de variações linguísticas, culturais 

e políticas, tendo em conta que a língua portuguesa se diferencia nas diversas nações onde é 

empregada, dada a pluralidade linguística e cultural de cada povo, as inter-relações linguísticas 

(línguas nacionais, língua portuguesa e outras línguas estrangeiras) e os interesses políticos que 

perpassam todo o processo da lusofonia. Brito (2008) afirma que: 

A ideia da lusofonia só faz sentido se a concebermos acima das nacionalidades, 

muito além de qualquer percepção mítica de uma nação, ou de responsabilidade 

de preservação por parte de outra. Ao entender que a língua é que nos diz a cada 

indivíduo lusófono, é que a lusofonia pode vir a ser, de facto: não somos 200 

milhões de luso falantes; somos a língua portuguesa que fala em cada um. 

(BRITO, 2008, s|p.) 
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Fiorin, por seu lado, acrescenta que: 

A lusofonia é o espaço dos que falam o português. Entretanto, como a língua 

não tem meramente uma função instrumental de servir à comunicação, a 

lusofonia não pode ser pensada simplesmente como um espaço de usuários do 

português. Tendo a língua uma função simbólica e um papel político, a 

lusofonia tem que ser analisada como espaço simbólico e político. (2006, p. 25) 

É de fato, uma noção ampla e ao mesmo tempo o sonho de todos que anseiam pelo entendimento 

da lusofonia, não como reprodução da língua e da cultura portuguesa, mas com espaço de 

interação de todos os povos que, de alguma maneira, se valem do português como língua de 

expressão. A ideia é simplesmente ressaltar e valorizar as diferenças culturais existentes em 

cada espaço lusófono, e não “apagar” os valores neles contidos, já que a “ideia de lusofonia só 

faz sentido se a concebermos acima das nacionalidades, muito além de qualquer percepção 

mítica de uma nação, ou de responsabilidade de preservação por parte de outra” (Brito e Bastos, 

2006, p. 74). Ou seja, “Se queremos dar algum sentido à galáxia lusófona, temos de vivê-la, na 

medida do possível, como inextricavelmente portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, 

cabo-verdiana ou são-tomense.” (Lourenço, 2001, p.111) 

Sendo assim, ao afirmar que “[...] a lusofonia só poderá entender-se como espaço de cultura”, 

Martins (2006, p. 50) nos conduz à reflexão sobre o verdadeiro sentido da lusofonia, que vai 

além do simples fato de pensar a língua portuguesa, é desvendar a complexidade que exige o 

processo de construção identitária de um povo. “Encontrar significados e direções comuns, no 

âmbito da lusofonia, também significa reconhecer e respeitar múltiplas e distintas vozes” 

(Hanna, Brito e Bastos, 2010, p. 160), num contexto fortemente marcado por muitos séculos de 

dominação do europeu, pela imposição de uma língua e de uma cultura colonizadora. 

Com efeito, pontua Brito (2013b, p. 11): 

Uma síntese do universo lusófono – que se procura reunir numa noção (ainda 

que mítica) de lusofonia – pretende conciliar diversidades linguísticas e 

culturais com a unidade que estrutura o sistema linguístico do português. Deste 

modo, como referimos, uma descrição possível apresenta uma dimensão 

geográfica da língua portuguesa distribuída por espaços múltiplos, numa área 

extensa e descontínua e, que, como qualquer língua viva, se apresenta 

internamente caracterizada pela coexistência de várias normas e subnormas. 

Estas, naturalmente, divergem de maneira mais ou menos acentuada num 

aspecto ou noutro, numa diferenciação que, embora não comprometa a unidade 

do sistema, possibilita-nos reconhecer diferentes usos dentro de cada 

comunidade. 
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Para o povo moçambicano, não é tarefa fácil ser possuidor de tão diversas culturas, por isso 

mesmo, entendemos que não querem se despojar dos valores culturais absorvidos durante a 

presença e convívio com o colonizador europeu, mas, ao mesmo tempo, desejam ver respeitadas 

e reconhecidas suas tradições, para, então, compreender e aceitar a transformação dessas no 

decorrer dos tempos.  

Embora seja um árduo caminho, é por meio de uma batalha multicultural, ligada historicamente 

ao processo de colonização europeia e a uma política assimiladora e de alheamento da cultura 

e das tradições dos antepassados, que o povo moçambicano anseia pelo reconhecimento dessas 

diferenças, essencial para a valorização do patrimônio histórico e cultural moçambicano. 

 

2.2 MOÇAMBIQUE MULTILINGUÍSTICO 

 

2.2.1 A Língua Portuguesa na África 

 

A língua é uma manifestação da vida e 

como ela em perpétua metamorfose. 

 

Eduardo Lourenço (2001, p. 121) 

A história da língua portuguesa na África, data do século XV, período das grandes navegações. 

Quando os portugueses lá chegaram, como forma de dominação, impuseram o uso da língua 

portuguesa, ao lado das línguas locais, numa relação, nem sempre tranquila. Desse modo, em 

cada um dos espaços de oficialidade da língua portuguesa na África lusófona, ou seja, nos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – Angola, Cabo Verde, Moçambique, 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe – a língua apresenta-se de forma diferenciada, dada as 

características geográficas, históricas, culturais e linguísticas de cada comunidade.  

De acordo com Firmino (apud Namburete, 2006, p. 66-67): 

O português foi imposto nas ex-colónias portuguesas na África como símbolo 

da identidade cultural portuguesa e tornou-se um dos mais importantes 

instrumentos da política assimilacionista promovida pelas autoridades 

portuguesas. Como consequência desta ideologia colonial, as autoridades 

coloniais baniram as línguas nativas dos domínios institucionais, o que 

condicionava a mobilidade social ao conhecimento do português. Estas 
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situações ocorreram da mesma maneira, com maior ou menor intensidade, em 

todos os países africanos colonizados por Portugal, ante o inconformismo dos 

nativos da terra.  

Observamos, portanto, que nunca houve, por parte de Portugal (e como acontecia com as outras 

metrópoles), nenhum empenho na elaboração de um projeto linguístico de composição entre a 

língua portuguesa e as línguas locais. O português se espalhou pelas regiões africanas 

dominadas, por meio das massas que lá chegaram. Primeiro os navegadores e suas tripulações, 

depois os mercadores, missionários e deportados, sem qualquer preocupação com as línguas 

existentes. Ao ignorá-las, criou-se uma dificuldade de entendimento quanto ao uso e aceitação 

do português, questão que se reflete, até o momento. Podemos dizer que somente a partir do 

século XX, Salazar, ao elaborar o “Acto Colonial” de 1930, em seu artigo 24º, sobre educação 

e cultura determina que: 

As missões religiosas do ultramar, instrumento de civilização e de influência 

nacional, e os estabelecimentos de formação do pessoal para o serviço delas e 

do Padroado Português, terão personalidade jurídica e serão protegidos e 

auxiliados pelo Estado, como instituições de ensino. 

No entanto, pareceu tarde demais determinar a quem cabia a função de coordenar o ensino de 

português nas colônias, uma vez que a língua portuguesa, nos mais de 450 anos de presença nas 

colônias, e em contato com as inúmeras línguas locais, transformou-se, dadas as imposições e 

as necessidades de adaptação à cultura de grande parte das populações colonizadas. Afinal, 

afirma Eduardo Lourenço: 

Uma língua não tem outro sujeito senão aqueles que a falam, nela se falando. 

Ninguém é seu “proprietário”, pois ela não é objeto, mas cada falante é seu 

guardião, podia dizer-se a sua vestal, tão frágil coisa é, na perspectiva do tempo, 

a misteriosa chama de uma língua. (2001, p. 123)  

À luz das palavras de Lourenço, observamos que a situação de colonização a que os povos 

africanos foram submetidos culminaram com mudanças sociais, culturais e linguísticas sem 

precedentes. O multilinguismo e o plurilinguismo, nos espaços da lusofonia, alimentaram o 

léxico da língua portuguesa com inúmeras influências desses espaços, onde são utilizados e 

modificados, de acordo com as necessidades de comunicação nos diversos momentos, histórico 

e político, do processo de colonização, das lutas de independência e no pós-independência.  

Sendo assim, podemos dizer que no contexto africano, em face à dimensão geográfica do 

ambiente multilíngue bantu, a situação da língua portuguesa é de convivência e concorrência, 
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em muitos usos, o que não afeta a unidade do sistema linguístico e implica no reconhecimento 

de diferentes formas de emprego da língua, nas mais diversas sociedades, a exemplo de 

Moçambique. 

2.2.2 Situação Linguística de Moçambique 

O Português Moçambicano não é apenas ‘um tipo’ de 

Português, mas sim um complexo de muitos tipos. 

Lopes, Sitoe e Nhamuende (2002, p.2) 

Considerando toda multiplicidade cultural, étnica e linguística de Moçambique, a questão do 

uso das línguas é, hoje, um dos aspectos mais discutidos por pesquisadores e estudiosos da área, 

já que ela influencia diretamente no desenvolvimento do país. Gonçalves (1996, p.16) atenta 

para o fato de que: 

O Português é a língua do poder dominante desde que é utilizado em 

Moçambique: foi a língua do colonizador, e, depois da independência, foi a 

língua escolhida pelo grupo que tomou o poder central.  

Como um pouco por toda a parte em África, só se pode conhecer da língua 

oficial dos países independentes estudando a história do colonizador. 

Quando, em 1498, Vasco da Gama chegou a Moçambique, percebeu a dificuldade de se 

comunicar em português e de se relacionar com as populações locais, que sempre mantiveram 

acentuada resistência com relação aos colonizadores, principalmente nas regiões dominadas 

pelos árabes, que difundiram a religião islâmica, seus costumes, memórias e tradições. 

Somente mais tarde, no século XX, em 1918, com uma maior ocupação do país, incrementou-

se o processo de colonização e, então, mesmo de forma lenta, a propagação da língua e da 

cultura portuguesa nessa região da África. Portugal passou a se interessar e a cuidar 

efetivamente da administração de Moçambique, feita anteriormente a partir da Índia. Nesse 

momento é que a metrópole começa a demonstrar algum interesse pela educação no espaço 

colonial africano. 

A partir de 1930, foi mais intensa a presença do Estado Novo Português com a imposição do 

“Acto Colonial”. No entanto, apesar de seu artigo 24º. versar especificamente sobre educação 

e cultura, e focalizar a implantação e a difusão do português, a nossa língua comum continuou 

tendo presença tímida no país - situação que se manteve até a independência. 
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A existência de uma comunidade de locutores da língua assim como a abertura, 

na mesma época, de escolas ditas indígenas, constituem, entre outras, bases 

importantes para a difusão do Português em Moçambique. A partir desse  

momento, o Português encontra um quadro social graças ao qual se torna uma 

língua conhecida um pouco por todo lado no país colonizado (GONÇALVES, 

1996, p. 16).  

 

É nessa fase que, segundo Gonçalves (1996, p.29), “começam a surgir produtores 

moçambicanos de discurso em Português, eventuais portadores de uma norma culta, seja ela 

moçambicana ou europeia”. A esse respeito, Brito (2013a, p.69-70) ressalta que: 

Na prática, falar da língua portuguesa em Moçambique – que segue o padrão do 

português europeu – significa falar de uma minoria escolarizada e habitante dos 

centros urbanos, apesar de seu status de oficial (sendo utilizada como meio de 

instrução e comunicação pública nacional e de língua de unidade nacional. 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Educação (1999), apenas 8,7% dos moçambicanos em 

idade superior a 5 anos têm o português como língua materna, e quase a totalidade dos falantes 

adultos (cujas 24 línguas maternas de origem bantu, contabilizadas até 198038) utilizam o 

português como segunda língua. Firmino (2000, p. 47) afirma que: 

Moçambique é um caso típico de um país africano linguisticamente 

heterogêneo, onde coexistem diversas línguas, nomeadamente, línguas 

autóctones, de raíz bantu, faladas pela maioria da população, português, 

diversas línguas estrangeiras e ainda outras línguas de emigrantes oriundos do 

continente asiático e/ou seus descendentes. 

É dessa relação que observamos a integração de vários sistemas linguísticos e a opção pelo 

português europeu, no ensino formal, justificada pelos diversos papéis que pode exercer tais 

como, promover a unidade nacional, e a possibilidade de incrementar a comunicação 

internacional. 

Brito (2013, p. 108) destaca o período pré-independência durante o qual, 

[...] a população moçambicana adquiria a língua portuguesa motivada, 

essencialmente, pelo status que essa desfrutava nos sistemas sociocultural, 

econômico e (por que não?) ideológico, uma vez que, desse ponto de vista, a 

assimilação e o conhecimento do português pelos africanos significava uma 

forma de ascensão social. 

                                                           
38 A saber: bitonga, chope, koti, kunda, lomwe, maconde, macua, marendje, mwani, ngulu, nsenga, nyanja, 

nyungwe, phimbi, ronga, sena, shangana, shona, swahili, swazi, tswonga, tswa, yao, zulu (cf. Brito 2013a, p. 114). 
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Também, por uma questão estratégica, em 1962, a FRELIMO escolheu o português como 

língua de comunicação nas frentes de batalha espalhadas pelas diversas regiões do país, e por 

ser o idioma do inimigo. “Foi, portanto o idioma dos dois lados da luta: do poder da Metrópole 

e da Resistência da Colônia” (Brito, 2013a, p. 109). Entretanto, à parte o interesse das lideranças 

em se sustentarem no domínio, e por isso optarem pelo português, o uso das línguas locais se 

intensificou com a necessidade de o grupo interagir com as populações locais. Conforme afirma 

Liphola (1988, P. 35 apud Brito, 2013, p.111): “[...] em quase todos os discursos políticos, as 

línguas locais assumem um papel [com] que jamais o português poderia concorrer”. 

Toda essa movimentação, que culminou com a independência em 1975, foi fundamental para 

o processo de disseminação da língua portuguesa em Moçambique, resultando na sua 

oficialização, muito embora seja forte a presença do idioma inglês, principalmente, na região 

de Maputo. Lembremos, ainda, o fato de que antes de pertencer à comunidade dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)39 e à Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), Moçambique já integrava a Commonwealth, que exerce grande influência 

na economia e na política do país, aproximando-os da língua inglesa, como meio de 

comunicação com países anglófonos.  

As questões até aqui observadas apontam, segundo Brito (2013a, p. 112) para o fato de que: 

A diversidade linguística, decorrente da plurietnia que caracteriza o País, é um 

dos fatores que tem contribuído para manter a exclusão e as desigualdades 

sociais, considerando que apenas 6,4 milhões (dos mais de dezesseis milhões 

de moçambicanos)40 sabem ler e escrever a língua oficial. Essa realidade limita 

a comunicação mesmo entre os próprios moçambicanos que falam diferentes 

línguas nacionais. 

Isso porque, decorridas algumas décadas da independência, o quadro linguístico de 

Moçambique pouco se modificou. As línguas locais se mantiveram ocupando cada vez mais 

espaços fora dos círculos familiares e comunitários, já que o português ainda mantém o status 

de língua da elite. Preocupado com a situação, desde 2004, o governo tem procurado implantar, 

                                                           
39 PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), criado em 1979 pelos governos de Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.  

 
40“Informações do Censo de 1997. O Censo de 2007 refere que 50,4% sabe falar português; 12,8% fala 

maioritariamente português em casa (8,8% em 1997) e 10,7% considera o português sua língua materna (6,5% em 

1997)”. 
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no sistema de educação formal, o ensino das línguas moçambicanas (convém lembrar que 

muitas delas ainda não foram descritas e, portanto, não há como tê-las em sala de aula). 

Nesse movimento, percebe-se o surgimento de nova variedade de português, que não é o 

europeu, não é o português brasileiro, mas é, sim, um português moçambicano, dotado de 

características próprias, decorrentes de alterações, nos diferentes níveis de análise linguística 

(fonético-fonológico, lexical, morfossintático, sintático e semântico), já que “existe um grande 

número de locutores de Português/L2, que conhecem mal a norma europeia desta língua” 

(Gonçalves, 1996, p.19). Essa variedade do português que vem sendo desenvolvida,  

[...] é moçambicana no sentido em que há traços, características, e realizações 

formais e contextuais de moçambicanidade na fala, e na escrita, e há ainda o 

“pano de fundo” moçambicano que define e identifica o contexto em que 

funciona a variedade do Português Moçambicano (PM) (LOPES; SITOE; 

NHAMUENDE, 2002, p. 1). 

De fato, não há como ignorar essas alterações, na situação linguística de Moçambique, e não 

pensar, como pondera Brito (2013a), que: 

A diversidade etnolinguística que caracteriza o atual espaço social 

moçambicano precisa considerar o uso das diferentes línguas (locais, português 

e línguas estrangeiras, nomeadamente o inglês), que os indivíduos praticam nas 

variadas situações de interação comunicativa, reconhecendo os papéis sociais 

que a língua portuguesa e autóctones desempenham, como resultado da sua 

incorporação nas atividades sociais ocorrentes em Moçambique. Tal 

reconhecimento é fundamental [...] não existindo em Moçambique uma dessas 

línguas que possa funcionar como língua nacional, pelo menos até o momento 

(Brito, 2013a, p. 119). 

Quanto à disseminação do Português como língua materna/L1, dados do Inquérito Nacional aos 

Agregados Familiares sobre Condições de Vida (1998), realizado pelo Sistema Nacional Estatístico de 

Moçambique, indicam que no Sul há uma incidência muito maior de falantes do português/L1, do que 

no norte do país. A esse respeito Lopes, Sitoe e Nhamuende (2002), entendem que: “É pois 

natural que a difusão da língua portuguesa e o seu processo de moçambicanização ocorram de 

forma mais ampla e rápida no sul do país, porque simplesmente há muito mais gente – incluindo 

de outras origens geográficas – a usar a língua e a transformá-la no dia-a-dia” (p.3). 

 Dessa forma, em consonância com o autor, entendemos que sendo Maputo, a capital, localizada 

no sul do país, é maior o fluxo de pessoas vindas das diversas localidades do país, e de países 

estrangeiros, portanto, apresenta maior diversidade no uso de outras línguas, autóctones e 

estrangeiras, interferindo e transformando a língua portuguesa. 
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Assim sendo, para que a língua portuguesa seja a tão sonhada língua da unidade nacional, é 

preciso investir no sistema educacional, criando condições para que juntamente com as línguas 

locais, ela encontre o espaço adequado e a forma correta de disseminação. A esse respeito, Brito 

(2013) explica que: 

O país vive um momento de reformulação curricular para a Educação Básica, 

propondo uma educação organizada por ciclos e formação e um período de 

transição para o ensino de Língua portuguesa, considerada como segundo 

idioma. Esse período de transição funcionará da seguinte forma: de sete a oito 

anos 85% do ensino será nas línguas locais e 15% em língua portuguesa. Aos 

onze anos o aluno terá todas as disciplinas em língua portuguesa e a língua local 

será trabalhada como mais uma disciplina no currículo.  

É um passo importante para a sistematização da língua portuguesa em Moçambique, mas 

entendemos que muito ainda há por fazer. Percebemos e acreditamos que o empenho por parte 

de diferentes pesquisadores, em especial dos linguistas, tem sido significativo a fim de 

descrever a variedade do português moçambicano em todas as suas peculiaridades. 
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CAPÍTULO 3 

IDENTIDADE NACIONAL E LINGUÍSTICA 

 [...] toda identidade tem necessidade daquilo que lhe 

“falta” – mesmo que esse outro que lhe falta seja um 

outro silenciado e inarticulado. 

 

Stuart Hall (2000, p. 110) 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL 

  

Muito se tem discutido sobre o conceito de identidade, sabida a polêmica do tema no mundo 

moderno. São diversas as definições que encontramos e, com o objetivo de melhor compreendê-

las, atentaremos para algumas das concepções que delinearão o caminho desta reflexão, e nos 

fará perceber a complexidade das relações que se estabelecem na composição da identidade 

nacional de um povo.  

 Formada a partir do adjetivo latino “ ‘idem’ (que significa “o mesmo”) e do sufixo ‘-dade’ 

(indicador de um estado e qualidade), conduz à sua aplicação como qualificadora daquilo que 

é idêntico ou mesmo, sendo, portanto, identificadora de algo que permanece”41. Nesse sentido, 

o termo nos encaminha para a identificação daquilo que é específico de cada indivíduo, como 

o nome, sobrenome, sexo, idade, aspectos físicos, etc., características que definem a identidade 

e que nos apresentam como fixas, mas também nos diferenciam uns dos outros. 

Relaciona-se a identidade também às atividades que uma pessoa assume ou posições que ocupa 

na sociedade, como ser pai, filha, professora, advogado, jardineiro, etc. Ou seja, entendemos 

que, para um sujeito, pode haver várias identidades, dependendo da forma como se apresenta 

em cada momento. Assim sendo, as identidades não são isoladas, constituem-se ao longo das 

experiências históricas e sociais do indivíduo, que estão em constante transformação. 

                                                           

41A origem etimológica da palavra identidade está disponível em: 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&link_id=405:identidade&task=viewlink. Acesso em 

05/04/2015. 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&link_id=405:identidade&task=viewlink
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Para refletirmos um pouco acerca desse processo de mudança identitária, recorrermos a Hall 

(2011) que destaca a importância de apreendermos a ideia de sujeito, em três momentos 

diferentes: o sujeito do iluminismo, o sociológico e o pós-moderno. O “sujeito do iluminismo’ 

era individualista, focado no eu, 

[...] centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de 

ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira 

vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 

essencialmente o mesmo – contínuo e “idêntico” a ele – ao longo da existência 

do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. (HALL, 

2011, p. 10-11) 

O “sujeito sociológico” surge com as transformações do mundo moderno e a necessidade, cada 

vez maior, de integração: “a identidade é formada na “interação”, entre o eu e a sociedade” 

(HALL, 2011, p. 11), mas que se transforma e se ajusta de acordo com os diálogos que se 

estabelecem com o mundo e com as relações culturais que se entrecruzam, agregando ideologias 

e valores, num processo unificado e estável. 

Diferentemente dos sujeitos anteriores, o “sujeito pós-moderno” vive os conflitos de uma 

sociedade em contínua transformação, do mesmo modo, sua identidade também se modifica, 

adaptando-se a cada nova situação, “[...] conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente” (Hall, 2011, p. 13), situação que desestabiliza o sujeito e gera 

conflitos.   

A esse respeito o autor explica que, 

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada “crise de 

identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que 

está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social. (HALL, 2011, p.7) 

Assim, embasados nessas palavras, buscamos entender como se apresenta o processo de 

formação e valoração das identidades nas sociedades atuais, constituídas por um sistema 

cultural multifacetado, marcado pela pluralidade das nossas relações com o mundo globalizado, 

mas, também, fragmentado e em constantes transformações.  
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A mesma sociedade que nos garante informações a uma velocidade impressionante, também 

nos faz prisioneiros dela: “Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo deslocadas” (Hall, 2011, 

p.13). O que nos leva a crer que nos tornamos sujeitos inquietos e portadores de uma profunda 

“crise identitária”42, tentando nos adequar, construindo e (re)construindo nossas identidades. 

Desta maneira, 

A identidade pode, então, ser entendida como em contínuo processo, em busca 

de uma perfeição idealizada, a imaginar-se, construir-se e transformar-se a 

partir tanto das expectativas e frustações que criamos diante do olhar do outro 

sobre nós, quanto do sentido de incompletude e de falta de inteireza que esse 

mesmo olhar provoca.  (BRITO e MARTINS, 2004).  

Logo, não existem identidades absolutas. À medida que as sociedades se modificam e se 

pulverizam, as culturas vão se (re)significando e novas identidades afloram. Os sujeitos, nesse 

turbilhão de possibilidades, integram-se, de acordo com as necessidades de adequação e de 

reconhecimento. Com efeito, “a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente 

é uma fantasia” (Hall, 2011, p. 13) nas sociedades atuais, que, embora fragilizadas, estão 

constantemente em movimento de transformação e (re)criação interligadas pela globalização.  

Nesse sentido é possível perceber que as identidades são construídas na manipulação das 

diferenças, e dizem respeito à forma como os mecanismos históricos, culturais e linguísticos 

são empregados na constituição do sujeito. Por isso, na “modernidade tardia”43 as 

transformações decorrentes da globalização influenciam diretamente na identidade cultural de 

um povo.  

De acordo com Hall, ao pensarmos em identidade nacional nas sociedades modernas, moldadas 

pela globalização, é preciso considerar que: “No mundo moderno, as culturas nacionais em que 

nascemos se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural” (Hall, 2011, p.47). 

Ou seja, “[...] as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação... As pessoas não são apenas cidadãos/ãs 

                                                           

42 De acordo com o crítico cultural Kobena Mercer, “a identidade somente se torna uma questão quando está em 

crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da 

incerteza” (MERCER, 1990, p. 43, apud HALL, 2011, p. 9). 

43 Stuart Hall denomina “modernidade tardia”, a modernidade na era da globalização. 
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legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura 

nacional” (Hall, 2011, p. 49). 

Em vista disso, Benedict Anderson (1983, apud Hall, 2011, p.51) afirma que a identidade 

nacional é uma “comunidade imaginada”, o que faz com que cada nação seja diferente, à medida 

que são imaginadas. Desse modo, a configuração da identidade nacional, passa por questões 

históricas, políticas, sociais e culturais. 

Contudo, “que estratégias representacionais são acionadas para construir nosso senso comum 

sobre o pertencimento ou sobre a identidade nacional?” (Hall, 2011, p. 51). Em resposta a esse 

questionamento, o autor elenca cinco possibilidades importantes a serem observadas, que 

sintetizamos a seguir. 

A primeira é “a da narrativa da nação, tal como ela é contada e recontada nas histórias e nas 

literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular” (Hall, 2011, p.52), é o que dá sentido à 

nossa existência, pois nos interliga às memórias de nossas experiências num passado histórico 

e cultural, oportunizando a constituição de uma identidade no presente e no futuro.  

Na segunda possibilidade, pontua o teórico: “Há a ênfase nas origens, na continuidade, na 

tradição e na intemporalidade. A identidade nacional é representada como primordial” (HALL, 

2011, p.53), a essência da sua constituição é estável e permanente, independe das contingências 

sociais e da instabilidade histórica.  

Uma “terceira estratégia discursiva é constituída por aquilo que Hobsbawm e Ranger (1983, 

p.1) chamam de invenção da tradição: “Tradições que parecem ou alegam ser antigas são 

muitas vezes de origem bastante recente e algumas vezes inventadas...”44. Na tentativa de 

manter as tradições do passado, repetindo-as no presente, acabam por criar novas tradições. 

A quarta possibilidade é “a do mito fundacional: uma história que localiza a origem da nação, 

do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem nas brumas do 

tempo, não do tempo ‘real’, mas de um tempo ‘mítico’ ” (Hall, 2011, p. 55). No caso da África 

                                                           

44 “Tradição inventada significa o conjunto de práticas..., de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar 

certos valores e normas de comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica continuidade 

com um passado histórico adequado” (Hobsbawm e Ranger, 1983, p.1 (Apud Hall, 2011, p.55)). 
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colonizada, e especificamente de Moçambique, depois da independência, surgiu uma nova 

nação, que busca definir sua identidade nacional, dotada de características tanto dos 

antepassados bantu, quanto dos colonizadores europeus. 

Por fim, a quinta possibilidade indica que a identidade nacional é “também muitas vezes 

simbolicamente baseada na ideia de um povo ou folk puro, original. Mas, nas realidades do 

desenvolvimento nacional, é raramente esse povo (folk) primordial que persiste ou que exercita 

o poder” (Hall, 2011, p. 56). Isto significa que, simbolicamente, esse folk puro, é livre de 

ambições de poder, desejam apenas manter a originalidade - postura que hoje não condiz com 

desenvolvimento, com a busca do homem por promoção e prestígio.  

É o que acontece com “o discurso da cultura nacional”, que constrói identidades, que entram 

em conflitos quando buscam no passado uma resposta para os questionamentos do presente: 

“Ele se equilibra entre a tentação por retornar a glórias passadas e o impulso por avançar ainda 

mais em direção à modernidade” (Hall, 2011, p.56).  

Observamos, portanto, que, diante dessas possibilidades, parece difícil afirmar que as 

identidades nacionais são “unificadas”. Seria mais coerente e simples compreendê-las como um 

conjunto de manifestações que, sob a luz da globalização, vão tomando diferentes significados, 

de acordo com as representações que adquirem, no tempo e espaço de cada nação, imprimindo 

caráter a um povo.  

 

3.2 CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL E LINGUÍSTICA NA ÁFRICA 

LUSÓFONA 

As culturas nacionais são compostas não apenas de 

instituições culturais, mas também de símbolos e 

representações. Uma cultura nacional é um discurso – 

um modo de construir sentidos que influencia e 

organiza tanto nossas ações quanto a concepção que 

temos de nós mesmos. As culturas nacionais, ao 

produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os 

quais podemos nos identificar, constroem identidades. 

   Stuart Hall, 2011, p. 51 

 

No caso da África lusófona, a questão identitária tem sido foco de inúmeras discussões ao longo 

do tempo. Naturalmente, antes da chegada dos portugueses ao continente, as populações 
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africanas já possuíam uma cultura permeada por tradições de outros povos que por lá passaram 

ou ali se estabeleceram, séculos antes, redesenhando constantemente o conceito de identidade 

nacional, marcada, essencialmente, pelas diferenças.  

Isso significa que os territórios africanos são constituídos por uma imensa variedade cultural e 

étnica. Num mesmo país convivem povos diferentes, línguas distintas, tradições, valores, 

conhecimentos e costumes diversos, formando o esplendoroso mosaico cultural africano. Um 

mesmo país, como Moçambique, por exemplo, possui diversas etnias, constituidoras de 

identidades várias, transformando o continente africano num espaço multicultural e 

multilinguístico.  

Sabemos que os elementos que marcam as diferenças entre os diversos povos africanos, em 

confronto com o colonizador europeu, desencadearam uma das histórias mais tristes da 

humanidade: a exploração por meio da escravização, da espoliação das riquezas e da dignidade 

humana, fazendo com que os africanos fossem inferiorizados pelos colonizadores europeus, 

apenas pelo modo de vida distinto e da cor da pele diferente.  

Diferenças que também foram desconsideradas pela Conferência de Berlim (1884-1885), ao 

traçarem o Mapa Cor-de-Rosa, delimitando as fronteiras da África. Esqueceram-se de que 

etnias, tradições sociais e culturais, línguas e costumes, não reconhecem fronteiras; as 

delimitações são apenas simbólicas, a nível imaginário, continuam presentes e manifestando 

sempre que interpeladas, gerando conflitos que tornam a construção da identidade nacional nas 

nações constituídas, cada vez mais complexa. No caso dos países que compõem a África 

lusófona, a única identificação em comum que possuem é a colonização portuguesa.    

A presença portuguesa na África Lusófona, especificamente em Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, gera um confronto não apenas geográfico, mas, 

sobretudo, cultural. Os portugueses experimentaram novos modos de convivência e, na 

possibilidade de conhecer e participar das culturas locais, optaram por impor a própria 

identidade cultural europeia, sua língua, suas tradições religiosas e seus costumes a esses povos, 

como uma nova identidade a ser preservada.  

Nas então denominadas colônias portuguesas, as populações nunca aceitaram passivamente a 

dominação. Durante todo o processo de colonização, inúmeros foram os focos de resistência 

desses povos, embora combatidos com violência (marca intrínseca de todo colonizador) não 
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desistiram, tornando cada vez mais difícil a administração portuguesa e fortalecendo o desejo 

de libertação do despotismo imperialista. 

Aos poucos, as populações dominadas foram absorvendo a ideia de nação – constituída por 

princípio como a junção de pessoas com as mesmas características históricas, étnicas, 

linguísticas e da consciência de nacionalidade – e patriotismo do colonizador, desconhecida na 

África antes do estabelecimento das fronteiras, posto que o continente era formado apenas por 

tribos e povos de diferentes etnias. 

Essa situação, mesmo diante dos focos de resistência, acabou favorecendo, ao final do século 

XIX, nessas regiões colonizadas, o fortalecimento da ditadura de Salazar em Portugal. É 

importante ressaltar que o advento da imprensa, oportunizando maior acesso à informação, e a 

difusão da educação, foram relevantes para a política administrativa colonial.  

Nesse ponto, não há uma preocupação real com os povos dominados; o que Salazar pretendia, 

na época, na verdade era camuflar o estado de negligência, miséria e sofrimento das populações, 

principalmente no interior das cinco colônias sob seu domínio, e mostrar ao mundo que Portugal 

está transformando e melhorando a vida nessas regiões.  

Com o passar do tempo, mesmo com a falsa ideia de que eram partícipes na administração 

colonial, as populações da África lusófona perceberam a relevância de participar na construção 

de uma identidade nacional, e se conscientizaram, cada vez mais, da necessidade de resgatar 

suas identidades culturais, sufocadas pela colonização, como meio para constituir a própria 

identidade nacional. E não havia outro meio para a construção dessa identidade nacional que 

não passasse primeiro pela independência. 

Dessa forma, as guerras de libertação foram influenciadas diretamente pela necessidade de uma 

identidade nacional. As culturas dos países identificam seus habitantes, no caso africano, estão 

ligadas aos antepassados anteriores à colonização, mas também não há como negar as 

referências europeias. Nessa perspectiva, Santos esclarece que, “[...] as identidades culturais 

não são rígidas nem, muito menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de 

processos de identificação... Identidades são, pois, identificações em curso” (Santos, 2010, p. 

135). 
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Embora a pós-modernidade e a globalização tenham influencia nessas populações, e 

consequentemente interfiram no curso das identificações, observamos que tem sido de maneira 

ambígua, se por um lado apregoam maior integração com as populações mundo afora, por outro 

têm aumentado substancialmente as desigualdades, gerando graves problemas sociais e 

políticos, resultando em lutas étnicas, guerras civis e o enfraquecimento do estado. É, portanto, 

preciso considerar que: 

[...] a globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do “global” nem 

a persistência, em sua velha forma nacionalista, do “local”. Os deslocamentos 

ou os desvios da globalização mostram-se, afinal, mais variados e mais 

contraditórios do que sugerem seus protagonistas ou seus oponentes (HALL, 

2011, p.97-98).  

Desse modo, na busca por uma identidade nacional, as nações africanas mergulham no 

imaginário das culturas locais, onde não há limitações de espaço, onde comungam das mesmas 

tradições e culturas mesmo que sejam de origens diferentes, fazendo com que sintam parte de 

um todo. É dessa interação que eclodem também as divergências internas, fazendo surgir novas 

estratégias culturais, impulsionando a procura por uma identidade nacional única. Assim sendo, 

de acordo com Brito: “Abordar o tema da identidade nacional é, portanto, esbarrar em aspectos 

multiculturais de uma sociedade...” (Brito, 2013a, p.73). 

 

3.2.1 Sobre Identidade Nacional Moçambicana 

 

No contexto moçambicano, podemos observar que a identidade nacional está relacionada a 

diversos fenômenos e características da colonização portuguesa, além de sofrer sérios 

problemas de unidade nacional, por conta da heterogeneidade política, cultural, linguística e 

religiosa de seu povo. A história do país é sempre narrada de acordo com a acepção e 

conveniência de outro, ou seja, diversas são as interpretações históricas de Moçambique.  

Lembremos que, desde a independência, Moçambique vive num processo conflituoso, por um 

lado a FRELIMO (Frente de Libertação Moçambicana), partido do governo, propenso 

ideologicamente ao Marxismo Leninista, que propôs, desde a independência, uma mudança nas 

tradições  “ditas coloniais”, e consideradas opressoras, supersticiosas e retrógradas, como por 

exemplo, a preservação de costumes como o lobolo, e os ritos de iniciação, nos modos de 

produção agrícola e nos sistemas de educação; por outro, os resistentes às mudanças, uniram-

se a países e grupos de orientação capitalista, e fundaram a RENAMO (Resistência Nacional 
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Moçambicana), dando início a uma guerra civil, que durante anos assolou o país, e até o 

momento ainda gera conflitos. Essa situação, ao longo dos anos, proporcionou um novo sentido 

em relação à nação moçambicana, despertando a necessidade de recomposição da identidade 

cultural. 

Para muitos moçambicanos, embora inseridos no espaço da lusofonia, a questão de identidade 

passa, necessariamente, pelo retorno a antigas origens e seus povos ancestrais, bem anteriores 

à presença dos europeus no continente, com características distintas, que foram sendo 

integradas, durante longo processo histórico de relação com outras culturas, línguas e tradições. 

Sendo esse o caminho para a construção de uma identidade nacional, composta por 

características próprias, mas considerando a condição de interculturalidade decorrente das 

relações na sociedade. 

Um dos aspectos mais relevantes na constituição da identidade nacional moçambicana é a 

diversidade linguística da nação, as línguas locais de origem bantu e a língua portuguesa, 

relação, nem sempre harmônica, que se estabeleceu desde a colonização portuguesa, mas sem 

muita adesão, ganhando mais espaço, durante a luta de libertação, sendo escolhida como língua 

de comunicação dos dois lados do conflito, e se oficializou com a independência, pela 

necessidade de uma “língua de unidade nacional” e de diálogo internacional.  

Mesmo assim é causa de muitas divergências e intermináveis debates, pelo fato de que um 

número ainda reduzido da população seja falante efetivo da língua portuguesa, ainda que seja 

uma língua oficial. Desse modo, muitos ainda a consideram uma língua da elite e do poder, 

circunstância que dificulta a aceitação da mesma como um elemento da identidade nacional. 

Outra característica importante ao tratarmos da identidade nacional de Moçambique, relaciona-

se com a questão de gênero e as implicações arraigadas às tradições, como no caso da poligamia 

- sistema matrimonial repelido por defensores dos direitos humanos e das mulheres, mas 

defendido por aqueles que encontram nesse sistema privilégios e poder, e sobre o qual a 

administração pública pouco consegue evoluir. A esse respeito, a literatura moçambicana de 

expressão em língua portuguesa tem se apresentado como um campo fértil de debates.  

Um exemplo dessa literatura de reflexão e luta é a obra Niketche: uma história de poligamia 

(2004), de Paulina Chiziane, escolhida como objeto de análise desta pesquisa. A autora fala 

pela voz e pelas ações da personagem Rami que, no decorrer da narrativa, vai desvendando o 
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multifacetado mundo moçambicano, anterior e posterior à colonização europeia, em que as 

identidades vão se delineando ao sabor das tradições, mas que se reconstroem a partir da 

diversidade de relações estabelecidas. 

A identidade conflituosa da mulher moçambicana, muito bem representada na obra, nos faz 

pensar na capacidade de união e solidariedade que pode existir entre mulheres que tem o mesmo 

objetivo (saírem do anonimato e da subserviência) serem respeitadas e terem a liberdade de 

escolher outros caminhos, inclusive novos amores, indo contra todas as imposições de um 

casamento polígamo e de costumes ancestrais da sociedade moçambicana. 

Observando todos os sinais de crise nas instituições culturais e nas tradições do país, 

percebemos que a base para construção de uma identidade genuinamente nacional faz-se de um 

amálgama em que estão: a influência portuguesa; as múltiplas etnias de origem bantu; a 

diversidade linguística; a intensa influência religiosa, mulçumana e cristã; as lutas do processo 

de libertação; a independência e o pós-independência, e, principalmente, o reconhecimento dos 

diferentes grupos como parte de uma mesma nação, Moçambique. 

  

3.2.2  Sobre Identidade Linguística Moçambicana 

 

Sendo a língua portuguesa um dos elementos constituintes da identidade linguística moçambicana, é 

importante relembrarmos, mesmo que rapidamente, da inclusão do português nesse território.  

A chegada dos primeiros portugueses a Moçambique, em 1498, marcou o início do contato da 

língua portuguesa com as línguas locais de origem bantu. Antes da chegada dos portugueses, 

as populações locais já viviam uma situação linguística de interação das línguas maternas com 

as línguas de outros dominadores, em especial os árabes. Podemos dizer que a esse tempo as 

línguas locais já recebiam muitas contribuições externas, o que nos leva a pensar que a atual 

situação linguística moçambicana é o resultado dessa miscelânea cultural. 

A língua portuguesa passa, de fato, a ter alguma representação em Moçambique durante os 

séculos XVI e XVII, nas regiões de Sofala, Tete e no vale do Zambeze, com tradições islâmicas 

bastante acentuadas, por conta, principalmente, das atividades comerciais, responsáveis pelas 

relações com as populações locais, mas de forma ainda muito superficial, porque eram 

resistentes culturalmente à ocupação portuguesa. 
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Os portugueses preocupados com o comércio ultramarino, não se preocupavam com questões 

linguísticas e administrativas nas colônias. Assim sendo só no século XVIII, diante do interesse 

de outras nações pelo território Moçambicano, é que Portugal decidiu mudar de posição, e voltar 

para suas colônias. A essa altura, a língua portuguesa na interação com as inúmeras línguas 

nacionais, já havia se espalhado, mesmo que de forma lenta, e adaptada às necessidades de 

comunicação, e consequentemente à identidade linguística dos povos contatados. Dessa relação 

surge uma língua portuguesa em transformação.  

A partir do século XIX, quando Portugal concretizou a ocupação de Moçambique, é que teve 

início a regulamentação do ensino de língua portuguesa. Foi a primeira iniciativa da 

administração colonial com o intuito de proporcionar o acesso da população local ao ensino 

formal da língua portuguesa. Situação que se fortaleceu no século XX, tornando o português o 

único meio de ensino nas escolas de Moçambique, uma forma de aculturação do povo 

colonizado, ou seja, a obrigatoriedade de conhecer a língua e a cultura do colonizador. Esta 

estratégia de dominação, “a missão civilizadora45”, Namburete (2006) explica que “começou a 

dar certo quando os colonialistas resolveram banir as línguas maternas dos povos nativos nos 

seus circuitos de comunicação, forçando-os a aprender português, a língua real” (p.66). 

A condição linguística do povo foi negligenciada pela Administração Colonial, e diante das 

possibilidades oferecidas ao assimilado, também pelos moçambicanos, inclusive, durante a luta 

de libertação quando foi adotada pelos guerrilheiros como língua de comunicação entre eles, 

nas diferentes regiões do país, configurando uma unidade nacional. 

Em Portugal, concomitante às lutas de libertação em Moçambique, aconteceu a Revolução dos 

Cravos, revolta que em 25 de abril de 1974, depôs o regime ditatorial de Salazar, e instituiu um 

novo governo democrático no país. Consequentemente, iniciou-se a efetivação da 

independência de todos os países de língua portuguesa; em Moçambique, a independência 

ocorreu em 25 de junho de 1975. 

                                                           

45 A “missão civilizadora” foi uma das estratégias do colonizador português para controlar os nativos. 
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Após a independência, as duas Constituições46 existentes determinam o português como língua 

oficial de modo a garantir a unidade do país, marcando um novo momento no quadro linguístico 

moçambicano. Isto leva à reflexão sobre a real situação dessa condição da língua portuguesa na 

construção da identidade linguística do povo de Moçambique, possuidor de uma diversidade 

linguística singular.  

Desse momento em diante, a língua portuguesa que já era um elemento na constituição 

identitária moçambicana, tomou outro redimensionamento, pois junto com a oficialidade vem 

as dificuldades oriundas dessa condição. Sendo uma língua primeira pressupõe que todos a 

conheçam, entretanto, na realidade, a situação é inversa, pois somente uma pequena parte da 

população tem acesso ao idioma europeu e aos benefícios provenientes desse conhecimento, de 

modo que crescem os problemas sociais. 

Nas palavras de Firmino, 

Em Moçambique, o português foi adoptado como língua oficial. Sob o ponto 

de vista ideológico, o português é também concebido como símbolo de 

unidade nacional, transcendendo, assim, no discurso oficial a sua conotação 

de língua colonial. Em Moçambique existem bolsas de falantes de outras 

línguas de origem estrangeira, que não sejam o Português, principalmente o 

Inglês, e outras de origem asiática, como Hindi, Urdu ou Gujrati. O inglês é 

falado com e pela comunidade de estrangeiros ligada a organizações 

internacionais e embaixadas, embora, devido aos contactos com os países 

limítrofes, como a República da África do Sul, haja muitos moçambicanos que 

usam frequentemente esta língua. As línguas de origem asiática são faladas 

entre membros da comunidade de emigrantes oriundos principalmente da 

Índia e Paquistão ou seus descendentes. Uma vez que ainda não há dados 

adequados para se dimensionar o impacto destas línguas de origem 

estrangeira, não se poderá tecer grandes considerações à volta do seu impacto 

(FIRMINO, s.d., p. 4-5). 

Assim, a complexa tessitura linguística de Moçambique pressupõe uma identidade construída 

sobre uma insegurança contínua; o português, além de concorrer com as línguas locais, tem que 

lidar com a forte presença das línguas estrangeiras, principalmente com o inglês, que se 

estabeleceu no país desde o desenvolvimento do comércio marítimo. O português acaba 

exercendo um importante papel de construção da identidade nacional, no espaço 

                                                           

46 Na Constituição de 1990, lê-se: “Artigo 9 (Línguas nacionais) O Estado valoriza as línguas nacionais como 

património cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento e utilização crescente como línguas veiculares 

da nossa identidade.  Artigo 10: “Na República de Moçambique, a língua portuguesa é a língua oficial”. 
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multilinguístico moçambicano, conforme refere o linguista moçambicano Lourenço do 

Rosário: 

A situação da língua portuguesa não é a de herança incomoda com caráter 

provisório enquanto se encontra uma língua genuinamente africana. [...] É um 

projeto que visa anular todas as conseqüências da arbitrariedade do traçado 

geográfico do País, dar-lhe uma identidade nacional e uma consciência 

cultural, através do povo que nele habita. (1982, apud BRITO e MARTINS, 

2004: p. 10) 

Além dessa consciência do papel agregador da língua portuguesa, é necessário pressionar as 

autoridades governamentais a criarem políticas públicas que facilitem o acesso ao ensino da 

língua portuguesa também pelas populações excluídas, como é o caso dos habitantes das regiões 

rurais do país, no sentido de minimizar as adversidades sociais que essa ausência do 

conhecimento e do acesso do idioma oficial provoca.  

De um modo geral, portanto, falar da identidade linguística nesse contexto moçambicano é mais 

simples se pensarmos numa associação de línguas compostas pelo conjunto de línguas locais, 

que os povos moçambicanos tentam manter vivas como parte da memória e da identidade 

nacional e cultural de um povo, mas em constante interação com a língua portuguesa que vai 

se transformando num outro idioma, a variedade do português moçambicano, além das outras 

línguas estrangeiras presentes cotidianamente no país. 
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CAPÍTULO 4 

NIKETCHE: UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA EM FOCO 

 

Mulher é terra. Sem semear, sem 

regar, nada produz. 

 

(Provérbio zambeziano) 

 

4.1 LITERATURA AFRICANA DE EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A palavra dos homens é o material mais duradouro. 

(Schopenhauer) 

Tratar de literatura é sempre tarefa complexa e, no que tange à produção literária africana de 

expressão em língua portuguesa, é ainda mais delicado, uma vez que envolve aspectos 

históricos, culturais, linguísticos, sociais, políticos e ideológicos, dentre outros, que se 

(re)configuram num processo constante de interpelações, e que culminam com a busca pelo 

reencontro de tradições ou da (re)construção de novas tradições. Conforme explica Candido 

(1987, p. 163): 

A criação literária traz como condição necessária uma carga de liberdade que a 

torna independente sob muitos aspectos, de tal maneira que a explicação dos 

seus produtos é encontrada sobretudo neles mesmos. Como conjunto de obras 

de arte a literatura se caracteriza por essa liberdade extraordinária que 

transcende as nossas servidões. Mas na medida em que é um sistema de 

produtos que são também instrumentos de comunicação entre os homens, possui 

tantas ligações com a vida social, que vale a pena estudar a correspondência e a 

interação entre ambas. 

Por isso mesmo, segundo Devi e Seabra (1971, p.113): “[...] uma literatura não surge 

espontaneamente, sem uma tradição, e que esta não pode improvisar-se. Tem de brotar 

naturalmente em uma superestrutura própria, ser elaborada num processo íntimo e prolongado 

de civilização”. Nesse sentido, para o mundo Ocidental, a literatura africana surge, 

historicamente, no século XV, época em que os portugueses (cronistas, poetas, historiadores, 

escritores de viagens, homens de ciências e das grandes literaturas europeias) iniciaram a rota 

de África, continuando, depois, pela Ásia, Oceania e América. Com efeito, essa literatura dos 
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descobrimentos47, nada tem a ver com a literatura africana de expressão em língua portuguesa, 

que surgiu mais tarde, sendo denominada de literatura colonial (1850-1900), que se 

caracterizava por retratar a vivência e experiência dos portugueses no além-mar, tendo, portanto, 

como centro narrativo e poético o homem europeu e não o africano.  

Em decorrência dos muitos séculos da dominação portuguesa na África, deu-se a imposição da 

língua e da cultura do colonizador num amplo processo de assimilação. Dessa relação, 

observamos o surgimento da imprensa, em que escritores africanos produziam textos, numa 

perspectiva da escrita europeia. Podemos citar como exemplos: o angolano José da Silva Maia 

Ferreira, que lançou, em 1849, o livro de poemas Espontaneidades da Minha Alma – Às 

Senhoras Africanas48, o Caboverdeano José Evaristo de Almeida (O escravo, 1856)49, o 

português Pinheiro Chagas50 (Os sertões d’África, 1880), o português/angolano Alfredo Troni51 

(Ngá Muturi / Senhora Viúva, 1882). No entanto, se, por um lado, essas narrativas fazem pouca 

ou nenhuma menção às línguas nacionais, por outro lado apresentam muitas referências a 

autores franceses, latinos e europeus, exaltando-os como modelos a serem seguidos; é o 

momento em que, segundo Ferreira (s.d., p.33), “o escritor africano encontra-se em estado 

quase absoluto de alienação, incapaz de se libertar dos modelos europeus”. 

Todavia, o próprio desenvolvimento da literatura africana lusófona sugere análise e reflexão 

críticas, desde o momento em que nacionalismo e identidade tornam-se conceitos essenciais na 

criação de uma literatura anticolonial (1900-1930), ideologicamente centrada na ideia de 

negritude, superando a alienação dos escritores, por um sentimento nacional e, na sequência, 

até 1950, à medida que o escritor amadurece e reconhece a si mesmo como sujeito da própria 

história, começou a surgir textos conscienciosos e com objetivos mais definidos, integrados ao 

                                                           

47 A literatura dos descobrimentos se baseava em relatos de viagens feitos por navegantes, escritores, comerciantes, 

etc., e narrava fatos ocorridos ao longo dessas viagens. 

48 FERREIRA, José da S. M. Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas. 2ª ed. Lisboa: União dos 

Escritores Angolanos, 1980. 

49 José Evaristo de Almeida O escravo. 2.ed. Cabo Verde: ALAC, Instituto Caboverdeano do Livro, 1989. 

50Manuel Joaquim Pinheiro Chagas nasceu em Lisboa, no ano de 1842. Foi escritor, jornalista e político. Destacou-

se como romancista, historiador e dramaturgo. 

51 Alfredo Troni, escritor e jornalista, nascido em 1845, em Coimbra. Por suas atuações ideológicas foi condenado 

ao desterro em Angola em 1873, onde viveu por aproximadamente 30 anos. 
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meio e carregados de ideologia libertária, perpassando todo o período das lutas de libertação, 

até culminar com a independência nacional. 

Ao longo desse processo, foram surgindo, paulatinamente, grandes escritores, preocupados não 

somente com o fazer poético, mas também com as questões históricas, sociais, políticas, 

culturais e linguísticas, que perpassam o universo africano e que refletem, diretamente, na 

produção literária desses sujeitos. Conforme Bastos e Brito (2013), dentre os inúmeros autores 

africanos com os quais temos tido contato, quer por meio de suas obras, quer por intermédio de 

trabalhos acadêmicos ou da mídia em geral, é relevante, a título ilustrativo, destacarmos: 

 de Angola, Agostinho Neto, Aires Almeida dos Santos, Amélia Dalomba, Antonio 

Jacinto, Arlindo Barbeitos, Boaventura da Silva Cardoso, Costa Andrade, João Melo, 

Henrique Guerra, Jacinto de Lemos, José Eduardo Agualusa, Lopito Feijóo, Luandino 

Vieira, Manuel Rui, Ondjaki, Pepetela, Ruy Duarte de Carvalho, Viriato da Cruz;  

 de Cabo Verde, Amílcar Cabral, Baltazar Lopes, Gabriel Lopes da Silva Mariano, Jorge 

Barbosa, Manuel Lopes, Onésimo Silveira, Ovídio de Souza Martins, Yara dos Santos;  

 de Guiné-Bissau, Abdulai Silla, Agnelo Regalla, Amilcar Cabral, Helder Proença, 

Odete Semedo, Vasco Cabral;  

 de Moçambique, Abel Coelho, Eduardo White, José Craveirinha, Luis Bernardo 

Honwana, Mia Couto, Noémia de Souza, Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka Khosa; 

 de São Tomé e Príncipe, Albertino Bragança, Alda do Espírito Santo, Francisco José 

Tenreiro, Olinda Beja. 

Além dos autores citados, muitos outros compõem esse grupo de intelectuais que se dedicam a 

estudar e a compreender que a composição entre cultura, língua e a literatura passa, 

necessariamente, pelo reconhecimento do indivíduo e pelas relações estabelecidas nos diversos 

momentos da história de uma nação. Em outras palavras, para entender a dinâmica da produção 

literária africana, é preciso estar atento a todos os aspectos que envolvem a constituição 

identitária desse sujeito, escritor africano, além das fronteiras linguísticas e geográficas, 

possuidor de raízes e tradições únicas.  

Nesse sentido, Mata (2000) afirma que: 
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As literaturas africanas de língua portuguesa participam da tendência – quase 

um projecto de investigar a apreensão e a tematização do espaço colonial e pós-

colonial e regenerar-se a partir dessa originária e contínua representação. Os 

significadores desse processo, que constituem a singularidade da nossa pós-

colonialidade literária, são potencialmente produtivos: sinteticamente dizem 

respeito a uma identidade nacional como uma construção a partir de 

negociações de sentido de identidades regionais e segmentais e de compromisso 

de alteridades. O que as literaturas africanas intentam propor nestes tempos pós-

coloniais é que as identidades (nacionais, regionais, culturais, ideológicas, 

sócio-econômicas, estéticas) gerar-se-ão da capacidade de aceitar as 

diferenças52. 

Destarte, nesse cenário de transformação pós-independência, a literatura nas ex-colônias 

africanas se reabasteceu com as energias da libertação. Houve um florescimento da escrita, em 

que os autores, sem nenhuma apreensão, narram suas lutas, sucessos e malogros, cantam em 

verso e prosa a riqueza multicultural e linguística da terra-mãe África e do seu povo, clamando 

por justiça, paz e reconhecimento. É o momento de busca pela afirmação de uma literatura que 

expresse valores, sentimentos, anseios e conceitos genuinamente africanos. 

  

4.2 ASPECTOS DA LITERATURA MOÇAMBICANA DE EXPRESSÃO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

4.2.1 Literatura moçambicana  

 

A literatura moçambicana de expressão em língua portuguesa, na qual se insere o romance que 

selecionamos como corpus desta dissertação, possui características peculiares e é dotada de 

elementos singulares, específicos da pluralidade étnica, linguística, social, política e cultural, 

de que é dotado o país e que a torna única no universo da lusofonia. 

Desse modo, no âmbito da produção literária, surgiu uma produção que teve papel importante 

na luta pela independência e pelo reconhecimento do país e que, no período pós- independência 

vem exercendo forte função histórica ao debater sobre as questões de identidade e a condição 

do moçambicano pós-colonial. Na visão de Abdala Junior (2007, p. 199), “os escritores 

engajados procuram voltar-se para a realidade social, para a vida de seu tempo”, ou seja, aponta 

                                                           

52 Fragmento do texto apresentado por Inocência Mata no X Congresso Internacional da ALADAA (Associação 

Latino-Americana de Estudos de Ásia e África) sobre CULTURA, PODER E TECNOLOGIA: África e Ásia face 

à Globalização – Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro – 26 a 29 de outubro de 2000. 
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para a criação de uma literatura nacional, que oportunize ao homem moçambicano 

conscientizar-se de quem é, e do que é capaz.  

Para apresentarmos, nos parágrafos seguintes, uma cronologia da produção escrita de 

Moçambique, durante o período colonial, tomamos como base a obra Entre Próspero e Caliban 

(1999), do crítico literário Francisco Salinas Portugal. Segundo ele, Moçambique, assim como 

as outras ex-colônias, sendo um ponto de passagem importante para os navegadores com 

destino à Índia, é citado em obras de escritores, cronistas e cientistas portugueses, a saber: 

Garcia de Resende, Gil Vicente, Luís de Camões, Duarte Pacheco Pereira, D. João de Castro e 

Garcia de Orta, além de Padre Antonio Vieira e Fernão Mendes Pinto. Já no século XVII, João 

Nogueira e Tomás Antônio Gonzaga (p.89).  

O crítico literário destaca que somente com a instalação da imprensa, em 1854, teve início as 

primeiras publicações: o Boletim Oficial do Governo Geral da Província de Moçambique 

(1857), convertido logo (em 1951) em Boletim Oficial da Colónia de Moçambique.  Ainda no 

século XIX surgiram outras publicações que, embora sem valor literário, foram importantes 

como registro da história cultural moçambicana: O Almanach Civil-Eclesiástico-Artístico-

Administrativo da Província de Moçambique para 1859, O Progresso (1877-1881), O Gato 

(1880), O Vigilante (1882), Clamor Africano (1892), Revista Africana (fundada por Campos 

de Oliveira) etc. (PORTUGAL, 1999, p. 89). 

De acordo com o autor, as obras de maior relevância surgiram no século XX, destacando-se os 

jornais O Africano (1909) e O Brado Africano (1918), ambos dos irmãos José e João Albasini. 

No entanto, foi na década de 50 que O Brado Africano se tornou referência, com a inclusão de 

suplementos e a participação, dentre outros, de Virgílio Lemos, Fonseca Amaral, Rui Noronha, 

Noémia de Souza, Gultar Soares, Carlos Maria e Marcelino dos Santos. Tanto O Africano, 

quanto O Brado Africano foram publicações voltadas para a população local. Escreviam, 

também, sobre temáticas de interesses particulares e locais, e o mais significativo: eram edições 

bilíngües, com textos em língua portuguesa e em língua ronga (língua legitimamente africana), 

ressaltando sempre a situação do assimilado (Portugal, 1999, p. 90) - o que não os deixa 

esquecer-se da condição de colonizado, daquele ser em situação fronteiriça, entre dois mundos. 

Como assinala Portugal (1999, p.91), outras publicações se seguiram:  
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 o Itinerário (1941-1955), do qual fazem parte Fonseca Amaral, Noémia 

de Souza, Craveirinha, Orlando Mendes, Duarte Galvão (Virgílio Lemos), 

Rui Nogar, Kalungano e Rui Knopfli; 

 a antologia: Poesia em Moçambique (1951) e , entre 1959 e 1975, A Voz 

de Moçambique, com amplo apoio à produção literária da colônia 

 Msaho (1952) e Paralelo 20 (1957), também relevantes na história das 

publicações moçambicanas. 

De modo geral, os estudiosos consideram como marco fundacional da literatura moçambicana 

a obra poética O Livro da Dor (1925), de João Albasini. Entretanto, há de se considerar, 

segundo Portugal (1999), a importância da obra ficcional Godido e Outros Contos (1952), de 

João Dias. Para G. Hamilton (apud Portugal, 1999, p. 91): “A hipersensibilidade racial e a 

desmistificação do conceito de raça prestam um tom dubitativo a Godido, uma obra que 

antecipava a emergência de uma literatura de Moçambique”.  

Outro destaque, segundo Pires Laranjeira (apud Portugal, 1999, p. 92) é o poeta Rui de 

Noronha, que teve suas publicações compiladas, numa edição póstuma, com o título de Sonetos 

(1946), deixando clara a influência europeia em sua composição poética.  

A II Guerra Mundial também marcou a história literária e cultural de Moçambique. A partir 

desse momento, muito se discutiu sobre os pontos de maior relevância durante o período de 

formação da literatura moçambicana, com grande destaque para Noémia de Souza e o seu 

caderno Sangue Negro. Também se sobressaíram: Fonseca Amaral, Orlando Mendes, os poetas 

ligados à publicação Masabo (1952) que, em seu único número, é referência para a poesia 

moçambicana, como Rui Guerra, Duarte Galvão (pseudónimo de Virgílio de Lemos), Alberto 

Lacerda, Reinaldo Ferreira, Domingos de Azevedo, Augusto dos Santos Abranches, Cordeiro 

de Brito (Portugal, 1999, p. 92-93). Foi ainda nesse período que surgiu a polêmica sobre o que 

realmente é poesia moçambicana e despontaram nomes como Rui Nogar, Rui Knopfli e José 

Craveirinha, com a edição de Xigubo (1964) que foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes da 

literatura nacional moçambicana.  

Com o início da Guerra de Libertação, instaurou-se nova fase no desenvolvimento da literatura 

moçambicana, que passou a ser um instrumento a mais na luta pela liberdade, “revelam-se os 
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prosistas que marcam um antes e um depois, numa história literária que tem, como é habitual 

nas literaturas emergentes, um grande peso da poesia, em detrimento da prosa” (PORTUGAL, 

1999, p. 94). Essa produção teve início com Nós Matamos o Cão Tinhoso (1964), de Luís 

Bernardo Honwana, e o romance Portagem (1966), de Orlando Mendes.  

Entre 1971 e 1972, diante da complexidade das relações estabelecidas em Moçambique, foram 

lançados os três volumes dos cadernos Caliban, sob a direção de Garabato Dias (pseudônimo 

de António Quadros) e Rui Knopfli, que contavam com a participação de vários autores, 

moçambicanos e portugueses, tais como: Eugénio de Lima, Jorge de Sena, Jorge Viegas, Glória 

de Sant’Ana, Fonseca Amaral, Craveirinha, Orlando Mendes, Rui Nogar, Lindo Lhongo ou 

Leite de Vasconcelos, e ainda, Herberto Hélder, Fernando Assis Pacheco e Luís Amaro Ramos 

(Portugal, 1999, p. 94-95). 

Com a independência, a condição literária de Moçambique também sofreu transformações, 

onde escritores e intelectuais traçaram novos rumos e ocorreu a dispersão de muitos deles. 

“Diríamos que a independência terminou com um sistema de duplicidade literária em que 

muitos escritores desenvolviam o seu trabalho e foi clarificando o panorama da literatura 

moçambicana53” (Portugal, 1999, p. 95). Essas palavras vão ao encontro da afirmação de 

Almiro Lobo (2006, p. 77): 

Noutro espaço, onde um projecto de nação se erguia por força do movimento 

de libertação, reconhecia-se outra gramática: a identidade resgatada e os valores 

afirmados surgem, como é lógico, no caldeirão da ideologia de libertação e da 

utopia, a um tempo necessária e incontornável, do Homem Novo. 

Como se vê, a partir de 1975 instaurou-se uma nova conjuntura literária, em que o momento 

pós-independência marcou o início da busca por novas formas de expressão, que resultassem 

na descoberta de uma identidade literária moçambicana e, com essa intenção, os autores 

deixaram de lado a produção de aspecto mais coletivo e adotaram uma postura individual, como 

necessidade de relatar suas experiências, no período anterior e durante a nova realidade 

estabelecida, com a independência.  

                                                           

53 Francisco Salinas Portugal, explica que a ““duplicidade literária” desses escritores – fenômeno, aliás muito 

significativo em Moçambique – tem a ver com a estratificação muito marcada na sociedade colonial: negros, 

brancos e mestiços, com as suas próprias associações e a sua produção cultural também diferente” (1999, p. 95).  



77 

    

  

Nesse caminho, destacamos o poeta Rui Nogar (Silêncio Escancarado, 1982), Luís Carlos 

Patraquim (Vinte e tal Novas Formulações e uma Elegia Carnívora), Nelson Saúte, Eduardo 

White (O País de Mim, 1989), Armando Artur e Filimone Meigos, além de publicações, como 

a Gazeta de Artes e Letras (da Revista Tempo, dirigida por Luís Carlos Patraquim), a Xiphefo 

e a Revista Charrua (1984), na qual, segundo Lobo (2006, p. 78): 

[...] encontramos o embrião de uma nova tentativa de interrogação, já não 

acantonada no esquematismo, por vezes redutor e maniqueísta, da necessidade 

de cantar a revolução e os seus feitos. De modo diferente, a geração Charrua 

parte em busca de novos horizontes temáticos e novas possibilidades 

expressivas. 

Já entre os novos prosadores ressaltamos Ungulani Ba Ka Khosa (Ualalapi, 1987, Orgia dos 

Loucos, 1990), Hélder Muteia, Pedro Chissano e Juvenal Bucane. Além desses, destaca-se Mia 

Couto - autor, dentro outras, de: Vozes Anoitecidas, 1986; Cada Homem é uma Raça, 1990; 

Terra Sonâmbula, 1992; A Varanda de Frangipangi, 1996; Raiz de orvalho e outros poemas, 

1999; Vinte e zinco, 1999; Mar me quer, 2000; O último vôo do flamingo, 2000; Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra, 2002; O outro pé da sereia, 2006; Venenos de Deus, 

Remédios do Diabo, 2008; Jerusalém, (ou Antes de nascer o mundo – na edição brasileira) e A 

confissão da Leoa, 2012.  

Sem dúvida, Mia Couto é considerado, hoje, um dos grandes inovadores da língua portuguesa, 

como é possível comprovar nas inúmeras obras com as quais tem nos presenteado. Felizmente, 

esses escritores, por meio de suas obras, apresentam o que vem a ser a tão desejada 

moçambicanidade literária, resultado do mosaico cultural que se evidencia em Moçambique. 

Diante do desejo de uma genuína literatura moçambicana, já no final do século XX e início do 

século XXI, despontou a escrita de autoria feminina (marginalizada no próprio país até esse 

momento) com publicações de escritoras como: Lília Momplé, Suleiman Cassamo e Paulina 

Chiziane, primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, com repercussão 

internacional. Sobre Paulina Chiziane é que discorreremos um pouco mais, sendo ela autora de 

Niketche, uma história de poligamia, obra escolhida para análise neste estudo. 

A literatura feminina revela Moçambique sob uma perspectiva diferente da apresentada até 

então. É uma das formas de manifestar a inquietude das mulheres diante das questões sociais e 

políticas, além de discutir os conflitos identitários, a condição de submissão a que estão 

expostas e as relações familiares e matrimoniais, é a possibilidade de escrever a própria história. 
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Vale salientar, que a pouca participação das mulheres na literatura moçambicana, se dá pela 

falta de conhecimento e domínio da língua portuguesa. 

 

4.2.2 Paulina Chiziane 

 

Inserida num contexto de guerra e pós-guerra civil, Paulina Chiziane recebe influências de 

ambos. Ao dialogar com as reminiscências da infância, a autora busca subsídios para denunciar, 

na escrita, a condição de subserviência da mulher na sociedade moçambicana e, ainda para 

colaborar, a sua maneira, para o desenvolvimento de uma literatura feminina em Moçambique. 

Nesse sentido, devemos sempre lembrar que literatura é, também, arte, uma vez que associa 

acontecimentos e emoções, reconstituindo a realidade, por meio do espírito do artista que a 

propaga, nos mais diversos gêneros. 

Em 1955, em Manjacaze, província de Gaza, sul de Moçambique, nasceu Paulina Chiziane, lá 

permaneceu até os sete anos, quando se mudou, com a família, para um subúrbio na cidade de 

Maputo. De etnia Tsonga, desde cedo deparou com uma situação linguística inusitada. No 

campo, falava o chope, sua língua materna; em Maputo, na escola católica, aprendeu a língua 

portuguesa; já nas ruas, era obrigada a falar o ronga, língua nativa da cidade. Iniciou os estudos 

superiores de Linguística na Universidade Eduardo Mondlane (em Maputo), mas não chegou a 

concluí-los. Hoje, vive na Zambézia, norte do país. Politicamente atuante, durante a Guerra 

Colonial de Moçambique militou na FRELIMO e, em 1994, venceu as primeiras eleições 

multipartidárias em Moçambique, mas, logo depois, deixou a política em função do fazer 

literário. 

Todos esses elementos tornam a obra de Chiziane, rica em histórias herdadas pela tradição oral 

bantu e povoadas de tradições sociais e culturais de Moçambique, o que a faz afirmar que não 

se considera uma romancista, mas, uma contadora de histórias. Somente depois de publicar 

alguns contos na imprensa, é que a autora publicou, em 1990, seu primeiro livro, A Balada de 

Amor ao Vento, seguido de Ventos do Apocalipse (1995), O sétimo juramento (1999), Niketche: 

uma história da poligamia (2002, edição brasileira 2004), nosso objeto de estudo, e O alegre 

canto da perdiz (2008). 
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Figura 10 - Capa do romance Niketche: uma história de poligamia publicado no Brasil pela  

 Companhia das Letras (2004), ao lado da autora, Paulina Chiziane 

Com efeito, observando os acontecimentos que se sucederam no pós-guerra civil e nas relações 

que se estabeleceram nesse período, no âmbito sócio-político em Moçambique, a biografia de 

Paulina Chiziane possibilita compreender melhor sua empreitada rumo ao reconhecimento da 

mulher numa sociedade linguisticamente pulverizada, marcada por tradições culturais 

profundamente machistas, associadas a valores sociais discrepantes, como é o caso da 

monogamia e da poligamia.  

Vale ressaltar as palavras da autora ao ser condecorada pelo Estado Português, em 

reconhecimento à importância de sua obra: “Venho de longe, conquistei o mundo de pés 

descalços. Quero encorajar o meu povo, as mulheres da minha terra: por muito difícil que as 

condições sejam, caminhem descalços e vençam54”. 

  

4.3    SOBRE NIKETCHE: UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA 

 

                                                           

54 Parte do discurso proferido por Paulina Chiziane, ao ser condecorada, ao lado do escritor Ungulani Ba Ka Khosa, 

no dia 04 de fevereiro de 2014, em Maputo, pelo Estado Português em reconhecimento do mérito e da obra de 

ambos. 
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Na obra Niketche: uma história de poligamia, publicada pela primeira vez em Moçambique, 

em 2002, pela Editora Ndjira e pela Editorial Caminho, em Portugal, no mesmo ano55, Paulina 

Chiziane reflete sobre sua trajetória, desde a infância, passando pelas lutas políticas, até sua 

entrega literária. O texto algumas vezes assume um tom melancólico, especialmente quando 

trata das angústias e dissabores da condição feminina numa sociedade machista, outras vezes o 

discurso reveste-se de alegria, quando, por meio de suas personagens, demonstra que é possível 

a transformação se a buscamos com persistência, firmeza e perseverança. 

 

  

 

Figuras 11, 12, 13, 14 – Capas das edições portuguesa (Caminho, 2002), italiana (La Nuova 

Frontiera, 2003), inglesa (Aflame Books, 2010) e espanhola (2012), do romance Niketche: uma 

história de poligamia 

                                                           

55 Utilizamos, nesta dissertação, a edição brasileira, publicada pela Companhia das Letras, em 2004. 
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Em Niketche: uma história de poligamia (edição brasileira de 2004), encontramo-nos com 

Rami, nascida no sul de Moçambique, da etnia Ronga, educada de acordo com o cristianismo 

e não com a cultura de origem bantu. Mãe de cinco filhos e casada, há vinte anos, com Tony, 

também nascido no sul de Moçambique, pertencente à etnia Changana, oficial da polícia e com 

situação financeira privilegiada, leva uma vida “clandestina”, já que é polígamo. O marido 

passava pouco tempo em casa, ficando a cargo de Rami todos os problemas advindos da criação 

dos filhos, e a solidão das noites passadas sozinha, sem a companhia dele, contando apenas com 

um espelho, com o qual divide suas angústias, ansiedades, aflições e descontentamentos com a 

vida que leva.  

Cansada da situação em que se encontra, sai em busca da verdade, o que não é difícil descobrir. 

Em sua peregrinação depara, não com uma, mas com várias amantes do marido (Julieta, Luísa, 

Saly, Mauá) e inúmeros filhos, desencadeando uma série de questionamentos acerca de sua 

própria condição de mulher e de esposa. Cada uma das mulheres que encontrou é de uma região 

do país e, portanto, de origens, línguas, costumes e tradições distintas umas das outras. 

Mesmo na condição lastimável em que se encontra, e diante de tantas rivais, decide que deve ir 

em frente, lutar contra todas e reconquistar o amor do marido. Nessa empreitada, apela para 

conselheiras do amor e feiticeiros, na tentativa desesperada de que lhe trouxessem de volta o 

amado Tony. No entanto, todas fracassaram e, diante da certeza de que não o reconquistaria, 

decide aliar-se às outras e partilhá-lo. Convida-as para uma reunião, expõe seus planos de 

apresentá-las, juntamente com seus filhos, a toda a família, no aniversário de cinquenta anos de 

Tony. 

A sogra de Rami não gosta nada da ideia do casamento monogâmico. Para ela, isso é desumano, 

pois, nesse sistema, apenas uma esposa, a primeira, é privilegiada. Já a poligamia garante a 

todas, e aos seus filhos, a proteção e o sustento pelo marido. Toda a família concorda que Tony 

deve lobolar– lobolo– as amantes de acordo com as tradições, ou seja, dar um dote aos parentes 

de cada uma das mulheres, no caso da narrativa, lobolar significa também sustentar todos os 

lares, tornando-se uma espécie de herói para a mãe e para aqueles que acreditam que a poligamia 

é uma forma de afirmação do homem na sociedade. 

Depois que Tony concorda com a decisão da família e lobola todas, Rami se torna, como a 

primeira esposa, a responsável pelas demais. Faz-se uma escala semanal para que todas tenham 
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a companhia do marido. Rami cria um vínculo de solidariedade entre elas e, diante da realidade 

cruel a que estão subjugadas, resolve ajudá-las a melhorar suas vidas e, consequentemente, a 

dos filhos, descobre a aptidão de cada uma e dela própria, a partir daí traça planos de trabalho 

para tornarem-se financeiramente independentes de Tony, o que resultou em sucesso absoluto.  

Durante sua caminhada, Rami muitas vezes sente-se desprotegida, mas, ao mesmo tempo, vai 

encontrando, nas outras mulheres, amizade, afeto e benevolência, o que a faz descobrir que é 

capaz de amar e ser amada, suprindo-a de coragem para seguir adiante. Com o passar do tempo, 

descobrem que Tony está com outra mulher, a jovem e bela mulata Eva, mais uma para se juntar 

a elas. É nesse ponto que Tony desaparece, é confundido com a vítima de um acidente e dado 

como morto, quando, na verdade, sem dizer a ninguém, viajou a Paris com Gaby, sua mais nova 

conquista. 

Rami sabe que o homem morto não é seu marido, entretanto, diante de todo o sofrimento e 

desilusão que vem passando, e mesmo conhecedora do difícil ritual de purificação da morte, 

que segundo a narrativa, de acordo com a tradição daquela região sul de Moçambique, consiste em 

tomar todos os bens da viúva e primeira esposa, rasgar todas as roupas, raspar os cabelos, passar navalha 

na pele para besuntar com pomada de péssimo odor, e termina com a purificação sexual, o Kutchinga56, 

em que a viúva é tomada sexualmente por um irmão do morto, “[...] Os olhos dos meus cunhados, 

candidatos ao sagrado acto, brilham como cristais. Cheira a erotismo no ar. A expectativa 

cresce. Sobre quem cairá a bendita sorte?... (CHIZIANE, 2004, P. 212), que lhe será infligido, 

prefere calar-se e aceitar, percebendo que esse é o momento para vingar-se de Tony, pela vida 

de amarguras e desamor, a que a submeteu, durante longos anos de casamento.  

Ciente de sua determinação, e apoiada por Eva, passa firme pelo ritual de purificação da morte, 

ansiosa pelo momento em que será tchingada por Levy, irmão do marido morto. “Olho para o 

Levy com olhos gulosos. Ele será o meu purificador sexual, a decisão já foi tomada e ele acatou-

a com prazer” (CHIZIANE, 2004, p. 221). Quando, finalmente se entrega de corpo e alma ao 

cunhado, mesmo que, por alguns instantes, sente acender a chama do amor, com toda 

intensidade. “Ele dá-me um beijo pequeno. Um beijinho suave e incendeia-me toda com a sua 

                                                           

56Kutchinga: Levirato 
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chama... Ai meu Deus, sinto leveza no meu corpo... Amor de instante? Que seja! Vale mais a 

pena ser amada um minuto que desprezada a vida inteira” (p. 225).  

Quando Tony retorna e percebe a gravidade de tudo o que aconteceu, só lhe resta pedir perdão 

e garantir que se transformará num excelente marido para todas as esposas. No entanto, para as 

cinco mulheres, aquela foi uma situação que as fizeram ver a vida de outra forma. O tempo foi 

passando e a relação com Tony perdendo o sentido. Ao tomarem consciência de que não 

precisam mais dele para sobreviver e criar seus filhos, libertam-se e se abrem para novos 

amores, decidindo, então, abandoná-lo.  

Entretanto, ainda resta a última estocada na moral e no coração de Tony. Ao tentar fazer com 

que Rami não o deixe, descobre que ela está grávida de seu irmão Levy. Desesperado, sente-se 

traído. É quando, num ato de misericórdia, a esposa o lembra que apenas cumpriu com os 

deveres da tradição, para ela um momento de êxtase, que valeu pelo sofrimento de toda uma 

vida. 

Em se tratando de uma obra extensa, primeiro apresentamos uma síntese da história e, a seguir, 

elegemos os capítulos um e dois, como indicadores das questões culturais e identitárias que 

tomaremos como elementos para nossa análise, mas sem esquecer que essas questões persistem 

ao longo de todo o romance. 

Para o entendimento desse romance, partimos da premissa de que o texto literário não tem 

fronteiras e de que há um entrelaçamento entre língua, literatura, história e constituição 

identitária, revelando no âmbito textual, presente e passado, tradição e contemporaneidade, 

elementos que a princípio parecem se opor, mas que se complementam no modo como as ações 

se desenvolvem no decorrer da narrativa, como expressão da cultura e da identidade 

moçambicana. Segundo Lobo (2006, p. 78), 

Niketche é a manifestação mais nova da necessidade de, tal como acontece em 

literaturas de afirmação recente como a nossa, revisitar os contornos com que 

se formata a nossa identidade cultural. E esta atitude, não sendo inovadora na 

literatura moçambicana, arrasta consigo o caudal volumoso da herança que, 

desde O brado africano, manifesta-se com matizes diferentes. 

Podemos apreender, das palavras de Lobo, que, tomando por base em sua obra as marcas da oralidade, 

Paulina Chiziane, em Nicketche: uma história de poligamia, envereda pelos caminhos das 

tradições e da identidade cultural e linguística do povo moçambicano, marcados pelas 
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diferenças, entre o norte e o sul do país. Essa atenção de Chiziane sobre as questões de 

identidade se apresenta na obra, numa perspectiva que vai muito além do que era visto, 

anteriormente a Niketche, na literatura moçambicana de expressão portuguesa.  A começar por 

um dos pontos relevantes da narrativa, que é a questão da poligamia, provocando e conduzindo 

a um debate sobre a situação de submissão, obediência e silenciamento das mulheres no país, 

desde os tempos tribais.  

Situação que se agravou a partir da colonização e não mudou muito com a independência, 

mantendo-se, até hoje, em algumas regiões, de maneira oficial, enquanto noutras, de maioria 

católica, de modo mais velado. É um sistema cruel de subserviência da mulher, ao mesmo 

tempo em que garante a muitas delas (no caso do romance, às mulheres de Tony) um meio de 

reconhecimento e sustento:  

Essa história de lobolo era nova para elas. Queriam dizer não por ser contra os 

seus costumes culturais. Mas envolve dinheiro e muito dinheiro. Dinheiro para 

os pais, dinheiro para elas, e para os filhos. Dinheiro que faz falta para comer, 

para viver, para investir. Quando se trata de benesses, qualquer cultura serve. 

Elas esqueceram o matriarcado e disseram sim à tradição patriarcal 

(CHIZIANE, 2004, p. 124). 

É, portanto, o embate entre convicções que embasam as diversas tradições nos vários espaços, 

e a realidade de miséria, violência, preconceito e exclusão em que vive grande parte das 

mulheres de Moçambique. Por isso, a autora, ao dar voz à protagonista Rami, encontra mais 

uma forma de lutar contra a condição de sujeição e sofrimento a que as mulheres de seu país 

estão expostas. 

Condição que se apresenta desde o início do romance, pelo relato de abandono e de sofrimento 

em que se encontra Rami: 

Este acidente enche-me de dor e de saudade. Meu Tony, onde andas tu? Por que 

me deixas só a resolver os problemas de cada dia como mulher e como homem, 

quando tu andas por aí?” (CHIZIANE, 2004, p. 10). 

[...] 

– Esta falta de ordem é falta de homem nesta casa – desabafo. – O Tony é o 

culpado de tudo isto. Sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência, 

depois outra e mais outra. Tornou-se hábito ... Mas os passos de homem são 

rastro de caracol, não se escondem. Sei muito bem por onde anda (CHIZIANE, 

2004, p. 12).  

Essa situação leva Rami a fazer uma análise profunda de sua condição: 
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Fecho os olhos e escalo o monte para dentro de mim. Procuro-me. Não me 

encontro. Em cada canto do meu ser encontro apenas a imagem dele. Solto um 

suspiro e só me sai o nome dele. Desço até ao âmago do meu coração e o que é 

que eu encontro? Só ele. Tenho por ele um amor puro e perfeito, será que ele 

não vê? (CHIZIANE, 2004, p.14).  

Diante de tanto desgosto e solidão, a protagonista mantém um diálogo constante com o espelho: 

“Eu sou aquela que tem um espelho como companhia no quarto frio. Que sonha com o que não 

há. Que tenta segurar o tempo e o vento...” (Chiziane, 2004, p. 65), único capaz de tirar-lhe a 

máscara da hipocrisia e da mediocridade da vida que leva “[...] Só tenho o passado para sorrir 

e o presente para chorar” (p. 65), ou seja, o espelho reflete a dura realidade de Rami: “Vou ao 

espelho tentar descobrir o que há de errado em mim... Olho bem para a minha imagem. Com 

essa máscara de tristeza, pareço um fantasma, essa aí não sou eu” (p.15).   

A partir do momento em que Rami questiona a própria identidade e a condição de mulher surge 

uma nova expectativa pela busca do autoconhecimento, que perpassa as convenções 

estabelecidas. Ultrapassar as convenções é um dos sinais indicativos da nova literatura de língua 

portuguesa, no período pós-independência, e por meio da narrativa ficcional, Chiziane 

consegue dar andamento ao processo de acordar as vozes femininas moçambicanas que, no 

universo da lusofonia, dialogam com o passado que não pode ser esquecido, mas, vivenciado 

na (re)construção das identidades fragmentadas pela colonização.  

Como informação complementar acerca da repercussão do romance em outras artes, é de 

salientar que a relevância temática da obra, somada à agudeza e sensibilidade com que a autora 

traz à tona questões intrínsecas à cultura moçambicana foram levadas ao palco pela Associação 

de Teatro Luarte.  

O Grupo de teatro Luarte foi fundado em 2001 por jovens provenientes de vários bairros 

periféricos de Maputo, com o intuito de promover, por meio da expressão artística, a reflexão 

crítica da juventude para que participem mais ativamente na vida social.  Assim, em 2013, 

lançaram Niketche, com direção de Eliote Alex, com estreia no Teatro Avenida. A peça foi 

apresentada no Centro Cultural Municipal Ntsindya e no festival do Teatro GUGU, em Maputo. 

Abaixo, seguem-se algumas cenas da peça, com destaque para algumas falas extraídas do 
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romance - e o cartaz alusivo à apresentação ocorrida no dia 8 de março de 2014, em 

comemoração ao Dia da Mulher57: 

 

Figura 15 – Rami (ao centro) se dirigindo às outras esposas de Tony: 

"Mulheres, vejo que vocês têm a mesma história que a minha"  

 

 

Figura 16 – Rami (à esquerda): 

Na história da vida só os homens não envelhecem. Nós as mulheres somos folhas, caiamos para que nasçam 

outras. Chegou a hora da minha queda, minhas irmãs! 

                                                           

57 As informações acerca do Grupo Luarte e à peça Niketche estão disponíveis em: 

http://pecadeteatroniketche.blogspot.com.br/2014/04/conheca-luarte.html. Acesso: 13/05/ 2015. 

http://pecadeteatroniketche.blogspot.com.br/2014/04/conheca-luarte.html
http://1.bp.blogspot.com/-1Borm44kPMw/Uzq7s6GkDHI/AAAAAAAAAE4/FbIerG2m2x0/s1600/DSCF7372+(Medium).JPG
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  Figura 17 – Cartaz anunciando a peça Niketche, pelo Grupo de Teatro Luarte 

 

4.3.1 Elementos multiculturais da obra 

 

Observamos que a multiculturalidade se faz presente na obra de Chiziane representada por 

elementos que vão delineando e descrevendo os princípios das tradições que permeiam as 

diferenças entre o norte e o sul do país, basilares da sociedade moçambicana e que perpassam 

gerações.  

Dentre as principais etnias oriundas dos povos Bantu que ocupam o país, temos ao norte: os 

Suahilis, os Macuas-Lomués, os Macondes e os Ajauas, e ao sul: os Chonas, os Agonis, os 

Tsongas, os Chopes, e os Bitongas. Além deles, é significativa a presença dos Asiáticos 

(especialmente indianos) e dos europeus, cada qual com suas tradições, religiosidade, línguas e 

costumes que são determinantes da sociedade marcada pela multiculturalidade, como é a 

moçambicana. 

As etnias do Norte foram as grandes opositoras e resistentes da colonização. Sua importância 

na história de Moçambique desponta principalmente pela religião Islâmica, que moldou as 

tradições familiares (matriarcalismo), os costumes e as identidades naquela região, o comércio 
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e mesmo as relações internacionais. As etnias do Sul, especialmente caracterizadas por uma 

população de agricultores e pastores, por conta das condições impostas pela localização 

geográfica, foram as primeiras a estabelecer contato com os portugueses, constituem uma 

parcela de maioria cristã e com estrutura familiar baseada no patriarcalismo. 

São as peculiaridades de cada etnia, aliadas às tradições, línguas e costumes Bantu, que ao longo 

dos anos foram se moldando, se adequando e resultaram na composição multicultural de 

Moçambique, que hoje procuramos conhecer e compreender, e que Paulina Chiziane revela 

com tanto esmero e precisão em sua escrita. 

Isso vai se mostrar desde o título da obra, com a escolha do vocábulo niketche, dança originária 

do norte do país, especificamente da etnia Macua que assinala o ritual de iniciação sexual 

feminina e que celebra o amor e o erotismo: 

A dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação. Uma 

dança que mexe, que aquece. Que simboliza o corpo e faz a alma voar. As 

raparigas aparecem de tangas e missangas. Movem o corpo com arte saudando 

o despertar de todas as primaveras. Ao primeiro toque do tambor, cada um 

sorri, celebrando o mistério da vida ao sabor do Niketche. Os velhos recordam 

o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. As mulheres desamadas 

reencontram no espaço o príncipe encantado com que cavalgam de mãos 

dadas no dorso da lua. Nos jovens desperta a urgência de amar, porque o 

niketche é sensualidade perfeita, rainha de toda a sensualidade. Quando a 

dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de quem desperta 

de um sonho. (CHIZIANE, 2004, p. 160), 

 

 

Figura 18 - A capa da primeira edição da obra, publicada em Maputo, em 2002, pela editora Ndjira, procura 

reproduzir momentos da dança que dá título ao romance. 
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O niketche representa pontos críticos da cultura local como: o desejo de liberdade, de melhores 

condições de vida, de reconhecimento e o respeito tão almejado pela mulher 

africana/moçambicana, “Na dança celebro a vida...” (CHIZIANE, 2004, p. 16), em oposição às 

condições de submissão, desprezo, violência e miséria, impostas às mulheres por uma sociedade 

ligada a valores tradicionalmente machistas.  

Dançar e cantar são atividades integrantes da vida social moçambicana; mais do que costume e 

tradição, significa a celebração da vida e da morte: 

[...] Titubeio uma canção antiga daquelas que arrastam as lágrimas à superfície. 

Nessa coisa de cantar, tenho as minhas raízes. Sou de um povo cantador. Nesta 

terra canta-se na alegria e na dor. A vida é um grande canto. Canto e choro. 

Delicio-me com as lágrimas que correm, com sabor a sal, com o maior prazer 

do mundo. Ah, mas como me liberta este choro! (CHIZIANE, 2004, p.15).  

 

[...] – Celebro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a morte. Danço sobre a 

tristeza e a solidão. Piso para o fundo da terra todos os males que me torturam. 

A dança liberta a mente das preocupações do momento. A dança é uma prece. 

Na dança celebro a vida enquanto aguardo a morte... (CHIZIANE, 2004, 

p.16). 

No primeiro e no segundo capítulo da narrativa, a autora apresenta características que 

influenciaram diretamente na formação cultural e identitária do povo moçambicano, num 

percurso que vai do passado colonial até a sociedade contemporânea, e que são revelados sob 

a perspectiva da protagonista Rami. É na voz de Rami que temos as lembranças da guerra, que 

nos remetem tanto à guerra colonial, quanto à guerra civil, como anuncia o início do romance: 

“Um estrondo ouve-se do lado de lá. Uma bomba. Mina antipessoal. Deve ser a guerra a 

regressar outra vez” (Chiziane, 2004, p.9), que sob a égide da violência mudaram para sempre 

os rumos do país. Além disso, influenciou na maneira como as mulheres pensam sua forma de 

lidar com o amor, ou seja, sempre o comparando às dificuldades e os dissabores de uma guerra:  

[...] As mulheres falam de amor. Os homens falam de amor. Amor que vai, amor 

que vem, que foge, que se esconde, que se procura, que se encontra, que se 

preza, que se despreza, que causa ódios e acende guerras sem fim. No amor, as 

mulheres são um exército derrotado, é preciso chorar. Depor as armas e aceitar 

a solidão... (CHIZIANE, 2004, p.13). 

Temos o desespero de uma mãe, diante das adversidades familiares “Do alto do céu desliza um 

punhal invisível contra o meu peito. Ganho a mudez das pedras, estou aterrada...” (Chiziane, p. 

10), que se tornam difíceis de serem resolvidas sem a presença paterna, aspecto típico das 
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famílias poligâmicas, já que o homem tem que se dividir entre todas as famílias, não restando 

muito tempo para estar com nenhuma delas: 

Há momentos na vida em que uma mulher se sente mais solta e desprotegida 

como um grão de poeira. Onde andas, meu Tony, que não te vejo nunca? Onde 

andas, meu marido, para me protegeres, onde? Sou uma mulher de bem, uma 

mulher casada (p.10).  

A voz de Rami ecoa cada vez mais profundamente, denunciando o silenciamento das mulheres: 

“Calar as nossas angústias tornou-se a nossa batalha de cada dia” (p. 13). 

Em Moçambique é grande o número de famílias em que a presença do pai é pouco frequente, 

em algumas ela nem existe. Na zona rural, principalmente por causa da guerra, muitos homens 

morreram, ficando as famílias desprotegidas, e como o sistema patriarcal praticado no Sul não 

protege as viúvas, a situação é bastante grave. São circunstâncias dessa natureza que 

corroboram e dão sustentação à luta de Paulina Chiziane, pelo respeito e pelo reconhecimento 

das mulheres moçambicanas. 

A religiosidade, os elementos da cultura bantu, a poligamia e a influência dos colonizadores 

são aspectos que vão sendo delineados ao longo do texto. Também os princípios das tradições 

que fundamentam as sociedades moçambicanas, estarão sempre presentes no decorrer da 

narrativa, e em confronto, nas relações e inter-relações que se estabelecem a partir da 

necessidade de transformação da personagem Rami. 

Assim sendo, quando Rami decide procurar a verdade sobre seu marido, aspecto que se opõe à 

regra estabelecida naquela sociedade - segundo a qual mulher não pensa e, consequentemente, 

não questiona -, Rami traz para si a responsabilidade da transformação, e assume as 

consequências de sua conduta:  

Desperto inspirada. Hoje quero mudar o meu mundo. Hoje quero fazer o que 

fazem todas as mulheres desta terra. Não é verdade que pelo amor se luta? Pois 

hoje quero lutar pelo meu. Vou empunhar todas as armas e defrontar o inimigo, 

para defender o meu amor (CHIZIANE, 2004, p. 19). 

Esse tipo de atitude não condiz com as tradições moçambicanas, mas que a personagem atrela 

à religiosidade para fortalecer-se e seguir adiante nos seus propósitos: “Marido não é pão que 

se corta com faca de pão, uma fatia para cada mulher. Só o corpo de cristo é que se espreme em 
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gotas do tamanho do mundo para saciar o universo de crentes na comunhão de sangue” 

(Chiziane, 2004, p. 19). 

Tem destaque na narrativa, a força com que a personagem Rami se apega à multiplicidade 

religiosa, tão presentes na cultura africana, como instrumento de luta pela conservação da 

família e de seus valores socialmente estabelecidos. 

As manifestações religiosas, herança dos povos bantu, é componente fundamental das tradições 

africanas/moçambicanas e que os colonizadores portugueses não conseguiram apagar, como se 

pode ver em momentos da narrativa como: “... No meu rio, os antepassados não dançam 

batuque...” (Chiziane, 2004, p. 18), não há o que celebrar, somente a tristeza. E ainda: 

Fico desesperada, com esse sonho que se repete. Consultei adivinhos que me 

contaram histórias extraordinárias de feitiços de amor feitos por outras 

mulheres... As minhas vizinhas falam-me de mudjiwas, esposas e esposos de 

outro mundo, que, nas vidas anteriores ou na outra encarnação, foram nossos 

cônjuges e reclamam os seus direitos nesta vida... (CHIZIANE, 2004, p. 30)  

A fé cristã da personagem Rami é um elemento fortemente apontado no romance, simbolizando 

um dos aspectos da aculturação europeia: “Meu Deus, ajuda-me a descobrir a alma e a força do 

meu rio...”  (Chiziane, 2004, p. 18) – tem-se aqui o desespero da mulher que busca descobrir 

aquela que foi um dia e não mais existe, pois foi sucumbida pelas tradições e simplesmente as 

segue à risca. Suplica a Deus que tire a rival do seu caminho: “Rezo, Rezo com todo o fervor 

para que essa mulher morra e vá para o inferno...” (p.19). Em seus momentos de desespero 

Deus está sempre a frente: “Deus meu, socorre-me. Aconselha-me. Protege-me. Diz-me o que 

é o amor segundo a tua doutrina...” (p. 31). 

Os ritos de passagem e os ritos de iniciação descritos no romance também são bastante 

representativos na cultura moçambicana, sendo celebrados nos momentos considerados de 

maior importância na vida de uma mulher. Por exemplo, os ritos de passagem para Rami, do 

Sul, começaram aos quinze anos, preparando o enxoval para o casamento: “... explico. – Bodar 

naperons. Fiz colchas e toalhas em croché. Toalhas bordadas... Fiz curso de cozinha e tricô...” 

(Chiziane, 2004, p. 35). Já para a cerimônia do casamento foram “... aulas na igreja, com os 

padres e as freiras. Acendi muitas velas e fiz muitas rezas... Falava-me da obediência, da 

maternidade...” (p. 35); contudo, não se falava nada a respeito de amor ou sexo.  
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Na região norte, os ritos de passagem falam precisamente sobre amor e sexo, como explica a 

conselheira amorosa: “... Como queres tu ser feliz no casamento, se a vida a dois é feita de amor e 

sexo e nada te ensinaram sobre a matéria?” (Chiziane, 2004, p. 37), e complementa relatando a 

própria experiência:  

– Eu tive os primeiros ritos de passagem da adolescência para a juventude. 

Tive os segundos de noiva para esposa. Nos ritos de adolescência, trataram-

me a pele com musiro. Nos ritos de noivado trataram-me a pele com mel.  (p. 

37). 

Nessa região, os ritos de iniciação ensinam às mulheres: 

– Muitas coisas: de amor, de sedução, de maternidade, de sociedade... aprendes 

a conhecer o tesouro que tens dentro de ti. A flor púrpura que se multiplica em 

pétalas intermináveis, produzindo todas as correntes benéficas do universo... 

habilitam-te a viver e a sorrir. Aprendes a conhecer a anatomia e todos os astros 

que gravitam dentro de ti. Aprendes o ritmo dos corações que palpitam dentro 

de ti... 

– A mulher tem dois. Um superior e outro inferior. 

Por vezes, tem três, quando tem um filho no ventre. ...” (CHIZIANE, 2004, p. 

37-38)  

No Sul, Rami esclarece que nunca frequentou os ritos de iniciação porque o “pai é um cristão ferrenho, 

de resto a pressão do regime colonial foi muito mais forte no sul do que no norte” (Chiziane, 2004, p. 

37).  

Para as mulheres do Norte, os ritos são importantes uma vez que “– Sem eles, és mais leve que 

o vento. És aquele que viaja para longe, sem viajar antes para dentro de si próprio... Porque não 

és nada, eterna criança” (Chiziane, 2004, p. 38). 

É importante lembrar que no Norte, os homens também passam pelos ritos de iniciação, e “a 

primeira lição da iniciação masculina” (CHIZIANE, 2004, p. 40), é: 

– A primeira filosofia é: trata a mulher como a tua própria mãe. No momento 

em que fechares os olhos e mergulhares no seu voo, ela se transforma na tua 

criadora, a verdadeira mãe de todo o universo. Toda a mulher é a personificação 

da mãe, quer seja a esposa, a concubina, até mesmo a mulher de programa. O 

homem deve agradecer a Deus toda a cor e luz que a mulher dá, porque sem ela 

a vida não existiria. Um homem de verdade não bate na sua mãe, na sua deusa, 

na sua criadora (p.40).  

Infelizmente, no Sul a situação é completamente diferente, dado que os ritos de iniciação 

masculina não existem. Os homens são apegados às tradições da poligamia, costume dos 
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antepassados bantu – outro elemento que integra o complexo universo multicultural 

moçambicano, um dos temas mais importantes elencados na narrativa –, agem com total 

desrespeito com as mulheres: 

Praticam a poligamia tipo ilegal, informal sem cumprir os devidos 

mandamentos. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No 

momento seguinte, dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não. 

Contradizem-se, mas é fácil de entender. A poligamia dá privilégios. Ter 

mordomia é coisa boa: uma mulher para cozinhar, outra para lavar os pés, uma 

para passear, outra para passar a noite. Ter reprodutoras de mão-de-obra, para 

as pastagens e gado, para os campos de cereais, para tudo, sem o menor esforço, 

pelo simples facto de ter nascido homem (CHIZIANE, 2004, p. 92). 

Nesse sistema, para os homens do Sul, as mulheres não existem como seres humanos capazes 

de pensar, sentir e agir de acordo com seus desejos, são vistas como simples objeto para 

satisfazer as necessidades da família e os desejos sexuais do marido. Para as mulheres do Sul 

“... A poligamia é uma cruz. Um calvário. Um inferno. Um braseiro...” (Chiziane, 2004, p. 102). 

Enquanto para os homens “... Poligamia é natural, é destino, é nossa cultura, dizem. No país há 

dez mulheres para cada homem, a poligamia tem que continuar. A poligamia é necessária, as 

mulheres são muitas...” (p. 102). 

Ao apresentar tais situações, Rami traz à tona a condição de submissão em que vivem a 

mulheres moçambicanas, e da qual deseja desvencilhar-se. As mulheres são, nessa perspectiva, 

tratadas com desprezo, humilhadas, subjugadas e afrontadas por toda vida:  

Amor polígamo é mesmo isto. Ter o homem nos braços a suspirar por outra. 

Lavar o cavalheiro, remendar-lhe as peúgas e as cuecas, esfregar-lhe os 

calcanhares, embelezá-lo, perfumá-lo, para ele se exibir bonito nos olhos das 

outras. Amor polígamo é mastigar a dor com alimento, engolir com saliva e 

encher a pança. Amor polígamo é a eterna espera. O eterno desespero 

(CHIZIANE, 2004, p. 281). 

Durante o processo de busca, ao interagir com suas rivais, a personagem Rami descobre a 

diversidade cultural e social, e a força dos diferentes costumes que se relacionam, em 

Moçambique. Ao longo de sua trajetória, Rami, no duro percurso de desvendar a vida 

poligâmica do marido, interage com suas rivais e vai descobrindo a diversidade cultural e social, 

e a força dos diferentes costumes que se relacionam, em Moçambique. À medida que vai se 

deparando com a realidade dos fatos e as personagens são apresentadas, tomamos contato com 

as diversas culturas dos diferentes lugares e as características identitárias, sociais e linguísticas 

que as definem. Julieta é do sul de Moçambique; Luísa é do centro de Moçambique (sul da 
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Zambézia), da etnia Sena; Saly é do norte de Moçambique, da etnia Makonde; e Mauá é do 

norte de Moçambique, da etnia Macua.   

Na descrição da origem das mulheres, percebemos que a multiculturalidade presente na 

sociedade moçambicana, faz-se representar na narrativa também pelos espaços geográficos e 

étnicos a que pertencem as personagens. Assim, num mesmo espaço podemos encontrar várias 

etnias possuidoras de características sociais, culturais e linguísticas bastante distintas:   

 

No sul a sociedade é habitada por mulheres nostálgicas. Dementes. Fantasmas. 

No sul as mulheres são exiladas no seu próprio mundo, condenadas a morrer 

sem saber o que é amor e vida. No sul as mulheres são tristes, são mais escravas. 

Caminham de cabeça baixa. Inseguras. Não conhecem a alegria de viver. Não 

cuidam do corpo, nem fazem massagens ou uma pintura para alegrar o rosto. 

Somos mais alegres, lá no norte. [...] No norte as mulheres são mais belas. No 

norte, ninguém escraviza ninguém, porque tanto homens como mulheres são 

filhos do mesmo Deus. (CHIZIANE, 2004, p. 175) 

Observamos que Rami, da etnia ronga, mesmo nascida no Sul, representa os dois lados dessas 

tradições, e que, embora sejam espaços dotados de costumes e valores muito distintos, 

complementam-se no decorrer da trama. 

A cada tentativa de Rami em convencer uma rival a abandonar seu marido, cresce a sua 

capacidade de refletir sobre a vida conjugal e a questionar seus próprios valores e os valores da 

sociedade em que vive. Deste modo, diante da desilusão com a vida que leva e das ínfimas 

perspectivas de mudança na sua condição de esposa, percebe que a melhor decisão é partilhar, 

de forma legalizada, o marido com as outras mulheres, fazendo-a recordar das palavras da 

conselheira amorosa: “[...] A vida é feita de partilhas. Partilhamos a manta num dia de frio. 

Partilhamos o sangue com o moribundo na hora do perigo. Por que não podemos partilhar um 

marido” (Chiziane, 2004, p.39).  

Essa atitude demonstra sua coragem em transgredir rígidos princípios de uma sociedade cristã:  

As culturas são fronteiras invisíveis construindo a fortaleza do mundo. Em 

algumas regiões do norte de Moçambique, o amor é feito de partilhas. Partilha-

se a mulher com o amigo, com o visitante nobre, com o irmão da circuncisão. 

Esposa é água que se serve ao caminhante, ao visitante. A relação de amor é 

uma pegada na areia do mar que as ondas apagam. Mas deixa marcas. Uma só 

família pode ser um mosaico de cores e raças de acordo com o tipo de visitas 

que a família tem, porque mulher é fertilidade. É por isso que em muitas regiões 

os filhos recebem o apelido da mãe. Na reprodução humana, só a mãe é certa. 
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No sul a situação é bem outra. Só se entrega a mulher ao irmão de sangue ou de 

circuncisão quando o homem é estéril (CHIZIANE, 2004, p. 39). 

Dessa forma, os valores pessoais e culturais de Rami vão se modificando: 

 – Somos cinco. Unamo-nos num feixe e formemos uma mão. Cada uma de 

nós será um dedo, e as grandes linhas da mão da vida, o coração, a sorte, o 

destino e o amor. Não estaremos tão desprotegidas e poderemos segurar o 

leme da vida e traçar o destino (CHIZIANE, 2004, p. 105). 

Com as novas experiências, outra mulher ressurge, produzindo sentidos para uma nova 

identidade que vai se constituindo: “Hoje tenho orgulho de ser mulher. Só hoje é que aprendi 

que dentro de mim resides tu, que és o coração do mundo. Por que te ignorei todo este tempo? 

Mas por que só hoje aprendi esta lição?” (Chiziane, 2004, p. 190). 

Outro momento importante de ruptura com o sistema cultural estabelecido aparece na obra pelo 

destaque à independência financeira das mulheres, fazendo com que se tornem mais seguras e 

corajosas, características agregadas às identidades que se reconstroem a todo instante. Rami 

apropria-se dos dois espaços, norte e sul de Moçambique, com os quais aprendeu a dialogar 

para entender o que é ser mulher e viver num país cujas leis nunca a protege.  

Ao lançar mão da lenda africana da princesa Vuyazi, Chiziane consegue descrever, pela voz de 

uma das personagens idosas (tia do marido polígamo), a força das diversas tradições culturais 

atreladas à poligamia, bem como as consequências da insubmissão. A personagem não fala com 

tristeza, mas com orgulho em manter as tradições que as tornaram imprescindíveis na condução 

da família: 

– Era uma vez uma princesa. Nasceu da nobreza mas tinha o coração de pobreza. 

Às mulheres sempre se impôs a obrigação de obedecer aos homens. É a 

natureza. Esta princesa desobedecia ao pai e ao marido e só fazia o que queria. 

Quando o marido repreendia, ela respondia. Quando lhe espancava, retribuía. 

Quando cozinhava galinha, comia moelas e comia coxas, servia ao marido o 

que lhe apetecia. Quando a primeira filha fez um ano, o marido disse: vamos 

desmamar a menina e fazer outro filho. Ela disse que não. Queria que a filha 

mamasse dois anos como os rapazes, para crescer forte como ela. Recusava-se 

a servi-lo de joelhos e aparar-lhe os pentelhos. O marido, cansado da 

insubmissão, apelou à justiça do rei, pai dela. O rei, magoado, ordenou ao 

dragão para lhe dar um castigo. Num dia de trovão, o dragão levou-a para o céu 

e a estampou na lua, para dar um exemplo de castigo ao mundo inteiro. Quando 

a lua cresce e incha, há uma mulher que se vê no meio da lua, de trouxa à cabeça 

e bebé nas costas. É Vuyazi, a princesa insubmissa estampada na lua. É Vuyazi, 

estátua de sal, petrificada no alto dos céus, num inferno de gelo. É por isso que 

as mulheres do mundo inteiro, uma vez por mês, apodrecem o corpo em chagas 
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e ficam impuras, choram lágrimas de sangue, castigadas pela insubmissão de 

Vuyazi (CHIZIANE, 2004, p. 157). 

Ao mesmo tempo, para as mulheres da sociedade contemporânea, a lenda reforça a ideia de que 

é tempo de transformar tradições; de levar ao debate a condição lastimável que a poligamia 

impele às mulheres; de buscar soluções efetivas em apoio às inúmeras moçambicanas, 

principalmente as que habitam a zona rural e que ainda vivem em situações deploráveis, dando-

lhes voz, para que sejam ouvidas, valorizadas e respeitadas. 

É a voz de Chiziane ecoando por entre as mulheres de sua terra, conclamando-as para que sigam 

o exemplo de “Vuyazi, pioneira, heroína, princesa e rainha, primeira mulher do mundo que 

lutou pela felicidade e pela justiça. O mundo é nosso, em cada coração de mulher cabe todo o 

universo” (CHIZIANE, 2004, p.293), lutem diariamente, superem barreiras sociais e culturais, 

conquistem seus espaços e reconstruam suas vidas; sejam condutoras, façam e escrevam a 

própria história, criem e agreguem novas tradições e costumes ao universo multicultural 

moçambicano. Façam do niketche a dança da libertação.  

 

4.3.2 Elementos multilinguísticos da obra 

 

Sendo a língua uma das características que revelam a identidade cultural de um povo, em 

Moçambique há uma diversidade linguística que, juntamente com o português, língua oficial, 

oferece ao escritor uma gama de possibilidades de uso, na constituição do texto. A esse respeito, 

Brito e Bastos (2011, p. 11) ressaltam que: 

Moçambique é um país multiétnico, multicultural e multilinguístico. Dados do 

Instituto Nacional de Educação (1999) apontam que apenas 8,7% dos 

moçambicanos em idade superior a 5 anos falam português como língua 

materna e que quase a totalidade dos falantes adultos, cujas línguas maternas 

pertencem ao grupo bantu, utilizam o português como segunda língua – o que 

significa o seu contato constante com outras variedades linguísticas. 

Nesse sentido, Perpétua Gonçalves, atenta para o fato de que: 

Em Moçambique, a literatura escrita é, nos nossos dias, uma literatura escrita 

em Português. Entretanto, se escolher escrever em Português é a primeira 

decisão e eventualmente a opção mais importante, isso não significa 

necessariamente a mesma forma de utilização desta língua. Com efeito, a 

literatura em Português acaba por reflectir a situação desta língua em 

Moçambique, quer se trate ou não de um acto deliberado da parte dos escritores 

(GONÇALVES, 1996, p. 21-22). 
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Paulina Chiziane faz parte do grupo de escritores que opta por explorar na sua escrita a riqueza 

e diversidade linguística moçambicana. O léxico do português mistura-se ao léxico de línguas 

estrangeiras e das línguas nacionais, principalmente no que tange à oralidade -  essência não só 

da sua obra, mas de boa parte da literatura africana de expressão portuguesa, constituindo o 

português moçambicano. Dessa forma, em Niketche: uma história de poligamia, a autora 

retorna às suas origens, ao passado de lendas e tradições; traz para o presente as angústias e os 

sofrimentos da mulher africana e caminha rumo ao futuro na busca da reconstrução e 

ressignificação de suas identidades. 

 

4.3.2.1. Aspectos lexicais 

Dessas relações entre as línguas, verificamos, na narrativa, o uso de diversas palavras de origem 

estrangeira58, principalmente vindas do inglês, por conta da localização geográfica de 

Moçambique.  Destacamos, a seguir, algumas delas: 

 Round: Do inglês round - cada um dos tempos em que se divide um combate de boxe; 

assalto 

 

 “Primeiro round: explosões de raiva correm como tempestades... Segundo 

round: Lanço uma bofetada à minha rival...” (CHIZIANE, 2004, p. 22).  

 

 Azagaia: Do árabe az-zagáiâ – zagaia; baioneta – lança curta de arremesso, constituída 

por uma haste de madeira e uma ponta de ferro, zagaia 

 

                                                           

58 Os significados das palavras do léxico estrangeiro foram consultados no dicionário de português de Portugal, 

para melhor observarmos a acepção do português europeu usado no romance de Paulina Chiziane: Dicionário da 

Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto Editora, 2003-2015. Disponível em: 

http://www.pt/dicionarios/lingua-portuguesa. Acesso em: 08/05/2015. 

 

http://www.pt/dicionarios/lingua-portuguesa
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 “Homem é azagaia. Ponta de lança. Homem é uma linha recta sem fim. Homem 

é uma bala acesa ferindo o espaço na conquista do mundo...” (CHIZIANE, 2004, 

p.  41). 

 

 Ballet: Do francês ballet - 1. Estilo de dança artística caracterizado por movimentos 

graciosos, saltos, piruetas, em que muitos dos passos são executados nas pontas dos pés. 

 

 “... Revolto-me. Andei a aprender coisas que não servem para nada. Até a escola 

de ballet eu fiz – Imaginem!” (CHIZIANE, 2004, p. 44). 

 

 Riquexó: Do inglês rickshaw, pelo japonês djinrikixa. Veículo de duas rodas para uma 

ou mais pessoas, puxado por um homem a pé ou de bicicleta, muito usado no oriente. 

 

 “Acho que entendo melhor a submissão de alguns maridos do norte, que 

transformam as mulheres em rainhas, carregam-nas no riquexó, para não 

pisarem o chão e apanhar poeira” (CHIZIANE, 2004, p. 46). 

 

 SIDA: Acrônimo de síndrome de imunodeficiência adquirida – MEDICINA doença 

grave causada por um vírus transmitido por via sexual ou sanguínea, que destrói as 

defesas imunitárias do organismo, expondo-o a infecções oportunistas (isto é, que se 

manifestam em situações de debilidade) 

 

 “A mulher do mago aplica-me a tatuagem num lugar secreto, a bom preço. 

Rasga-me a pele com uma lâmina gilete novinha – para evitar a SIDA – e depois 

esfregou-me uma pomada, que ardia como pimenta,...” (CHIZIANE, 2004, p. 

64). 

 

 Striptease: Do inglês tostrip, despir-se +totease, - provocar – espetáculo de 

desnudamento progressivo acompanhado de movimentos eróticos sugestivos e 

apresentado geralmente num cabaré ou clube noturno, sob fundo musical apropriado. 
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 “Nudez. Nudez malvada, nudez sagrada. Nudez que mata, nudez que encanta. 

Mini-saia. Streptease. Carnaval nu” (CHIZIANE, 2004, p. 147). 

 

 Peep-show: Do inglês peepshow – 1. Espetáculo erótico visto em cabinas individuais 

 

 “... Pornografia de filme, de revista, peep-show” (CHIZIANE, 2004, p. 147). 

 

 Champô: Do inglês shampoo – produto usado para lavar os cabelos. 

 

 “... O champô cheira bem, cheira flor de laranjeira” (CHIZIANE, 2004, p. 149). 

 

 Morgue: Do francês morgue – lugar onde se expõem cadáveres cuja identidade se 

pretende averiguar e onde se fazem autópsias judiciais, necrotério. 

 

 “No final da tarde, os irmãos do Tony levam-nos para a morgue...” (CHIZIANE, 

2004, p. 202). 

 

 Chalado: Do alemão schal, insípido +ado – 1. Coloquial amalucado, adoidado – 2. 

Coloquial sem graça; pouco interessante. 

 

 “ – Estou do teu lado. É preciso dar uma lição a esse chalado (CHIZIANE, 2004, 

p. 218). 

 

 Rocks: Do inglês rock – plural rocks – MÚSICA estilo musical surgido em meados da 

década de 50 nos Estados Unidos. 

 

 Zouks: Do francês zouk – plural zouks – MÚSICA popular com origem nas Antilhas, de 

ritmo acelerado. Dança de pares. 

 

 Raps: Do inglês rap – plural raps – MÚSICA estilo musical em que a letra é dita rápida 

e ritmadamente. 
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 Raggies: Do inglês reggae – MÚSICA estilo musical que une os ritmos caribenhos com 

o jazz e o rhythmand blues, e foi símbolo dos movimentos político-sociais jamaicanos 

nas décadas de 60 e 70. 

 

 “O Tony com seu papel de amante e apaixonado por todas... Com a Saly e a 

Mauá, anda nos rocks, zouks, raps e reggies. Elas são da nova geração e dançam 

dessas coisas...” (CHIZIANE, 2004, p. 262). 

 

 Slows: Do inglês slow, lento – plural slows – 1. Dança lenta, geralmente executada por 

pares – 2. Música de ritmo lento, ao som da qual é executada essa dança. 

 

 Souls: Do inglês soul – plural souls – Música souls; soul music. 

 

 Pop: Do inglês pop – 1. MÚSICA tipo de música de origem anglo-saxónica, 

caracterizado por melodia simples, ritmo repetitivo, batidas fortes e pela utilização de 

instrumentos elétricos, e que se dirige ao público em geral. 

 

 Blues: Do inglês blues – 1. MÚSICA género musical em andamento lento e com carácter 

lamentoso, símbolo da tradição musical negra norte-americana, e cujas origens 

remontam à segunda metade do século XIX. 

 

 Jazz: Do inglês jazz – MÚSICA género de música vocal e instrumental, com origem nos 

músicos negros americanos no início do século XX, cujas características mais relevantes 

são a improvisação, o blues, o swing e a polirritmia. 

  

 “... Comigo e com Ju anda nos bailes de slows, souls, pop, blues e jazz. Somos 

da velha geração, do tempo em que dançava abraçadinhos, coladinhos, 

transpiradinhos na brisa tropical...” (CHIZIANE, 2004, p. 262). 
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A autora também faz uso frequente de palavras e expressões provenientes do léxico das 

línguas de origem bantu59:  

 Mundjiwa: alma de outro mundo.  

 “Fico desesperada, com este sonho que se repete... As minhas vizinhas falam-

me de mudjiwas, esposas e esposos de outro mundo, que, nas vidas anteriores ou 

na outra encarnação, foram nossos cônjuges e reclamam os seus direitos nesta 

vida” (CHIZIANE, 2004, p. 30). 

 Musiro: raiz com que se produz uma máscara de beleza.  

 “ – Eu tive os primeiros ritos de passagem da adolescência para a juventude... 

Nos ritos de adolescência, trataram-me a pele com musiro...” (CHIZIANE, 2004, 

p. 35).  

 “Falamos das mãos suaves na carícia do repouso. Nas técnicas de amaciar a pele 

com a máscara branca do musiro” (CHIZIANE, 2004, p. 43). 

 “... Daqui a pouco ele vai-se aproximar. Vai beijar-me. Vai passear a sua mão 

suave na minha pele de seda, amaciada pelo musiro...” (CHIZIANE, 2004, p. 

47). 

 Muthiana orera: mulher bonita.  

 “Homem do sul quando vê mulher do norte perde a cabeça. Porque ela é linda, 

muthiana orera” (CHIZIANE, 2004, p. 37). 

 Lobolo: dote.  

 “No sul, homem que não lobola a sua mulher perde o direito à paternidade, não 

pode realizar o funeral da esposa nem dos filhos... Filhos nascidos de um 

casamento sem lobolo não têm pátria... Mulher não lobolada não tem pátria. É 

                                                           

59 Todas as palavras e expressões de origem bantu, constantes nas citações, encontram-se no glossário da própria 

obra de Paulina Chiziane (2004, p. 335-337). 
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de tal maneira rejeitada que não pode pisar o chão paterno nem mesmo depois 

de morta” (CHIZIANE, 2004, p. 47).   

 “Lobolo no sul, ritos de iniciação no norte. Instituições fortes, incorruptíveis” 

(CHIZIANE, 2004, p. 37). 

 “A minha sogra andou esvoaçando entre casas e caminhos... Faz a campanha a 

favor da família alargada, as noras devem ser loboladas...” (CHIZIANE, 2004, 

p. 123). 

 “... era importante que todos os lobolos fossem feitos numa rajada, antes que o 

Tony mudasse de ideias...” (CHIZIANE, 2004, p. 125). 

 Xigondo: nome pejorativo com que os habitantes do Sul de Moçambique tratam os do 

Norte. 

 “... o vestido dela é de seda e tem cor de açafrão e de colorau, cores das mulheres 

nortenhas. Ela deve ser xingondo” (CHIZIANE, 2004, p. 53). 

 “... essas xingondos já deram filhos ao meu Tony...” (CHIZIANE, 2004, p. 99). 

 “Xigondos atrasados!...” (CHIZIANE, 2004, p. 207). 

 Jambalau: fruta semelhante à uva. 

 “... A sua pele tem o perfume do caju ou do jambalau” (CHIZIANE, 2004, p. 

53). 

 Maconde: etnia da região Norte de Moçambique (Cabo Delgado).  

 “... – Uma maconde nervosa, que vive no Bairro Central” (CHIZIANE, 2004, p. 

57). 

 “... Até as macondes ele procurou...” (CHIZIANE, 2004, p. 98). 

 “... Antes da reunião começar, chega também a família da Saly, que é maconde, 

com as mesmas intenções” (CHIZIANE, 2004, p. 205). 
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 “... Macondes tatuados!... (CHIZIANE, 2004, p. 207). 

 Machangana: uma das etnias tsonga. 

 “... O meu Tony é do sul, é machangana e dos duros” (CHIZIANE, 2004, p. 57). 

 “ – Machanganas brutos, desumanos, bárbaros e grosseiros...” (CHIZIANE, 

2004, p. 207). 

 “ – Mulheres bonitas só no norte, seus machanganas!...” (CHIZIANE, 2004, p. 

207). 

 “ – Esses machanganas têm a tradição de expulsar a viúva e os órfãos da sua 

casa” (CHIZIANE, 2004, p. 217).   

 Macua: uma das etnias do Norte de Moçambique (Nampula). 

 “... Ela indicou-me a Mauá. Mauá Sualé, uma macuazinha que é um encanto” 

(CHIZIANE, 2004, p. 58). 

 “... Conheço um povo sem poligamia: o povo macua...” (CHIZIANE, 2004, p. 

92). 

 “... essas mulheres de ministros, deputados macuas e suas amigas, mulheres de 

negócios, tratam da beleza no meu salão...” (CHIZIANE, 2004, p. 142). 

 “Fim da tarde. Chega a família da Mauá para exigir os direitos da viúva de 

acordo com a tradição macua...” (CHIZIANE, 2004, p. 205). 

 Shona:  etnia entre o Zimbabwe e Manica. 

 “...Entrei na congregação de John Malanga, profeta milagroso nascido em terras 

shonas de Moçambique ou do Zimbabwe, não sei bem, famoso em milagres de 

saúde, dinheiro e amor...” (CHIZIANE, 2004, p. 66). 

 Nkosikazi: primeira esposa. 
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 “... A primeira dama, a verdadeira nkosikazi, é que era sagrada...” (CHIZIANE, 

2004, p. 73). 

 Tchova: carro de tracção humana. 

 “... Homens há muitos, nesta capital. Mas que homens? Ir buscar um camponês, 

um condutor de tchova lá da minha aldeia?...” (CHIZIANE, 2004, p. 83). 

 Sena: etnia da região central de Moçambique (Sul da Zambézia.  

 “... Tem essa sena, essa Luísa, que dá cabo do meu sono...” (CHIZIANE, 2004, 

p. 98). 

 “ – Ah, vocês, gente do sul – aponta a Lu numa voz acusatória. – Sou sena. Entre 

nós, os sena, a morte é íntima...” (CHIZIANE, 2004, p. 202). 

 Xitique: sistema tradicional de poupança. 

 “Entrei no xitique forçada pelas minhas amigas do mercado da esquina. E como 

foi bom, meu Deus! Xitique é poupança obrigatória. Xitique é um sistema de 

crédito, milenar, de longe superior ao crédito bancário” (CHIZIANE, 2004, p. 

122). 

 Mbelele: cerimônia para atrair a chuva. 

 “... Mbelele é dança de mulheres nuas para atrair a chuva...” (CHIZIANE, 2004, 

p. 148). 

 Niketche: dança de amor (Zambézia e Nampula). 

 “Niketche. A dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação... 

Ao primeiro toque do tambor, cada um sorri, celebrando o mistério da vida ao 

sabor do niketche...” (CHIZIANE, 2004, p. 160). 

 “– O Tony devia celebrar e não chorar. Cinco esposas dançando niketche só para 

ele – diz a Mauá. – Que maior prova de amor espera ter?” (CHIZIANE, 2004, p. 

161). 
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 “... Daqui a oito dias vou-me despir. Dançar niketche só para ele, enquanto a 

esposa legítima morre de ciúmes lá fora” (CHIZIANE, 2004, p. 221). 

 

 Lulas (polvos, tunas, bicos de peru): nomes pelos quais algumas mulheres designam os 

seus órgãos genitais alongados.  

 “Doi-me esta revelação. O meu marido é sugado por mulheres-anfíbios. 

Mulheres com escamas. Mulheres lulas. Mulheres polvos...” (CHIZIANE, 2004, 

p. 181). 

 “... – Podes até fazer as lulas – sugere-me a Lu” (CHIZIANE, 2004, p. 182). 

 “Vou à casa de banho e passo a mão por baixo de mim mesma. Nem escamas. 

Nem lulas. Nem tentáculos de polvo...” (CHIZIANE, 2004, p. 183). 

 “A Mauá gaba-se de ter um cacho de lulas capazes de embrulhar um homem 

como uma fralda. Louca! Que vá à fava com as suas magias” (CHIZIANE, 2004, 

p. 184).  

 “E tu, polvo implacável onde consegues tanta caça?... (CHIZIANE, 2004, p. 

188). 

 

 Licabo: canivete mágico, de castidade. Feitiço de amor. 

 “Ah, se as... pudessem falar! Contar-nos-iam histórias extraordinárias do licabo, 

o canivete da castidade... As... que desafiaram o licabo estão em silêncio...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 186 ). 

 “... Tenho medo do licabo, o canivete da castidade... É um canivete mágico...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 189). 

 “Os homens inventaram o licabo, e nós as lulas” (CHIZIANE, 2004, p. 190). 

 

 Xi-maconde: referente aos macondes. 

 

 Xi-sena: referente à etnia sena. 
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 Xi-nyanja: referente à etnia nyanja. 

 “... O que nos dizem as que celebram as orgias xi-maconde, xi-sena, xi-

nyanja?...” (CHIZIANE, 2004, p. 186). 

 

 Xi-ronga: referente à etnia ronga. 

 

 Xi-changana: referente aos changanas. 

 

 Canho: fruto do canhoeiro. 

Canhoeiro: árvore sagrada entre o povo ronga. 

 “... As xi-ronga e xi-changana contam histórias de espantar, dos bacanais do 

canho, afrodisíaco divino, nas festas de felicidade” (CHIZIANE, 2004, p. 186).  

 Onroa vayi?: como vai? 

“Muthiana orera, onroa vayi?, pergunto. Elas escancaram as bocas e me respondem 

com sorrisos, de alegria, de amargura, de saudade, de desalento, ansiedade, 

esperança...” (CHIZIANE, 2004, p. 186).  

 Makanga (xithumwa, wasso-wasso, em diferentes línguas moçambicanas): feitiço. 

 “Pergunto-lhes se são felizes com o seu destino. Cada uma me conta histórias 

intermináveis de magias de amor, com makangas, xithumwas, wasso-wasso, 

sais, ervas, mezinhas, fumo de tabaco, cannabis, vassouras, garrafas, mentol, só 

para fazer um homem perder a cabeça por ela” (CHIZIANE, 2004, p. 186).   

 Massala: fruta esférica de casca dura.  

 “... As minhas mamas eram duras e redondas como as massalas mas agora 

tornaram-se papaias...” (CHIZIANE, 2004, p. 193). 

 Ronga: uma das etnias do Sul de Moçambique (Maputo); é também uma língua da 

mesma etnia. 
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 “ – As mulheres são feiticeiras. Comeste o nosso irmão, Rami. Vocês, mulheres 

rongas, são assim. Matam os maridos para ficarem a gozar a vida com os bens 

do falecido” (CHIZIANE, 2004, p. 199). 

 Ntchuva: jogo semelhante ao xadrez. 

 “... Os homens gostam de velórios para descansar, jogar ntchuva, damas, cartas, 

cavaquear sobre política, futebol e mulheres...” (CHIZIANE, 2004, p. 199). 

 Kutchinga: levirato. 

 “Agora falam do kutchinga, purificação sexual. Os olhos dos meus cunhados, 

candidatos ao sagrado acto, brilham como cristais... Kutchinga!... (CHIZIANE, 

2004, p. 212). 

 “Kutchingaé lavar o nojo com beijos de mel... Kutchinga é carimbo, marca de 

propriedade...” (CHIZIANE, 2004, p. 212). 

 “De repente me vem uma pergunta louca: existirá alguma mulher que no acto de 

kutchinga, gemesse de prazer?” (CHIZIANE, 2004, p. 213). 

 “– Hão-de-fazer-te essa tal coisa de kutchinga” (CHIZIANE, 2004, p. 217).   

 “... Até o kutchinga, cerimónia de purificação sexual, aconteceu” (CHIZIANE, 

2004, p. 227). 

 Tchingar: praticar o levirato. 

 “Eu serei tchingada por qualquer um. E todos aguçam os dentes para me 

tchingar a mim” (CHIZIANE, 2004, p. 212). 

 “– Que me tchinguem. De resto, estou mesmo a precisar de um momento de 

amor. Sei até com quem vai ser” (CHIZIANE, 2004, p. 217).   

 Naparamas: comandos suicidas “invulneráveis às balas” (Norte de Moçambique). 

 “... Foi por causa das mulheres que o Tony armou esta trama... Fez do amor uma 

missão suicida, como um samurai, kamikaze, naparama... (CHIZIANE, 2004, p. 

243). 
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 Xamã: curandeiro 

 “... Acendem uma vela e extraem as causas da minha dor: facas, pedras, 

espinhos. Venenos. Ervas malignas. Como um xamã, afastam de mim a bolsa 

injectora da síndrome da auto-negação da minha própria existência...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 253). 

 Chima: papas de farinha de milho. 

 “... Dei-lhe de comer à colher e ele engoliu tudo: quiabo, peixe-seco, chima e 

todas as especiarias macondes que se podem encontrar nos mercados desta terra” 

(CHIZIANE, 2004, p. 260). 

 Amabê: expressão idiomática. 

 “Quantas vezes me espacam num só dia. A mim primeira esposa, amabê!” 

(CHIZIANE, 2004, p. 297). 

 Capulana: tecido típico. 

 “... O traseiro dela se embrulha bem dentro da capulana azul aos quadradinhos, 

que lhe fica tão bem...” (CHIZIANE, 2004, p. 322).  

 

4.3.2.2  Recursos estilísticos 

 

Entre os diversos recursos utilizados para conferir maior carga de expressividade, os estilísticos 

são soluções linguísticas que enriquecem o texto, tornando-o mais atraente. No caso de 

Niketche: uma história de poligamia, o uso recorrente de provérbios, comparações, 

metáforas e enumerações nos aproximam do contexto multicultural moçambicano. Chiziane, 

ao fazer uso desses recursos, cria um texto permeado por emoção e poeticidade, mesmo tratando 

de temas que representam a complexidade das relações humanas na sociedade moçambicana, 

como é possível observar nos exemplos que se seguem. 

 

4.3.2.2.1 Provérbio  
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Provérbios ou ditos populares – são marcas da oralidade, frases ou expressões normalmente de 

autoria desconhecida e que expressam pensamentos simples, curtos e diretos sobre a vida 

cotidiana e transmitem conhecimento. São uma das características da cultura popular universal. 

 “... Vou fazer a prova dos nove e saldar esta conta, olho por olho, dente por dente” 

(CHIZIANE, 2004, p. 21). A expressão surgiu na Antiguidade, onde a justiça era feita 

pelas mãos dos homens; é uma das leis do Código de Hamurabi60. 

 “– Sim, ele só vem aqui para cumprir a voz do divino criador. Semear-me o ventre, 

para encher a terra no acto da multiplicação” (CHIZIANE, 2004, p.24). Na obra, 

está representando a religiosidade; no caso da personagem Tony, quer dizer que ele só 

procurava a amante para engravidá-la. 

 “... Toda essa revolução começou com a história do Bentinho. Vidro quebrado é mau 

agoiro, confirma a sabedoria popular” (CHIZIANE, 2004, p. 27). Essa expressão tem o 

mesmo sentido que, na cultura brasileira, significa “mau pressentimento”, sinal de que 

algo ruim está por acontecer. 

 “Se eu vou, os meus filhos serão criados por outras, comerão o pão amassado pelas 

mãos do diabo, não posso sair daqui” (CHIZIANE, 2004, p. 27). Significa passar por 

grandes dificuldades ou sofrer muito; tem o mesmo sentido que no português brasileiro 

“comer o pão que o diabo amassou”. 

 “... É a história da eterna inveja. O norte admirando o sul, o sul admirando o norte. 

Lógico. A voz popular diz que a mulher do vizinho é sempre melhor que a minha” 

(CHIZIANE, 2004, p. 37). Na obra, relaciona-se às diferenças entre as mulheres do sul 

e do norte de Moçambique, e que atraem os homens também de lados opostos. 

                                                           

60Hamurabi, rei da Babilônia, no século XVIII a.C., é o autor de 282 leis, que ficaram conhecidas como Código 

de Hamurabi, baseadas na lei de talião, pena antiga pela qual se vingava o delito, infligindo ao delinquente o 

mesmo dano ou mal que ele praticava. Olho por olho, dente por dente, era a base de qualquer justiça. Disponível 

em www.significados.com.br. Aceso em 28/05/2105.  

http://www.significados.com.br/
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 “Obrigada, espelho meu. Perder a batalha não é perder a guerra. Amanhã será outro 

dia” (CHIZIANE, 2004, p. 48). O provérbio significa que é preciso saber perder, para 

continuar lutando. 

 “... É por isso que elas cantam, e dançam por tudo e por nada. Quem canta, seu mal 

espanta” (CHIZIANE, 2004, p. 278). Quer dizer que cantar espanta as tristezas, 

equivale ao “quem canta seus males espanta”. 

4.3.2.2.2 Comparação 

É um recurso estilístico de natureza semântica que consiste em relacionar palavras cujos 

significados têm algo em comum, procurando tornar a mensagem mais clara e expressiva. 

 “Os seus braços movem-se como ondas mansas, prontas para abrandar o tumulto. Há 

emoção em cada gesto” (CHIZIANE, 2004, p. 9). 

 “Há momentos na vida em que uma mulher se sente mais solta e desprotegida como um 

grão de poeira...” (CHIZIANE, 2004, p. 10). 

 “O Bentinho vem correndo como uma bala, esconde-se no quarto se aguarda o 

castigo...” (CHIZIANE, 2004, p. 10). 

 “A voz do Bentinho baloiça no meus ouvidos como o sibilar doce dos pinheiros e dilui 

a minha raiva em piedade...” (CHIZIANE, 2004, p. 11). 

 “O amor é fugaz como a gota de água na palma da mão” (CHIZIANE, 2004, p.13). 

 “Os olhos que se reflectem brilham como diamantes...” (CHIZIANE, 2004, p.15). 

 “... O meu amor é fugidio como a sombra do sol...” (CHIZIANE, 2004, p.16). 

 “... E fala como quem canta. Move-se como quem dança. Respira como quem suspira, 

meu Deus, toda ela é amor...” (CHIZIANE, 2004, p. 34). 

 “... Ele é como enguia nas águas revoltosas, nunca o conseguirei segurar” (CHIZIANE, 

2004, p. 67). 
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 “... Os meus braços se abrem como flores desabrochando na carícia do sol...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 80). 

4.3.2.2.3 Metáfora 

Assim como a comparação, é um recurso de natureza semântica, que substitui uma ideia por 

outra, em busca de uma maior expressividade. Trata-se de outro recurso fartamente utilizado 

na obra, deixando o texto mais atraente, emocional e mais dinâmico, como por exemplo: 

 “A tristeza do Bentinho é a inocência a transbordar...” (CHIZIANE, 2004, p. 10). 

 “Da janela do meu quarto, oiço comentários na rua. As palavras que escuto lançam-me 

no desespero. Sinto as línguas de fogo caindo no interior dos meus ossos...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 11). 

 “... Na presença do marido, os ladrões se afastam. As vizinhas não entram de qualquer 

maneira para pedir sal, açúcar, muito menos para cortar na casaca da outra vizinha...”  

(CHIZIANE, 2004, p. 11). 

 “... – Pensas que me ralo?” (CHIZIANE, 2004, p. 12). 

 “No coração da noite residem os sonhos...” (CHIZIANE, 2004, p.13). 

 “Fecho os olhos e escalo o monte para dentro de mim...” (CHIZIANE, 2004, p.14). 

 “... Do fundo do ser brotam lágrimas em cascatas que correm como chuva ácida...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 24). 

 “... O corpo da mulher bela é detergente para o homem lavar a sujeira dos olhos turvos, 

corpo e mulher bela é um bom naco para o bico do abutre” (CHIZIANE, 2004, p. 316). 

 “As palavras são balas fatais e o cavaleiro cai do cavalo...” (CHIZIANE, 2004, p. 326). 

 

4.3.2.2.4 Enumeração 
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É um recurso de natureza semântica utilizado na apresentação sucessiva de vários elementos, 

ou na acumulação de argumentos que proporcionam intensidade ou ritmo ao discurso, que pode 

desencadear a Gradação (que equivale a disposição dos termos por ordem progressiva. Pode ser 

crescente ou decrescente). 

São enumerações: 

  “... Uma revolta interior envenena todos os caminhos. Sinto vertigens. Muito fel na 

boca. Náuseas. Revolta. Impotência e desespero” (CHIZIANE, 2004, p. 10) 

 “... Mas o amor é coração, corpo, alma, sonho e esperança...” (CHIZIANE, 2004, p. 45) 

 “... É verdade. Se podemos ser trocadas, vendidas, torturadas, mortas, escravizadas, 

encurraladas em haréns como gado, é porque não fazemos falta nenhuma...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 68).  

 “... Experimento um milhão de sensações. Calor. Frio. Fome. Fogo. Sede” (CHIZIANE, 

2004, p. 79).  

São exemplos de gradação: 

 “... Sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência, depois outra e mais outra. 

Tornou-se hábito...” (CHIZIANE, 2004, p. 12).  

 “... O meu corpo é pesado e os gestos lentos. A minha rival é mais leve e mais ágil. 

Arranha-me, despi-me, rasga-me, morde-me, esmurra-me” (CHIZIANE, 2004, p. 22). 

  “... Cansei-me de ser traída, humilhada, desprezada...” (CHIZIANE, 2004, p. 52). 

A partir dos exemplos aqui tratados e elencados, podemos observar que a perspectiva de 

representação do português moçambicano só pode ser considerada respeitando toda a 

diversidade e a riqueza que propicia o contato da modalidade do português usado em 

Moçambique com as várias línguas nacionais e com as demais línguas que circulam no país.  
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Na presente dissertação, analisamos aspectos da construção da identidade nacional e linguística 

do povo moçambicano, a partir da descrição dos elementos constituintes da identidade cultural 

de Moçambique – país multicultural e multilinguístico inserido no grupo dos Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e, portanto, parte da África Lusófona, marcado por 

tradições e costumes ancestrais que variam nas diversas regiões que o compõe. 

Para o embasamento das nossas reflexões, buscamos as teorias sobre os estudos culturais e 

questões de identidade e acerca dos estudos linguísticos e lusófonos, baseando-nos em autores 

que procuram, a partir da história da colonização portuguesa na África, ora compreender o 

processo de dominação e exploração das riquezas, a escravização, ora a imposição / presença 

da cultura e da língua portuguesa, que culminaram com as guerras de libertação e levaram à 

independência e as guerras civis que se sucederam no período pós-independência. 

No decorrer da elaboração desta dissertação, ficou claro que somente é possível compreender 

os processos de constituição identitária de um povo, se conhecermos a história, a cultura, os 

valores e as tradições que o configuram. Foi assim que, partindo de várias leituras de textos 

sobre a História da Colonização da África, foi possível a realização do primeiro capítulo, desse 

texto essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Pudemos constatar, também, que, da África colonizada, restaram nações que de diferentes 

maneiras tentam se reerguer, curar as cicatrizes deixadas pelo processo de escravização, pelas 

pilhagens sofridas, pelos diferentes momentos das lutas de libertação,  posteriormente, no pós-

independência, da dura realidade das guerras civis – isso tudo configurou-se como um processo 

lento de reconstituição das identidades culturais, nacionais e linguísticas - elementos que, no 

caso do objeto escolhido para análise e reflexão, se mostram essenciais para o entendimento da 

construção identitária de Moçambique. 

Essas questões despontam-se inteiramente representadas na obra Niketche: Uma história de 

poligamia, escolhida como corpus para nossa análise, e que nos possibilitou conhecer e adentrar 

em aspectos essenciais para uma compreensão possível da constituição identitária 

moçambicana. Suas tradições, suas diferenças culturais e linguísticas estão fortemente 
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evidenciadas ao longo do romance pelas representações entre o norte e o sul do país – tão 

marcadamente distintos. 

 Moçambique possui uma literatura que até duas décadas era pouco conhecida por nós 

brasileiros, mas que foi despertando o interesse de pesquisadores e estudiosos em conhecê-la, 

reconhecê-la e divulgá-la. Desse contato com a língua portuguesa e com a literatura de 

expressão portuguesa produzida em Moçambique, constatamos que, felizmente, no momento 

atual, são vários os estudiosos da língua, pesquisadores da cultura e escritores bastante 

conhecidos e representativos, entre os quais se destaca Paulina Chiziane, autora da obra objeto 

do nosso estudo.  

No romance Niketche: uma história de poligamia, Chiziane, por meio da personagem Rami, 

tece um retrato fiel do Moçambique multicultural e multilinguístico. As tradições, costumes e 

línguas reveladas através da trajetória de vida das mulheres moçambicanas, demonstra a 

fragilidade das relações familiares numa sociedade poligâmica, paternalista e extremamente 

machista. Em outras palavras, explicitou–se de forma simples, por meio das personagens, que 

a reconstrução das identidades passa, primeiramente, não pelo esquecimento, mas pelo 

avivamento das cicatrizes das guerras, pela imposição da cultura do colonizador, pela relação 

da língua portuguesa com as línguas locais, pela violação da mulher e pelas lutas por liberdade 

e emancipação. 

Ao relacionarmos aspectos culturais da obra com a história, constatamos que não se apagam 

culturas, línguas e tradições com leis e decretos; os povos apenas resguardam-nas numa 

tentativa de adaptar-se, a exemplo, neste caso, da poligamia e de suas implicações, costume 

típico do povo Macua, no norte de Moçambique, uma herança mulçumana. No Sul, de maioria 

católica, predomina a monogamia, embora seja permitido aos homens mais abastados (mesmo 

casados, como é o caso do personagem Tony) possuírem outras mulheres.  

Na medida em que a narrativa se desenvolve, as mulheres, personagens protagonistas de 

histórias de vida marcadas pela opressão, pelo aviltamento e pela coerção masculina, 

construíram uma nova trajetória; sob a perspectiva da modernidade, traçaram outros rumos na 

direção da independência tanto financeira, quanto das amarras impostas pela obediência e pela 

submissão e, consequentemente, reconstruindo suas identidades.  
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Exatamente o que acontece hoje com as mulheres de Moçambique (principalmente nas cidades) 

que lutam, procurando fazer valer os direitos adquiridos lentamente ao longo dos anos de 

independência. Esta situação é bastante complicada principalmente à medida que nos dirigimos 

às zonas rurais, pois, para as mulheres dessas regiões, além do pouco acesso à informação, 

existe a barreira da língua, já que normalmente só conhecem a língua local enquanto a língua 

oficial é o português. 

Verificamos outro aspecto pertinente na análise da obra quanto ao uso da língua portuguesa, ao 

lado das línguas locais de origem bantu. Sendo a língua uma das características da identidade 

nacional, numa literatura em ascensão como a de Moçambique, as relações que se estabelecem 

entre essas variedades linguísticas permitiu que Chiziane produzisse um texto embasado nas 

tradições orais, com elementos lexicais e estilísticos diversos que, exaltando as línguas 

maternas, emolduraram o português ao modo moçambicano.  

Não foi possível afirmar a hipótese de que essas reconstituições identitárias, ao longo do tempo, 

servirão para consolidar Moçambique como um país lusófono. Mas é razoável prever que vai 

depender bastante das políticas linguísticas e de reconhecimento e valorização do homem 

moçambicano em toda sua diversidade. 

Embora acreditemos ter conseguido, neste trabalho, alcançar os objetivos propostos, muito há 

para ser explorado no âmbito dos Estudos Lusófonos, especificamente quanto à descrição da 

variedade do português usado nos países africanos de língua oficial portuguesa. Nesse sentido, 

muitos elementos de natureza eminentemente linguística, por exemplo, podem ainda ser 

explorados em romances de Paulina Chiziane (não apenas em Niketche), de forma a contribuir 

para uma descrição do português moçambicano, o que, embora tenhamos percebido, 

deixaremos, quem sabe, para uma futura pesquisa de doutoramento. 

Por fim, é preciso salientar que os resultados, mesmo satisfatórios, poderiam ter sido ainda mais 

enriquecedores, não fosse a pouca disponibilidade, no Brasil, de bibliografia sobre o tema, 

aliada às dificuldades de acesso aos materiais. Acreditamos, contudo, que a obrigatoriedade de 

ensino de conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana (conforme a Lei 10.639/03) 

nas escolas de educação básica brasileiras, possa servir como um facilitador para a inserção em 

nossas bibliotecas e livrarias de obras já publicadas no exterior (Moçambique e, muito mais, 

em Portugal). Desse modo, concluímos esta etapa acadêmica desejando que nossa pesquisa 
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possa ser, ao menos, instrumento divulgador de aspectos linguístico-culturais voltados para a 

realidade africana, (especificamente no caso de Moçambique) que tanta aproximação tem com 

o Brasil. 
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