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Sete sonhos para a 
Literatura Moçambi-

cana em 2023

Editorial

DANY WAMBIRE

Nos últimos anos, a Literatura Moçambicana tem esta-
do a viver bons momentos, consequência de um sem-núme-
ro de eventos literários. Esses eventos vão desde a criação de 
editoras independentes, passando pela instituição de valiosas 
iniciativas de promoção da leitura, até ao surgimento de algu-
mas livrarias. 

No campo editorial, o país assistiu, na última década, 
ao nascimento de inúmeras editoras que chegaram a quebrar 
a bipolaridade entre as que até então dominavam o mercado 
editorial moçambicano. Às novas editoras, mais do que publi-
car livros, o que, na verdade, lhes permitiu agregar valor à lite-
ratura foi o facto de trazerem na bagagem iniciativas incríveis 
de promoção do livro e da leitura, para lá de apresentarem 
uma linha editorial especializada ― literatura africana, poesia, 
tradução, literatura infanto-juvenil, entre outras.

O Festival Fim do Caminho (ora descontinuado), da 
Ethale Publishing, o Festival Resiliência, da Cavalo do Mar, 
Ler é uma Festa, da Fundação Fernando Leite Couto, FLIK e 
FLIB, associados à Editorial Fundza, são exemplos de iniciati-
vas pensadas ou desenvolvidas por editoras recentes com o 
objectivo de fazer circular o livro e consciencializar as pessoas 
sobre o lugar que o mesmo deve ter na educação da nossa 
sociedade. 

A ousadia das editoras não parou por aí. Porque existe 
o obstáculo na distribuição do livro, algumas editoras toma-
ram a iniciativa de abrir livrarias, umas vezes para alargar o 
mercado, outras para dar maior visibilidade às obras nacio-
nais, visto que as grandes livrarias existentes no país apenas 
davam atenção aos livros importados pela sua lucratividade. 
A Cavalo do Mar chegou a ter uma loja de livros no DEAL, a 
FFLC criou um espaço de venda de livros na sua sede, a Ethale 
Publishing tem uma livraria na Avenida Vladimir Lenine, na 
Cidade de Maputo. Fora da capital, a Editorial Fundza abriu 
uma livraria na Cidade da Beira.

Entretanto, por estas iniciativas não gerarem grandes 
receitas, serão sempre necessários apoios para manter a ca-
deia do livro funcional, os quais devem vir de diferentes seg-
mentos da sociedade, e, sobretudo, do Estado, pelo facto do 
livro ser, segundo Francisco Noa, “um dos maiores patrimó-
nios da humanidade, repositório milenar do saber e um dos 
fundamentos para a edificação do homem e das sociedades, 
em geral”. 

É na conjugação dessas sinergias entre o sector priva-
do e o Estado que se erguem os sete sonhos que gostaríamos 
de ver alcançados em 2023. Escolhemos apenas sete sonhos 
pelo facto de o número 7 ser o número da perfeição, o símbolo 
da totalidade do Universo em mudança. Sete são os dias que 
encerram a semana, sete são as cores da beleza do arco-íris, 
o símbolo da harmonia na diversidade. Então, vamos aos sete 
sonhos.

Primeiro sonho. Que saia da gaveta, duma vez por to-
das, o plano nacional de leitura, no qual devem estar alistados 
todos os títulos para a leitura obrigatória nas escolas primá-
rias e secundárias do país, como acontece noutros países. Por 
exemplo, Brasil e Portugal. 

A introdução de livros de leitura obrigatória iria cum-
prir dois objectivos: contribuir para o estímulo à criatividade, 
fértil nas artes e necessária para resolução de inúmeros pro-
blemas práticos; e contribuiria para a sustentabilidade da in-
dústria do livro, uma vez que haveria uma oportunidade de se 
produzir livros em grandes quantidades, o que seria bom para 
as gráficas, editoras e livrarias. 

Numa primeira fase, para a introdução dos livros de 
leitura obrigatória, caso o governo se demore na mobilização 
de fundos para a aquisição dos títulos, pode-se contar com o 
apoio das famílias, bastando, para isso, a emissão de um sinal 
de vontade política, que se pode manifestar através da criação 
de uma comissão para selecção dos livros literários e divulga-
ção dos resultados numa cerimónia solene e com cobertura 
dos meios de comunicação social.

Segundo sonho. Que as autarquias tomem a iniciativa 
de atrair investidores do sector do livro para as suas cidades e 
vilas, começando pelos investidores do sector livreiro, pois há 
muitas cidades e vilas do país sem uma única livraria. As au-
tarquias podem, por exemplo, identificar espaços ou infra-es-
truturas que podem ser atribuídos como facilidade para que 
os investidores implantem livrarias numa vila ou cidade.

Terceiro sonho. Que surjam mais prémios literários em 
todas as autarquias do país e funcionem à base de um regula-
mento justo, previamente elaborado, e geridos por gente idó-
nea que possa credibilizar a nossa instituição literária.

Quarto sonho. Que se divulgue a Lei do Mecenato e 
que se removam todas as barreiras para a sua implementa-
ção, de modo a permitir o melhor envolvimento das empre-
sas privadas no apoio à produção, distribuição e promoção do 
livro.

Quinto sonho. Que se encontre formas de colocar fun-
cionais as bibliotecas públicas e escolares, através da forma-
ção dos bibliotecários para que possam dinamizar actividades 
de leitura dentro da biblioteca, e aumento do acervo biblio-
gráfico.

Sexto sonho. Nas universidades, conforme sugeriu o 
Professor Doutor Ibraimo Mussagy, que hajam mais livros do 
que carteiras, pois o livro deve ser o centro da formação na 
universidade. Aliás, o conceito clássico de aula é: o contacto 
entre o aluno e a matéria.

Sétimo sonho. Que se multipliquem acções de me-
diação de leitura no país, incentivando-se a criação, pelo país 
todo, de clubes de leitura, que têm o poder de estimular o 
gosto pela leitura e proporcionar experiências várias aos me-
diadores.

Ao apresentarmos estes sonhos, temos ciência que po-
dem cair em saco roto, pois estamos num contexto em que, 
de tanto haver coisas más, sonhar é uma ousadia. Quase todo 
mundo quer viver o que acontece, não o que se pode fazer 
acontecer. Esquecemo-nos que o que move a realidade, o que 
nos faz andar, é o sonho. E o sonho nunca é egoísta, nasce 
para os outros, se encaminha para futuro. Portanto, nós pode-
mos sonhar uma melhor Cultura para a próximo. É possível. 
2023 pode ser o ano dos sete sonhos.
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Juvenal Bucuane homena-
geia vítimas do phombe no 

novo livro

A propósito dos oito anos da tragédia de Chitima, onde 
morreram 75 pessoas na sequência do consumo da bebida lo-
cal phombe, o escritor Juvenal Bucuane decidiu escrever um 
livro em homenagem aos moçambicanos que partiram sem 
nunca terem respostas sobre a sua derradeira dor, na hora da 
morte. O livro Phombe – um trágico 9 de Janeiro em Chitima 
será lançado no próximo mês, sobre a chancela da Editorial 
Fundza.

No dia 9 de Janeiro de 2015, em Chitima, uma das loca-
lidades incrustadas à Vila do Songo, Distrito de Cahora Bassa, 
em Tete, houve uma tragédia incomum, cujo eco teve drástica 
repercussão durante meses.

Essencialmente, os postos de saúde locais viram-se 
inundados de gente de todas as idades e de todos os sexos, 
que buscavam socorro por um mal-estar generalizado. 

A situação foi tão grave, repentino e inédito naquelas 
paragens que toda a ajuda tornou-se quase insignificante 
para tanta morte. Ao todo, foram 75 mortes. 

Recorrendo a factos reais, que marcaram um passado 
recente da realidade moçambicana e com repercussão inter-
nacional, entretanto com uma técnica de escrita próxima à 
ficção, Juvenal Bucuane propôs-se escrever um livro sobre a 
bebida local phombe, em homenagem às vítimas da tragédia 
de Tete.

Segundo lembra o escritor, entre as 75 mortes houve 
várias pessoas internadas no Centro de Saúde de Chitima e 
no Hospital Rural do Songo. Enquanto se enterrava os mortos 
e tentava-se salvar os pacientes internados, o Governo decidiu 
impedir, por vários dias, a preparação, o consumo e a venda 
do phombe, pois, todas as mortes e internamentos estavam 
associadas ao consumo da bebida. Tal interdição, constran-
geu a muitos vendedores que encontravam na bebida fonte 
de receita. 

Para Juvenal Bucuane, escrever sobre o fatídico dia 9 
de Janeiro de 2015, em Chitima, significa homenagear todos 
aqueles que partiram sem saber por que morreram e, mais 
do que isso, o livro que será lançado nas próximas semanas 
representa uma tentativa de prender a memória colectiva de 
um povo. Por isso mesmo, o escritor com cerca de 40 anos de 
percurso literário partiu de Maputo, cidade onde vive, para, em 

Tete, explorar uma história com contornos difíceis e imprevisí-
veis. “Veio-se a saber que os recorrentes à intervenção médica 
haviam ingerido phombe inquinado, confeccionado pela se-
nhora Olívia Olucane N’Tefula, uma das mais respeitadas por-
que exímias fabricantes daquela bebida caseira fermentada. 
Para o deslinde das causas do inquinamento do phombe em 
causa, muito vasculhou-se, sob uma nuvem densa de misté-
rio”, avança Juvenal Bucuane.

Uma das pessoas que morreu ao consumir phombe foi 
a própria produtora da bebida e vendedeira: Olívia Olucane 
N’Tefula. Tal facto, segundo Juvenal Bucuane, dificultou as in-
vestigações sobre o que poderia ter acontecido para que tan-
ta gente sucumbisse. 

Com base nas amostras, os laboratórios moçambica-
nos não conseguiram apurar a verdade dos factos. Por isso, a 
equipa envolvida recorreu ao conhecimento científico sul-afri-
cano. Igualmente, sem sucesso. 

Tal como em 2015, no mais recente livro de Juvenal Bu-
cuane, aparecem diferentes versões sobre as possíveis causas 
da morte de 75 moçambicanos no Distrito de Cahora Bassa, 
em Tete. Entre o místico e o crime, houve, inclusive, pelo me-
nos uma prisão. No entanto, a polícia soltou o suspeito de en-
venenamento por falta de provas. 

O livro do escritor charrueiro, com efeito, esclarece 
mal entendidos e mergulha em questões de fundo rumo à 
veracidade dos factos que, inclusive, muitas semanas depois 
de tanta investigação, seriam esclarecidos por um laboratório 
norte-americano. A conclusão das análises feitas à amostra 
apontou a questões de falta de higiene como motivos das 75 
mortes e internamentos ligados ao consumo da bebida local, 
entre as mais consumidas na Província de Tete.

Phombe – um trágico 9 de Janeiro em Chitima é o tí-
tulo do segundo livro da autoria de Juvenal Bucuane chance-
lado pela Editorial Fundza. A primeira proposta literária do es-
critor pela editora é Masingita ou a subtileza do incesto, uma 
novela de amor e caos lançada ano passado, em Maputo, com 
desfecho dramático e trágico. 

Ora, com Phombe – um trágico 9 de Janeiro em Chiti-
ma, Juvenal Bucuane devolve a realidade o que, se não sou-
béssemos que aconteceu, seria uma bela história de ficção.  
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120 autores submetem ori-
ginais à segunda chamada 

literária da Editorial Fundza

No passado dia 13 de Dezembro de 2022, a 

Editorial Fundza lançou a segunda chamada literária 

aberta a todos escritores moçambicanos interessa-

dos. Bastante concorrida, desta vez, a iniciativa rece-

beu ao todo 120 submissões, entre as quais 26 contos, 

nove crónicas, 11 infanto-juvenis, 37 poesia, 32 roman-

ces, quatro novelas e um ensaio. 

A primeira fase da chamada literária da Edito-

rial Fundza encerrou no dia 13 deste mês de Janeiro, 

tendo registado projectos de livro de escritores, poe-

tas e cronistas de todas as regiões do país onde a arte 

da escrita fervilha. 

Das 120 submissões, 24 pertencem a mulhe-

res e 96 a homens. A lista de propostas enviadas por 

e-mail à Editorial Fundza revela a presença de origi-

nais de autores já publicados em livro por diferentes 

editoras nacionais. Alguns desses autores, inclusive, já 

venceram alguns prémios literários ao nível nacional. 

Igualmente, fazem parte dos seleccionados para a se-

gunda chamada da Fundza autores que poderão ser 

editados em livro pela primeira vez, caso os seus origi-

nais sejam seleccionados por um júri idóneo, identifi-

cado para o efeito.  

Ano passado, a Editorial Fundza seleccionou 22 

propostas literárias, num universo de 100, das quais 18 

já foram publicadas. Por exemplo, Barca oblonga, de 

Otildo Justino Guido e Fernando Absalão Chaúque; 

O dicionário da sobrevivência, de Francisco Raposo; 

Insiste em ignorar-me, de Argentina Banze; O amor 

que há em ti, de Larsan Mendes; A rapariga sem re-

flexo, de Clévia Guivala; As máscaras da verdade, de 

Almeida Cumbane; O Príncipe Suehtam e a Aruella 

no Tulipix, de Andreia Edna da Silva; ou Mungadze e 

a lenda do reino musical, de Agnado Bata. 

Este ano, além dos três livros em falta selec-

cionados há um ano, a Editorial Fundza irá lançar 10 

livros apurados pelos membros do júri da segunda 

chamada literária. Os géneros definidos, desta vez, 

são: Romance, Conto, Crónica, Poesia e Infanto-Juve-

nil. Todos inéditos. 

À semelhança da primeira, com a segunda 

chamada literária o objectivo principal é ampliar o es-
paço para a democratização do acesso à publicação 
de obras literárias em Moçambique, o que incluiu a 
participação de autores de todas as províncias. 

Portanto, os 10 autores que serão selecciona-
dos entre os 120 candidatos da segunda chamada li-
terária serão anunciados nos próximos dias no site e 

nas redes sociais da Editorial Fundza. 
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O ardina de sapatos gastos, de 
Alerto Bia: o prazer da leitura* 

* Texto apresentado na cerimónia de lançamento do livro O ardina de sapatos gastos, de Alerto Bia, realizada no dia 1 de Novembro de 2022, no Centro Cultural Brasil-
-Moçambique, na Cidade de Maputo.

Raras são as vezes que sou desafiado a apresentar 

um livro. Muitas são as vezes que me chegam textos inédi-

tos para dar a opinião crítica e indicar prováveis caminhos 

aos autores que estão na berma da estrada. Devo confessar 

que essas tarefas, tanto a de apreciador crítico sobretudo a 

de apresentador de livro são me sempre estranhas, por pen-

sar e saber que tenho também feito o mesmo em relação 

aos meus textos de ficção, entregando-os a outros olhos, 

que os considero mais apurados. Mas por considerar neces-

sária essa troca de textos para uma apreciação por parte do 

outro, aceito o desafio com o entusiasmo e certo cuidado 

por saber que muitas vezes trata-se de uma degustação de 

produtos ainda em cozedura.

Desta vez, foi o Alerto Bia, um escritor que vem se 

apresentando na literatura moçambicana que desafia-me 

a vier a público apresentar o seu primeiro livro em prosa. 

E porque com a tarefa me vou expor a um público princi-

palmente jovem, aproveito para levantar a voz em torno de 

uma reflexão que venho fazendo.

Tenho constatado que a literatura moçambicana dos 

tempos actuais, apesar de ser conotada como nova, muitas 

vezes se repete, sobretudo na abordagem estética e temá-

tica. Se o estético ainda nos abre espaço para experimenta-

ções, os temas são o lado mais arriscado na escrita, por de-

safiarem o escritor a superar a todas as abordagens já feitas. 

Em literatura quase já se escreveu sobre todos os assuntos. 

Então, ao decidir escrever, um autor coloca-se um grande 

desafio temporal. Noto que parece que os escritores suce-

dem-se, vão surgindo, mas pouco se arrisca na abordagem 

aos temas. Andamos às voltas, vendo as mesmas coisas, 

sentindo os mesmos cheiros, ouvindo as mesmas vozes e o 

que resulta são os textos que parecem sempre uma repeti-

ção de outros textos.

Esta leitura que faço é muito particular e não tem 

a ver com alguma obra específica. Tem antes a ver com os 

tempos que vivemos. O tempo em que as ropturas parecem 

serem feitas a todo custo. Tempos em que nos custa afirmar 

as nossas referências. Tempos que andam depressa, onde 

a vaidade corrompe a razão e nos tira a dúvida metódica. 

Temos em que são os outros a definirem o nosso tempo e 

um bom texto parece ser um grande achado num mar de 

obras. E os leitores, que sempre foram em número reduzido, 

parecem também ter perdido a paciência para uma ficção. 

TEXTO: Eduardo Quive

Alerto Bia assinando autógrafos
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Isto quererá dizer-nos alguma coisa sobre o trabalho literá-

rio. Sobre a vaidade e a astúcia do escritor. Sobre a formação 

do escritor e de todo um contexto que o define enquanto 

criativo. E se calhar nos levará a fazer-nos a pergunta que 

nos aconselha Reiner Maria Rilke, se pararmos de escrever, 

morremos?

Penso que um novo livro tem de ser sempre uma 

oportunidade para formular um novo debate ou para fun-

damentar opiniões que já existem ou abras novas possibili-

dades, tanto por parte do escritor e por parte do leitor crítico 

ou comum.

Dito isto, tenho de reconhecer que não acho o mo-

mento literário moçambicano mau. Acho-o, pelo contrário, 

entusiasmante. Chegam-nos, de quase todas partes des-

te vasto país e para gostos variados, obras literárias, como 

raramente já se assistiu. Sempre pensei a nossa literatura 

como pobre, enquanto não nos apresentar as propostas li-

terárias das geografias, paisagens e linguagens dos vários 

pontos que fazem este país. E pensando nisso, felizmente, 

há narrativas que nos desafiam. Há estéticas que não sendo 

de grande revolução imaginária, sempre colocam em pauta 

uma visão, uma atitude de inconformismo em relação ao 

estabelecido e ainda nos trazem essas novas geografias, pai-

sagens e linguagens.

O Alerto Bia já nos levou até ao cais da sua escrita. É 

um autor com um certo percurso nas letras o que nos leva a 

receber a sua obra, embora com menos desconfiança, mas 

com alguma atenção acima do que seria em caso de um 

primeiro livro.

Publicou seu primeiro livro em 2016, com o título So-

nhar é ressuscitar, o segundo livro saiu em 2017, intitulado 

Sombras cálidas, em 2021, o terceiro, O desassossego por 

dentro. Portanto, como podem notar, estamos de um au-

tor que já não se enquadra no termo novo, porque tem um 

caminho andado. Se calhar, para os hábitos da vida literária 

nacional, ainda se lhe pode chamar “jovem escritor”, sabe-se 

lá com que significado, preferindo eu achar que se refere à 

idade literária.

O Alerto Bia tem uma forma de ser e estar própria na 

literatura. É um autor regular como nos prova a sequência 

temporal com que publica. Mostra-nos esse facto que esta-

mos diante de um autor oficinal, alguém que tem a escrita 

como uma tarefa entre outros afazeres da vida. E assim se 

constrói um escritor cujo estabelecimento na literatura mo-

çambicana se fará primeiro pela regularidade.

A obra que nos traz desta vez, O ardina de sapatos 

gastos, editada pela Fundza, é composta por um conjunto 

de 14 contos que produziu durante o confinamento obriga-

do pela pandemia da covid-19. E vai se notar pelo tempo que 

dá ao ritmo das suas estórias e pela estética que emprega. 

As narrativas muitas vezes se apresentam sem acções seg-

mentadas ou personagens com características exaustiva-

mente descritas.

São contos em que o autor privilegia a escrita criati-

va. Eu diria que é a escrita somente em si a fazer as histórias, 

talvez inspirado pelo inusitado, por um momento, por uma 

ideia abstrata, ou somente, sentou-se diante do papel em 

branco e foi começando a escrever sem rumo, até que sur-

giram os nomes, os lugares e os acontecimentos e se fez o 

conto.

Muitas vezes e desde a escola, somos ensinamos a 

ouvir as histórias e nos fazermos a pergunta: qual é a mo-

ral da história? Ou perguntas do tipo, qual é o assunto da 

história? Pois se o leitor é desse tipo terá de reformular o 

seu pensamento e entregar-se para um estilo que desafia o 

nosso preparo para os livros.

Este conjunto de contos de Alerto Bia não visa ne-

cessariamente trazer-nos assuntos. Visa levar-nos para os 

labirintos da palavra, para a viagem da escrita. Como pouco 

há hábito, o escritor propõe-nos em O ardina de sapatos 

gastos, a entrarmos no seu mundo e acompanhar a forma-

ção das palavras, acharmos as personagens e construirmos 

uma estória provável.

O ardina de sapatos gastos, pode ser aquele livro 

que há de nos levar a perplexidade pela forma rápida com 

que os momentos-chaves são narrados ou então, a lentidão 

com que o autor vai levar-nos a revelar um segredo ou a re-

solver um problema. É como disse, nota-se que se trata de 

textos que o escritor escreveu sem pressa, para matar o té-

dio dos dias de isolamento e de ausências. Textos de uma 

solidão que não é propriamente o habitual resguardo do es-

critor que precisa de um tempo para si e para o seu processo 

de escrita. Mas uma solidão do mundo, que nos permitiu, 

a todos, a experimentação de um momento incomparável. 

Então este livro há de ser um pouco do espelho do que cada 

um de nós experimentou quando não havia abraços, nem 

beijos, muito menos pessoas nas ruas com rostos abertos.

As estórias que nos revela são de uma peculiaridade 

em termos de construção e personagens, fugindo da esté-

tica que nos habitua a tradição do conto, onde as persona-

gens muitas vezes são rostos visíveis, são vidas reconhecí-

veis de longe e os assuntos vem cadenciados, mesmo em 

narrativas abertas, onde o fim, por vezes é um enigma. O 

Alerto Bia, apresenta-nos um livro que vai ser um deleite, 

mas também uma contradição em muito do que manda 

o nosso senso comum. Por isso, lê-lo é também um exer-

cício ousado, de interagir com a escrita que nos contraria, 

que não sendo explosiva, é estranha. Uma estranheza que 

nos leva a querer mais, a querer ler de novo e querer outras 

histórias depois destas. Aí fica já o desafio para os leitores 

corajosos.
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Quando é que Zeus é cão? 

TEXTO: Cristóvão F. Seneta

«(…) muito se tem estado a falar de ilegalidade de toda a espécie, sobretudo as 

praticadas por pessoas que deviam ter como principal obrigação precisamente 

manter a legalidade e por aqueles, que, valendo-se do peso do dinheiro que têm 

e das suas ‘costas quentes’, obtêm um estatuto especial, incluindo imunidade. 

Sempre em prejuízo do cidadão mais honesto e menos protegido» 

In “Zeus, quando é cão”, de Francisco Muianga.

Quando me chegou às mãos o livro Zeus, quando é cão, de Francisco Muianga, 

que, hoje, vem a lume pela Editora Fundza, a primeira interrogação que me veio à men-

te foi a seguinte: quando é que Zeus é cão? É nesta perspectiva que, para tentar dizer 

algo conciso, mas hermenêuticamente significativo, resolvi fazer esta breve nota de 

apresentação, a partir dessa inquietação de fundo pragmático e ontológico.

Em princípio, parece-me que a construção do título da obra estabelece uma 

delicada cartografia do imaginário mitológico, arvorado na remota antiguidade grega, 

cujo interesse ultrapassa as preocupações de índole histórica e estético-discursiva do 

Francisco Muianga dando autógrafo a Cristóvão Seneta
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autor, ao mobilizar elementos simbólicos sempre incontor-

navelmente actuais onde emergem os próprios itinerários do 

homem na busca de sentido que constitui o suporte da sua 

existência.

É nesta medida que a convocação titular de Zeus, «a 

mais importante figura mitológica grega, enquanto «Deus 

dos Deuses» (Muianga, 2022: 16), sugere uma imagem arque-

típica da divinização da natureza humana vinculando-se à 

natureza canina por causa da incapacidade de exercer o seu 

poder supremo para estabelecer a ordem e a justiça, enquan-

to condição da dignidade do homem, num mundo cada vez 

mais desencantado. Por outros termos, a minha leitura con-

duziu-me ao entendimento de que Zeus é cão, quando a jus-

tiça fracassa na punição dos ofensores, deixando, sistemati-

camente, as vítimas no estado de abandono.

Sob este ponto de vista, o livro Zeus, quando é cão 

recupera uma imagem-comum no conjunto da literatura e 

artes moçambicanas, dotando-a de renovados matizes no 

afunilamento diacrónico e sincrónico da significação do em-

pobrecimento da percepção das carências do ser humano 

que busca a sua humanidade. Luís Bernardo Honwana, com 

o seu Nós matámos o cão tinhoso, deu o mote a essa me-

taforização do cão no discurso narrativo, cuja declinação no 

discurso poético permitiu outras incursões dos artistas nou-

tros territórios do fazer artístico: na poesia – Sinopse de cães 

à estrada e poetas à morte, de Deusa d’África –, na música 

– Cães de raça, de Azagaia –, e, até mesmo, na escrita ensaís-

tica – Cinzas de Cão, de Martins Mapera.

Mas, penso que Zeus, quando é cão estabelece uma 

perfeita harmonia temática com Cães de raça, do rapper 

Azagaia, uma composição musical que se presta como in-

terlúdio para o tratamento das relações de poder, produzidas 

no tecido social moçambicano, com base na raça, resultando 

daí uma bifurcação cultural e identitária em que a maioria é 

subalternizada, espoliada e desumanizada e, por isso, priva-

da de autodeterminação por uma minoria que se pensa a si 

mesma como superior.

Esta análise intermediática pode ser atestada, sobre-

tudo, no texto de abertura do livro intitulado julgamento de 

cães de raça, em que o narrador revela, através do diálogo 

entre Moisés Nyika, irmão mais novo do «sexagenário Pedro 

Nyika», morto pelos cães, e o escriba Jonas, que os donos dos 

cães de raça são «pessoas endinheiradas», como é o caso da 

personagem-tipo Alvim de Matos, patrão do finado, que ex-

ploram os trabalhadores e manipulam as instituições de jus-

tiça.

De modo geral, pode-se dizer que Zeus, quando é cão 

é uma crónica do nosso tempo que se fecha à banalização 

do mal numa «sociedade hipócrita». Servindo-se de uma lin-

guagem carregada de humor, o escritor transforma a escrita 

num libelo de denúncia das patologias quotidianas que ani-

quilam a sociedade moçambicana.

De facto, nos catorze (14) textos, que concorrem para 

a coesão estrutural e temática da obra, Francisco Muianga 

retrata situações dramáticas enformadoras da vivência indi-

vidual e colectiva das personagens que se movimentam nas 

diferentes coordenadas espaciais e temporais da(s) narrati-

va(s), como sejam a migração, a impunidade, a corrupção, «o 

nepotismo e amiguismo»,  a criminalidade, a violência arma-

da, resultante da guerra civil e da actuação da polícia, a deca-

dência dos valores de cuidado e solidariedade, a superstição, 

a prostituição, a delinquência juvenil, a pobreza.

Neste aspecto, parece-me que, ao eleger o escriba 

Jonas como uma das personagens protagonistas do enredo, 

o autor de Zeus, quando é cão desemboca na problemati-

zação da função da literatura/imprensa e do escritor/jornalis-

ta no contexto contemporâneo. Fazendo jus á sua profissão 

de jornalista, fica claro que o escriba Jonas é o alter-ego da 

voz autoral que busca, no exercício da escrita, a verdade dos 

oprimidos, silenciada pelas narrativas dominantes. Sobressai, 

daqui, uma positivação da imagem do cão por intermédio da 

personificação do papel dos jornalistas na sociedade: «[…] Os 

bons jornalistas farejam» (Muianga, 2022: 30).

Isto é, o jornalista é como um cão e esse instinto cani-

no é um mecanismo que deve estimular a sua curiosidade, 

por forma a «descobrir o que poderia não estar desvendado», 

na medida em que «As caixas jornalísticas saem do obscu-

ro, do limpo, do sujo, e do inimaginável ou do inesperado. De 

ambientes existentes, mas sem valor enquanto encobertos 

[…]» (Muianga, 2022: 30).
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O Amor que há em ti - Larsan 
Mendes* 

* Texto de apresentação do livro  “O amor que há em ti”, de Larsan Mendes.

Sob este ponto de vista, o livro Zeus, quando é cão 

entronca, igualmente, num imperativo categórico que, por 

via de um realismo militante, se é que se pode usar tal ex-

pressão, chama a atenção aos novos profissionais do jornalis-

mo imprenso para a importância do trabalho investigativo, 

tal como o fizera Carlos Cardoso. Porque É proibido algemar 

as palavras, a investigação jornalística pode permitir relatar 

a história das vítimas num contexto em que se fala «de uma 

justiça corrupta», mas também de uma comunicação social 

camuflada nas linhas editoriais para perpetuar o cinismo 

dos poderes instalados.

Portanto, e como dizia Tzvetan Todorov, só desta 

maneira é que o escritor-jornalista pode realizar um exame 

crítico da nossa identidade colectiva, colocar a felicidade de 

outrem e a sua própria perfeição acima dos interesses indi-

viduais, e envolver-se, por isso mesmo, numa acção moral.

Dito isto, fica o convite para uma leitura mais apro-

fundada de Zeus, quando é cão, de Francisco Muianga, uma 

narrativa profundamente leve no manuseio da linguagem 

longe de uma estética de imitação do mundo, mas igual-

mente perturbador na observação atenta das vicissitudes 

que habitam o nosso imaginário social.

É sempre um prazer enorme estar aqui nesta casa 

de artes que nos últimos tempos tem servido de moradia de 

vários artistas nacionais.

Estou habituada a chegar neste lugar para fazer co-

bertura e entrevistar os artistas e apresentadores das obras, 

mas, hoje, o cenário é diferente e os papéis inverteram-se. 

Mas afinal, quem é Larsan Mendes? Quem é essa 

mulher-menina que hoje nos chama para o amor?

Conhecemo-nos cá em Maputo. Ela vindo de Macia e 

eu de Quelimane. As duas vínhamos à capital com o objec-

tivo de representar as nossas províncias na Gala de Premia-

ção dos Melhores Estudantes do País, em 2013.

O destino voltou a unir-nos e reencontramo-nos na 

residência universitária da UEM. Admitimos, ela para enge-

nharia florestal e eu para o jornalismo. Mas Larsan sempre 

gostou de desafios e concorreu a uma bolsa de estudo e foi 

a Rússia.

Larsan Mendes é o pseudónimo de Néusia da Lar-

sane Abílio Pelembe. Nasceu a 9 de Dezembro de 1995, em 

Bilene-Macia, Província de Gaza. É formada em Engenharia 

de Petróleo e Gás, pela Universidade  de Mineração de São-

-Petersburgo, Federação Russa.

O seu amor pela escrita vem desde muito cedo. Aos 

TEXTO: Yana de Almeida
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Mendes fala do amor nas suas diversas metamorfo-

ses: o amor entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos ou 

até mesmo entre casais.

Em aproximadamente 350 páginas distribuídas em 

38 capítulos, de “caminhos cruzados” a “perdão amor”, o ver-

bo amar é aqui conjugado em um tempo e espaço marcado 

por mentiras, verdades e revelações.

A moçambicanidade ganha vida quer pelos nomes, 

Joaquim Mabungo, quer pelos sons que ecoam no texto, 

como “Cão de raça”, de Azagaia, ou pelas experiências que 

nos são comuns no dia-a-dia, como andar de chapa. Men-

des fala de amor amando Moçambique, as suas gentes e a 

sua cultura. 

Com o amor, Larsan Mendes faz deste romance um 

verdadeiro mistério. É quase impossível prever o próximo 

passo dos personagens ou o que cada um esconde. Como 

termina esta estória? Talvez não termine, talvez “O amor que 

há em ti” seja como o verdadeiro amor, cheio de dúvidas e 

ao mesmo tempo certezas, repleto de surpresas esperadas, 

com perguntas retóricas. Talvez as respostas partam da lei-

tura individual. Mas será que há respostas para as constan-

tes perguntas do amor que há em nós?

Talvez o milagre da leitura da obra nos possa ajudar a 

dar resposta a todos os nossos questionamentos.

14 anos, enquanto frequentava o ensino secundário, desco-

briu o seu lugar na escrita. Desde então, nunca parou.

Em 2017, escreveu a sua primeira obra, intitulada 

“Além do desejo”, que, posteriormente, foi publicada na 

plataforma digital Wattpad para escritores iniciantes e ve-

teranos. Não mais parou, o tipo certo, Ukati-Meu Lar e uma 

razão para continuar são exemplos disso.

A obra hoje a ser lançada, “O amor que há em ti”, foi 

menção honrosa na terceira edição do Prémio literário Im-

prensa Nacional Casa da Moeda (INCM/ Eugénio Lisboa).

Este romance de narrativa envolvente, que nos cha-

ma ao amor, ajuda-nos a defini-lo de formas diferentes. Um 

amor que, por vezes, se manifesta de maneira egoísta ou 

obsessiva e encontra as pessoas em lugares e tempos ines-

perados. 

Há Caminhos que se cruzam que levam a médica 

Ana Maria e o advogado Mateus Xalica a nos conduzirem 

a um mar de mistérios e revelações. Estes dois, que viviam 

vidas diferentes, sonhos e metas, e até mesmo relações de 

amor, são convidados a um encontro inusitado do destino.

Detalhista, cada personagem é único e merece toda 

a descrição que nos faz viajar e sair das páginas em direcção 

à vida real. 

Larsan Mendes, autora do livro O amor que há em ti
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A Intertextualidade entre “Bar-
ca Oblonga” de Otildo Justi-
no Guido e Fernando Absalão 
Chaúque e “Osso Côncavo” de 
Luís Carlos Patraquim

O livro “Barca oblonga”, de Otildo Justino Guido e 

Fernando Absalão Chaúque, foi seleccionado na primeira 

chamada literária da Editorial Fundza. Os dois poetas, gran-

des apreciadores de Luís Carlos Patraquim, decidiram ho-

menageá-lo, após a leitura do poema “Osso Côncavo”, do 

livro “Osso Côncavo e Outros Poemas”.

Analiso o livro em três prismas:

1. Significação do título do livro;

2. A leitura tradicional e a leitura hodierna; e,

3. O Diálogo entre “Barca Oblonga” e “Osso Côncavo”.

TEXTO: Deusa d’África

1. Significação do título do livro

Barca é um termo que pode se referir a uma grande 

variedade de embarcações. Etimologicamente “Barca” é um 

termo originário da língua egípcia, através do grego bâris, 

do termo latino baris, que gerou o diminutivo barica, que 

gerou o termo do latim vulgar barca. De acordo com o dicio-

nário de língua portuguesa, a palavra Oblonga é adjectivo e 

refere-se à característica do que é mais largo ou mais com-

prido. Para dizer que “barca oblonga” significa  uma larga 

embarcação.

A expressão “Barca Oblonga” foi transcrita do poema 

“Osso Côncavo”, especificamente no segundo verso da se-

gunda estrofe do livro de Patraquim.
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2. A leitura tradicional e a leitura hodierna

Segundo George Steiner (2020, pág.26), “está longe 

de ser evidente que o uso de telas tornará facilmente obso-

leta a leitura tradicional. Com o tempo o impacto será mais 

forte. Existem estudos que mostram que as crianças imersas 

na televisão e na internet relutam a ler da maneira tradicio-

nal, admitindo que sejam capazes de fazê-lo. No momento 

em que as artes da memória, a ginástica da concentração, 

os espaços de silêncio disponíveis se deterioram, estima-se 

que 80% dos adolescentes americanos não conseguem ler 

a não ser escutando música, o lugar da leitura na civilização 

ocidental é destinado a mudar. É possível que o tipo de lei-

tura “clássica” vai se tornar uma paixão de certa forma espe-

cializada, ensinada e praticada nos “clubes de leitura”, que 

voltará a ser aquilo que foi para Aqiva e seus discípulos após 

a destruição do Templo, ou nas escolas e nos refeitórios mo-

násticos na Idade Média. Uma forma de leitura que culmina, 

exactamente, nesse exercício de agradecimento, nessa mú-

sica do espírito, no facto de aprender de cor (…)”.

Na actualidade moçambicana, vemos que os adoles-

centes tendem a apartar-se da leitura tradicional, optando 

por uma leitura hodierna obrigatória, a leitura de manuais 

escolares, e hermeticamente feita em momentos de testes 

ou exames quando se avizinham, o que faz-nos crer que 

mais tarde ou mais cedo uma leitura mais desapertada 

poderá ser feita  por imperativo circunstancial da vida.  E 

porque uma leitura tradicional é sempre apaixonada e cul-

mina com o agradecimento, assim desenvolveu-se o “Barca 

Oblonga”, onde dois poetas colocam o exercício da escrita ao 

encanto de outra escrita previamente lida, a do Patraquim; 

pois, a paixão demonstrada neste livro resulta da leitura in-

timista havida entre o leitor-escritor e o escritor-leitor. Não 

há muros que separem o território dum e outro, apenas dis-

tinguimo-los quando vemos o resultado de cada exercício, 

se se trata de uma leitura ou de uma escrita, embora haja a 

interdependência entre ambos que levam-nos ao mesmo 

porto, vemos isso da ginástica de quem leu o ‘’Osso Côncavo 

e outros poemas” terminando em “Barca Oblonga”.

3. O Diálogo entre “Barca Oblonga” e “Osso Côncavo”

O diálogo entre duas ou mais obras utilizando um 

texto como referência designa-se intertextualidade. Um au-

tor utiliza um recurso intertextual quando ele traz elemen-

tos de outras obras para dentro da sua, estabelecendo uma 

relação entre elas, este exercício pode ocorrer na música, 

pintura, cinema e outras expressões culturais.

Os autores usam a paráfrase para transcrever a ideia 

central do texto usado como recurso intertextual. Aqui, de-

paramo-nos com o diálogo entre “Barca oblonga” e o “O 

osso côncavo e outros poemas”, onde o recurso intertextual 

é o poema de Patraquim que dá origem ao livro de Otildo 

e Fernando, e consequentemente é recurso intertextual 

específico o sexto verso da terceira estrofe do poema de 

Patraquim intitulado “Osso Côncavo”, do qual resultam as 

duas partes que compõem o livro: nomeadamente: “a curva 

suspensa” composta por 29 poemas e “a sombra eléctrica” 

composta por 23 poemas.

A presença de marcas patraquianas no texto faz com 

que a leitura ao livro seja uma revisitação ao texto de Patra-

quim, vemos isto logo a priori quando dizem: “Longilínea ex-

tinção da luz’’ na pag.8, enquanto Patraquim diz “longilínea 

dilatação do tempo” na pág 86. Enquanto para Patraquim o 

tempo é prolongado e esguio para Otildo e Fernando a luz 

se apaga vagamente, para dizer que em ambos só pode ser 

longo o dia da estação quando vemos a luz que define o dia 

ou noite onde se faz a barca oblonga entre rios citados por 

Patraquim. Por outro lado encontramos os dois poetas que 

definem a ponte como agulha do vento subentendendo o 

sujeito que é o rio que suporta a aludida ponte.

Se em Patraquim deparamo-nos com versos como 

“o espírito impetuoso, uma raiz movida pelos ventos num 

músculo com travejado adentro” um verso do poema “osso 

côncavo”, e em Otildo e Fernando encontramos um “bisturi 

cortando a chuva que dorme no relevo da carne” na pag. 9, 

pode se compreender que neste último abre-se o músculo 

referido por Patraquim irrompendo a dor.

No verso que se segue que diz o seguinte: “um ta-

lho vivo/ nas formulações/ orgânicas da língua’’, vemos um 

bisturi que adentra-se à carne e rasga-a com todos os pro-

cedimentos que se desfaz a língua. Aqui encontro um re-

curso intertextual com “Vinte e tal novas formulações e uma 

elegia carnívora” no poema ‘’novas formulações ’’ onde cita 

‘’a casa de trapos entre os lábios.’’ Para dizer que há corte 

e recorte da língua deixando-a em trapos ou mesmo esca-

queirada.

Em Patraquim, no poema “osso côncavo” encontra-

-se o seguinte: “vazio (…) oscilante eco sem memória/ de 

ventre  que nem a águia se atreve ao voo/ e a serpente se 

desenrola até a evaginação de si” e para os dois poetas “per-

co-me devagar/ como uma palmeira/ abrindo-se no ofício 

das águias”,  se Patraquim traz-nos uma águia que não luta 

contra a serpente no solo representado pelo ventre citado 

o que permite que a serpente se evada e por outro lado ve-

mos um personagem perdido como a serpente que ao céu 

perde a astúcia e força diante da águia que a enrola para 

combatê-la no seu lugar de conforto que é o espaço, e a pal-

meira voando como as águias.

Na página 12 dizem os poetas: “animal nuvem/ osso:/ 

engenharia da palavra/que os deuses/ usam para reescre-

ver o céu’’. Encontramos o osso como o epicentro para cria-

ção do céu como um elemento do paraíso, para dizer que 

os poetas encontram em Patraquim, que usa a palavra osso 

desde o título do livro até aos poemas como a finalidade de 
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tudo o que é dito, ou como a fórmula da equação com que 

se tece o livro escrito por este deus tal como o designam 

os poetas que são seus admiradores. Se olhássemos para a 

palavra mais presente em quase todos os poemas, este li-

vro chamar-se-ia “Osso Côncavo”. Contudo, não faria sentido 

pelo facto de já existir o livro com esse título, o de Patraquim.

Neste exercício feito pelos dois poetas, encontramos 

o dadaísmo em que um começa o poema e outro dá conti-

nuidade sem se distinguir de quem é cada verso escrito. Na 

expectativa de lançar os meus ósculos ao chão da minha 

palhota, como o fazem os curandeiros, nossos engenheiros 

espirituais, encontrei na página 15 alguns versos escritos 

pelo poeta Otildo “gengiva da alga/ abocanhando peixes/ no 

alcatrão do limpopo” e na página 18 “entram/ pelo chão do 

poema/ e quebram a língua do mar: thokoza, bava!” versos 

escritos por Fernando Absalão. Os ósculos não se enganam.

Patraquim diz em “osso côncavo” no sexto verso da 

quinta estrofe “e a lava que se derrama dos pulmões furio-

sos’’ referindo-se as chamas da fusão de um vulcão oriun-

do do ar poluído representado pelos pulmões furiosos. Em 

Otildo e Fernando na página 32 “a metafísica/ desponta do 

pulmão da água/ percorre a vulva do alcatrão/ dobra-se até 

ser ave/ ao ritmo do nyau.” Vemos quem tomba quando se 

verga pela finitude com que as coisas percorrem o límpido e 

o obscuro, na mesma medida.

Já na segunda parte “a sombra elétrica” encontra-

mos “pluma eléctrica/ suspensa” na página 38, “sombra lí-

quida / eléctrica/ ancorada/ na atmosfera da dor” na página 

39. Encontramos na página 40 “nas ancas do feijão e do mi-

lho”, todos estes versos surgem como resultado do recurso 

textual que é o poema “osso côncavo” onde encontramos 

anca de água negra, das cavernas uma goela roendo de se 

cortar a carne da língua, e uma sombra eléctrica com força 

e desfalecida.

Para Sartre (2014), a subjetividade é interiorização e 

retotalização, isto é, no fundo, para retomar termos mais va-

gos e, ao mesmo tempo, mais conhecidos: vive-se; a subje-

tividade é viver o seu ser, vive-se o que se é, e o que se é em 

uma sociedade, pois não conhecemos outro estado do ho-

mem; Em “Barca Oblonga”, deparamo-nos com uma poesia 

subjectiva de elevado signo linguístico, uma subjectividade 

que o poeta vive em diversificadas formas desde a pedra, 

na sua nudez, deitado ou mesmo sonhando tal como apre-

senta o excerto da página 52 “pedras que sonham/ na órbita 

da sombra”, e “uma cidade que é barco” citada na página 

53, encontramos nas pedras descritas, os homens à volta de 

seu próprio reflexo e as cidades feitas por homens que são 

canais que levam-nos de pequenas a grandes embarcações 

na longilínea dilatação do tempo descrito por Patraquim.

Votos de boa leitura a todos e bem-haja esta fusão 

entre os dois poetas que se apresentam em três.
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Rafael Gallo é uma das vozes interessantes de língua portuguesa. Com a sua obra, o escritor brasi-

leiro ultrapassou, inclusive, as fronteiras nacionais do seu país. Recentemente, ganhou o Prémio Literário 

José Saramago. Nesta edição, considerando algumas particularidades da sua escrita, a Soletras entrevista 

um autor que quer ser publicado em Moçambique para, quiçá, ampliar as margens que à literatura sem-

pre é possível. Portanto, nas próximas linhas, temos a entrevista a um autor cujo processo criativo inclui 

considerar que “Construir um vínculo com o outro é também formar a própria identidade” - Rafael Gallo.

TEXTO:  José dos Remedios

FOTOS: Willian Olivato

“Construir um vínculo com 
o outro é também formar a 

própria identidade”

Rafael Gallo, comecemos com uma certa cons-

tatação. A sua escrita prevê a inserção de epi-

sódios com crianças. Por exemplo, o romance 

“Rebentar” ou a história “Corte”, publicada na 

antologia “Do Índico e do Atlântico: contos 

brasileiros e moçambicanos”. O que tenciona 

quando investe nos eventos em que as persona-

gens infantis condicionam a própria narrativa?

Creio que podem ser coisas muito dife-

rentes. As crianças são indivíduos, têm cada uma 

sua própria biografia, seus conjuntos de parti-

cularidades. Portanto, em algum grau, abrem 

tantas possibilidades como quaisquer outras ca-

tegorias de personagens. Nesses dois casos, por 

exemplo, são bastante díspares, porque o Felipe, 

de “Rebentar”, é uma ausência. E todas as outras 

personagens − em especial a mãe e protagonista 

do romance, Ângela − são como filtros por onde 

passa tudo que se relaciona com essa criança 

desaparecida. Não existe a criança, apenas as 

relações que os outros têm com a falta dela. Já 

em “Corte”, a criança está presente e ela é o filtro. 

Grande parte da tensão da história vem de tes-

temunharmos certos actos das outras persona-

gens ao redor de Manu, que está ali para embara-

lhar seus significados. Mas, exactamente por isso, 
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potencializar esses significados, especialmente 

em relação ao racismo.

Na sua escrita, as relações entre os adultos e os 

mais novos, digamos assim, são difíceis ou com-

plexas. Quer que a sua ficção funcione como um 

lugar onde os mais crescidos possam repensar 

naqueles que dependem tantos deles: as crian-

ças?

Mais do que isso, creio que seja um lugar 

de se pensar as relações com o outro e consigo 

mesmo (enquanto outro do outro), quaisquer 

que sejam as personagens envolvidas. Em Re-

bentar, por exemplo, em algum grau a mãe tem 

que desconstruir o vínculo com o filho desapa-

recido, a fim de reconstruir os demais vínculos 

e a própria identidade. Em “Dor fantasma”, há 

um movimento oposto, de certa forma: o pai se 

vê em uma situação na qual poderia se esperar 

que ele desconstruísse a própria identidade, para 

buscar fortalecer vínculos, em especial com o fi-

lho. Mas tudo isso envolve também suas próprias 

contrapartes. Quer dizer, construir um vínculo 

com o outro é também formar a própria iden-

tidade. Não são movimentos excludentes, são 

complementares.

E a possibilidade de ser lido por pessoas que 

nunca sequer imaginou, o que significa?

Que estarei junto com outros, de alguma 

maneira, em tudo isso que a ficção pode trazer.

O seu percurso literário faz-se com importan-

tes reconhecimentos. Por exemplo, “Réveillon 

e outros dias” (2012) venceu o Prémio Sesc de 

Literatura; “Rebentar” (2015), foi laureado com o 

Prémio São Paulo de Literatura; e, ano passado, 

venceu o Prémio Saramago com o livro “Dor fan-

tasma”. Primeiro, que margens essas distinções 

ampliam? Segundo, que situações positivas 

criam para a sua obra?

Acho que ampliação de margens é uma 

óptima forma de expressar. Porque é exacta-

mente isso que fazem. Tanto no que se refere ao 

alcance de mais leitores, mais trocas com leito-

res, quanto no tocante a mim mesmo. Por conta 

do que representaram na minha vida esses pré-

mios, posso dizer que eles criaram, ou recriaram, 

em mim a sensação de que sou mesmo escritor. 

De que vale a pena o que escrevo. Eu sei que não 

deveria depender deles para isso, não é essa a 

questão; porém injectaram tanta força na minha 

escrita, em momentos cruciais, que reconfigu-

raram a minha identidade perante a literatura. E 

isso é transformar minha identidade como um 

todo.

Ao contrário do século passado, actualmente, 

os leitores da CPLP têm-se lido muito pouco. 

Há ainda esta fronteira física sobre a língua 

portuguesa que, como é óbvio, é feita de vá-

rios sotaques e particularidades. O que pensa 

sobre a mobilidade dos livros e dos autores 

da CPLP?

Acho que há essas questões, mas tam-

bém as socioeconómicas, em especial. Em 

um mundo capitalista, não há fronteira mais 

difícil de ser transposta do que a económica. 

Por exemplo, aqui no Brasil são muito mais li-

dos os autores da França ou da Inglaterra, que 

são países mais distantes em quilómetros do 

que Angola e, obviamente, mais distantes em 

termos da língua. Porém, há pontes invisíveis 

que as grandes potências conseguem esten-

der entre as nações, mas os países periféricos, 

como nós somos, não têm sucesso em fazê-lo. 

Ainda que falem as mesmas palavras e esteja-

mos no campo das palavras.

O que tem chegado ao Brasil, em termos lite-

rários, de Moçambique?

Infelizmente, menos do que deveria. O 

Mia Couto é muito conhecido aqui, uma figu-

ra de alta popularidade e de grande sucesso 

editorial. A Paulina Chiziane também, porém 

menos entre leitores fora do chamado círculo 

literário. Além desses dois, seria difícil encon-

trar alguém que seja lido por várias pessoas. 

Claro, há sempre alguém que os lê, mas em 

termos colectivos, o alcance não é grande, 

infelizmente. Isso está ligado a questões de 

mercado, obviamente. Por sorte, há iniciativas 

como a citada “Do Índico e do Atlântico”, que 

reúne escritores daqui e daí, para publicá-los 

nos dois países. Precisam ser colocadas mais 

pontes como essa. São países irmanados, não 

há por que mantermos tamanha distância.

Embora tenha um conto nesse livro editado 

no Brasil, pela Malê, e em Moçambique, pela 

Fundza, no qual cabem textos de Mia Couto 

e Conceição Evaristo, Rafael Gallo nunca foi 

editado em livro em Moçambique. Tem esse 

interesse? Quer dizer, estou a pensar que os 

potenciais 200 milhões de leitores, no Brasil, 

nunca são suficientes.

Claro que sim, eu adoraria ser publica-

do em Moçambique. E curioso você mencio-
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nar esse número, que é real e ao mesmo tempo 

revelador de um problema aqui no Brasil. Porque 

temos uma enorme extensão e essa população 

muito numerosa, mas somos muito defasados 

em termos de literatura. Um autor vivo, na média, 

vende algo em torno de um mil a dois mil exem-

plares. Mesmo em editoras de grande porte, as 

tiragens costumam ser de dois mil exemplares. 

Claro que pode haver mais leituras do que ven-

das, mas não deixa de ser um indicativo do quão 

pouco temos lido de literatura.   

A literatura, para si, é mais uma evasão ou um 

encontro com a realidade?

Um encontro. Nunca tive muita relação 

com o escapismo possível em um livro. Muito 

pelo contrário, os momentos que mais me co-

movem, mais me marcam, são aqueles nos quais 

leio e penso: “Aí está, é assim que acontece”.

Nos últimos anos, o Brasil passou por momentos 

particulares, tal como Moçambique. A 1 de Ja-

neiro iniciou um novo ciclo em Brasília, com um 

presidente que, no passado, aproximou tanto 

o Brasil aos países africanos. Também por isso, 

Lula é muito querido no nosso país. Tem algu-

mas perspectivas em relação a essa reaproxima-

ção cultural, política e intelectual?

Eu espero que ela seja retomada, com 

mais força, inclusive, pois temos mais recursos de 

comunicação hoje do que no passado. E porque 

isso também é uma reaproximação com o pró-

prio Brasil. Nosso país é muito mais semelhante 

aos países africanos do que aos Estados Unidos, 

por exemplo, mas há uma ilusão, muito dissemi-

nada aqui, de que teríamos uma espécie de vo-

cação para sermos mais próximos dos Estados 

Unidos, dos cenários vistos nos filmes e séries de 

Hollywood. Isso é falso e, claro, está mais ligado 

a questões económicas e a uma espécie de “psi-

cologia do capitalismo”. O mercado criando a 

fantasia do que devemos ser. E não à toa os 

EUA foram o refúgio escolhido pelo ex-presi-

dente, foram sempre sua referência ideológi-

ca. É uma separação entre visões de mundo 

mesmo, muito carregadas de simbolismos, 

não apenas divisões de partidos ou orien-

tações políticos, no sentido mais restrito da 

palavra. Há, de um lado, a percepção de que 

nossas origens são comuns à África, e que car-

regamos muitos traços e questões dessa ge-

nealogia connosco; de outro lado, uma ânsia 

por ser rico e corresponder a um modelo ven-

dido nos filmes e séries que são consumidos 

aqui.

Uma vez perguntei ao crítico português Car-

los Reis qual era a categoria narrativa decisi-

va (espaço, tempo, personagem, etc.) do seu 

ponto de vista. Disse-me que era a focaliza-

ção. E para si?

Não consigo separar essas categorias. 

Quer dizer, a focalização é também o que for-

ma a personagem. A personagem só existe 

naquilo que é narrado dela, e de que forma é 

narrado. Seria como querer saber o que é mais 

importante em uma pintura: o pincel, a tela, a 

tinta, ou a mão do pintor. Tudo que existe ali 

é a soma desses elementos. A tinta só se põe 

sobre a tela de tal maneira por estar naquele 

pincel, que a mão conduz. Fosse outro pincel, 

a tinta se transmitiria diferente à tela.

Aos leitores da revista Soletras, por que a li-

teratura deve continuar a fazer parte das suas 

vidas? 

Se é esse o desejo, deve continuar por-

que, não importa que razões eu desse, cada 

um teria as suas próprias razões, maiores para 

si do que quaisquer outras. E é o que basta.
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O poeta (além) do nosso   
tempo*

* Parte do texto de apresentação publicado no livro José Craveirinha: a voz do nosso tempo.

Craveirinha é uma voz do nosso tempo e da 

nossa circunstância. 

in Crónica dos anos da peste I, Eugénio Lisboa. 

Ainda há muito que se pode dizer sobre 

a escrita de José Craveirinha. Partindo desta pre-

missa, e no ano que coincide com o centenário de 

nascimento do poeta-mor da literatura moçambi-

cana, decidimos celebrá-lo, estudando a sua escrita. 

Necessariamente, propomo-nos este exercício por 

acreditarmos que a obra de um escritor só pode so-

breviver ao tempo quanto mais for discutida e par-

tilhada. E a troca de ideias, neste contexto, é sempre 

feita de forma plural, respeitando-se as diferentes 

percepções sobre o processo criativo de uma das 

principais referências artísticas nacionais. Moçam-

bique reconheceu-lhe esse estatuto de especial cul-

tor da palavra em vida, ao torná-lo primeiro escritor 

com o título de Herói Nacional. 

A edição do livro José Craveirinha: a voz do 

nosso tempo constitui uma forma de reconhecer a 

capacidade de o poeta pensar o futuro através do 

José dos Remédios assinando autógrafos na Livraria Fundza
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seu contexto. Porque o autor soube distintamente 

ser Poeta, prender o tempo, a paisagem ideológica 

e sociocultural moçambicana, voando a partir daí 

para outros lugares do planeta, aqui o lembramos 

mesmo a propósito dos 100 anos do seu nascimen-

to (28 de Maio de 1922).

Como bem afirma Eugénio Lisboa, no seu 

livro de ensaios Crónica dos anos da peste I, José 

Craveirinha é uma voz do nosso tempo e da nossa 

circunstância e, como tal, sedimenta a delicade-

za de morder a polpa da palavra, ora tacteando-a 

amorosamente, ora fazendo-a vibrar no poema. 

É nessa combinação que os seus xigubos, as suas 

karinganas e babalazes revelam-se mecanismos 

estéticos imprescindíveis na reconfiguração da me-

mória de um lugar onde cabem as metamorfoses 

quase kafkianas do Homem e do mundo. Com isso 

pretendemos afirmar que, para o Poeta da Mafalala, 

o território da escrita literária não se circunscreve a 

uma redutora busca pela perfeição inerente ao que 

eventualmente se pode considerar “beleza”, con-

ceito tão subjectivo quanto relativo. Todavia, na sua 

escrita, a “beleza” encontra-se no estabelecimento 

do equilíbrio entre a sensação e a emoção, entre a 

indignação e a sugestão e entre o que foi e está a 

voltar a acontecer. Ou seja, se, por um lado, a obra 

poética de Craveirinha é um veículo que, hoje, nos 

conduz ao passado, o essencial desse movimento 

anacrónico (a escrita) faz parte, simultaneamente, 

do presente e do futuro dos moçambicanos. Afinal, 

conforme afirmou na entrevista a Nelson Saúte, em 

Os habitantes da memória, “o poeta é sempre ‘os 

outros’. Ele quando escreve está a pensar nos ou-

tros. É por isso que as coisas às vezes coincidem e 

tornam-se profecias. É essa a capacidade de ele vi-

sionar o que poderá ser o amanhã”. 

No livro José Craveirinha: a voz do nosso 

tempo, reunimos 14 artigos de ensaístas da CPLP, 

o que expressa, de algum modo, a grandeza e a 

dimensão universal do autor. Todos os textos dia-

logam entre si (não obstante as suas necessárias 

singularidades), permitindo leituras abrangentes à 

obra do poeta. De igual modo, a ordenação textual 

transmite uma tentativa de apresentação coerente 

e coordenada das análises feitas à obra de Craveiri-

nha sem descurar a partilha de alguma informação 

biográfica.

Os artigos seleccionados para José Craveiri-

nha: a voz do nosso tempo são: “O artista e a arte 

em José Craveirinha”, de Lucílio Manjate; “A ten-

dência plástica em Karingana ua Karingana, de 

José Craveirinha”, de Albino Macuácua; “Karinga-

na ua Karingana: o acto de contar sem narrar”, de 

Léo Cote; “A cartografia do luto em Maria, de José 

Craveirinha”, de Vanessa Riambau Pinheiro; “José 

Craveirinha: o outro grande combatente, o outro 

sonhador”, de Matos Matosse; “José Craveirinha e 

Agostinho Neto: duas vozes tutelares da poesia de 

Moçambique e Angola”, de Carmen Lucia Tindó 

Secco; “Os tambores que vibram por José Craveiri-

nha: a nova poesia de combate de Paulina Chiziane 

e Deusa d’África”, de Sávio Roberto Fonseca; “José 

Craveirinha, conflito de consciências, entre perma-

nência, finitude e infinitude”, de Américo Pacule; 

“Reler “Poema do futuro cidadão”, de José Craveiri-

nha”, de Zito Macário Júlio e Martins Mapera; “A Re-

visitação da UTOPIA [OU] a MOÇAMBICANIDADE a 

partir de Craveirinha”, de Dionísio Bahule; “José Cra-

veirinha: para além da utopia”, de Francisco Noa; “O 

fim da personagem em José Craveirinha”, de José 

dos Remédios; “Craveirinha na escola: em busca 

de uma presença efectiva”, de Óscar Fumo; e “José 

Craveirinha, da Mafalala, de Moçambique, do mun-

do”, de Rita Chaves.
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A Sebastião de Lucílio 
Manjate

O livro que me foi proposto apresentar tem 

como título A Legitima Dor da Dona Sebastião, o 

seu autor é Lucílio Manjate, chancelado pela Alcan-

ce Editores. A apresentação do livro foi proposta, 

primeiro, pelo amigo e escritor Dany Wambire, na 

Cidade da Beira, quando, pela primeira vez, o escri-

tor Lucílio Manjate deu-nos à graça da sua visita à 

Universidade Licungo. Convite este que foi aceite 

com muito gosto, por dois motivos. Primeiro, por 

se tratar de um desafio ler e apresentar um escritor 

que me era desconhecido, ignorava a sua forma de 

escrita. Segundo, por se tratar de um jovem escritor 

premiado. 

A sua capa ilustrada por uma imagem suges-

tiva, da autoria do artista Elias Manjate, casa com o 

curioso e enigmático título A Legitima Dor Da Dona 

Sebastião. Para qualquer leitor atento, começam aí 

as questões. O que será que a capa sugere? Have-

rá uma relação com a história? Espreita? Quem será 

que realmente está a espreitar? A Dor? Dona Sebas-

tião? Por que uma dona se chamar Sebastião? Assim 

TEXTO: Dércio Chiemo

sugere o título, e indagamos, indagação cujas res-

postas esperamos encontrar no livro. Pois, a Dona 

Sebastião, apesar do autor a matar logo no início 

da trama da história, ela é a personagem principal 

de toda a história. Por que será que ela morre? Por 

ser conhecedora de todas as histórias que envol-

vem as outras personagens? ou existira uma outra 

dor diferente de todas as dores por ela contada? 

Será que é por culpa dessa dor que ela morre?

Quanto ao género, esta é uma obra que 

pode ser classificada como sendo policial, se o 

leitor pretender que o centro do enredo está na 

investigação da morte da Dona Sebastião, como 

também pode ser um romance histórico, pois o 

narrador, no livro, tem a capacidade de nos abduzir 

e transportar para um período histórico, concreta-

mente, década dos ano 80, período este que mar-

cou bastante a vida das personagem e dá a enten-

der que também deve ter marcado uma geração 

moçambicana que tenha nascido ou vivido neste 

período. De referir que se apercebe que o cerne do 

Da esquerda para a direita, Dércio Chiemo e Lucílio Manjate
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debate do narrador centra-se aí. 

Em síntese, posso contar que, a história de-

senvolve-se a partir de um debate que pretende ser 

actual sobre quem somos, donde viemos e como es-

sas memórias podem moldar ou desmoldar o nosso 

ser ou não ser: “eis a questão”. 

À volta de uma mesa velha de uma barraca 

do mercado Museu, na Cidade de Maputo, em um 

tempo actual, José, Alfredo, Amade, Manguana e 

Dona Sebastião vão protagonizar uma introspec-

ção no tempo, que, além de ser a causa da morte da 

Dona Sebastião, torna-se uma reviravolta na vida dos 

envolvidos. Entre revelações à morte da Dona Sebas-

tião, encontramos a investigação que vai envolver 

todos os que directa ou indirectamente, no dia da 

morte, frequentaram as barracas do Museu. Acres-

centar que, cada história, cada personagem repre-

senta um pedaço da história vivida em Moçambique 

na década de 80 e que uma das histórias foi a causa 

da morte da Dona Sebastião.

Creio que, este é um livro que pode ser asso-

ciado a “lugares de memória”, pode variar desde o 

objecto mais material e concreto, localizado geogra-

ficamente, até o objecto mais abstrato e intelectual-

mente construído. Como por exemplo as palavras 

“continuadores”, a “Escola 3 de Fevereiro”, a “Avenida 

Mártires da Machava”, entre outros nomes, objectos 

e lugares citados no livro.

Já disponíveis nas livrarias

450 MT 450 MT450 MT
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Escritor da Fundza Manuel 
Mutimucuio publica livro no 

Brasil

Em 2017, Manuel Mutimucuio participou 

no Festival Literário de Poços de Caldas (FliPo-

ços), no Estado de Minas Gerais, no Brasil. Nessa 

altura, a pretensão do escritor era divulgar a sua 

primeira obra literária, Visão, edita pela Fundza.

Entre encontros com diferentes autores 

e editores, logo destacou-se uma conversa com 

o proprietário da editora brasileira Dublinense. O 

escritor moçambicano disse-lhe que tinha um 

livro inédito. Entendidos e combinados, Manuel 

Mutimucuio enviou-lhe o manuscrito e, por vá-

rios meses, nenhuma corrente de água moveu 

qualquer moinho. 

Ao notar o silêncio da outra parte, o autor 

de Visão contactou Dany Wambire. O seu editor 

da Fundza explicou-lhe que esse tipo de proce-

dimento, no meio editorial, era comum nos casos 

em que os editores não se interessavam por um 

projecto de livro. 

Sem qualquer resposta do Brasil, Manuel 

Mutimucuio acolheu o convite de lançar o seu se-

gundo romance pela Editorial Fundza, dando-lhe 

o seguinte título: Moçambique com z de zarolho. 

O lançamento aconteceu em 2018 e, nessa altu-

ra, o escritor já nem se lembrava de que um ano 

antes tinha enviado um e-mail à Dublinense. Re-

frescou a memória quando, em 2019, o proprietá-

rio da editora brasileira respondeu-lhe ao mesmo 

Manuel Mutimucuio, autor do livro Moçambique com z de zarolho
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e-mail de há alguns anos, manifestando estar fas-

cinado pelo livro. Nessa altura, foi a Dublinense a 

mostrar-se mais interessada em publicar o livro. 

O escritor e a editora avançaram e, assim, Mo-

çambique com z de zarolho saiu em Dezembro 

de 2022. 

Com a edição brasileira, além de 2000 mil 

exemplares, pela primeira vez, Manuel Mutimu-

cuio passou a ter um livro seu no formato digital. 

Agora, possível de comparar na Amazon. Para o 

escritor, isso é bom porque amplia a possibilida-

de de leitura por outras pessoas. “Lembro-me de 

que, há algum tempo, quando estava em Portu-

gal, as pessoas sempre perguntavam se pode-

riam encontrar uma obra minha na Amazon, até 

porque os meus livros impressos não estavam 

disponíveis nas livrarias portuguesas. Portanto, 

estando na Amazon, Moçambique com z de za-

rolho passa a pertencer ao mundo inteiro”. 

No seu segundo romance, Mutimucuio 

imagina a possibilidade de um dia os políticos 

nacionais substituírem a língua portuguesa pela 

inglesa. “Para nós, quando éramos meninos, a lín-

gua portuguesa era um instrumento de ascensão 

social. No passado, famílias inteiras proibiam as 

suas crianças de falar o que consideravam dialeto. 

Hoje, o instrumento de ascensão social é o inglês. 

Está aqui a acontecer um movimento de elevação 

estratégica da língua inglesa em Moçambique”.

A edição brasileira de Moçambique com z 

de zarolho possui 125 páginas. Para Mutimucuio, 

mais do que um romance, esse é um ensaio sobre 

uma realidade e uma situação que ainda pode 

acontecer em Moçambique. Logo, na sua ficção, 

é importante compreender estas dinâmicas polí-

ticas e da língua. 
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“A Flor da pele” de Nina 
Maria

A flor da pele  é uma estreia auspiciosa. O 

livro é de 2019. Nos três anos transcorridos de sua 

publicação, Nina Maria lançou mais três obras: Ela 

– Poemas e cartas de amor  (2020),  Há nove luas 

em mim (2020) e Eu vendaval Eu furacão (2021). A 

promessa se cumpriu. A baiana, de Santo Estêvão, é 

um poeta fecunda e pertinente.

O título já chama a atenção. Apenas lendo a 

frase, poderíamos supor tratar-se da expressão de 

um sentimento (locução adverbial de modo), po-

rém, sem o acento grave (crase), “a flor” é um subs-

tantivo, tornando-se um nome, uma identidade. 

Qual é a flor da pele? Nina Maria faz referência ao 

girassol. Mas o poema que dá título a sua primeira 

obra, menciona que há espinhos.

“A flor da minha pele

É cheia de espinhos

Mas calma, não machuco

É apenas minha beleza”.

Metáfora inteligente para os desafios, in-

terdições e intempéries da vida que vão criando 

marcas e compondo nossa história. O corpo carre-

ga dores, faz surgir uma crosta de autodefesa. E é 

essa coragem diante dos sofrimentos diários, sejam 

emocionais, sejam físicos, que confere beleza. O 

dom da resistência, que é, na verdade, um apren-

dizado.

TEXTO: Wuldson Marcelo

Nina Maria, autora do livro A Flor da pele
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Os poemas de Nina Maria traduzem as do-

res, as dúvidas, as certezas e os amores de uma pós-

-adolescente que escreve com a confiança de uma 

jovem mulher que tem a poesia como um modo de 

expressão, a sua voz conquistada.

Uma voz que clama e consagra a sua ances-

tralidade. Do navio negreiro à favela. Mais uma vez a 

resistência, mais uma vez a beleza. Um corpo negro 

que reage, e reage tornando dores amor à poesia. E, 

em A flor da pele, o que traz vida é a poesia. Plenitu-

de natural e solene. É terra e é etérea.

A poesia que encontramos nas 66 páginas 

do livro é um território para o enfrentamento das 

opressões, mas é ao mesmo tempo o que atribui 

algo sublime a caminhada. Exercício de juntar “si-

lêncios para tentar formar uma só palavra”, já que, 

quando o silêncio cala fundo ou grita o inaudível, 

não há nada. A flor da pele é livro-voz de uma artista 

que não aceitará mais a quietude forçada, aquela 

que não seja a mais pura contemplação dedicada 

ao silêncio da (e para a) criação.

A maioria dos poemas de A flor da pele são 

curtos. Percebe-se o senso de urgência e a capaci-

dade de síntese. Cada linha é pensada para trans-

mitir um eu pulsante, que sofre e ama, que vacila 

e progride. Há essa dualidade, ou volubilidade, das 

emoções humanas que forma interrogações. “Ex-

plosões de sentimentos / Nunca sei quem sou / 

Sentir de mais ou de menos?”. As indagações es-

tão presentes, misto de dores e desejos, que são 

acalentados e resolvidos no branco do papel ou na 

tela do notebook (talvez temporariamente, já que 

o princípio da sabedoria é que uma resposta leve a 

uma nova pergunta). Escrever poesia é vasculhar o 

íntimo do nosso ser. Escrever poesia é uma busca 

para se conhecer a si mesmo e conhecer o mundo. 

E Nina Maria se lança ao conhecimento com afeto e 

bravura, mesmo que “inteira-metade-cheia”.

“Escrevo para libertar a alma”, diz o poe-

ma Minha Clarice. A poeta reconhece a mulher que 

quer ser no formidável ato de escrever poesia. A 

mulher movimentando o mundo pela força e pela 

beleza das palavras.

A flor da pele  tem espinhos, tem aroma, 

contundência e delicadeza. Um livro que transborda 

resistência e amor à poesia – até mesmo aos 

aborrecimentos do processo. Uma estreia que faz 

nascer uma voz, que grita ou sussurra “estou aqui!”, 

conforme o significado do poema – dos seus vários 

poemas que revelam uma potência fascinante.


