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Da humildade do escritor à do Homem 

P ela quadragésima sétima vez saímos esculpindo a palavra. Este par-
to foi mais uma vez à cesariana como já nos acostumamos (incrível 

como nos acostumamos de coisas dolorosas!), mas sempre fazendo pela 
sensação estranha de dor e ternura depois de tudo consumado. A maior 
alegria é, afinal, ver que não somamos número de edições apenas, soma-
mos número de vitórias e de realizações. No acto de difundir a palavra 
―palavra‖ não encontramos outra razão se não a alma. 
Aí é que começa o campo das divergências sobre nós mesmos. A humilda-
de que temos no exercício de uma profissão, neste caso a nobre tarefa de 
ser escritor e a de ser Homens. Por vezes, como profissionais de uma área 
a humildade pode-nos ser imposta, mas como Homens é sempre uma 
opção. O que se verifica nas letras é que aliada à submissão que o escritor 
tem de si mesmo, tanto a humildade do Homem como a do Escritor, cami-
nham juntas. 
Não queremos nos arriscar em dizer que o homem que é Suleiman Cassa-
mo é humilde, mas já há provas de que o escritor Suleiman Cassamo é. 
Para ainda não ter começado a escrever, um dos escritores mais conheci-
dos que o país tem, autor de uma emblemática obra em que o povo fala por 
si, deve ser algo grave e, no mínimo, nós esperamos que seja pelo facto de 
estar a preparar um livro que ainda pode superar a fama e o impacto de ―O 
Regresso do Morto‖. Caso seja esse o intento, não há espaço para dúvidas, 
afinal este é um exemplo directo de que ―a pressa é inimiga da perfeição‖.  
Mais emociona-nos a cada passo a descoberta de poetas novos neste 
Moçambique em que o novo nos foi ensinado que é duvidoso. Poderá notar 
o leitor da Literatas que, embora com alguns nomes já conhecidos, há uma 
exclusiva maioria em revelação nas páginas de poesia. Esse é, na verdade, 
o nosso papel, ir para além do existente, contornar viagens e fazer com 
que, como uma andorinha, os nossos gritos cheguem aos ouvidos dos mais 
ténues homens que são feitos pelo silêncio conjuntural. Nós os descobri-
mos e os trazemos aos olhos atentos que vós sois e queremos que haja um 
julgamento justo sobre a sua poética forma de escrever. O que estaríamos 
a ser, se o nosso conteúdo fosse o mesmo com os outros?  

Diz-se nas terras moçambicanas que é mais bom quando se repete, mas 

nós dizemos que é melhor quando se é exclusivo. Esperamos um dia ter 

servido esta e outras pátrias que fazem este rio que se chama Lusofonia na 

invenção de novos peixes que poderão conhecer a sua profissão com a 

humildade de ser escritor e a de ser Homens, neste caso, com Sebastião 

Alba a figurar como a personagem principal. 

www.revistaliteratas.blogspot.com   
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D inis Carneiro Gonçalves, aliás, Sebastião Alba, nasceu e morreu em Bra-
ga, numa arcatura temporal que vai de 1940 a 2000. Foi durante muitos 

anos para Moçambique e de lá regressou à Bracara Augusta em 1981, onde adop-
tou a errância libertária como modo de vida até ao Outono passado. A 14 de Outu-
bro morreu atropelado na rodovia. Tinha 60 anos e três livros de poesia publicados.  
De ascendência transmontana, tendo ido buscar o pseudónimo ao nome dos pais 
Sebastiana e Albano, cedo foi para a colónia ultramarina, onde casou com uma 
mestiça e se tornou professor, jornalista, poeta e administrador fugaz da província 
da Zambézia. Antes, porém, desta actividade múltipla, desertou da tropa ao segun-
do dia, foi preso e torturado durante dois anos. Com a agudização da crise política 
moçambicana, regressa com a família a Braga, habita um pequeno apartamento e 
chega a colaborar com o "Correio do Minho".  
Uma curta experiência em Lisboa com a família aumenta-lhe a sua tendência anti-
social e regressa a Braga só, isto é, sem a mulher e as filhas. Opta definitivamente 
por um tecto de estrelas, depois de curtas estadas em quartos arrendados. Como 
parceiros de vida o álcool, a música e a poesia. A Antena 2 e uma harmónica de 
boca alimentam-lhe a melomania; o álcool, sempre dissimulado num saco de plás-
tico, entorpece-lhe a voz da consciência; a poesia embala-o no sonho idealista de 
submeter o mundo à ordem musical.  
Figura controversa, por teimosamente rejeitar qualquer oferta de protecção ou abri-
go, por ser bêbado, provocador e mal-cheiroso, incumpridor contumaz das normas 
sociais: foi atropelado fora de uma passadeira. Afinal, as passadeiras também exis-
tem para proteger os errabundos. Por outro lado, era um ser desprendido, dava o 
pouco dinheiro que tinha a mendigos ou vadios, sendo ele mesmo um mendigo de 
grande dignidade, pois aceitava actos de caridade contra actos de gratidão: tocava 
peças musicais ou oferecia poemas a quem o ajudava. Até os 1.500 contos do 
Grande Prémio ITF deu às filhas.  
O seu reconhecimento público só foi possível depois de a Assírio e Alvim lhe ter 
publicado em Lisboa "A Noite Dividida". A comprovada qualidade da obra literária 
deste autor, nascido na Cividade, foi justamente referida pelo presidente do júri do 
concurso, o prestigiado docente e crítico literário, Vítor Manuel Aguiar e Silva, para 
quem a obra do galardoado evidencia uma estatura merecedora de admiração e 
público reconhecimento.  
A arte poética evidenciada em "A Noite Dividida", "Ritmo do Presságio" e "O Limite 
Diáfano" coloca Sebastião Alba numa posição cimeira da cultura literária bracaren-
se, ao lado de outros grandes vates locais, que têm nobilitado o bom nome da 
cidade de Braga, intra e extra-muros. Para o poeta Rui Knopfli o verbo de Sebas-
tião Alba é apanágio de muito poucos poetas, tanto mais que assumiu a condição 
de ser despojado e desprendido, própria dos espíritos que se dão à Arte, o mesmo 
é dizer à Humanidade, sem esperar outro retorno que não seja de ordem espiritual.  
Muito versado em cultura musical e literária, tinha alguns amigos que o procura-
vam, concedia conversas e entrevistas a alunos secundários e universitários e 
tinha uma grande paixão pelas filhas que visitava com regularidade. Estas nada 
puderam fazer contra a maior força do apelo anarquizante. Morreu sem identidade 
civil e tornou-se num problema para as autoridades. Finalmente, identificado e des-
coberto morto pelas filhas, rumou a Torre D. Chama, a terra dos pais.  
O vagabundo pôde por fim habitar a eterna morada do comum dos mortais; o poe-
ta, esse, ainda anda por aí.  
                                                                                                    Fernando Pinheiro  

 

Nota: Esta sinopse biobibliográfica foi feita a partir dos artigos "Sebastião Alba - 

Poeta de Sempre", de Rui Feio, in Povo Bracarense de 19 a 25 de Outubro de 

2000; "História de Sebastião Alba _ Uma Furtiva Lágrima", de Paulo Moura, Revis-

ta Pública, 19 de Novembro de 2000. 

Sebastião Alba 

Amo-te Felisbela 

Com a voz silenciada do meu sangue irmão 

Da mais funda gruta de África 

Nosso hino rebenta florindo 

Os velhos jacarandás do teu país 

Ordeiro, calo-me 

Mas é nos teus olhos que enraízo 

Os meus versos salgados 

Neles afogo para sempre! 

O orgulho que se ensinam 

E de que só me defende 

Tua ingénua mão espancada de séculos 

Amo-te Felis 

Com o ímpeto desses rios 

Que meus avós sujaram 

Amo-te Felis 

Na cândida melodia 

Das marimbas do teu povo 

Amo-te Felis 

No ritmo de mensagem cega, pura 

Das canções de tuas avós violadas 

Amo-te Felis 

Com um amor marejado de lágrimas 

As mesmas, querida, 

Que humedeciam nos mares antigos 

O brumoso convés dos seus barcos negreiros 

 

Mas só to direi simplesmente 

Quando à quieta luz dos dias que hão-de vir 

O meu grito de guerra e de poeta 

Se quebrar em tua boca enfim livre 

Nos beijos despidos 

Da vergonha que me cobre. 

In “Albas” 

Há muitos anos um oficial do exército de ocupação, em Moçambique, dis-
se-me, na parada, enquanto eu, perfilado, tremia de medo: ―você, nessa 
cabeça tem só merda!‖ Eu acreditei! 
Quando poetas me dizem: ―o teu lugar é aqui, entre nós‖, como se alguém 
estivesse a tirar-nos uma fotografia, acredito logo. 

Porque não sei o que pensar de mim, se vocês me desprezarem, sentir-

me-ei desprezível; se me estimarem, estimável. Sou quem os que amo (ou 

detesto) pensam de mim. Pouco mais. Sublinhei algumas palavras para 

que vocês notem que não há uma sinfonia, um poema, nem seque ―aquela 

cartinha‖ que escrevemos a alguém que não sejam conduzidas por qual-

quer ideia. Temática. Insistente. Obcecante. 

 

In “Albas” 

GÉNISE 

CÂNTICO VERMELHO 
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do de Mwenemutapa, e O golo que meteu 
o árbitro (2006), crónicas desportivas, 

Furdela brinda-nos, desta vez, com esta 
afirmação categórica e insólita: As hienas 
também sorriem. 
Trata-se de um livro de contos sobre um 
Moçambique lido, pelo autor, numa pers-
pectiva diacrónica, desde a independên-
cia até estes anos, em que o país, de 
olhos postos nas riquezas minerais que 
jazem sobre os pés moçambicanos, alme-
ja um futuro de utopias possíveis. 

É sobre este esteio, entre passado, pre-

sente e futuro, que a escrita de Aurélio 

Furdela assume, em As hienas também 

sorriem, o carácter satírico quanto catárti-

co de uma escrita que sabe arremessar a 

memória nacional, de dor e vitória, contra 

as muralhas que escondem a hipocrisia, a intolerância, a agressão e a cobardia 

do presente, mas sempre em busca de um oásis. 

Lucílio Manjate 

A s hienas tam-
bém sorriem é o 

novo livro do escritor 
moçambicano Aurélio  
Furdela, a sair breve-
mente. 
Contista e dramaturgo 
moçambicano, repre-
sentativo da novíssima 
prosa moçambicana, 
depois de publicar De 
medo morreu o susto 

(2004, 2a edição), con-
tos que encetam uma 
incursão surrealista no 
universo tradicional 
moçambicano, no que 
ele tem de antítese em 
relação aos valores da 
modernidade,   
 Gatsi Lucere 

(2005), texto dramático 
que representa o Esta-

Novo livro do escritor Aurélio Furdela 
 

AEMO revitaliza Aníbal Aleluia 

―O Gajo e os Outros‖ de Aníbal Aleluia é relançado a título póstumo, pela Asso-
ciação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), 19 anos depois de se ter publica-
do a sua primeira edição. 
O acto que terá lugar no Centro Cultural do Banco de Moçambique na cidade da 
Matola, irá decorrer as 18 horas de amanhã. 
Reconhecido como um exímio contista ainda que pouco estudado com um poder 
de descrição único entre escritores nacionais, Aníbal Aleluia é aquilo que os críti-
cos literários o tem como o ―clássico‖ da Literatura Moçambicana e figura emble-
mática na narrativa. 
Jornalista e ficcionista moçambicano, Henrique Aníbal Aleluia, por vezes com os 
pseudónimos Roberto Amado, Augusto António e Bin Adam, nasceu em 1926, 
em Inhambane (Moçambique), e faleceu em 1993, em Maputo. 
Concluiu os estudos primários na sua terra natal e os estudos secundários em 
Lourenço Marques (atual Maputo). Exerceu várias profissões desde aprendiz de 
caixeiro, enfermeiro, funcionário administrativo, solicitador, entre outras, profissio-
nalizando-se, mais tarde, no jornalismo e na literatura. 

Colaborou em várias publicações, como Itinerário, O Brado Africano, Voz de 

Moçambique, Charrua, Tempo, Vértice, para além de outras. Escreveu Mbelele e 

Outros Contos (1987), O Gajo e os Outros (1993), Contos do Fantástico (2011) e, 

ainda por publicar, Contos Avulsos. 

D epois de Maputo, ―Heróis 
de Palmo e Meio‖ livro de 

contos de Alex Dau, vai ser lança-
do na próxima terça-feira, 16 de 
Outubro, no Instituto Camões – 
Centro Cultural Português da Bei-
ra. 
―Heróis de Palmo e Meio‖ é o 
segundo livro do autor, depois de 
―Reclusos do Tempo‖ publicado 
em 2004 sob a chancela da Asso-
ciação dos Escritores Moçambica-
nos. Alex Dau conta que publicou 
o segundo livro porque ―queria 
provar à mim próprio que é possí-
vel publicar outro livro e firmar-me 
como um indivíduo que pode 
escrever outra coisa.‖ 
Da leitura que se pode fazer da 
obra, que contem 12 contos, pode 
notar que Dau, não dissocia-se do 
seu estilo criativo de contar histó-
rias com coerência e poucos 
devaneios, até porque, tal como 
―Reclusos do Tempo‖, ―Heróis de 

Palmo e Meio‖ é resultado de publicações do autor na imprensa, uns na revista 
Tempo outros no suplemento Cultural do jornal Notícias e três inéditos. 
A iniciativa de levar a obra à Beira, resulta da vontade do autor de chegar à mais 
leitores nacionais, com apoios da editora que chancela a obra, Alcance, do BCI, 
financiador da publicação e do Instituto Camões. 

De seu nome completo, Paulo Alexandre Dauto da Conceição, Alex Dau,  nasceu 

a 23 de Maio no ano da independência de Moçambique, em Quelimane, provín-

cia da Zambézia. 

“Heróis de Palmo e Meio” na Beira 

Aurélio Furdela  

A poesia da Guiné-Bissau: história 
e crítica  

A  poesia da Guiné-Bissau: 
história e crítica, de João 

Adalberto Campato Jr.,  integra a 
coleção ―Literaturas de Língua 
Portuguesa: Marcos e Marcas‖ 
como seu sexto volume, 
apresentando-se como um 
estudo panorâmico dos poetas 
de língua portuguesa da Guiné-
Bissau, organizados segundo 
uma cronologia histórica. Enfoca 
a produção literária poética, 
escrita em língua portuguesa, da 
Guiné-Bissau a partir de 1990 
até os nossos dias, detectando 
um desenvolvimento significativo 
do gênero no país, um 
recrudescimento da identidade 
nacional e um aumento 
quantitativo e qualitativo do 

 
Maria Aparecida Santilli (in memoriam)  

e Suely Fadul Villibor Flory  

Organizadoras 
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Guiné-Bissau 

A poesia da Guiné-Bissau: história e crítica 

por João Adalberto Campato Jr. 

acervo de poetas que enriquecem esta literatura emergente. Campato Jr. 
apresenta-nos um ensaio de crítica e história literária que enriquece a bibliografia 
sobre literaturas de países africanos de língua portuguesa, ressaltando o 
florescimento da poesia no país e, a par da objetividade científica, não se recusa 
a julgamentos críticos e valorativos. João Adalberto Campato Junior é professor 
universitário e Pesquisador Associado da Universidade Federal de São Carlos. É 
Pós-Doutor pela UNICAMP e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). É Mestre e Doutor em Letras pela UNESP.  
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1. Ser escritor enquanto Engenheiro. 
 
(Argumento de uma aluna) “O ser escritor não é dependente do facto da pes-
soa ser profissional da área das letras. Um médico por exemplo, tem uma 
visão diferente a de um linguista sobre uma determinada comunidade e ele 
pode descreve-la mais diferente ainda que o outro.‖ 
Concordo com a aluna. E mais, nós temos muitos exemplos. Na literatura por-
tuguesa que é uma literatura próxima da nossa por causa da língua e que nos 
serviu de escola porque eram textos que encontrávamos na nossa escola pri-
mária, na minha em particular, e até na secundária. Eram textos de Maria Bre-
na Anderson, Sofhia de Melo e etc. Naquela literatura teve escritores médicos, 
como Egas Moniz, Fernando Namora, o que pode acontecer é que pessoas 
que tem experiência humana de vida de relacionamento com pessoas, podem 
sentir em algum momento a necessidade de exteriorizar essa experiência. O 
médico é um caso, mas pode acontecer com os juristas, aquelas pessoas que 
geralmente recebem desabafos pessoais e podem depois acumularem essa 
experiencia e partilharem um dia. 
No meu caso pessoal, antes de saber ler, eu contava as minhas histórias 
fazendo desenhos no chão, quando eu cheguei às engenharias eu já escrevia 
os meus contos e os meus poemas, e durante as aulas até escrevia. Portanto, 
esse talento já estava quando fui para as engenharias. O que posso dizer é 
que as engenharias também podem nos dar aquele lado de rigor, porque a 
escrita também passa pelo rigor as engenharias com o seu raciocínio pode 
nos dar esse rigor necessário, como escritores latino americanos nomeada-
mente, o Jorge Luís Borges que e um nome que aqueles que gostam de litera-
tura devem seguir, tem uma escrita muito económica, muito exacta, isso a 
engenharia pode nos dar como elemento de referência porque a escrita, ape-
sar da liberdade que ela tem, ela também vive desse rigor. É o rigor que as 
vezes não transparece, por exemplo, naquela frase de abertura de ―Pedro 
Páramo‖ dizendo ―Eu vim a Comala porque me disseram que aqui vivia o meu 
pai, um tal Pedro Páramo‖, o rigor está lá. 
 
2. Como inspirar-se e como escrever? 

 
A inspiração vem do vivido; vem do lido, então nós lemos e quando lemos, 
como aconteceu com Gabo (Gabriel García Marquez), ele sentiu a necessida-
de de responder àquela leitura; quando leu Pedro Palmo, ele sentiu que ele 
também pode dizer alguma coisa. Quando alguém está a dançar sentimos que 
também podemos dar um passo. As coisas começam pela leitura. Mas a escri-
ta alimenta-se pelo vivido. É preciso ter vivido para escrever. É verdade que o 
escritor pode nascer e viver trancado dentro de um quarto e ainda ser capaz 
de escrever alguma obra, pode ser uma obra muito hermética, muito elabora-
da, dentro das quatro paredes, mas é possível produzir uma literatura que faz 
dribles, nos leva para cá e para lá, dentro de um certo surrealismo. É possível 
ser surreal e escrever dessa forma, mas nós precisamos de ter uma vivência. 
Para que escrevesse ―Ngelina tu vai morrer‖, era preciso ter vivido e essa 
vivência está lá. Isto transporta uma certa realidade. 
 
3. Autores com que se identifica. 

 
Isso vem depois. Podia ter partido assim, eu gosto de um escritor e vou escre-
ver como ele, mas acho que um outro caminho é, nós estamos a ler e fazemos 
outras leituras. A medida que vamos lendo, nós vamos tendo as nossas esco-
lhas porque a literatura não é igual. Eu vou gostando mais de Juan Rulfo do 

que de Mario Vargas Llosa, que é outro prémio Nobel da literatura, por exemplo. 
Portanto eu vou gostando e seguindo um estilo porque me identifico com ele. E 
quando começo a experimentar a minha escrita vejo que ela se aproxima, por 
exemplo de Jorge Amado, autor de ―Gabriel cabo canelas‖ essa é uma novela e 
como é brasileira se calhar vocês conhecem. Jorge Amado é um grande escritor, 
autor de ―Jubiabá‖ e ―Baía de Todos os Santos‖, eu começo a ver que estou mais 
próximo dele e é para lá que eu devo ir, então vou para lá. No meu caso particular, 
descobri Juan Rulfo – um pouco mais tarde – a sua obra é de cabeceira, é aquela 
que vejo que está próxima de mim, da minha forma de sentir a literatura. Porque 
cada escritor, cada leitor faz a sua escolha dentro desta grande machamba que é a 
literatura.  
 
4. Porque fala da morte/dos mortos! 

 
Creio que só a expressão ―Regresso do Morto‖ é do mais inimitável optimismo. É 
do mais exacerbado optimismo. Se nós podemos admitir que um ente querido 
pode regressar, um morto pode regressar, isto é demasiado optimismo. Portanto, 
apesar da aparente carga sombria que estes textos têm, eles carregam um grande 
optimismo. E mais do que isso, como nós encontramos mais tarde em ―Palestra 
para um morto‖, que é uma obra que também podem procurar, há uma grande iro-
nia, no tratamento da forma como trato a morte. No fundo, uma última palavra, nes-
tes textos há uma filosofia africana que o autor, procura transmitir, que é ―a morte 
não é o fim‖, a morte é apenas o ponto além de uma fronteira fluida, e existe essa 
fluidez entre a vida e a morte e em África isso é quase real. A família africana no 
fundo é o conjunto dos vivos e dos mortos. E se calhar os mortos com mais forças, 
são aqueles que ditam as regras na família africana, então essa fronteira é fluida o 
que a filosofia africana empresta a morte, é um peso mais leve, e nessa forma os 
meus textos retratam a morte, com ironia, como uma forma de dizer ―ó morte tu 
não és nada‖. E para além disso, por exemplo, em ―Palestra para um morto‖ há um 
personagem que atribui ao morto qualidades invejáveis que os vivos terão de cobi-
çar, que é o facto de, um morto já não sente nada, já não lhe dói, já nada li importa 
e sobretudo para ele é intemporal. O tempo, para ele, não tem limite e ele é capaz 
de tudo. Portanto, é uma palestra para um morto porque ele fala para um morto. 
Portanto ele atribui e mostra para o morto essas qualidades todas, ele queixa-se 
ao morto que ele ainda tem dívidas a pagar, ele que ainda está deste lado dessa 
fronteira fluida. 
 
5. O objectivo do escritor enquanto produtor do texto. 
 
Não há propriamente um objectivo, como um trabalho científico em que temos que 
colocar, objectivo geral, objectivo específico, mas há um sentimento sobretudo. 
Isso não é uma crítica à pergunta feita, mas só queria dizer que do ponto de vista 
do escritor que é um artista, há propriamente um sentimento, porque a escrita sen-
do deliberada nem sempre o é, a mão da criação não é propriamente deliberada. É 
por isso que o escritor diz que há um Deus que comanda a sua mão, a sua pele. 
Portanto há um Deus que escreve por ele. E é nesse sentido metafórico. 
Mas aquele que escreve – aquele que escreveu o ―Ngelina tu vai morrer‖ por 
exemplo – pode querer projectar a realidade da sua cultura. Quem escreveu ―O 
Regresso do Morto‖ e teve aquela menção da UNESCO pode pretender projectar a 
realidade à sua cultura. E quando escrevi esse livro, nessa época, tínhamos um 
grande bum da literatura angolana com escritores como Uanhenga Xito e tantos 
outros escritores angolanos. Então a literatura angolana teve uma explosão muito 
grande e com o benefício da riqueza que Angola tem, teve muitas edições entre os 
anos 70, 80 e um pouco depois de 80. Nós os escritores moçambicanos, eu a 
minha maneira também respondi à esse bum, da literatura angolana, projectando 
com o baú da minha terra, com o baú da minha língua, a minha realidade. 

Palestra de Suleiman Cassamo aos vivos 

E le já escreveu (fez) “Palestra para um Morto” e desta vez, 
palestrou aos vivos. Era uma palestra programada para cer-

ca de 90 minutos. O também autor de “Amor de Baobá” e do clássico 
“O Regresso do Morto” foi levado à Escola Secundária do ISCTEM, na 
cidade de Maputo, pelo Movimento Literário Kuphaluxa para tentar 
encontrar a resposta, à semelhança de vários escritores que já aderi-
ram ao projecto da pergunta “Por quê Ler?”. Suleiman Cassamo dis-
se ser absurdo responder a pergunta que lhe é proposta até porque 
depois de várias tentativas de chegar às prováveis respostas, apenas 
foi possível chegar à conclusão de que “ler é como respirar para 
viver”. Mas o ponto mais alto dessa conversa com alunos que decor-
reu na sala 7 da turma B3, foi quando uma chuva de perguntas sobre 
a obra do autor começou a detonar. Foram no total cinco problemas 
colocados ao Cassamo para resolver como prova oral. 

Redacção 
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O assustador romance em formação, “COMO EU DEIXEI DE SER DEUS” de Pedro Maciel 

―A ausência de uma coisa não é somente isso, 
não é apenas uma falta principal, é uma 
subversão de todo o resto, um estado 
novo impossível de prever no antigo‖  
  
                                 (Marcel Proust) 
  

  

O  estupendo e assustador Romance “COMO DEIXEI DE SER DEUS”, 
de Pedro Maciel, Topbooks Editora, 2009, é o top de linha no atual 

momento da efervescente literatura brasileira contemporânea de peso e em 
alto pique. Humor, concisão perturbadora, erudição, alumbramento e ironia, 
com assustadora sonoridade, ritmo e lucidez exacerbadoramente rica, estram-
bólica até, por assim dizer. Máximas, epigramas, aforismos (desaforismos?) 
citações, fragmentos reflexivos contundentes. Muito mais do que isso. Há 
recursos brilhantes na intextualidade, além de alumbrados estados metafóricos. 
E muito mais do que isso. Começa a apresentação estética da obra com a capa 
de um vermelho-diabólico que parte da obra ―Desvio Para o Vermelho ― (êpa!) 
de Cildo Meireles. Mas o conjunto é todo um corpo-texto estético de altíssima 
qualidade técnico-editorial até. 
  
Elogiado entre outros por Moacir Scliar, o maior proseador brasileiro categori-
zado por excelência nos últimos tempos, por Ivo Barroso, pelo emepebelizado 
filósofo multimídia Antonio Cícero, e ainda por Luis Fernando Veríssimo (o 
maior cronista da imprensa), Pedro Maciel se afirma e confirma em cada traba-
lho, e todo mundo que entende do riscado surpreendido assina embaixo de que 
ele é mesmo a mais fina flor da espécie literária contemporânea. Muitíssimo 
acima da média. Um achado. 
  
Com um seu mundo letral ostentando em esplêndido e magistral imaginário, 
algo apocalíptico, (surpreendente fluxo neural e jorro letral), Pedro Maciel pro-
duziu um excelente romance presente-(passado)-futural em construção, com 
ecos, estados oníricos, viajações e até certas derramas. Ficção-show. Antiga-
mente se diria que ele é pinta brava de tão bom. 
  
O pesadelo de Deus. O homem? O espelho? Deus mora nos fragmentos atem-
porais? Deus, a consciência do homem... Pensamentos, sensibilidades, abstra-
ções – o tripé em que fomenta (fermenta) a obra COMO EU DEIXEI DE SER 
DEUS. Em entremeios a tudo isso, encantamentos e textamentos. O tempo-rei 
costurando veios. ―Deus, a alma dos brutos‖. E os brutos que amam-odeiam 
Deus. Diálogos interligados, incendiando pequenos parágrafos epigramáticos 
entre reticências, citações e a pólvora do criar se vislumbrando. A arte-pura-
provocação. A construção-desconstrução de uma babel íntima? O que foi é. O 
que será se cabe sendo. Deus não é fóssil. Não é fácil, portanto. O universo 
mágico da loucura que não é santa e nem se veste de ouro e prata, talvez ver-
melho-coisal, bezerros de ouro à parte... 
  
Sim, um tresloucado anti-romance de Pedro Maciel que corajosamente 
(competência é isso) mergulha fundo no aparente lusco-fluxo de sua sentição/
criação, lado pensador/sentidor (não vegetativo), feito ―estar‖ em fio-terra des-
cascado. Já pensou? Ah, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Está 
escrito.  Santas palavras. Não há origem possível? Não há um fim em si mes-
mo. Estar de ―star‖ também. Somos todos eternas poeiras cósmicas? 
  
O Deus S/A se expressa. A essência da busca de séculos, milênios. Como uma 
praga-mãe. Quem somos? Quem ou o quê é/seria D.US. Na casa do pai tam-
bém há muitas palavras... Somos a imagem e parecença?... Ai de nós, juros 
além. O ―Bildungsroman‖ (romance em formação) informa, transforma, reforma, 
disforma, forma, metamorfoseia. Essas e outras. Idéias? Propósitos? Como um 
concretismo em prosas. E toma Platão, Heráclito, Beckett, Da Vinci, Dostoiéski. 
E os livros sagrados, claro, que sem eles não haveria a proposital (?) provação, 
provocação, ação literária nesse caso de extremidades que se tocam, per-
meiam, tecem, vazam, desnorteiam. 
  
A ―desnarração‖ sem arames e presilhas como fim, fito e propósito. A voz do 
narrador (em negrito); a voz que clama no deserto (em itálico): delírios que 
nada passam a limpo, antes, com e fundem, feito delírios sarados do finito ser 
que cria o transcendentalizar-se.  Será o impossível. Quando se brinca de 
Deus, com Deus, adeus sanidade. Sorte nossa. Será o impossível? Ah a notá-
vel caixa de pandora da literatura dando bons refluxos. Estamos no coração 
das luzes e não nos enxergamos em nós? A função da escrita enquanto arte é 
também retrazer o não identificável. Talento tem gerador próprio. É o caso de 
Pedro Maciel já elogiado por A Hora dos Náufragos (Bertrand Brasil, 2006). 
Ninguém fica lúcido de uma honra pra outra. A impertinência é que faz a hora, 
a criação, o desmonte que seja. 
  
Pedro Maciel é sim um puro ―neoriobaldo‖ em contracorrente: ―A gente vive pra 
desmistificar‖. E administrar as contundências dos mitos também. Entre o sótão 
e o porão de si mesmo (tantos sis em si), Pedro Maciel maravilhosamente 

desestrutura o osso de ostra do romance formal. Um de-quê de Borges, de Garcia 
Marques, de Cortazar, de Kafka Lispectoriano... E ainda assim, o lugar de si tem 
cabimento. Para que a lógica perversa das estruturas con(m)-flitos(filtros) religio-
sos?  Pedro Maciel regurgita de alguma forma no sensível, a imaginação. E imagina 
são. Torrentes. A mutação das rotas-rusgas. A reflexão dos sobreviventes de antes, 
depois e durante.  
  
O romance que se atirou frente a janelas de alma-mente-coração. A alma diversa. A 
vida (vida?) diversa. Um romance que diz versos. Janelas de fugas criacionais. 
Quase pequenas pinceladas multi-historiais. O não lugar, o são ser, os não perso-
nagens. Deus e o diabo na terra do nunca, na terra do Self. E escurez. Sozinhez. A 
originalidade da obra clássica de Pedro Maciel surpreende, assusta, intriga, corrói 
(des)valores, desmistifica, toca o indizível. Toca circuitos, escritas. Todo criador toca 
seu Deus quando cria? Dito e farto. 
  
Você lê o romance-vanguarda e se sente também de alguma forma inconcluso, na 
incompletude ―deusal‖ de si mesmo. E capitula. Sente e ouve vozes nas entrelinhas. 
Como se refém de um ponto de interrogação à beira do abismo de ser Ser, e de 
pensar ser filho de um Deus. Só por Deus. Ou vermelho-coiso? A dualidade dúbia 
da dúvida atroz. 
  
Pedro Maciel enumera os zeros. Do nada ao infinital. Pedro Maciel nomina o inomi-
nável. Do pré ao pós, feito um assim ser-permanecer-se. Cada um sabe onde aper-
ta o cale-se. Ele escrevendo questiona, intriga, alucina. E cintilantemente se entrega 
na obra que dá muito o que falar, o que não falar, o que calar, o que atiçar... Coisa 
do demo também? Periga ver. Sai de baixo. 
  
Vejam/leiam os ―joios‖ preciosos: 
  
―Ontem visitei a cidade em que nasci; ninguém me reconheceu(...)/deuses não têm 
Deus quando lembram do homem(...)/Se Deus existisse todo mundo ficaria sabendo
(...)/Há cabeças que mesmo cortadas emitem pensamentos(...)/Pelo amor de Deus 
se vai ao inferno(...)/A linguagem sempre esconde o pensamento(...)/O homem pen-
sa e Deus ri(...)/Quando nasci os deuses já estavam mortos(...)‖   
  
Lendo Pedro Maciel enloucresço. Também pudera, com essas contações mexendo 
com os ―sagrados‖ laços dos entes... 
  
Sim, mas, mexer com Deus é um vespeiro. No entanto, modo de dizer, se eu quiser 
falar com Deus agora, tenho que saber a Pedro Maciel que tem a chave literal da 
porta do céu; da porta do Self. Na casa do pai há muitas erratas?  
  
Disse Kateb Yacine: 
  
―É preciso que nosso sangue se inflame 
E que nos incendiemos 
Para que os espectadores se comovam 
E o mundo abra enfim os olhos 
Não sobre nossos desejos 
Mas sobre as chagas dos sobreviventes‖ 
.................................................................... 
  
―Um dos traços essenciais da literatura na sociedade dita pós-moderna, consiste na 
rarefação dos gêneros, na interpenetração dos modos, na mistura arbitrária de 
espécies e modelos literários, numa constante e ousada intertessitura das formas 
(...)” disse Hildeberto Barbosa Filho (in, Raro Encontro da Poética com a Beleza, Sol 
Negro, Augusto Ferraz, Nossa Livraria Editora, PE, 2008). Pedro Maciel é desta 
safra e gabarito.  
  
Pedro Maciel na verdade introspectou um deus dúbio, um deus-Dublin, um deus 
irado e vingativo. O homem é o destempero de Deus na ―herrança‖ da criação? Ora, 
sob a ótica de Darwin, quem mandaria Deus pentear macacos? Pedro Maciel teve a 
coragem de. A terra é o aterro sanitário do espaço, onde estão depositados todos 
os vermes, e ainda de alguma maneira estamos balançando no cipó das aparên-
cias, o rabo entre as pernas? Para um artista de peso, viver não é só ab ana r o 
rabo. Tudo pode ser ou não ser. Eis questão. Ler ―Deus‖ de Pedro Maciel é estar na 
prestação de prós e contras. 
  
A arte como Proteu pode assumir qualquer forma. Prometeu trazendo o incêndio do 
céu para a terra? Ah Orfeu enfeitiçando a natureza com sua música, sua mística... 
Escrever é colocar palavras nem tão sagradas nas bocas dos mistérios... 
  
Literalmente, sem tirar e nem pôr, com Pedro Maciel Deus literalmente escreve torto 
por deslizes tortos também. Um Deus gauche? Onde já se viu isso? 
  
Bingo. Ou, quero dizer, eureka. 
  
Pedro Maciel com COMO EU DEIXEI DE SER DEUS fez um puta livraço. 
  
Deus está nu. 
  
Nem toda escrita sem uniforme são oráculos. 
  

Silas Correa Leite - Brasil 



08 | 12 de Outubro de 2012 

Todos os dias os colunistas em: www.revistaliteratas.blogspot.com   

Ideias 

Africanidades  
O gosto e as armadilhas da 

subjectividade 

H á bons e maus livros. Há bons e maus escritores. E de nada vale 
dizer, para o contrariar, que não é bem assim porque pode ser uma 

questão de gosto. Puro engano: o bom gosto existe e não é subjectivo. Signi-
fica isto que os críticos literários, enquanto intérpretes e guardiões do bom e 
do mau, têm sempre razão. Uma razão objectiva que não deve ser questiona-
da. Mesmo que se discorde dela. 
 
Parece controverso. Mas se assim é, só o é pela simples razão de que tende-
mos a avaliar de forma apressada o problema do bom e do mau, repetindo o 
erro de atirar tudo para o terreno confortável da subjectividade e da liberdade 
de opinião, um terreno escorregadio porquanto nele tudo é válido. O que não 
é verdade. Ou não deve ser. 
 
Clarifiquemos. O bom gosto existe e não é subjectivo. A questão é que o bom 
gosto aceite como tal para o grupo X não corresponde necessariamente ao 
bom gosto partilhado e subscrito pelo grupo Y. Sucede pois que cada grupo, 
ao preconizar uma determinada escala de valores, mais não está a fazer do 
que a localizar a amplitude do gosto, isto é, a fixar as fronteiras do bom e do 
mau e as respectivas gradações entre os dois polos. 
 
Isto acontece com uma sociedade, um grupo étnico, uma classe social, uma 
organização religiosa, uma associação política ou cultural, com todo e qual-
quer grupo de actores sociais que partilhem valores e interesses. Ora, é na 
matriz de identificação e de afinidades entre esses actores que reside a defi-
nição e a validação das regras que ditam o que é bom e o que é mau. Logo, 
para esse grupo, objectivamente há bons e maus livros, há bons e maus 
escritores. Pois é apenas à luz desses critérios que os críticos literários que 
ao grupo pertencem avaliam uma obra; interpretando-a de acordo com a 
escala de valores dominante, tida como válida e por todos aceite. 
 
Neste quadro, e numa perspectiva mais alargada, percebe-se pois, por exem-
plo, o drama de Salman Rushdie com o romance «Versículos Satânicos». O 
mundo ocidental acolheu-o favoravelmente. O mundo islâmico repudiou-o. 
Mas ambos têm razão. É que a obra foi e é avaliada em função do que mani-
festa, nomeadamente do grau de concordância ou discordância com os valo-
res em que se alicerçam os dois mundos em causa. Mesmo se a leitura for 
meramente literária, expurgando o exacerbo do folclore político e religioso 
enxertado na discussão. 
 
O caso é paradigmático, pelo que insistimos: o gosto é sempre objectivo para 
um determinado grupo. O que porventura muda é a natureza do gosto confor-
me o grupo que o avalia. E só neste enquadramento é que se pode defender 
a subjectividade do gosto. Dito de outra forma, há vários bons gostos e maus 
gostos, mas todos são válidos se devidamente contextualizados. 
 
De resto, é justamente através desta dinâmica que muito se pode aprender 
sobre a diversidade que nos rodeia. É que o gosto também manifesta as 
regras que determinado actor social decide subscrever e cumprir. Logo, o 
meu gosto e o gosto dos outros são indicadores preciosos de como eu e os 
outros nos relacionamos com a sociedade; à que pertencemos e, eventual-
mente, ao grupo social a pretendemos pertencer, pela adesão e/ou aceitação. 
 
Se isto não é suficiente para perceber as armadilhas do discurso da subjecti-
vidade e da premissa tentadora de que os bons e os maus livros, como os 
escritores, e como a vida, só o são por uma questão de gosto arbitrário deixa-
do à deriva (sem querer interpretá-lo e contextualizá-lo, sem querer aceitar 
que objectivamente há bom e mau gosto, em rigor, bons e maus gostos; 
numa palavra, esquecendo a importância do relativismo), então tudo é válido, 
incluindo a intolerância. Porque não há gosto que chegue para tanta diversi-
dade. 

 

  Victor Eustáquio– Portugal 
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ELOGIO DA LEITURA(*) 

(…) 
―Ciência‖. Palavra assustadora, esta, nos dias que correm. E que, associada à 
palavra ―Ler‖ resulta numa mistura altamente repulsiva. 
 
Se antes, os pais castigavam os filhos ameaçando-os com um qualquer papão 
ou de os privarem de brincar, hoje 
podem bem ameaçá-los de os obri-
garem a ler um livro, que os miúdos 
se porão imediatamente na linha. 
 
Os pais só não recorrem a esse 
castigo, porém, porque têm eles 
próprios um medo ainda maior de 
se confrontarem com esse monstro 
de inúmeras patas e incontáveis 
cabeças – o livro. 
 
Porque ler mete medo, quem diga 
no seu círculo de amigos que leu 
alguma coisa, ver-se-á quase ins-
tantaneamente isolado e rejeitado: 
só pode ser um louco varrido ou um 
inconformista destemido. 
 
Acontece que ler é o cerne da inte-
lectualidade do nosso ser. 
 
Muito se questiona qual é a qualida-
de que distingue o ser humano dos 
outros animais. Uns falam da fala, 
outros do riso. Uns falam do pensa-
mento, outros do sonho. E há os 
que falam do uso de instrumentos. 
 
Tenho para mim que todos os ani-
mais sonham, falam e se riem – até 
mesmo connosco, ainda que os 
diminuamos chamando-lhes refle-
xos condicionados. E usam uma 
grande variedade de instrumentos. 
E se nos ativermos à maneira como 
se servem da natureza, então, de 
certeza que eles pensam – muito 
melhor até que a larga maioria de 
nós, seres humanos, nos dias que 
correm. 
 
O que nenhum outro animal é capaz 
de fazer é de ler. 
 
Lamento se esta definição aproxima 
todos aqueles que não lêem, desses outros seres vivos que se encontram limita-
dos à sua própria experiência e que, por isso, têm de aprender à base do ensaio-
erro, têm de fazer, para ver o que é que acontece e depois correr atrás das con-
sequências. Têm de morrer para aprenderem como viver. Ou, pelo menos, 
alguém tem de morrer para que outros aprendam. 
 
Quem sabe ler passeia-se por terras, mares e ares aonde nunca foi nem alguma 
vez irá fisicamente. Ler permite-nos romper as fronteiras do tempo e rasgar os 
limites do espaço: leva-nos a visitar o passado mais remoto e permite-nos aven-
turarmo-nos no futuro mais longínquo. Ler é, assim, em si, um acto de ficção 
científica. 

 
Quem sabe ler torna-se, pois, pluripresente. 

E, com isso despe-se de preconceitos e abraça outras culturas. Todas as cultu-
ras da nossa humanidade Terrestre. Ler faz de nós seres humanos no sentido 
lato. 
E, com isso, quem sabe ler aprende e cresce. 
Saber ler é querer. 
 
Saber ler desenvolve a capacidade de imaginar, que constrói a aptidão de criar, 
que produz a competência de inventar. 
 
―O verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação‖ – 

Einstein - http://thinkexist.com/quotes 
 

Quem sabe ler não fica à espera. Apropria-se, domina, desenvolve e usa em 
benefício próprio o conhecimento, a ciência e a técnica. 

 

Quem sabe ler torna-se, pois, pluripotente. 
 
E com isso expande-se. 
 
Saber ler, é poder. 

 
Quem sabe ler, compreende aquilo 
que nem sequer vê e vê muito para 
além daquilo que lhe é mostrado. 
Antevê, mesmo. 
 
Não precisa de errar primeiro para 
depois aprender. Errar é humano? 
Mentira. Todos os animais erram. Ler, 
é humano. 
 
Quem lê não fica reduzido aos dile-
mas do seu quotidiano restrito, mas 
passa a perceber desde a origem da 
vida nos longínquos primórdios deste 
espaço-tempo que habitamos até aos 
confins das quatro dimensões em que 
nos movemos neste planeta ainda 
deslumbrante. 
 
Como diz Sonia Belloto “Um dia 

consegui desvendar o mistério e não 
parei mais. (…) Mergulhava nas histó-
rias, participando em todos os 
momentos. Vivia mundos que não 
eram meus como se fossem (…) par-
tia em viagem com os heróis. Entrava 
com eles em mundos especiais (…). 
Após a aventura, voltávamos para 
casa transformados, dotados de uma 
nova compreensão do mundo.‖ – 
“Como Escrever um Livro… e con-
seguir um editor que o publique”, 
p12. 
 
Quem sabe ler torna-se, pois, plu-
risciente. 
 
E, com isso, agiganta-se. 
 
Saber ler, é conseguir. 

 
―Conseguem imaginar o poder que 
essa faculdade nos dá? Quando se é 
capaz de ler, todos os livros ficam à 
nossa disposição‖. - Sonia Belloto. Ou 

seja, todo o saber da humanidade nos pertence. Não precisamos de o pedir a 
ninguém. 
 
Mas, saber ler não é saber repetir mecanicamente um conjunto de símbolos. 
Saber ler é interpretar o que a escrita pretende dizer – e bastas vezes, escon-
der, porque muitas vezes a escrita é escrita nas entrelinhas e por linhas tortas. 
Saber ler é, por isso, saber questionar aquilo que está escrito. Quem sabe ler 
duvida, pergunta-se e opina. Por isso, quem sabe ler, pensa... e, logo, existe. 
Portanto, saber ler, é saber-ser. 
 
Saber ler não é, pois, fazer eco monocórdico e irracional de 60, de 80 ou de 120 
palavras por minuto – como pretendem alguns técnicos. Saber ler é ser capaz 
de discordar daquilo que está escrito. É ser capaz de escolher. É ser capaz de 
mudar. De fazer mudar. É isso, saber ler. 
 
Porque saber ler nos torna capazes de compreender as causas e de antever as 
consequências, faz-nos saber o que é que vai acontecer. Ou seja, saber ler leva
-nos ao reino da ficção científica. Porque nos torna capazes de mudar o futuro. 
Porque o que vai acontecer será aquilo que nós deixemos que aconteça ou que 
façamos acontecer. 

 
Por tudo isso, saber ler é cidadania e é democracia. 

 
Saber ler é independência. 
 
Saber ler é também a condição maior para saber escrever. 

 
E escrever, “(…) é viver. É dar vida também. (…) É criar novos mundos e com-
partilhá-los. E, ao fazê-lo, passamos a compreender melhor o universo e a nós 
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mesmos.” - Sonia Belloto, Idem, p13. 
 
Mas, porquê escrever ficção científica? 
 
Porque o intelecto exige mais do que comida. O intelecto alimenta-se de conhe-
cimento, de ciência – é a ciência que faz elevar o nível das nossas necessida-
des na hierarquia de Maslow: faz-nos passar da necessidade que partilhamos 
com todos os outros animais de matar apenas a fome física, à necessidade 
exclusivamente humana de investigar, de descobrir, de inventar e produzir 
beleza: ciência e cultura - até alcançarmos esse nível de realização supremo 
que é o prazer da contemplação. 
 
A Ficção Científica comporta este elemento de imaginação, de construção do 
futuro. De resto, a FC é também chamada Literatura de Antecipação. 

 
São exemplos dessa antecipação as obras de Júlio Verne, considerado por 
críticos literários o precursor do género de ficção científica, tendo feito predi-

ções nos seus livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como 
os submarinos, máquinas voadoras e as viagens à Lua.  

 
São exemplos disso as suas obras ―20.000 Léguas Submarinas” (1870), “Da 
Terra à Lua” (1865) e “À roda da Lua” (1869), Lua que só viria a ser visitada 
de facto pela missão Apollo 11 que pousou na superfície lunar em 20 de 
Julho de 1969.  

 
Neil Armstrong e Edwin Aldrin tornaram-se os primeiros homens a caminhar 

no solo lunar, naquilo que Armstrong classificou como "Um pequeno  passo 
para um homem, um salto gigante para a humanidade" – passo, entretanto, 
antecipado, em mais de 100 anos pela Ficção Científica. 

 
E é por tudo isso que eu escrevi este romance: para contribuir para que mais 
pessoas queiram ler, possam ler, consigam ler e descubram que, afinal, a ciên-
cia é bela e está acessível a qualquer pessoa, e que há um cientista potencial 
enclausurado dentro de cada ser humano. A chave que abre essa cela… é a 
leitura. E o juiz que determina o fim dessa pena de clausura é cada um de nós, 
em relação a si mesmo. Nesta matéria, cada um de nós é juiz em causa pró-
pria. 
 
Este é um contributo para combater o analfabetismo - essa grilheta que nos 
mantém escravos de nós mesmos, essa guilhotina que nos amputa a capacida-
de de criar igualdade e nos priva do usufruto do nosso direito inalienável à equi-
dade. 
 
E faço-o porque – e cito o poeta: 

 
―Há poesia e poesia 
Cada um faz a sua, 
E esta é a minha. 
 
Simples, clara, comprometida, 
Como eu estou na vida. 
(…)‖ 
Guilherme Afonso, meu pai, “Memória Inconsu-
mível, Imprensa Universitária, Maputo 2007. 
 
Neste início do século XXI estamos perante um 
combate civilizacional. Os partidos mobilizam 
os cidadãos para uma militância cada vez mais 
muda nos seus programas. As igrejas mobili-
zam os cidadãos para uma fé cada vez mais 
cega nas suas religiões. Os clubes mobilizam 
os cidadãos para uma fidelidade cada vez mais 
louca às suas equipas. 
 
E nós? O que é que nós fazemos, para além de 
constatarmos e lamentarmos a fraca qualidade 
de cada nova geração, de nos queixarmos da 
incompetência deste e daquele sector, de criti-
carmos a corrupção aqui e ali, de blasfemar-
mos contra a falta de moral dos valores veicula-
dos por esta e por aquela televisão? 
 
Depois das nossas eruditas análises de café, 
pegamos num livro e refugiamo-nos nele, para 
nos distanciarmos de todos estes males, que 
abominamos. E esquecemos. Esquecemos, 
sobretudo, a responsabilidade que cada um de 
nós tem em tudo aquilo de que nos lamenta-
mos, queixamos, blasfemamos e criticamos. 
Porque é a nossa ausência que lhes dá exis-
tência: 
 
―Devemos tornar-nos na mudança que quere-
mos ver.” - Mahatma Gandhi - http://

thinkexist.com/quotes 
 
Partamos para este combate contra esse mal de todos os males que é a ignorân-
cia, e assumamos a missão que nos cabe de mobilizar pessoas para a leitura – 
familiares, amigos, vizinhos, colegas, conhecidos. 
A missão não é fácil. Mas socorro-me aqui de Jim Rohn (1930-2009,  empresá-
rio, autor e motivador estado-unidense), quando disse: 
 
―Não desejes que as coisas tivessem sido mais fáceis. Deseja que tu tivesses 
sido mais forte‖. - http://thinkexist.com/quotes 

 
Este é um combate antigo. Não é de agora que saber ler constitui a árvore que 
dá o fruto proibido - já em Génesis 3:5 nos é dito: ―Porque Deus sabe que, no 
mesmo dia em que dele comerdes, forçosamente se abrirão os vossos olhos, e 
forçosamente sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau‖. – 
―Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas‖ – Edição Brasileira. 
 
Leiam, amigos e façam ler outro amigo também. 
 
―Milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única vela, e a vida dessa 
vela não fica encurtada.” – Buddha (Príncipe Hindu Gautama Siddharta, fundador 

do Buddismo, 563-483 a.C. - http://thinkexist.com/quotes) 
 
Leiam, não para que eu consiga ficar rico com os direitos de autor deste livro, 
mas para que cada um de vós se torne o criador de si próprio, do seu ambiente, 
do nosso futuro. 
 
"Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e muito em breve esta-
rá fazendo o impossível." – São Francisco de Assis 
 
E, então, todos os males desaparecerão, porque cada um estará capaz de cuidar 
de si mesmo e de contribuir para o cuidado àqueles que o rodeiam, quanto mais 
não seja, com o mais poderoso de todos os recursos de educação: o exemplo. 
 
―Quando cada um de nós fizer o pequeno trabalho de cuidar de si mesmo, o 
grande trabalho de tomar conta de todos ficará automaticamente realizado‖.  

(Brooke “Medicine Eagle” Edwards) 
 
 
__________________________ 
(*) Da intervenção de Carlos dos Santos no lançamento de  
―A Quinta Dimensão‖, Edição Alcance, Hotel Cardoso, 27 de Janeiro de 2010 

Ideias 
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“Ainda não comecei a escrever” 

É  no mínimo um “escritor” estranho. Tem três livros publicados, que não passam despercebidos aos leitores do 

país e do mundo, são eles: “O Regresso do Morto” (1989), “Amor de Baobá” (1997) e “Palestra para um Mor-

to” (2000). Contudo, surpreendentemente, ele diz não ter ainda começado a escrever. A olhar para o sucesso do seu 

primeiro livro que dura até hoje, tornando-o uma referência (obrigatória) na literatura moçambicana, podemos dizer 

que quando vai começar a escrever, virá mais um livro memorável, disso podemos ter certeza, porque Suleiman Cassa-

mo, autor de que nos referimos promete voltar no seu assumido (relativo) breve. Mas deixemos que seja ele a falar, ape-

sar dele defender que “a melhor pessoa para falar da pessoa não é a própria pessoa.” 

Eduardo Quive - Moçambique 
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Literatas: Quando leio os seus livros sinto que há um poder sobrenatural por 
detrás de quem conta as histórias. Concorda que há várias pessoas dentro de 
um escritor? 
Suleiman Cassamo: Sim. Acho que cada indivíduo é um conjunto de vários 

eus, de tal forma que quando nos escutamos profundamente, no silêncio, ouvi-
mos outras vozes dentro de nós, e no fundo é isso que dá ao ser humano essa 
capacidade de auto crítica, de peneirar as suas atitudes e decisões. Quando 
uma voz dentro de nós mesmo diz uma coisa, há sempre uma outra capaz de 
dizer em outro sentido. Então, é isso que nos dá esse equilíbrio. Mas falando 
do meu caso pessoal, creio que de certa forma sou uma pessoa multifacetada, 
no sentido ocupacional, escritor, professor, um pouco virado para diferentes 
áreas de conhecimento, a área de engenharia e, ultimamente, preocupado em 
estudos em gestão e economia. Há por tanto essa multiplicação. Mas de qual-
quer forma a melhor pessoa para falar da pessoa não é a própria pessoa. 

 

L: Que posição o escritor deve tomar perante essas várias pessoas em si? O 
que fazer com elas? Não haverá aí um conflito desses “eus”? 
S.C: O trabalho do escritor nem sempre é um trabalho deliberado, totalmente 

premeditado, flui através do próprio talento, mas flui de formas muitas vezes 
não deliberada. Essas várias vozes que existem dentro do escritor, podem aju-
dar a proporcionar os diferentes pontos de vistas, corporizados por diferentes 
personagens numa obra.  

 

L: Dos três livros que publicou têm se destacado “O Regresso do Morto”. Não 
é necessário que conte a história do livro, mas que fale da sensação que tem 
do mesmo, volvidos muitos anos da sua publicação e tendo em conta o seu 
impacto. 
S.C: Acho que o “Regresso do Morto” é um livro particular. Logo a entrada tem 

uma dedicatória que da leitura dos textos venha o sabor a terra, portanto, que 
o leitor tenha da leitura desses textos o sabor a terra. E de facto a característi-
ca importante de ―O Regresso do Morto‖ é esse sabor a terra. Ele é represen-
tativo no sentido em que trás aspectos da nossa cultura, da nossa antropolo-
gia, nossa forma de viver que são representativos. Alguém dizia que ―O 

Regresso do Morto‖ era o povo pela sua própria boca. Uma expressão que me pare-
ce feliz porque resume a essência desse livro. É o povo pela sua própria boca, de tal 
forma que a UNESCO distinguiu esse livro como obra representativa da Literatura 
Universal. Isso significa que ela representa-nos como elemento cultural particular; 
ela representa um pouco da cultura do nosso povo; a forma de estar do nosso povo. 
Para além dessa distinção da UNESCO que patrocinou a edição francesa do livro, 
ele teve outras traduções como tradução para Espanhol. Portanto, é um livro conhe-
cido que de certa forma teve um impacto além fronteira. Foi recebido com entusias-
mo além fronteira e mesmo pelos moçambicanos. Mas também o título em si, que 
trás a ideia da morte de uma forma muito irónica, isso porque o morto regressa. 
Quão bom seria se os mortos pudessem a qualquer momento ou qualquer dia voltar 
para o nosso convívio. Até porque a morte é sempre vista com aquela sombra, por 
isso o livro trás um optimismo. ―O Regresso do Morto‖ é no fundo o regresso do vivo, 
pela carga de esperança que há nesse irónico. 

 

L: Falou que escrevia poesia, entretanto nós só o conhecemos como contista e cro-
nista… 
SC: A poesia foi meu primeiro interesse. Mas a partir de uma certa altura percebi 

que podia colocar a poesia ao serviço da prosa. Se reparar a minha prosa tem muito 
fulgor poético. Não deveria ser eu a dizer isso, mas lembro de uma crítica do Fer-
nando Chiziane – um jovem crítico já desaparecido – ele falava do ―Madalena xiluva 
do meu coração‖. Quem lê esse conto vai perceber que é uma prosa muito imbuída 
de poesia. Portanto eu coloco a minha poesia inicial ao serviço da prosa.  

 

L: Mas qual é o conceito que tem dos dois géneros? 
SC: Os dois géneros tem o valor que tem cada um por si, a poesia tem uma leitura 

mais curta, mais contida, por vezes é uma peça emética, pela sua própria natureza e 
contenção, possibilita várias leituras, com carga de conotação. Mas quando fui para 
o conto foi porque senti que ele permite a construção de atmosferas muito mais den-
sas, ao mesmo tempo abertas e fechadas, essas atmosferas. Portanto, o conto, ou a 
prosa, no geral, permite uma expansão maior que a poesia não oferece. Mas são 
géneros ambivalentes, um belo poema é um belo poema; um belo conto é um belo 
conto.  

O que interesse tanto no conto e na poesia é a qualidade literária, 
a qualidade da peça, é a obra de arte incutida na palavra.  

 

L: Nos últimos tempos nota-se alguma ausência do Suleiman Cas-
samo nos fóruns literários, seja pela publicação de obras ou mes-
mo pelo debate. Será essa uma morte da qual regressará um dia? 
SC: Voltarei. Eu costumo dizer que ainda não comecei a escrever. 

Nunca tive a oportunidade de sentir na minha oficina. Tenho estado 
a correr o tempo todo, o dia todo, os meses todos, nos anos todos, 
tenho estado a carregar a minha palhota de um lado para o outro, 
como aquele bicho que a gente chama de ―mafamba ni yindlu 
yake‖, um bicho que até quando o gado mastiga junto com o 
capim, pode morrer. Ele carrega a sua casa para todo o lado. Eu 
acho que o futuro vai me dar algum tempo, vai me reservar algum 
tempo para pôr no papel alguma parte daquilo que tenho acalenta-
do ao longo deste tempo. Espero voltar em breve. No entanto o 
breve é relativo, mas sei que vou voltar. 

 

L: A escritora Lília Momplé defende que não se escreve por acaso, 
haverá nas suas obras verdades vividas que nos tráz? 
SC: Não se escreve por acaso, isso é verdade. Mas como dizia a 

escrita é o escritor são um encontro de várias coisas, nós lemos 
primeiro, nós somos leitores, gostamos de ler, entramos nesse país 
maravilhoso que é a literatura. A partir daí, sentimos a necessidade 
de responder ao encanto, ao fulgor das obras, daqueles que nos 
procederam e começamos a fazer as nossas primeiras tentativas 
literárias, de uma forma não muito deliberada. Não muito conscien-
te.  
Não se escreve por acaso porque a partir de uma certa altura aper-
cebemo-nos que temos um dom e o dom, é uma responsabilidade 
e com a literatura nós podemos projectar os valores do nosso mun-
do de partida. Do nosso chão do nosso bairro. Podemos mostrar 
ao mundo a realidade da nossa terra. Isso transforma-se numa 
espécie de missão, aí sim, desaparece de certa forma o acaso. E o 
acaso vai acontecendo a medida que se solidifica o compromisso 
com a própria escrita. Mas a escrita será sempre um encontro de 
novos pequenos acasos. Uma ideia surgirá certamente de um aca-
so. 

 

L: Pela leitura que se faz da sua obra, encontram-se com veemên-
cia os traços da oralidade. Portanto, é um escritor que não se preo-
cupa com as formalidades do português em si, mas concentra nos 
seus contos, aquilo que o povo diz e costuma dizer. Porquê essa 
linhagem? 
SC: Concordo consigo. Eu falava de “O Regresso do Morto” e dizia 
que alguém o retratou de forma brilhante ao dizer que era o povo 
pela sua própria boca, justamente por esses elementos, a filosofia, 
a fala, a vivência, nós temos lá essa intromissão da língua local, do 
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ronga em particular. Mesmo quando não estão os termos em ronga, mas o 
funcionamento da construção frásica, nos sentimos que a língua de partida ela 
se move como uma toupeira de baixo da terra, de baixo do tecido da língua 
portuguesa que seria o substantivo visível. Então essa língua, cultura de parti-
da ela se move de baixo da terra como uma toupeira. 

 

L: Isso exige de ti algum esforço no seu processo de elaboração do texto? 
SC: (risos) … Claro que sim! Qualquer obra de arte exige um esforço, mesmo 

na sua simplicidade, porque a simplicidade é muitas vezes resultado de um 
esforço. Quando nós encontramos um texto muitas vezes, no meu caso parti-
cular, para alcançar o estágio de despojamento, que é o seu estágio final, ele 
foi reescrito, foi aparado, foram cortados em rebarbadeira. Então todo esse 
trabalho que visa mostrar simplicidade no tempo final, todo esse trabalho é 
sempre de certa forma doloroso. 

 

L: Foi secretário-geral da AEMO em tempos de várias mudanças, que referên-
cias guarda desses tempos? 
SC: Os tempos na AEMO vão de 87 a 89, então esse foi o meu mandato. Foi 

um tempo rico, um tempo de muito trabalho. Um tempo que recordo com bas-
tante emoção e nostalgia. Acho que o principal resultado do meu envolvimento 
com a AEMO, foi o insentivo ao surgimento de uma nova geração de escrito-
res, nós procuramos nessa época insentivar o nascimento de novas revistas 
literárias, mas não só em Maputo, mas pelo país fora. Procuramos encontrar 
apoios para novos jovens que queriam se iniciar na escrita e efectivamente 
muitos jovens escritores, alguns dos quais estão agora na direcção da AEMO, 
surgiram a partir do meu mandato na AEMO. Eu vejo isso como o grande 
resultado.  

 

L: Agora na posição “privilegiada” de observador, o que pode nos dizer das 
acções da associação? 

S.C: Eu acho que AEMO sempre manteve o mesmo padrão de intervenção, saraus 
culturais, o incentivo a leitura com visita de escritores as escolas, publicação de 
livros, mas esta parte de publicação foi sempre condicionada por factores financei-
ros e depois, o que é importante é que o tempo mudou, a economia mudou, fora do 
ambiente da AEMO, o ambiente a volta mudou, isso criou algumas dificuldades à 
própria AEMO para manter aquele modelo de intervenção. A sua capacidade edito-
rial diminuiu, pelo que ela está neste momento num momento em que tem que pro-
curar novas soluções, novas abordagens para manter a sua expressividade. É ver-
dade que o mais importante se manteve ao longo desse tempo, o prestígio da pró-

pria AEMO, a pesar de que no início sendo casa editorial, hoje já temos muitos 
outros grupos que se proclamam como associações ou grupos de escritores, há 
uma maior abertura, nova liberdade de as pessoas se associarem como escritores, 
portanto a AEMO não tem e não tem que ter a exclusividade que teve um pouco 
numa fase inicial. Mas ela mantém nessa possibilidade e prestígio que sempre 
teve, as pessoas sempre gostariam de integrar na AEMO, isso é o mais importan-
te. 

 

L: Disse ser necessário que haja algumas mudanças, tem propostas a apresentar 
face aos problemas actuais? 
S.C: Acho que a AEMO terá que mudar, mesmo o estilo da própria gestão da casa, 

racionalizando os recursos humanos envolvidos na gestão da própria casa, racio-
nalizando os custos relacionados com o suporte da própria sede; a AEMO terá 
também essa capacidade de procura de parcerias para as suas actividades, por-
que hoje os patrocínios ao estilo do antigamente já escasseiam. É preciso encon-
trar outras vias para trazer recursos para as suas actividades. 

Tem que haver uma revisão interna da própria estrutura da associação. Mas nisto 

tudo um aspecto fundamental é manter a abertura para os jovens. A AEMO deve 

continuar a apostar nos jovens como fizemos a partir daquele secretariado, tem 

que ser uma casa aberta para os jovens, é preciso combinar esse ecletismo pró-

prio duma classe de artistas com uma abertura à sociedade particularmente aos 

jovens. 
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Sentir me assim... 
Leve ao mesmo pesada, 
sentir triste feliz... 
 
Sentir me assim 
com vontade de voar ao mesmo gatinhar.. 
 
Sentir me assim com saudades ... 
Com saudades do passado 
saudades daquele alegre canto... 
 
Sentir saudades da ingenuidade... 
Sentir saudades daquele olhar  
sem maldade... 
 
Sinto saudades  do cheiro daquela fragrância 
adocicada... 
Sinto saudades, de mim! de ti e dos tempos, 
dos tempos de pura felicidade... 

O olho do poema 
permanece fechado, 

fluente em seu acaso, 
buscando o caos. 

  
O olho do poema 

escreve o seu atraso, 
no teatro tenso 

das luzes do mau. 
  

O olho do poema 
voa falso 

(aos monstros da fala). 
  

O olho do poema 
come a razão 

(com sua fome de nada). 

POEMAS DA AUSÊNCIA 
DESMEDIDA  

Entre as ruas que te correm  
Passam rostos distantes 
Improvisados pelo vento 
Cantigas longínquas soam  
Directamente na minha lucidez cinzenta 
Não te consigo ver 
Estou presa em mim 
E com óculos gigantes vejo o Amor 
E isto não tinha que ser porque o Amor é cego 

E isto nem tinha que ser porque o Amor é cego. 

RETINA 

Heróis de fome  

Incógnitos heróis, imortalizados em estátuas de 
medo. A pompa e circunstância, jubilados de tal 
forma que... tão alto o som é embaciado a tédio e 
vermes de melodias sonsas e unânimes!; toca… 
toca tão alto o silêncio do milho, toca que fermenta 
a noite já embriagada de olhos de Madeira e Zinco, 
a ressaca alcança um passo que não se marca, 
um passo que ergue o vazio, como uma antiga 
manhã de verão toca tão alto o sol, sem perspecti-
vas sem norte e sul, sol e sal; e vai ao âmago, 
aliás, ao oco estômago que (sobre)vive a morte do 
novo herói. 

segredos ficam submersos no silencio 
gritos inaudiveis berram no eco da madrugada 
e o som profundo do silencio apaziguado 
sao palavras que se convertem em poesia 
e falam no silencio do papel(...) 

Paulo Aquarone 

Poesia 

Leia os poemas em: www.revistaliteratas.blogspot.com  

Você também pode publicar. Envie-nos o seu poema pelo e-mail: r.literatas@gmail.com  

Hirondina Joshua - Moçambique 

Japone Arijuane - Moçambique 

Marília Lino Kik - Moçambique 

Bruno Gaudêncio - Brasil 

Octávio César Bule - Moçambique 

Poesia 

O Sol, ordem de todas as manhãs  
A Lua, que não nos viu ontem  
O dia, que não sabe de nós  
O Mundo, sem saber de nada  
marcam suas presenças na nossa mente  
mente que criou o Sol, a Lua, os dias e as manhãs  
No meu coração  
cheio de tudo, porque sabe tudo, tudo 
 espera para ser  
tão cedo apareças. 

Quando é que uma asa sozinha  
fará uma borboleta, quando?  
quando é que um lobo  
só pele  
fará o medo de toda selva, quando?  
quando é que o ímpar sózinho  
se dividirá redondamente por dois, quando?  
quando é que o beijo sozinho  
se dará em própria boca, quando?  
quando é que o pensar sozinho  
se fará acompanhado, quando?  
quando é que a roda sozinha  
andará os caminhos todos, quando?  
quando é que um peito sozinho  
se chamará seios meus, quando?  
quando é que o bravo sozinho  
brigará com a silhueta, quando?  
quando é que eu sozinho 
poderei escreverei versos, sem ti, quando? 

 

Mário Lúcio Sousa - Cabo Verde 



Poesia 

15 |  12 de Outubro de 2012 

Leia os poemas em: www.revistaliteratas.blogspot.com  

Você também pode publicar. Envie-nos o seu poema pelo e-mail: r.literatas@gmail.com  

                                                               Ao Cláudio Daniel 
 
A memória é um inferno provisório onde os nossos dias 
visitam constantemente . na penumbra de um mar de 
esquecimento ladeado de flores que brilham ao som do 
silêncio. E ao entardecer. A neve embarca no murmúrio 
da água que bate nas pálpebras das pedras na solene 
viagem do nada. E para além do sal derramado nas  
margens, não via-se mais nada, pois o cinzento  
abocanhou a melancolia do céu que outrora fora azul.  
E difícil é, descortinar este lado invisível da distância que 
nos assiste. A ilha que nos espera é feita de papel que 
baloiça livremente nos olhos do mar. Mil e uma visões 
espalhadas no útero do passado, uma música embalada 
de presentes toca incansavelmente na febre do navio - 
onde é minha casa? 

E no colo do futuro procuraremos acender as nossas 

identidades com o anzol que perdeu-se nas ondas da 

tempestade. 

MULHER MENINA POEGRAFIAS 

Atravessar o 
Silêncio  

Amosse Mucavele - Moçambique 

I 
É urgente uma revolta 
De       amor        Dor      Tristeza 
Alegria! 

 

II 
É urgente uma revolta 
De        vida       Morte      Paixão 
Felicidade! 

 

III 
É urgente uma revolta 
De       viver      Contestar     Pensar  
Ouvir 
       De tudo  
                     e  
                          de  
                                 escrever  

         pensamentos! 

REVOLTA 

Escondes-te na tua lipa 
não sorris. 

Receias mostrar tua boca 
vermelha de bua e malus 

plantas teus olhos no chão 
Em nahi biti formal 

Negoceiam teu dote 
Cinco búfalos dez cavalos 

Três morténs 
Ulsuku de prata 

Uma pataca mexicana... 
 

Amar ou não amar  
Que importa? Esquece-o!  

 
Comerciada mulher menina  

vales bom preço! 
Combina-se tua festa, 

dão-te ordens 
É a hora! 

Aparece agora! 
 Sorri, 

 levanta teu olhar do chão! 
Batem palmas 

olham-te 
és um belo exemplar! 

Adivinham  
tua alma profunda. 

Tímida 
teus olhos brilham.  

 
Choras para ti só 

 Dizes adeus à vida! 
Olhas e choras, 

em silêncio  
sofres  
te dás  

sem gozo,  
com dor  

A teu senhor serves 
e obedeces 

em silêncio te submetes  
emudeces. 

Geras teu filho, 
dás-lhe vida 
em silêncio 

 morres… 

(Timor, Agosto de 2005)  

___________________ 
1 - Areca e bétel 
2 - Estender a esteira onde se desenrolam 
as conversações preparatórias do barlaque 
3 - Colar de coral raro e de grande valor  

Maria Ângela Carrascalão - Timor Leste 

Heróis de fome  

(Paisagem urbana) 
 
Estranha água, sede multiplica a sede, multiplica-a em 
filetes de 
 capulhos. 
 
Que abismo é maior do que o medo? 
 
Nenhum destino, sombra esquálida flanqueada por 
cutelos. 
 
Fêmea esfomeada amamenta o filhote com a única teta. 
 
Bico-de-papagaio. Pele dispersa, reduzida ao escorço de 
uma 
 paisagem do mundo flutuante. 
 
Tanta desmesura. 
 
Moídos maxilares, rosto encurvado, ossos que tentam 
fugir dos dedos. 
 
Céspede nenhum. Aspérula nenhuma. Vocabulário 
abolido, 
 evisceração das falas. 
 
Tanta delicadeza. 
 
Pedra ao contrário exibe sua entranha: cunhas 
disformes,  
irregulares, multíplices, que abismo é maior do que o 
medo? 
 
Na órbita de uma lacraia estrelas se entredevoram. 
 

2011 

Mukuruza - Moçambique 

Cláudio Daniel - Brasil 

CORES PARA CEGOS 

à minha mãe 
 
Palavras com as mãos cheias de negros 
navios errantes lançam âncora 
na pérola em chamas do teu ventre 
onde o povo dorme e as hienas 
 bebem o mênstruo das fábricas 
Percorrem caminhos de pão 
batidos pelo sono dos espelhos 
As verdes colinas do teu rosto 
onde a infância das cidades 
cava a alga indelével 
Sobre esta pele branca de rinoceronte 

um pássaro poisa e escuta 

José Luís Mendonça 

 - Angola 

UM PÁSSARO POISA  
E ESCUTA 

Olho para os meus olhos convictos do fim 
Linguaditos no nada 
Cavalgam exuberantes no alheio 
E no fim, calam-se sem dizer uma palavra…  

Xiguiana da Luz - Moçambique 



16|  12 de Outubro de 2012 

Você também pode publicar. Envie-nos o seu conto por e-mail: r.literatas@gmail.com  

AO RÉS DO CHÃO, NA URBE 

Conto 

U ma cidade, vista do vigésimo quarto andar do hotel, é apenas uma 
maquete animada por mãos infantis ou insanas. Paisagem cinza de 

prédios e casas que coabitam o mesmo espaço de silêncio e solidão. Seres 
minúsculos que se movem em todas as direções, ágeis, quase uma mancha 
colorida que desliza no asfalto ou na calçada sob a ação de um joystick. É só isso 
e nada mais. Mas tudo muda de tamanho, alma e ritmo quando você desce para a 
rua e, partindo do cruzamento da Mário Prates com a Martins Fontes, passa em 
frente à Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, segue a orientação 
de um dos guardas que vigia o ir e vir dos transeuntes – Segue o fluxo, diz ele – 
que descem para a Estação Anhangabaú ou seguem no rumo da Praça Ramos de 
Azevedo, uma enchente de pessoas inundando as calçadas, e, depois de se 
extasiar com a arquitetura de estilo eclético do Teatro Municipal e quase 
vislumbrar ali a sombra dos participantes da Semana de Arte Moderna de 22 por 
entre os mendigos que transformam as escadarias do Teatro em cama ou banco, 
você se embrenha no universo amplo e barulhento do Viaduto do Chá, desviando-
se de ciganas que caçam crédulos desesperados em pleno passeio, cartomantes 
e mães de santo à espera de clientes junto à mureta de proteção, de costas para 
a 9 de Julho, surdas aos ecos da Revolução Constitucionalista de 1932, 
entregadores de panfletos de propaganda, vendedores de chips da TIM, da Claro 
e da VIVO aos berros, e ao sair do outro lado, ileso, em frente ao cruzamento do 
Viaduto do Chá com a Rua Líbero Badaró, adentra sem cerimônia alguma a Praça 
do Patriarca, aqui ainda não há a concentração maciça de gente que você verá 
logo em seguida, em ruas de calçamento sem meio-fio,  um pouco mais abaixo da 
Praça da Sé, onde você se encontra, neste momento, tentando entender a beleza 
da arquitetura externa da Catedral da Sé (logo, logo você ficará  sabendo através 
do Google que se trata de um estilo eclético, mas predominando o neogótico, 
―inspirado nas grandes catedrais medievais europeias‖, e que antes dela, da 
magnífica catedral que a lente da sua câmera digital enquadra tentando abarcar o 
todo, houve ali, naquele espaço, mais duas igrejas, sendo uma delas em estilo 
barroco), sim, tentando entender essa beleza arquitetônica em meio à pregação 
alucinada de evangélicos que tentam converter mendigos, drogados, passantes, 
malandros, trabalhadores, turistas... bem ali, em frente ao monumento católico, e 
depois de visitar o interior da Catedral, de se encantar  com a grandiosidade das 
colunas góticas, feixes de colunas que se alçam até a abóbada de ogivas!, a 
pompa do altar-mor em mármore carrara, com o colorido dos vitrais,  os nichos 
abrigando santos de toda ordem, a cúpula renascentista e o órgão de tubos ( o 
maior órgão de tubos do Brasil!), você descamba para os lados do Pateo do 
Collegio, onde tudo começou, onde os jesuítas, mais precisamente o Pe. Manuel 
da Nóbrega e o noviço José de Anchieta, começaram a catequização dos 
indígenas por estas bandas, enfiando-lhes na mente primitiva o latim clássico, o In 
nomine Patris, et Filii, et  Spiritus Sancti, Amen, e para provar o que se diz tem 
logo ali uma estátua de José de Anchieta convertendo a filha do cacique 
Tibiriçá  e, no interior da Igreja José de Anchieta, duas relíquias: um manto e um 
fêmur do jesuíta, mandados para Portugal por ordem do Marquês de Pombal e 
depois devolvidos ao Brasil, mas então você já não está mais aí, almoçou e tomou 
um cappuccino no Café do Pateo e, quase por descuido, caiu na Rua Barão de 
Paranapiacaba, mais conhecida como Rua do Ouro, em meio à sanha dos 

vendedores de joias, –  Aliança de ouro mais 
barata é aqui!, é o que você ouve enquanto 
tenta avançar em meio ao emaranhado de mãos 
que lhe estendem cartões de joalherias, ah, que 
sorte, você exclamará daqui a pouquinho ao se 
deparar com um sebo de livros, CD’s e DVD’s 
na Rua Benjamim Constant (e pensar que você 
tomou essa rua só para escapar da lábia dos 
vendedores da Rua do Ouro), satisfação plena e 
três exemplares raros de livros é o que você 
carrega ao  pegar a Rua 15 de Novembro bem 
na hora do almoço, agora o fluxo de pedestres é 
mais intenso, quase asfixiante, mas você se 
desvia por entre homens de terno que vêm da 
Bovespa ou da BM&F ou seguem para o Banco 
do Estado ou saíram do Palácio da Justiça ou do 
Primeiro Tribunal de Alçada Civil (você já 
fotografou todos eles, atraído pela sua 
arquitetura clássica, solene, eh, você talvez não 
saiba, mas num desses prédios aí, mais 
provável que seja no Fórum, trabalha um 
escritor que, nas horas vagas, escreve contos 
fantásticos) para almoçar nos restaurantes da 
redondeza, como este, no Largo do Café, perto 
duma engraxataria que parece não pertencer a 
este século, e você avançou até aqui deixando 
para trás mulheres que desfilam de botas 
logradouro acima/logradouro abaixo (percebeu 
como as mulheres desta cidade gostam de usar 
botas, hein?), artistas de rua que ―se viram nos 
30” tocando violino, fazendo mágica, cantando 

repente, fumantes que se exilam em recantos de 
paredes para satisfazer o vício (como fumam nesta metrópole! Parece que a 
campanha do Dráuzio Varella contra o tabagismo não sortiu nenhum efeito por 
aqui), tipos de feições variadas, o oriental, o negro, o branco caucasiano, o 
mestiço, – como você que tudo absorve numa fome  de coisas antigas (uma 
fome tão mais incisiva que esta que move as pessoas rumo aos restaurantes e 
às lanchonetes), formas arquitetônicas que emergem por entre construções 
modernas, prédios de fachada espelhada, criando um contraste inusitado, 
quase uma heresia urbana, um choque estético que o arrebata, imagens de 
séculos tão díspares colidindo ali, diante dos seus olhos de flâneur (um quase 
João do Rio), como esta edificação secular, no Largo de São Bento, onde a 
elite educa seus filhos para manter o Poder (essa é a regra do jogo, você já se 
esqueceu? Aqui era onde ficava a aldeia do cacique Tibiriçá!),  esta quase o faz 
perder o rumo tal a majestade do seu interior, o tom escuro dos seus móveis, a 
pintura impressionante que lhe cobre o teto, as imagens sacras que se postam 
logo acima da cabeça dos fiéis (para você basta a fruição estética?), e os que 
aqui estão orando, pedindo alguma graça, ou tirando um cochilo (aproveitam-se 
os bancos das igrejas também para a sesta ou para aliviar o cansaço das 
pernas) também o impressionam, e foi então que você se desviou de todo esse 
cenário de elegância clássica e harmonia espiritual para se misturar ao 
desconexo, ao frenesi, ao caminhar torto, truncado, entre esbarrões e gritaria 
de pregões na 25 de Março – Camisetas de marca por dez reais! –, mas você 
se livra desse fuzuê, desse ambiente asfixiante, passa batido pelas lojas de 
bijuterias e bugigangas made in China e chega, como por milagre, ao Mercado 
Municipal, de onde você não sairá sem comer um pastel e sem experimentar 
pelo menos uma das frutas exóticas que se oferecem irresistíveis nas bancas, 
e por sorte, de onde está sentado, pode ver o boneco de Adoniran Barbosa 
quieto à mesa, eternamente quieto, enquanto uma das músicas do compositor 
do Bexiga o faz se mexer na cadeira, ah, depois de tudo isso, desse 
perambular em êxtase, e depois de retomar o fluxo (ou contrafluxo) da 25 de 
Março, de fotografar a estátua viva de um Carlitos e a de um Surfista Prateado 
(eh, custa deixar umas moedas pros caras, meu?), de subir a Ladeira Porto 
Geral quase pedindo para ser rebocado, e chegar enfim à  Rua São Bento, 
você já pode dizer que sentiu de fato o pulso, a pulsação, os batimentos 
cardíacos, a respiração arfante e às vezes ritmada, os odores e as vozes da 
cidade. Agora sim, parte da alma dela está gravada em sua memória. E seus 
logradouros e seus habitantes e seus monumentos e suas casas e seus 
apartamentos e seus arranha-céus e seus automóveis e seus ônibus elétricos e 
seu metrô...  passam a fazer parte da geografia mais sensível que se desenhou 
no mais fundo do seu ser.  
 
 
 
Geraldo Lima é professor, escritor e dramaturgo. Mora em Brasília, Brasil. Já 
publicou alguns livros, entre eles Baque (contos, LGE Editora) e Tesselário 

(minicontos, Selo 3 x 4, Editora Multifoco). Tem textos publicados em jornais, 
revistas impressas e revistas eletrônicas, blogs e sites. É colunista dos sites O 
BULE www.o-bule.com e Portal Entretextos www.portalentretextos.com.br e do 
blogue Dona Zica tá braba http://donazicatabraba.wordpress.com/ . Bloga 

também em Baque www.baque-blogdogeraldolima.blogspot.com  Colabora com 
o Jornal Opção e com o Jornal de Sobradinho.  

“E quem vem de outro sonho feliz de cidade/Aprende depressa a chamar-te de realidade” (Sampa – Caetano Veloso) 

Geraldo Lima - Brasil 

http://www.o-bule.com
http://www.portalentretextos.com.br
http://donazicatabraba.wordpress.com/
http://www.baque-blogdogeraldolima.blogspot.com
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Conto contigo 

Tudo foi-se com o televisor...  

Conto 

Japone Arijuane - Moçambique 

C om atitude firme directamente focada nos objectivos, por meios legais lutava 
para atingir os seus fins; a firmeza era tanta, alicerçada por uma compostura 

bastante rija, a mesma que o dava uma característica extremamente forte; assim era o 
Guido, homem de uma fisionomia privilegiada quando o assunto era trabalhar duro. Tra-
balhador, humilde com esposa e filhos e uma casa própria, própria para pobres. Fizera-
se a capital como um guerreiro faz-se à batalha, a sua estatura somava-lhe vantagens 
de uma armadura natural. Aquando a sua chegada à Maputo, o emprego informal o 
acolheu. Sem posto físico, ambulantou a cidade de lés-a-lés até que um dia ouviu e viu 
alguém falar dum anúncio de vagas. Candidatou-se, usando como curriculum vitae o 

capital final do seu cansativo negócio. Seus próximos: amigos e membros do estique, o 
repudiaram; alegando ser nitidamente uma burla, tentaram impedi-lo mas não consegui-
ram evitar. A excepção confirmou-se, o Guido agora empregado!, vigilante da G4S, uma 
companhia de segurança. Posto físico, emprego estático e salário parado; nos dias de 
folga esticava os esqueletos fazendo o seu tradicional ganha-pão, é assim para gente 
pobre, folga, férias significa mudar de trabalho. Pela maneira árdua, seria e guerreira 
que encarava o quotidiano, lutou e adquiriu um triângulo de terra algures numa zona em 
expansão, ali fixou residência, antes mesmos que o tempo passasse, mandou vir a sua 
família, - nada é um homem sem família, sua crença. O luxo modesto, ornamentado por 
cadeiras plásticas e bugiganga da mesma matéria, que numa primeira fase prestarão a 
atenção dos recém-chegados. Mas quando foi feita a amizade, estabelecida a vizinhan-
ça, as conversar de papo ao ar, algo Intrinsecamente ligado a mulheres desocupadas; 
estabeleceram-se as lamurias, o confronto de bens alheios sempre no pano do fundo. 
Vezes foram tantas que Guido fazia-se a casa e sentia a sensação de nunca ter manda-
do vir a família; um tempo depois lá estavam eles, feita a inquisição a mesma resposta 
de sempre, - na casa davizinha a ver novela. O televisor, está tecnologia bastante 

aplausível, passou a ser uma chaga de todo mau estar no seio da família, um verdadei-
ro calcanhar de Aquiles. No fundo o Guidione, como o chamava a sua esposa em dias 
de transpiração e inspiração sentimental, sedia a briga a família. Até ele imaginava-se 
sentado na sua própria cadeira, sem ter que recorrer a casa de um dos seus amigos ou 
numa barraca qualquer, para ver o jogo dos Mambas; por mais derrotados ou goleados 

que fossem; mas o ver o jogo da selecção nacional na sua própria casa seria sempre 
uma vitória e goleada. E ainda, vinha-lhe o telejornal, os comícios, os escândalos políti-
cos e religiosos, os exonerados do governos, os informes do presidente da república. 
vezes foram várias que não si via a contribuir em bate-papo com colegas do formal e 
informal, quando o assunto da conversa fosse pré-televisivo. A decisão de adquire esse 
receptor completo era mais do que certa. Anunciou a boa nova a família, mas com uma 
serie de condições; condições de medida de austeridade: passariam só a cozinhar e a 
comer o arroz branco sem caril e nem molho qualquer que seja, de um a trinta; decisão 
tomada e decisão cumprida. Durante o mês a família toda mudou de porte, deslumbra-
va-se neles uma agência de modelos, tão magros e tão famintos; assim como era o 
salário do chefe da família. Os primeiros no sacrifício e únicos no ―benefício‖; - assim 
imaginava o Guidione. O tal final do mês, fim da dieta, fim da opressão, fim das saídas 
nocturna a casa do vizinho ver novela, seria, realmente o fim-de-mês que no qual a 
família receberia o estique e o tão esperado e almejado, já problemático televisor. Para 
tal, como mandam os hábitos e costumes associados ao estique, modus vivendi bastan-

te reservado na zona sul; por estes possibilitarem comeretes e beberetes à moda do 
curral. A família daria um copo de água aos visitantes, aliás é assim para as famílias 
anfitriãs, criam condições para encher a pança e a cara dos visitantes. No final dos três 
últimos dias do mês lá estava o SHARP 21‖ (polegadas), Multi System, controlo remoto. 
Os miúdos só podia ver a partir da caixa, pois o mesmo manteve-se lá por dois dias, por 
falta da corrente eléctrica. No subúrbio a corrente eléctrica é estabelecida e restabelida 
em silabas: há, não há…; há, não há… No terceiro dia, antes mesmo que os três galos 

cantassem, a corrente veio; veio tão sedo, veio a crucificar. Quando o chefe da família 
ligou o televisor, ao sintonizar, como havia sido dito na loja do monhé; viu-se e sentiu-se 
fumo, os fios a queimar, logo no mesmo momento, a lâmpada da sala rebentou. O silên-
cio foi agudo e áspero. O homem tremeu, estremeceu, gemeu; viveu as mais puras e 
mistas melancolia do desespero. O barulho do estrondo acordou os meninos, quando 
fizeram-se a sala virão o pai a chorar, o que nunca se poder ver por um filho; - um pai a 
chorar significa que acabou-se o mundo. O dia a castanho-se, ninguém conseguiu abrir 
a boca para explicar o sucedido. Logo que deu-se a hora oito, o Guidione já lá estava, 
na loja do monhé; com a caixa nas costas. 
– Patrão, o televisor não trabalha… o homem estava bem assoado. O monhé disse com 

aquela calma de sempre e roçando nas barbas:  
– Como não trabalha? Não experimentas-te na quele dia?  
–Sim, mas não trabalha. Estava todo bem molhado pelo suor do stress, viu-se quando 

descarregou a caixa 
– Se for uma descarga eléctrica, nós não nos responsabilizamos. 
– Como não se responsabilizam...? E os tais seis meses de garantia dito por vocês? 
Feito o teste, o monhé parecia um profeta, um profeta maquiavélico. De volta a casa 
com toda tristeza desenhada no rosto. Não houve nem choro, nem riso, nem o tal copo 
de água de estique. Tudo foi-se com o televisor.   
Os vizinhos sugeriram que fosse a EDM, empresa responsável pela distribuição de 
energia; mas como era única casa com eletrodoméstico ligados naquela hora, não seria 
possível mostrar a veracidade dos factos, Sem um vizinho com mesmo problema, não 
seria possível!, muito menos a EDM retribuiria os estragos.. Tudo foi-se com o televisor.  

O morto lento 

T eimosos havia em Fim-de-Mundo, que nunca depositavam créditos 
nas experiências dos outros. Apenas acreditavam nas suas pró-

prias experiências, cujos sucedimentos ocorreram a eles. Até chegaram a 
não acreditar quando alguém, uma vez, disse que não tinha nascido com 
defeito, mas sim por defeito. 
Duvidava-se até que se provasse o contrário. E o contrário aconteceu 
curiosamente no mais teimoso de Fim-de-Mundo. Falo de Miquer Saíde. 
Esse que viu das fundas entranhas da sua esposa nascer um bebé mais 
com morte do que com vida.  
Na verdade, não se precisava apurar em demasia os olhos para ver cons-
tar defeitos naquele recém-nascido. A olho nu, notavam-se os defeitos que 
faziam companhia ao corpo daquele petiz, de nome Aleijão Saide. Nasces-
se a criança no então regulado de Esteve, hoje distrito de Machanga, e 
seria arremessado às águas do lago Nhambande. Lá seria consumido pelo 
crocodilo Nhamalopa. E nesse tempo, haveria injustificação. 
― Essa criança impede a chuva.  

Mas a criança era de Fim-de-Mundo. Não era do passado, mas sim do pre-
sente. Ela cresceu em Fim-de-Mundo ante o olhar impávido de todos. 
Sabia-se que os defeitos lhe cresciam mais depressa do que o corpo. 
Tudo contrariando os contrários. Até podia-se dizer que havia condições 
para a morte do miúdo. 
Quando chegou a juventude, o filho de Miquer Saíde, estava mais grave 
que as gravidades. A morte andava quase de mãos dadas com ele. Um 
companheiro de outro. Mas o facto curioso é que este filho de Miquer 
jamais quis ouvir o falar da Morte, sua convidativa pronunciação. Que lhe 
acontecesse qualquer coisa, menos a morte. Morte era assunto de francos 
fracos, dizia ele. 
Com cedo, os pais desse miúdo se aperceberam dessa fraqueza do filho. 
Dessa intenção de não querer desistir da vida e viver na morte. Coisa 
inconcebível para um doente como aquele, abeirado da morte. Urgia nos 
pais, politicamente falando, envidar esforços no sentido de inverter o cená-
rio. Inteirarem-se do problema e trabalharem de forma abnegada e incan-
sável para a solução do problema.  
Então, decidiram os pais, depois de aconselhados por algumas pessoas 
próximas. 
― Esta criança deve trabalhar numa agência funerária, para ir se habituan-
do com os caixões, as casas dos mortos…  
Decidiu-se. Mas não foi fácil convencer as partes, o contratante e o contra-
tado, a unirem-se para um objectivo comum. Aleijão recusava o emprego e 
o contratador a contratá-lo. E esse contratador justificava-se diante dos 
pais do jovem. 
― Vocês querem que esse filho vosso trabalhe aqui só para ter direito a 
caixão, mahala.  
― Não, não é isso! 
― É sim. Vocês não têm condições para comprar caixão. E esse vosso 
filho já é quase morto.   

Houve discussão com esse patrão e não houve acordo. Foram a um outro, 
um que ultimamente era acusado pelo sindicato de trabalhadores de agên-
cias funerárias (SITAF) de discriminação de todo tipo. Ele acabou receben-
do o trabalhador, não só para calar a boca como também ensurdecer os 
ouvidos dos seus críticos. E Aleijão trabalhou ali por quatro anos. 
No quinto ano, os pais transferiram-no para a morgue do Hospital Periféri-
co de Fim-de-Mundo. Se se já tinha habituado aos caixões, o mesmo devia 
acontecer com os mortos. Trabalhou ali por também quatro anos, e ao fim 
desse período Aleijão se entendia pronto para morrer. Até os pais já 
tinham essa crença, quando certa vez perguntaram ao filho. 
― Então, Aleijão, a morte já não te assusta?! 
― Nunca me assustou. O que me assusta é própria vida! ― retrucou Alei-
jão.  
― Quer dizer que já podes morrer? 

A resposta foi um rápido silêncio. Resposta desejada estava noutra mar-
gem, da ignorância. Esperou-se pelo tempo e chegou a resposta, vindo do 
jovem Aleijão.   
― Pais, eu já me habitei a morte, mas já não posso morrer! Esperem que 
todos morram, primeiro. Porque aprendi que é meu dever cuidar dos cor-
pos dos mortos. 

 

Croniconto 

Dany Wambire - Moçambique 
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Cartas e Reflexões 

Caro Eduardo, 
 

C á estou no 
Oriente mas 

desta vez, lavada de 
mágoas, porque fico! 
Muita gente na rua, 
muito trânsito, caóti-
co como sempre…
muito calor, muita 
alegria. Percorro Díli 
de lés a lés. Toda a 
gente cumprimenta 
com um ―bom dia 
senhora‖. As crian-
ças são as mais 
curiosas. As que 
falam português 

querem saber donde venho, o que faço e acompanham-me passeio fora sempre 
a tagarelar. Na marginal, aprecio o mar onde baloiçam barcos e vejo Ataúro ao 
largo, a 2 horas de caminho. Perco-me nos bairros de quarteirões enormes mas 
vou sempre dar à marginal. As ruas são largas, com valas enormes e profundas 
para o rápido escoamento das águas quando chove. Existem poucos passeios, a 
terra batida e a erva substitui o local de andamento dos peões. Vi semáforos em 
meia dúzia de locais, mas com frequência não são respeitados. Há vendedores 
ambulantes em tudo quanto é sitio. São os chamados tigaroda porque transpor-

tam um carrito que é puxado pela força do vendedor. Vendem quase tudo: comi-

da, bebida, cigarros, carregamentos para telemóvel,etc. Este tipo de trabalho é a 
subsistência de muitas famílias. 
 
 Vivo em Santa Cruz, perto do cemitério. Compro o necessário no armazém do 
chinês Acau. Aqui os armazéns substituem as lojas e têm tudo! Lá dentro é um 
movimento louco. Há vinhos portugueses e também bolachas. 
Nas minhas saídas para a internet, passo no Hotel Timor, uma verdadeira Babel 
e ponto de encontro de tudo o que se possa imaginar! Ali encontrei meu amigo 
engº Miguel Anacoreta Correia e travei conhecimento com Miguel Medeiros, 
Major Pedro Patrício da GNR, Maria João Moniz, Josh Trindade e reencontrei 
minha amiga Zenny de Gusmão (filha de Xanana) e marido Bruno Lencastre. O 
Hotel pulula de gente que entra e sai para reuniões ou que vive permanentemen-
te ali. Se queremos encontrar alguém, é ali que vamos. 
Fiz uma deslocação até Baucau com o Miguel de Medeiros e o motorista (que 
nos levou). Visitámos a praia. Paradisíaca como as que vemos nas imagens des-
se mundo fora. Deserta, apenas com um pescador. Disseram-me mais tarde que 
tem crocodilos. Não vimos nenhum. Almoçámos um bom bife de mostarda na 
Pousada de Baucau.  
Estar em Timor, é experimentar nos poros e nos sentidos, o que a imaginação 
me ditava a 18 mil km de distância. Estar em Timor, é ter a impressão que nunca 
saí de cá… Estar em Timor é o concretizar de um sonho intenso e o término de 
algum sofrimento.  
Vou despedir-me, deixando um abraço para meus filhos, pais e irmãos. De Timor 
Leste, segue ainda um abraço para todos o amigos espalhados pelo mundo. 
 

Dili, 14 de Setembro de 2012 
Palmira Marques 

A palestra dos “consagrados” aos estudantes do ISArC 

H á dias contornei destinos deste nosso escasso tem-
po para chegar à Matola, concretamente, ao Institu-

to Superior de Artes e Cultura (ISArC) a fim de participar do 
interessantíssimo (importantíssimo) debate sobre ―Que crité-
rios são usados para a selecção das notícias sobre Cultura 
VS A Comunicação Social na valorização das artes e cultura 
em Mocambique‖ encabeçado pelos jornalistas Belmiro Ada-
mugy, subchefe da redacção do jornal ―Domingo‖, Gil Filipe, editor de Cultura no 
jornal ―Notícias‖ e Policárpio Mapengo, antigo editor do jornal ―O País‖ fim-de-
semana (edição do diário O País virado a assuntos culturais). 
A priori, trata-se de um painel digno da “gravidade”do assunto que se propunha 

discutir, afinal trata-se de pessoas lidas e conhecidas no jornalismo cultural 
nacional e, de certa forma, jornalistas que tem mantido a fidelidade a essa área 
jornalística, um facto a elogiar. 
Mas facto curioso quando recebi o comunicado de imprensa emitido pelo ISArC a 
anunciar o evento, antecedendo qualquer um dos nomes que me referi, estava a 
palavra ―conceituados jornalistas‖, para o meu susto. 
Bem, nem é verdade que me assustei com o termo, até porque à semelhança 
das frases ―jovem escritor‖ ―consagrado músico‖, etc, acostumei-me a ouvir e a 
ler, forçado por vários veículos de informação e até por expressões populares (já 
que o jornalista tem o poder de influenciar as massas). Aliás, já noutro dia, 
assustei-me quando um colega do curso de jornalismo disse uma vez ao ler a 
biografia do Mia Couto que ele mesmo fez a recolha, ao dizer que ―Mia Couto é 
um malogrado escritor moçambicano (…)‖, na tentativa dessa descrição das fon-
tes, afinal, muitas vezes algumas dessas ―nossas‖ afirmações são empíricas(?). 
Contudo, continuei lendo o comunicado até que cheguei a parte mais importante, 
o evento que teria de acontecer as 14 horas no Anfiteatro do ISArC, no Município 
da Matola. Na verdade, apesar de minha disposição para ler todo o documento, o 
que era importante mesmo, era conservar o local, a hora, o assunto e os protago-
nistas. 
Realmente o assunto interessava-me (como ainda me interessa), ―interessa a 
todos jornalistas que escrevem sobre assuntos culturais‖, também pensei. Sobre 
o último aspecto, enganei-me, mais uma vez, o assunto só interessava a mim e 
não a todos jornalistas culturais e muito menos ainda, os jornalistas que escre-
vem sobre assuntos culturais. Não interessava o assunto, pelo que notei, se quer 
aos estudantes do ISArC que naquela tarde aliviaram-se mais cedo das aulas, 
com alguns pautando pela sinceridade de se irem embora e outros, fazendo o 
bonito papel de se sentarem nas cadeiras e apenas olharem aos oradores com o 
orgasmo virado à curiosidade que não conseguem satisfazer nem por motivos 
educacionais. Falo da curiosidade sobre o que se publica por exemplo num 
suplemente cultural do Notícias, muito menos nas páginas culturais do 
@Verdade que é um jornal gratuito, por exemplo.  
Foi emocionante notar a tamanha ignorância daqueles estudantes que se quer 
conseguiam fingir. Aliás, foram à palestra em que a instituição escolheu aqueles 
oradores por achar que são os mais possíveis de se conhecer, sem se quer 
terem lido o jornal do dia (coincidentemente era quarta-feira e tinha saído o 
suplemento cultural do Notícias) e se quer leram os jornais durante a semana 

passada. Isso foi 
possível apurar 
devido a curiosida-
de de um dos seus 
docentes que colo-
cou a questão 
depois de notar que 
os estudantes 
faziam perguntas 
descabidas que 
apenas favoreciam 

o aborrecimento. Perguntando, igualmente, se teriam lido ou não a trinta dias ou 
um ano antes daquela palestra, acredito, que teriam dito não. 
O incrível é que hoje, neste Moçambique que se aproxima da internet aos 
empurrões, já se pode ler alguns dos principais jornais sem pagar nada, através 
das páginas virtuais dos mesmos e, isso se quer importa aos nossos magníficos 
futuros técnicos superiores! 
Portanto, estávamos perante gestores culturais em formação superior e artistas 
que se quer conhecem as páginas que falam dos assuntos da sua área. Estáva-
mos, aliás, diante de estudantes que se quer sabem das coisas que se passam 
a sua volta e no mundo. Estávamos por fim, perante estudantes do ensino supe-
rior, que formar-se-ão durante muito tempo e só procurarão o jornal para verem 
anúncios de vagas, pois não? Pareceu-me que sim, que tal como acontece hoje 
em quase todas bibliotecas da cidade, daqui a quatro/cinco anos teremos mais 
ainda, leitores de anúncios do que de informação que lhes será útil como pes-
soas inseridas numa sociedade. 
É altura de se reflectir seriamente sobre este estudante e sobre assuntos que 
queremos colocá-los a discutir porque, se calhar, já precisarão de fazer cábulas 
ou copiar ao colega até em palestras em que são livres de expor o seu conheci-
mento com a intenção de arrancar o máximo que podem dos oradores que lhes 
estão à disposição.  
Há males que se podem digerir ferindo a garganta sem ferir o estômago, mas o 
mal do ensino/estudante leva-nos à loucura. Muitas vezes o que é fatal dessa 
ignorância é a forma serena com que agimos perante ela. 
Mas o mal maior é perceber a triste realidade que vivemos, em que há aqueles 
que se dizem jornalistas culturais a encher as salas de hotéis em conferências 
de imprensa, colocando perguntas para marcar presença, mas que quando é 
hora de dizer o que são se quer esmurram-se nos corredores para mostrarem o 
que velem. 
É como disse Adamugy ―muitas vezes vou ao teatro e quando olho para a pla-
teia não vejo actores a assistir a peça, aos espectáculos de música também os 
músicos não vão, ou então há um presente, mas escondido num cantinho para 
não ser visto. Mas que espectáculo pode esperar-se de um artista que não vai 
assistir ao seu colega? Será a apresentação daquilo que o outro já fez, ele pen-
sando que é o primeiro‖. 
Ficou uma lição daquele encontro que podia ter sido melhor, mas já que não foi 
desta, se calhar numa conferência de imprensa as 18h num desses sítios com 
cocktails e perguntas insanas a mistura da palhaçada dos promotores de even-
tos/artistas que ficam horas a fio olhando os jornalistas a espera da imprensa. 
Contudo é importante ler a todos eles, para se saber quem é quem, como diz o 
povo.     

Todos os dias nas notícias em www.revistaliteratas.blogspot.com  

Eduardo Quive - Moçambique 



Reportagem 

Oriundas do norte do país, concretamente da cidade de Nampula, as mulheres 
que compõem o Grupo Tufo de Mafalala deambulam de capital em capital 
movidas pelo destino e unidas já em Maputo através de uma cultura que as 
identifica. Essa cultura é Tufo, dança originária da Ilha de Moçambique 
(primeira capital de Moçambique), mas hoje quando se quer vê-la no palco, é 
no Mafalala onde ela se encontra. De lá, ela já foi, em 2003, para África do Sul 
e Argélia, em 2009 no Festival Pan Africano.  
Aliás, as mulheres de Mafalala já levam o Tufo até para vários cantos do país, 
com principal destaque para as cerimónias de recepção de visitas estrangei-
ras, festas, casamentos e outros eventos que seja convidadas. Afinal, está 
quebrada a hegemonia tradicional que para ela servia o Tufo. 
Conta a história que Tufo é uma dança de origem árabe, ligada à religião 
muçulumana, que na altura era praticada em cerimónias, festas e datas espe-
cíficas do calendário islâmico. Ela tornou-se vulgar na região nortenha do país. 
É uma dança essencialmente feminina, na qual os homens apenas participam 
como instrumentistas, havendo casos em que os grupos são compostos só 
por mulheres.  
Em conversa com a Literatas Mariamo Juma, em representação do Grupo 
Tufo da Mafalala, explicou que na dança participam, principalmente, mulheres 
adultas e no momento da actuação elas apresentam-se, habitualmente, 
maquilhadas e com o rosto pintado de mussiro (um produto cosmético natural 
que trata a pele feminina). 
Na dança tufo, o rigor no traje e nos adornos são fundamentais. As mulheres e 
as raparigas usam um uniforme formado por capulana, blusa e lenço, quase 
sempre de cores garridas. As capulanas são amarradas à cintura, uma por 
cima da outra, cobrindo as pernas. 
Para a execução da dança, as mulheres dispõem-se em fila, segundo a altura 
de cada uma. A coreografia é suave e privilegia o movimento cadenciado dos 
pés, dos braços, das mãos, da cintura, enquanto as dançarinas inclinam o 
tronco e a cabeça, tudo isso coordenando ao compasso da canção entoada 
por elas próprias, explica Júlio Silva, em Moçambique Tradicional. 

 

Uma história que vai para os 50 anos 

 

De acordo com Mariamo 
Juma, o Grupo Tufo da 
Mafalala foi fundado a 
cerca de 50 anos pelo 
pai de Momad Matano, 
este já tornado presiden-
te do grupo com Zaquia 
Rachid, sua esposa. O 
casal, acolhe a sede do 
grupo na sua casa e é lá 
onde são ensaiadas as 
canções, as coreografias 
e o som do Matuara 
(batuque) que encantam 
os amantes desta cultu-
ra. 
Do norte do país de 
onde vem todas, cada 
uma trouxe consigo o 
seu dó e reuniram condi-
ções para não se disso-
ciarem dos seus hábitos 
que chegam a ultrapas-

sar o dançar Tufo, abrangendo outras danças como M’sope, Massepwa. 
Afinal que significado tem tudo isto? ―Pela nossa cultura quando a pessoa não 
dança não se pode sentir bem. Dançar tufo é especial, sem a nossa cultura 
não conseguimos viver. Isso é o que nos distingue dos outros. Por exemplo, 
aqui no país há Nigerianos, Zimbabueanos, Coreanos, mas cada uma dessas 
pessoas têm a sua cultura e é isso que os diferencia dos outros.‖ Disse Maria-
mo Juma, que vive em Maputo desde 1988. 
Majuma Manuel, também integrante do grupo, conta que começou a dançar 
aos 11 anos quando vivia no distrito de Nacala, na província de Nampula. Foi 

dançando durante a infância, mas quando cresceu parou. Recomeçou em Maputo 
em 2008, depois de procurar integrar-se no clube de dança que fica na casa da sua 
irmã, Zaquia Rachid, a que lidera o Tudo de Mafalala e assim integrou-se ao grupo. 
Tufo significa tudo para si, ―Macua é assim, crescemos com a cultura de dançar, 
brincar, conversar, por que quando se está sozinho não se pode seguir com alegria. 
É preciso que estejamos juntos.‖ 
Majuma que aprendeu a dançar no meio da família, conta que sua avó era dançari-
na de M’sope, sua irmã era dançarina de Ninkuku, e entregue a esse meio, virou, 
inevitavelmente, uma autêntica dançarina que se encanta cada vez mais com a sua 
cultura, mesmo estando em Maputo desde 2008.  

 

Elas são donas de casa 
  
As mulheres que integram Tufo de Mafalala apesar de declarar não ser possível a 
vida sem a sua dança e música, não distanciam-se de deveres de dona de casa e 
como tal, para além de cuidar dos seus maridos e filhos, à semelhança de muitas 
mulheres da capital, fazem algo para ajudar os seus maridos a alimentar a casa. 
Mariamo Juma conta que cada uma das integrantes do grupo, faz algo em conta 
própria, para além de todas praticarem o Xitiki que acaba beneficiando-as noutras 
despesas familiares. 
Por outro lado, há por parte dos maridos, o respeito por aquilo que elas fazem, até 
porque, casos há, em que são eles mesmos que as integraram no grupo liderado 
por Momad Matano e Zaquia Rachid.  
Mas isso, acontece porque dentro do Grupo Tufo de Mafalala, convivem como se de 
uma família se tratasse, com uma designando outra de irmã. O Tufo de Mafalala, 
como se pode constatar é um centro de convergência de valores e princípios 
morais, preservando a cultura nampulense afamada como a de mulheres belas, ele-
gantes e respeitosas.  
Por outro lado ficamos a saber que através dos encontros do grupo, preserva-se a 
cultura dos ―ritos de iniciação‖ que visa em educar tanto os rapazes como as rapari-
gas sobre a vida adulta e de como enfrentar as suas adversidades. 
E quisemos saber qual é o segredo para tanta fama de beleza (que é real), pelo que 
Majuma Manuel se dispôs a responder ―para preservar a beleza é preciso cuidar do 
corpo, respeitá-lo acima de tudo, pois caso contrário, ninguém o vai respeitar‖. 

 

Nem tudo anda bem 

 

Se no mar há pedras e em todos percursos há sempre percalços, porque num grupo 
de dança não poderia haver dificuldades? 
Ficamos a saber que para aquela indumentária que muitas vezes chama primeiro a 
atenção pela sua beleza a rigor, cada uma das integrantes do grupo deve contribuir 
em 500,00 meticais, facto que apesar de ser para alegrar as suas almas, não deixa 
de os perturbar. 
Várias são as vezes que o grupo sonha e não chega se quer a comentar sobre seus 
sonhos por saber de ante mão da impossibilidade de os realizar. Sonhos como por 
exemplo, de todas terem máquinas de costurar e fazer seu próprio negócio de modo 
a gerar renda para custear as despesas do grupo e até familiares, são uns dos que 
ainda não viram a realizar. 
O facto é a arte, como não só acontece com o Tufo de Mafalala ainda é de trazer 
apenas satisfação espiritual e não material, o que por vezes, mina a sua qualidade, 
pois, os artistas acabam pautando por outras actividades rentáveis que as possam 
sustentar. 
Até agora, o grupo não consegue apoios para executar vários projectos, mas afirma 
estar constantemente a busca. Enquanto isso não acontece, é no tufo onde afogam 
as suas mágoas.   

 

Todos os dias as notícias em www.revistaliteratas.blogspot.com   
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Tufo: a dança das muthianas horeras 

N o centro da cidade de Maputo, há um bairro 

que reúne várias culturas. Encontramos no 

Mafalala um grupo de 25 mulheres que se chama Grupo 

Tufo de Mafalala, cuja existência vem a cerca de 50 anos. 

Elas têm a dança como o espaço de encontro com as 

suas origens. 

Texto e fotos: Eduardo Quive - Moçambique 



Ensaio 

Posição na Literatura Brasileira 

 

N o romance brasileiro, como é assaz sabido, destacam-se 
duas tendências: a lírica e a realista. A lírica, de perfil barroco

-romântico, tendo José de Alencar como predecessor mais ilustre, 
destaca-se, entre outros elementos, pela fluência e musicalidade da 
linguagem, sentindo o mundo mais do que o observando. A realista, 
de talhe clássico, possuindo Machado de Assis como seu grande e, 
ainda, insuperável representante, caracteriza-se pela linguagem 
medida, mais observando (e analisando) o mundo do que o sentindo. 
Na primeira vertente, predomina a imaginação, desdobrando-se a 
ação romanesca em longas sequências de fatos e acontecimentos. O 
destino, geralmente, dirige e instrumentaliza as personagens, que, 
nesse caso, não têm autonomia, a ação sobrelevando-se a tudo, e, 
em muitos autores, sobretudo nos românticos, compondo-se, 
normalmente, de lances heróicos e/ou dramáticos. Já na segunda, a 
imaginação é regulada, visto que na configuração ou construção das 
personagens prevalecem as circunstâncias econômicas, sociais e 
comportamentais. A ação romanesca, por isso, desenvolve-se por 
meio de fatos comuns e banais, enquanto, ao contrário, o mundo 
interior das personagens, notadamente, dos protagonistas, é rico e 
intenso, valorizando-se o ser e estar no mundo mais do que o fazer e 
agir. A linguagem, despida de excessos e enfeites, é direta, contida e, 
com raras exceções, rigorosamente elaborada. 
Jorge Amado (Itabuna/BA, 10/08/1912-Salvador/BA, 08/2001), a 
exemplo de José Lins do Rego, pertence, como se sabe, à vertente 
lírica do romance brasileiro, na qual coexistem, subjacentes ou 
exteriorizadas, a fluência fraseológica e a melodia da linguagem, 
correspondentes a um modo particular de sentir o mundo, mais do 
que propriamente de o ver ou de o observar. O sentimento do mundo, 
lírico e dramático, extrovertido e movimentado, condiciona linguagem própria 
para fixá-lo e expressá-lo. Essa corrente lírica de prosa brasileira tem José de 
Alencar como predecessor mais importante. 
É bastante alencarino o princípio de Capitães da Areia: 
 “Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente 
aqui era o mar. 
Nas grandes e negras 
pedras dos alicerces do 
trapiche as ondas ora se 
rebentavam fragorosas, ora 
vinham bater 
mansamente.” 

Nem por isso, contudo, 
pode-se enquadrar o Autor 
no romantismo, tal qual 
praticado no século XIX. 
Sua obra não é romântica, 
embora nela se conjuguem 
as visões lírica e dramática 
do romantismo, derivadas 
de temperamento 
romântico, lírico e poético, 
informado por específica 
concepção do mundo, que 
constata e mostra, mais do 
que perquire ou investiga, 
a dramaticidade ocorrente 
na desigualdade social. 
Na outra vertente da prosa 
ficcional brasileira, 
bastante diversa e mesmo, 
num certo sentido, 
antípoda da acima 
mencionada, estão, entre 
outros, Machado de Assis, 
Lima Barreto e Graciliano Ramos. Secos, diretos, controlados. O ato de ver o 
mundo sobrepõe-se, neles, ao de o sentir. Enquanto aqueles sentem e 
extravasam de imediato seu sentimento, estes o filtram, mediados pela razão, o 
que se reflete na linguagem hierática, medida e comedida, altamente racional. 
     * 
Talvez por isso, Jorge Amado tenha mais êxito, como romancista, quando 
manipula grupos de personagens, sem destaques individuais. De seus 
romances iniciais, os melhores são Capitães da Areia e Suor, justamente nos 

quais fixa a problemática de várias personagens, sem isolar ou destacar uma ou 
outra, como acontece com Guma e Lívia, em Mar Morto, onde procura transmitir 
as dificuldades dos mestres de saveiros por meio da vida de Guma. Em Cacau, a 

situação dos ―alugados‖ das fazendas de cacau por uma das personagens. Já 
em Capitães da Areia e Suor, o drama dos meninos abandonados e dos 
habitantes de enorme cortiço é revelado, após profundamente sentido pelo 

romancista, mediante a 
vivência comum de 
coletividades humanas. 
   
  * 
Ao contrário do que se 
pensa, o lirismo do 
temperamento do 
romancista e sua carência 
de cultura filosófica mais 
consistente redundam, com 
frequência, em idealizações 
da realidade. Nele o 
sentimento direto e próximo 
do mundo sempre se 
superpõe à reflexão 
racional, objetiva e 
demorada. Nem há, em sua 
obra, aprofundamento 
psicológico, perquirição 
vertical do comportamento 
humano, descida ao âmago 
do consciente e, muito 
menos, exploração do 
inconsciente. Seus 
romances espelham 
reações imediatas das 
personagens face a fatos 
concretos. 

 

A preocupação social 

 
Os primeiros romances de Jorge Amado (Itabuna/BA, 10 agosto 1912), nada 
acrescentam, do ponto de vista da estrutura romanesca, à ficção brasileira. No 
entanto, com Cacau (1933) e Suor (1934), nela inaugura a preocupação social. A 
partir daí desenvolve suas estórias, centralizando-as em torno da vida dura, 
áspera e difícil dos camponeses de Cacau e dos operários, mendigos, lavadeiras 
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e prostitutas residentes no enorme cortiço de Suor. 

Se anteriormente tal tipo de personagem aparece em um ou outro romance, às 
vezes até como protagonista - os pescadores de Jana e Joel (1899), do também 

baiano Xavier Marques - o essencialmente que importa não são suas condições 
de existência. Essa inquietação é que Jorge Amado, aos vinte anos de idade, 
instaura na ficção do país, abrindo-lhe novas possibilidades temáticas, 
descortinando-lhe outros mundos, inusitados e desconhecidos. 

* 
Em Cacau revela a exploração dos ―alugados‖ das fazendas do sul da Bahia, sua 
vida sem sentido e sem perspectivas. Trabalhando de sol a sol, sub-alimentados, 
verminóticos, mal vestidos, descalços e sempre com saldo devedor nos 
armazéns dessas propriedades rurais. 
Mostra o Autor, em linhas gerais, a situação em que vivem (ou vegetam) esses 
trabalhadores. Até aí, expõe bem o tema. Todavia, falha ao tentar refletir seus 
desejos, anseios e aspirações. Também não consegue profundidade psicológica. 

Suor ressente-se de iguais defeitos. Mas, nele, 
Amado transmite impressionante imagem da vida de 
suas personagens. Se em Cacau tem-se o indivíduo 

no local de trabalho e no relacionamento com o 
empregador, em Suor mostra-o na habitação e o 
reflexo, nela, dos desajustamentos de existências 
sem emprego, trabalho pessimamente remunerado 
ou meramente eventual, mendicância, prostituição. O 
imenso cortiço, o ―lar‖, a ―residência‖, com toda 
precariedade e desconforto. A falta de dinheiro, de 
roupas, remédios, alimentos e assistência médica. 
Em Cacau, principalmente o homem no ato de sua 
exploração. Em Suor, suas consequências. 

Nesse último, a carência de densidade psicológica é 
atenuada e nem é sentida porque o romancista não 
destaca personagens. Grande número delas está no 
mesmo plano. Sua contundência é bem maior do 
que no primeiro, cujo assunto, à evidência, o Autor 
não domina perfeitamente. 
Nesses dois romances iniciais estão todos os temas 
que Jorge Amado desenvolve e amplia, com o correr 
do tempo, em extensa obra, excetuada a última fase, 
de feição picaresca. Além da temática e do interesse 
social, neles também se entremostra o estilo 
particular do escritor, que, com passar dos anos e 
dos livros, alcança as nuanças e características 
conhecidas. 
 

A poesia dramática da infância 

 
Capitães da Areia (1937) é o seu livro melhor 
elaborado até então. Ao pungente drama de seus 
heróis, o Autor adiciona a tônica lírica. Mas, é a face 
dramática de suas existências que predomina, já que 
“a alegria daquela liberdade era pouca para a 
desgraça daquela vida” de meninos órfãos, sujos, 

esfarrapados, esfomeados, desprezados e 
perseguidos. Também temidos. Por sua audácia e 
espírito de aventura. 
No âmbito de sua temática, não há, na literatura 
brasileira, romance tão bem realizado. Constitui um 
dos três ou quatro pontos altos da obra do Autor. É 
inédito pelo tema e pelo prisma em que foi 
visualizado. Contém momentos de inexcedível 
lirismo (Dora no reduto dos capitães da areia e 
Carrossel), de intensa dramaticidade (Dora e seu 
pequeno irmão nas ruas da Bahia, o fim de Sem-
Pernas), de toques cinematográficos (os furtos do 
pacote de cartas e da estátua de Ogum), de 
crueldade e incompreensão (o diretor do orfanato, a 
viúva rica), de bondade (a ação do Padre José 
Pedro). 
A galeria de personagens do romance é extensa e 
nela encontram-se algumas das grandes criações da 
ficção brasileira: Gato, Volta Seca, Professor, Sem-
Pernas, Pedro Bala, Dora, Pirulito, João Grande. 
Padre José Pedro representa a Igreja preocupada e 
voltada para entendimento dos problemas da 
pobreza. É a bondade, a pureza, a tolerância, a 
compreensão, embora ainda no início de longo 
caminho para conhecimento da realidade. Tudo isso 
em violento contraste com a posição e atuação dos 
clérigos ligados ao status quo e seus defensores e 

porta-vozes. 
Capitães da Areia é o hino da vida dramática e lírica 
dos meninos da beira do cais, donos das ruas da 
Bahia, poetas da miséria, do sofrimento, da alegria e 
da aventura. Livro de compreensão. Acerbo, 
dolorido. Talvez mais do que doloroso. Hino de dor, 
alegria, liberdade e aventura. Dora é a própria poesia 

encarnada. Pedro Bala, a audácia, a ação. Professor, a inteligência e o amor 
ao conhecimento. João Grande, a bondade. Sem-Pernas, o ódio. Gato, a 
astúcia. 
No plano da ficção, é romance. No da linguagem, poema-em-prosa. 

 
 
(do livro Romances Brasileiros – Uma Leitura Direcionada, 
editado pelo Instituto Triangulino de Cultura em 1998 
www.institutotriangulino.wordpress.com) 
 

__________________________________ 
Guido Bilharinho é advogado atuante em Uberaba/Brasil e editor da revista 
internacional de poesia Dimensão de 1980 a 2000, sendo ainda autor de livros 

de literatura, cinema, história do Brasil e regional. 
 

(Publicação autorizada pelo autor) 
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Madala Sitoi 

 Eduardo Quive - Moçambique 

“Sitoi a nga yivi, Sitoe ö nyikiwa”. 

A inda me lembro de todos os dias em que Sitoi, pai de Beja-
mim, que já tinha imigrado para Smelani logo depois que vol-

tou de Djône e ainda pai de mano Antoninho, o TKZ, autêntico fã de 
Mandoza. 
 
Lembro-me de vovô Sitoi como lembro de mim na barriga da minha 
mãe de calças apertadas e camisa de xadrez de cinco cores. Ah! 
Mas Sitoi não roubava, Sitoi era dado. E dava-se a si mesmo caso 
não o dessem. Todos os dias vinha bem dado de ka Melia, onde 
tomava o seu tontonto. Aí é que animava mais ver o Sitoi. 
―Sitoi a nga yive, Sitoi ö nyikiwa‖ por isso merecia comer arroz depois 
da boa pinga que deixava segura as suas calças de caqui abandona-
do. Ah! Mas é bom mesmo lembrar-me do vovô Sitoi e das suas lou-
curas que deixavam-nos contentes. Todas crianças da rua ―O‖quando 
o vissem desatavam-se a correr para junto dele, destemidos da sua 
lengalenga e dedereka a cada passo que dava possuído de tontonto 
de ka Melia. 
 
Não havia problemas. Sitoi não era ladrão, Sitoi era dado. ―Sitoi a nga 
yive, Sitoi ö nyikiwa. Dana mpunga Sitoe!‖ cantávamos todos corren-
do a sua traz. Sitoi ciente da alegria que vivia em paz também canta-
va connosco, mas claro, na entoação de um bom maestro possuído 
de tontonto, esse aguardente feito por aquela mulher sagrada ka 
Melia. Tontonto e lengalenga na dedereka faziam bom ritmo para a 
paz que restava ao Sitoi. Afinal, ele não era ladrão, era apenas o 
escolhido para receber. ―Sitoi a nga yive. Sitoi ö nyikiwa‖. 
 
Tão pacato nosso bairro brilhava ao entrar de vovô Sitoi pela rua a 
dederekar de tontonto de ka Melia. Cantavam e chamava as crianças 
com o seu bailado no compasso que fazia la la la la la para um lado e 
cá cá cá cá para outro. Cansado, os murros o apoiavam. Casas sem 
murros, de quintais de espinhosos o protegíamos. Afinal Sitoi não 
roubava, era dado. Por isso que o seguíamos cantando e exaltando o 
seu direito de receber. 
 
Ah! Lembro-me sempre de vovô Sitoi como se o visse aqui agora. 
Canto os cânticos que nos ensinou sozinho onde quer que esteja. 
―Sitoi a nga yive, Sitoi ö nyikiwa‖. Quem me dera ser dado como vovô 
Sitoi e deixar a minha desdançar na lengalenga dos dias dederekan-
do com o juízo fermentado de tontonto de ka Melia. Lá naquela 
mulher que as senhoras diziam ser dizimadora de homens e seus 
dinheiros. Mas não era ladrona. Era matrona de ma mbangueni onde 
todos os homens é que iam depois de outras lengalengas. Lá vem 
madala Sitoi. Feliz e realizado, afinal ―Sitoi a nga yive‖. Não roubou e, 
por isso não deve a ninguém se não a terra que lhe queria comer na 
insaciável sede de Deus de engolir faminto os homens. 
Sitoi não era ladrão, mas mesmo assim morreu. A sua morte foi triste 
e inesperada. Sitoi não roubava aquele madala, apenas bebia o ton-
tonto sagrado de ka Melia que nem mata ninguém se não fazer os 
homens dederekar de parede a parede até a casa depois da pinga. 
Sitoi se quer andava sozinho, todos nós corríamos ao seu encontro 
entoando a sagrada canção que nos ensinou. 
―Sitoi a nga yive, Sitoi ö nyikiwa!‖  

 

_______________________________________ 

Glossário: 
Madala – velho, idoso. 
Sitoi a nga yivi, Sitoi ö nyikiwa – Sitoi não rouba, Sitoi é dado/oferecido. 
Dana mpunga Sitoi – coma arroz Sitoi 
Dedereka/dederekar – expressão usada para referir-se a um bêbado que dá os passos 
descontrolados. 
Tontonto – bebida tradicional 
Ka Melia – na Amélia 
Ma mbangueni – local onde se toma bebidas. Mbagui quer dizer também drogas. 
Djône —  África do Sul 

Moçambique: um país tão 
longe e tão perto 

escrevo mediterrâneo 
na serena voz do Índico. 
(Mia Couto. Poema Mestiço) 

 
 

M oçambique fica na costa oriental da África Austral, do outro lado do continen-
te africano, e integra o grupo de países de língua portuguesa. Conseguiu a 

independência política de Portugal em 1975 depois de muitas lutas, tornando-se uma 
república multipartidária. É sobre este país, sua gente, suas histórias, que o escritor 
Júlio Emílio Braz escreveu ―Moçambique‖ (Ed. Moderna, 2011).  
O livro se compõe de textos adaptados e recontados por Antônio César Gomes Sobrei-
ra, pesquisados nos seus cadernos de viagens e diários. Gomes Sobreira nasceu em 
Portugal, em 13 de abril de 1915. Saiu de Portugal com um ano de idade, acompanhou 
os pais e permaneceu por quatro anos na colônia portuguesa de Moçambique. O pai 
era engenheiro e foi trabalhar naquele país. Com apenas dois meses de permanência 
em Cazula, uma aldeia do alto Zambeze, a mãe faleceu de causa desconhecida. Qua-
tro anos depois, o pai resolveu enviar o filho para Portugal para a casa de um tio 
materno, aí foi criado e educado. Estudou na Universidade de Coimbra e se tornou um 
proeminente escritor e lingüista, só retornou a Moçambique depois de adulto. Faleceu 
em 14 de agosto de 2007, na cidade de Nampula.  
Na apresentação do livro, Júlio Emílio Braz explica que o interesse pela África come-
çou quando lançou os olhos para aquele continente à procura de suas próprias ori-
gens. No processo de auto-descobrimento, se voltou para os países que apresentam 
identidades étnicas e culturais com o Brasil, como Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola, 
Timor Leste, este último em plena Ásia, e Moçambique.  
Vamos começar nossa viagem pelas histórias e contos moçambicanos, utilizando-se 
dos escritos do escritor, professor, folclorista e lingüista Antônio César Gomes Sobrei-
ra. Foram compiladas dezessete histórias. Nas Notas Finais do livro, o leitor encontra a 
biografia de Antônio César Gomes Sobreira, Bibliografia, O que é Moçambique? Dados 
sobre o autor e a obra.  
A maioria dos contos é apresentada em prosa, mas encontramos um poema – ―O filho 
desobediente‖ e uma peça teatral infantil, adaptada de um conto chuabo – ―O coelho e 
a festa dos animais com chifres‖.  
O poema foi coletado num hospital de Nhamatanda durante a guerra civil, em meados 
de 1981, e publicado no livro ―Gorongosa – Poemas para crianças inteligentes, de 
Antônio Sobreira, Livros da Nação. Sofala. Moçambique, 1994.‖ É um poema narrativo 
e conta a história de uma mulher que não tinha filhos. Aí a mulher teve uma ideia – 
resolveu criar um menino com pedaços de madeira e barro. Depois que terminou o tra-
balho, pediu-lhe que não brincasse longe de casa. A criança cresceu e começou a se 
aventurar e sair para mais distante. Veio a chuva e começou a dissolver o menino. A 
mãe ainda conseguiu salvá-lo nas primeiras vezes e reconstituí-lo, mas como as fugas 
aconteciam com freqüência um dia não foi possível refazer o filho querido que se des-
manchou para sempre.  
―O coelho e a festa dos animais com chifres‖ é uma peça adaptada de um conto chua-
bo. Em nota de rodapé, vem esta explicação: ―Povo chuabo – concentra-se no centro 
sul da província de Zambezia, Moçambique, até a fronteira com o Maluí. O nome 
Chuabo significa ―povo forte‖, pois esse grupo ocupa as imediações do que foram os 
principais fortes portugueses no período da colonização.‖ (p.61)  
A peça teatral envolve uma festa na floresta na qual só podia participar animais com 
chifres. O coelho resolve participar da festa e arranja uns chifres colocando-os na local 
das orelhas. A coelha, sua mulher, insiste para que não use esse artifício, pois poderia 
ser descoberto. Mas o coelho é insistente e não atende ao pedido. Vai à festa, bebe, 
dança e brinca com todos, mas no fim é desmascarado pelos animais chifrudos e rece-
be uma boa sova. Essa peça/conto apresenta afinidades com o texto popular ―A festa 
no céu‖, muito difundido no Brasil.  
Os outros contos têm como protagonistas macacos mentirosos, amigos desleais, um 
gato corajoso e uma moça que nunca fala. Cada conto vem de uma região diferente de 
Moçambique. As notas de rodapé indicam o título do livro do professor Gomes Sobrei-
ra de onde foram retiradas as histórias. 
O livro é dedicado à irmã Maria Jacinta de Souza, freira de uma congregação religiosa 
com sede em Maputo. Ela prestou uma inestimável ajuda a Júlio Emílio Braz na produ-
ção deste livro.  
O escritor brasileiro costuma se apresentar nos colégios e contar histórias para as 
crianças. Em uma das visitas que fez a São Paulo, esteve em um colégio de freiras e 
soube que a congregação possuía um colégio na cidade de Maputo. As conversas 
com as freiras levaram-no a entrar em contato com a irmã Maria Jacinta de Souza, 
diretora do colégio de Maputo, que lhe enviou um rico material com lendas e mitos 
naturais de Moçambique. 
Durante as explicações dadas pelo autor, encontramos inúmeras referências ao poeta 
Fernando Pessoa. Nas palavras que encerram o livro, aparece esta pergunta: ―Cada 
um tem o Alberto Caeiro que merece ou pode ter, não é mesmo?‖ (p. 144) 

Antônio César Gomes Sobreira e irmã Maria Jacinta – será que eles existiram mesmo? 

Somente quando terminei de ler o livro fiquei sabendo o que era real e o que era fanta-

sia. Para desvendar o mistério, é necessário a leitura do livro.  

Neide Medeiros Santos - Brasil 
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