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“Percebo a literatura como uma relação com a palavra, com o espaço
e com o tempo”
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DANY WAMBIRE

Fundza, cinco
anos ao serviço
da literatura

É com enorme alegria que lhe apresentamos esta edi-

Memórias do Idai e Poemas e Cartas Ridículas de Amor.

ção da revista Soletras, inteiramente dedicada à editora Fund-

Ao longo dos cinco anos, várias foram as conquistas.

za. A razão desta dedicatória é apenas uma, mas maior: a Fun-

Pequenas, diga-se, mas que abriram espaço para as grandes.

dza celebrou, em Janeiro deste ano, cinco anos de existência.

E uma dessas grandes conquistas, volvidos 5 anos, foi a inau-

Essa existência começou a 16 de Janeiro de 2016,

guração de uma livraria, a única, até ao momento, na cidade

quando Dany Wambire, o também fundador desta revista

da Beira. Mais do que editar livros, a Fundza passou a dispor

Soletras e da Associação Literária Kulemba, decidiu investir o

de um espaço para expor os seus livros e de outras editoras

parco lucro que ganhou pela venda dos seus primeiros livros,

nacionais e estrangeiras.

nomeadamente a “Adubada fecundidade e outros contos” e

Se para celebrar os 5 anos de existência, a Fundza

“O curandeiro contratado pelo meu edil”. Foram 20 mil meti-

inaugurou uma livraria, para inaugurar a livraria, a Fundza

cais investidos na legalização da empresa, esta que viria a ser a

realizou uma feira virtual do livro, na qual foram realizadas

primeira editora a actuar fora da capital moçambicana.

inúmeras actividades. O escritor moçambicano João Paulo

O dinheiro para a edição do primeiro livro da editora ―

Borges Coelho proferiu uma palestra subordinada ao tema

QUEM MANDA NA SELVA: uma viagem pelo Parque Nacional

“Beira como reinvenção literária: uma viagem pelo espaço e

da Gorongosa ― haveria de ser conseguido nesta área de con-

pela memória”. Já Nobre dos Santos, antigo reitor da UniZam-

servação. Dany regressou às origens para buscar as primeiras

beze, Ir. Sebastião Lopes, director do Colégio La Salle, e Carina

forças do projecto, não fosse o pai natural da Gorongosa. Aju-

Lopes, antiga livreira, dissertaram à volta do lugar da livraria

daram-no a obter o dinheiro dois gestores do Parque, cujos

na educação em Moçambique.

nomes tinham as mesmas iniciais: Mateus Muthemba e Ma-

Os problemas e as soluções do mercado editorial mo-

nuel Mutimucuio. Este que viria a ganhar entusiasmo pela lite-

çambicano foram debatidos numa mesa redonda que envol-

ratura, tendo publicado o seu primeiro livro pela Fundza, com

veu os editores Celso Muianga, da Fundação Fernando Leite

um título irónico, VISÃO. A empreitada que Enoque, o prota-

Couto, Sandra Tamele, da Trinta Zero Nove, e Jessemusse Ca-

gonista do romance, passou a ter para tornar conhecida a sua

cinda, da Ethale Publishing. A Literatura infanto-juvenil tam-

associação, foi a mesma que Dany teve para fazer conhecer a

bém foi destaque na feira, tendo havido intervenções de Na-

Fundza pelo país, sobretudo para amealhar dinheiro para pu-

taniel Ngomane, Presidente do Fundo Bibliográfico da Língua

blicar perto de quarenta títulos que fazem parte do catálogo

Portuguesa, Teresa Noronha, editora da Escola Portuguesa

da editora até ao momento.

de Moçambique, e o escritor Mauro Brito. Os três discutiram

Hoje, fazendo uma retrospectiva, a Fundza orgulhase de ter publicado várias vozes novas do mercado editorial

o papel que a Literatura infanto-juvenil tem na formação de
leitores.

moçambicano, particularmente na área infanto-juvenil. Para

Todas essas actividades foram transmitidas na página

o alcance deste feito, uma estratégia tem sido determinante:

da livraria e editora Fundza, no Facebook, mas nós decidimos

a organização de concursos literários. Inúmeras crianças pu-

trazer o retrato escrito da maior parte das actividades nesta

blicaram, em livro, os seus primeiros textos através das três

edição especial, para que o estimado leitor tenha a oportuni-

edições do concurso de redacção de contos tradicionais. Vá-

dade de rever, passo a passo, todos os momentos da celebra-

rios autores publicaram os seus textos através dos concursos

ção dos cinco anos desta editora, que marca a descentralização do mercado editorial e livreiro em Moçambique.
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Fundza, cinco anos

Descentralização do livro e
da literatura

Texto: Elton Pila
Quando o circuito literário parecia circunscrito à ci-

é verdade, não deixa de ser estratégico comercialmente, não

dade de Maputo, a Fundza, a partir da cidade da Beira, foi

é menos verdade que acaba sendo o cumprimento de uma

este abanão enquanto editora. Os cinco anos de existência

“responsabilidade social” aos leitores de todo o tipo, numa al-

já abriram espaço para o surgimento de novos autores e

tura que a Fundza é o único empreendimento do género na

ilustradores. Foi aberta agora a livraria – a única na Beira,

cidade da Beira, depois do encerramento da livraria da Miner-

depois do encerramento da Minerva, uma montra para os

va.

livros da Fundza e de outras editoras.

Antes da livraria, que é este espaço em que o livro se
mostra e se entrega aos leitores; antes da editora que se confi-

O título do primeiro livro publicado ―“Quem manda

guraria nesta plataforma em que os textos ganhariam o cariz

na selva”, de Dany Wambire – já mostrava ao que a Fundza

de livro; há a Kulemba, enquanto Associação Literária, que tem

vinha. Num país com o “mercado editorial” concentrado em

contribuído para o surgimento de novos escritores e leitores,

Maputo, este título não deixa de soar a esta interpelação ao

quer com a SOLETRAS, quer com o Festival do Livro Infantil da

estado das coisas, como que a propor uma redefinição do

Kulemba (FLIK). A editora e a livraria parecem o encerramento

circuito. O género ― infanto-juvenil ― com que a editora se

de um ciclo, mas como Wambire diz, é o prolongamento des-

apresentou era também esta revelação de um nicho editorial

te activismo sempre presente e necessário para quem traba-

que também daria atenção. Mas há mais. “Surgimos com três

lha com leitura, livro e literatura num país que ainda precisa

propósitos: publicar novos autores, impulsionar a literatura in-

de formar leitores.

fanto-juvenil e formar novos leitores” ― Dany Wambire, editor
A Beira literária

e também escritor.
Volvidos cinco anos, entre antologias, livros infanto-ju-

A Fundza é mais um passo para a colocação da Beira

venis, didácticos, romances e ensaios, já foram 35 livros publi-

no mapa editorial. Esta cidade que já nos deu grandes auto-

cados. É a prova de que a editora não era apenas um espas-

res e foi cenário para grandes livros. É só pensar na obra de

mo, mas uma respiração à superfície de um mar de monções

memórias “Ponta Gea”, de João Paulo Borges Coelho, ou no

constantes. “Era o que faltava na região Centro, para os escri-

romance “O Mapeador de Ausências”, o último romance de

tores e leitores de Sofala, Manica, Tete e, quiçá, também para

Mia Couto, também ele nascido na Beira. Para o ensaísta Mar-

as províncias da zona Norte” - Wambire.

tins Mapera, que publicou pela editora “Cinzas de Cão” (2018),

Agora foi aberta a livraria, que não se fecha à Fundza

o surgimento da Fundza é como que a cumprir este caminho

ou à Literatura, há mais editoras, há mais géneros. O que, se

cultural e literário que caracteriza a história da cidade da Beira
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e da província de Sofala, quebrando o que chama de “proto-

Beira em 2018, que também serviu de base para a antologia

colo civilizacional” baseado em Maputo. “É uma reivindicação

de crónicas “Memórias do Idai”, publicada pela Fundza. Apesar

positiva, como que a dizer que o país não é Maputo, as outras

da exposição, ela continua a desenhar sem grandes pressões,

províncias também precisam de ler e de ter acesso ao livro”.

é diversão; é arte, sempre à espera do momento certo. “Não

Ao mesmo tempo que se mostra aos novos leitores,
a Fundza acaba por também ser este espaço para novos au-

sei se todos os artistas são assim”, brinca a mãe, Ermelinda
Maquenze.

tores, num circuito editorial que parece focado nos mesmos

Da gaveta para as estantes das livrarias também se-

“grandes” nomes de sempre. “As grandes editoras estão mais

guiram os trabalhos de Yolanda Ucama, docente da Univer-

preocupadas com grandes autores, grandes obras. Mas os

sidade Pedagógica de Maputo, no Curso de Licenciatura em

grandes autores não surgiram grandes autores”.

Educação de Infância, e também gestora de um Centro Infan-

A Fundza, entende Mapera, veio mostrar que é preciso

til.

começarmos a cultivar também o gosto e as competências

“Vamos brincar a aprender”, um manual de apoio para

dos escritores que têm estado a surgir. “As gerações literárias

crianças em idade pré-escolar, é sua a primeira incursão em

e culturais morrem, mas a morte de uma geração não tem de

livro. “A Fundza veio para nos dar voz”. A primeira edição do

significar a morte da literatura ou da cultura, tem de signifi-

“Vamos brincar a aprender” foi em 2020 e a segunda em 2021,

car a renascença da vida das sociedades, dos estudos épicos

que foi revista e actualizada. “Actualizamos os conteúdos para

e literários”.

ajustar o livro às necessidades do público-alvo e acrescenta-

E os estudos/ensaios têm estado a ser outra aposta
desta editora. Acaba de ser publicada “O horizonte e a escri-

mos conteúdos ligados à educação inclusiva”, o que revela
uma aposta na construção de novos leitores.

ta”, do crítico e ensaísta José dos Remédios, que perscruta 8
Outras vozes, outras estórias

romances de Adelino Timóteo, o que, outra vez, é um recado
ao mercado editorial em que o grosso dos estudos sobre li-

Diogo Araújo Vaz, Eliana Nzualo, Alexandre Dunduro,

teratura moçambicana, mesmo que produzidos por ensaístas

Ben Jone, Pedro Germano, Miguel Ouana, Manuel Mutimu-

moçambicanos, chegam-nos do Brasil, de Portugal ou dos Es-

cuio, Dany Wambire são alguns autores que fazem parte do

tados Unidos da América. Fruto deste caminho que a editora

catálogo da Fundza. Se é verdade que alguns deles já tives-

está a fazer é a parceria com a Universidade Zambeze, que

sem textos publicados, não é menos verdade que a Fundza foi

tem aberto espaço para que as teses dos doutorados em Lín-

esta passagem para a etapa seguinte.

gua, Cultura, Sociedade, ganhem o cariz de livro e se tornem
de fácil acesso para circuitos extra-academia.

Manuel Mutimucuio (n. 1985, Maputo) tem publicado
pela Fundza dois livros. “Visão” (2017) sobre os dilemas das ajudas internacionais em Moçambique e “Moçambique com Z de

Da gaveta ao livro

zarolho” (2018), uma achega aos acordos ortográficos que vão

Cleide Conga, que está a frequentar a nona classe, vai

transformando linguística e culturalmente a língua portugue-

completar 14 anos em Julho. Fala muito pouco, como se os

sa.

desenhos que faz, desde os cinco anos, sempre autodidacta,

Para ele, uma editora como a Fundza, que colocou

dissessem tudo o que ela queria e o que fosse preciso dizer

como prioridade impulsionar novos autores, é, muitas vezes,

sobre eles ou sobre o processo criativo.

“a única oportunidade disponível”.

A mãe conta que sempre foi uma criança sedentária,

A Fundza foi-lhe a primeira experiência, a primeira

entre os bonecos animados vistos na televisão e o ipad em

porta a bater e a primeira porta a ser aberta, ainda que os pla-

que os tentava reproduzir.

nos de publicação sejam anteriores. Ele, que olha o livro como

Quase oito anos volvidos, depois de muitos desenhos

uma pintura rupestre a marcar um tempo para futuras gera-

terem ficado na gaveta, são dela as ilustrações do livro infan-

ções, pensa que estes 5 anos da Fundza provam que Moçam-

to-juvenil de Eliana Nzualo “O elefante Tendai e os primos

bique vai para lá de Maputo.

hipopótamos”; depois seguiu a ilustração “As formigas e o

A Fundza, entende, configura-se neste espaço de

açúcar de dona Leonor”, texto escrito por Miguel Ouana e, re-

acesso ao livro, criando oportunidades que, de outra forma,

centemente, ilustrou “o sapo e o caranguejo”, uma história de

não existiriam, o que abre espaço para o enriquecimento da

Beatriz Naene, publicada numa antologia de contos infantis.

literatura moçambicana. “As gentes de Sofala e de outras pa-

Entre estes trabalhos, ainda participou ― e ficou em primei-

ragens do país têm experiências de vida peculiares e isso se

ro lugar ― de um concurso internacional para meninas, com

traduz numa forma diferente de olhar para o mundo e, por

uma banda desenhada sobre o Idai, o ciclone que devastou

conseguinte, contar estórias”.
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Mercado editorial
moçambicano em perigo de
extinção
Texto: Cremildo da Cruz
A fraca aquisição do livro pelos leitores

nimes em afirmar que a sobrevivência das edi-

pode matar a indústria editorial em Moçambi-

toras do país depende fundamentalmente da

que, defenderam editores entrevistados pela

existência de leitores comprometidos com o

Soletras por ocasião da abertura da Livraria

livro, capazes de comprá-lo e, assim, suportar

Fundza, na cidade da Beira.

toda a cadeia da sua produção e distribuição.

Trata-se de um projecto da Editorial

Sandra Tamele, fundadora da Editora

Fundza, que completou cinco anos de existên-

Trinta Zero Nove e uma das nossas entrevista-

cia no mês de Março de 2021.

das, defendeu que a falta do apoio do público

Nas suas intervenções, os editores en-

leitor periga sobremaneira a vida das editoras,

trevistados pela nossa reportagem foram unâ-

porque “uma editora não pode existir se não
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poder pôr os livros nas mãos dos leitores”, os

dos apontam a colaboração de todos como

quais estariam a ajudar o mercado editorial

a solução para alavancar o mercado editorial

através da compra do livro.

moçambicano. Isso passa necessariamente

“Existe o papel da editora, nós estamos

pelo apoio governamental e pela formação de

a desempenhar esse papel, que é produzir e

leitores – algo que algumas editoras já estão a

trazer o livro, sem a perspectiva de negócio.

levar a cabo.

Portanto, não estamos apenas a pensar na ge-

Sandra Tamele diz que é preciso que

ração de lucro, pensamos na sustentabilidade,

haja um movimento de todos para que as edi-

porque, em algum momento, temos de ali-

toras possam sobreviver e acrescenta que, nes-

mentar as nossas famílias, pagar as contas, que

ta empreitada, é imprescindível o apoio de to-

são muitas”, sublinhou Tamele.

dos, tanto de entidades governamentais, como

No mesmo diapasão está Jessemus-

de agências internacionais e pessoas singula-

se Cacinda, editor da Ethale Publishing, para

res.

quem o futuro das editoras está inteiramen-

“Se o Ministério da Educação resolves-

te ameaçado pela fraca aquisição do livro por

se criar um fundo que vai comprar os livros às

parte de todos os sectores da sociedade. “Hoje

editoras independentes e colocar em todas as

podemos ter editoras que estão a fazer história,

bibliotecas escolares, claro que isso seria um

mas daqui a dois ou três anos, elas não terão

apoio enorme”, exemplificou.

como continuar por falta de sustentabilidade.

Por seu turno, Jessemusse Cacinda la-

Infelizmente, essa é a realidade com a qual

mentou o facto de nunca ter tido algum finan-

operamos”, referiu.

ciamento de dentro de Moçambique, vindo de

Nas palavras de Cacinda, o mercado

instituições do Estado, como forma de incenti-

editorial em Mocambique está num caos, por-

vo à produção do livro. Isso, na sua opinião, não

que nos dias que correm o negócio de venda

é salutar para o mercado livreiro.

de livros é insustentável, pois o principal objec-

“Ao nível do Estado, nunca tivemos um

tivo das editoras não se realiza, o que coloca

financiamento também, por exemplo, de um

toda a produção livresca em iminente extinção.

fundo de cultura ou um fundo que vise apoiar o

“É difícil olhar para o futuro dessa edito-

negócio do livro a desenvolver; nunca tivemos

ra; é por causa disso que eu pessoalmente não

esse apoio”, disse.

consigo prever se daqui a dois anos teremos

No que diz respeito à formação de lei-

a Ethale Publishing a funcionar, por exemplo;

tores, Cacinda referiu que muito já tem sido

não consigo prever isso, porque não estamos a

feito pelas editoras e outras entidades que re-

fazer o principal negócio que é vender livros”,

gularmente promovem debates, seminários e

pressagiou Cacinda.

saraus culturais como forma de levar o público

É imprescindível o apoio de todos

a aderir à leitura. Mas acrescentou que o país

Entretanto, os nossos dois entrevista-

precisa de mais activistas literários assim como
empresários do ramo da literatura.
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Livraria: um importante
incentivo

Texto: Cremildo da Cruz
No quadro das celebrações do 5º aniversário da Editorial Fundza e da abertura oficial
da Livraria Fundza, académicos, editores, jornalistas, professores e leitores estiveram envolvidos numa série de actividades, com destaque para debates, entrevistas e palestras inseridas
numa feira virtual promovida no mês de Março de 2021.
A feira do livro foi realizada exclusivamente online devido aos imperativos da pandemia
da COVID-19.
Debatendo sobre “O lugar da livraria na educação em Moçambique”, Nobre dos Santos,
professor universitário, e Sebastião Lopes, gestor escolar, concordam que a livraria ocupa um
lugar fundamental na formação do homem.
Na sua alocução, Nobre dos Santos frisou que os livros disponibilizados por certa livraria podem e muito bem influenciar uma geração inteira, moldando-lhe o pensamento e dando-lhe conhecimentos úteis para navegar neste mar de incertezas em que vivemos.
“A minha geração esteve muito influenciada por livros marxistas-leninistas. E a nossa
forma de pensar, durante muito tempo, foi nesta linha de marxismo e leninismo, porque os
livros que nos eram fornecidos eram desta linha, e nós líamos esses livros com frequência”,
assegurou Nobre, para acrescentar que é importante que as livrarias actuais invistam mais na
formação de leitores.
Sabe-se que não se realiza o processo de ensino e aprendizagem sem os livros nas suas
variadas formas, pois “o facto de a livraria ser um espaço onde se vendem livros, já sabemos
que a escola vai usar esse espaço como um complemento à sua actividade principal que é de
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ensino e aprendizagem”, destacou.
Nesta ordem de ideias, a nossa fonte recomenda que as livrarias funcionem não só
como um lugar onde as pessoas possam adquirir os livros, mas sobretudo um lugar de busca
de conhecimentos da vida, através da criação de espaços físicos onde os interessados possam
fazer a leitura de diversas obras disponíveis.
“Era bom que a Livraria Fundza conseguisse um espaço onde as pessoas não se preocupassem apenas em comprar livros, mas também, em ler livros. Ou seja, disponibilizar livros,
obras para a leitura”, sugeriu.
Esta opinião é partilhada por Sebastião Lopes, que, entretanto, aponta a dificuldade
que tem como gestor de uma escola privada de encontrar livros para comprar e utilizá-los
como complemento do currículo escolar. Ele narra que enfrentou dificuldades enormes há
três anos quando circulou pela cidade à procura de livros da literatura infanto-juvenil exigidos
pela sua instituição como parte fundamental para despertar o interesse pela leitura por parte
dos alunos das classes iniciais.
“E eu tive bastante dificuldade, enquanto estrangeiro, quando fiz uma busca pela literatura infanto-juvenil africana. Eu tive dificuldades, porque aqui no Colégio La Sale Beira, nós
já queríamos, desde a primeira classe, fazer esse estímulo; que o aluno tivesse contacto com
o livro, saboreasse-o, como foi falado aqui há pouco, que a livraria seja um espaço não só da
compra, mas de conhecimento”, explicou.
Lopes também lembrou que a aquisição de um livro não pode ser encarada como um
gasto, mas um investimento na educação de todas as camadas sociais, desde as mais jovens
às adultas, pois a livraria deve servir para despertar a curiosidade e a vontade de aprender mais
sobre o mundo, visto que, segundo a nossa fonte, é a partir da leitura que se consegue comunicar, expressar, imaginar e criar.
Nesse aspecto, Nobre dos Santos salientou que a Fundza já tem vindo a realizar trabalhos do género, como feira de livros, concursos de leitura e escrita, teatros, entre outras actividades que visam a formação de leitores, na cidade da Beira e não só.
Ainda no que diz respeito à formação de leitores, as nossas fontes destacaram que é
importante que as livrarias procurem trazer ao público livros com relevância para a formação
geral assim como para a formação específica, nomeadamente aqueles que respondem à exigência do currículo escolar em vigor.
“Não é só vender livro, é preciso saber se o livro que está a ser vendido corresponde ou
não àquilo que é a exigência do currículo”, recomendou Nobre.
Refira-se que a Livraria Fundza, inaugurada no dia 3 de Março do corrente ano, por
ocasião dos cinco anos de existência da editora com o mesmo nome, é a primeira do género a
operar ao nível da cidade da Beira.
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Fotos:
Eduardo
Martins

“Percebo a literatura como uma relação com
a palavra, com o espaço e com o tempo”
No dia 3 de Março, nós, Editora Fundza, inauguramos a única livraria da Cidade da Beira. A abertura, na verdade, foi uma das maneiras que encontramos para celebrar os cinco anos de existência da nossa editora. Para tornar as festividades mais abrangentes, organizamos uma feira do
livro online com autores. Entre eles, João Paulo Borges Coelho, escritor, cuja infância foi passada
na Beira, o lugar onde nascemos e vivemos. A seguir, apresentamos a entrevista resumida, feita
pelo jornalista José dos Remédios ao autor de Ponta-gea.
João Paulo, seja bem-vindo a esta

é que nós temos, de um lugar de pertença. Lá

conversa proporcionada pela Fundza, através

vivi entre 60 e 73, mas tenho uma relação estra-

do editor Dany Wambire. A primeira pergun-

nha com a cidade, não conheço a Beira actual

ta que coloco é: como é que, na qualidade de

ao detalhe, pois eu fiquei quase 40 anos sem

autor, pensa na Cidade da Beira, enquanto

a visitar. Só fui à Beira em 2017, aproveitando o

espaço literário?

pretexto da apresentação do meu livro Ponta-

Primeiro, faço a devida vénia a este

gea.

gesto ousado que é abrir uma livraria numa
A Beira, para si, é um lugar de ficção.

altura complicada, não só pela pandemia, mas

E a infância lá vivida?

também complicada em termos gerais ao nível
do livro, da literatura e da ficção. Eu percebo a

A infância é sempre um lugar de ficção,

Beira como um território literário e tenho uma

boa ou má, é sempre um lugar que nos alimen-

relação muito intensa do ponto de vista emo-

ta uma imaginação ficcional pela vida fora. De-

cional com a cidade. É aquilo que se chama, se

pois, tenho esse embate com a Beira, já numa
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lugar concreto?

idade bastante madura. Portanto, é um lugar
estranho e a estranheza é o lugar da literatu-

Foi um exercício das geografias da me-

ra. A literatura não é um lugar onde entramos

mória. Depois que voltei para lá, outro tipo de

acomodados, a literatura é um lugar onde en-

estranheza, que é reconhecer os espaços. Ain-

tramos inseguros e intrigados, querendo ques-

da hoje, por acaso, estava a ler uma passagem

tionar e querendo construir alguma coisa.

do livro Austerlitz, de Sebald, em que a personagem principal retorna também aos lugares

Escreveu Ponta-gea sem revisitar o

de infância. O curioso dessa coincidência é que,

bairro fisicamente…

a partir de certa altura, se impõe a questão tão

Quis escrever antes de regressar à Beira

absurda de a personagem não se lembrar do

exactamente por isso, para que não se transfor-

lugar e a sensação de que o lugar se lembrava

masse em lugar estranho da memória e tanto

dela. Essa experiência eu tive quando retornei

da realidade. A Beira que eu deixei na infância

à Beira.

era um lugar muito compartimentado, um lugar muito racializado, um lugar muito colonial,

A Cidade da Beira foi afectada, recen-

mas que, ao mesmo tempo, atribuía caracte-

temente, pelo Idai, pelo Eloise e por outras

rísticas específicas aos seus habitantes. Tinha

tempestades que têm causado dor e luto…

uma geografia muito própria.

E agora também o desaparecimento do Presidente do Município. Portanto, um

E agora?

conjunto de maldições, razão para dizermos

Uma dessas coisas mais curiosas que

que temos que ir ao médico perguntar o que

eu verifiquei, que é um sinal da democracia dos

se passa, fazer consultas e fazer perguntas. De

tempos, é que os bairros estão, de alguma ma-

facto, imagino que são tempos muito difíceis.

neira, reintegrados num mesmo espaço. Não
há tanta diferença entre Chipangara, Ponta-

A literatura pode ser aqui chamada

Gea, Esturro e Maquinino. Obviamente, é tudo

para nos dar esperança ou alguma utopia em

um mesmo espaço e recria-se, digamos, uma

relação a essas intempéries?

outra divisão num centro de periferia de uma

Sim, mas temos que olhar para um

nova natureza.

aspecto, com dois sentidos. Por um lado, a literatura ajuda-nos a ver o mundo, a imaginar

Como a semente literária, no seu

o mundo, a pensar o mundo, mas não é uma

caso, germina na cidade da Beira?

arma poderosa. É, aliás, até uma arma mui-

Germina, talvez, a partir dessa inquie-

to frágil. A Beira e o país vivem cercados de

tação, a partir dessa coisa não explicada com

infortúnios, não da pandemia, mas doutros

o lugar. Eu percebo a literatura como uma re-

tipos de infortúnios. Em geral, é como se nós

lação não só com a palavra, mas uma relação

estivéssemos a recuar, e é bom dizer isso, não

com o espaço e o com o tempo. O espaço, a

vamos alimentar falsos optimismos. Nós vi-

geografia dos lugares é fundamental. Não con-

vemos tempos muito difíceis e eu penso que

sigo escrever sem imaginar um espaço e não

a maneira mais eficaz de vencer isso é com

consigo escrever sem intercalar o tempo. São

educação, mas uma educação empenhada.

os dois vectores.

Por outro lado, a literatura ajuda-nos a pensar
os problemas da Beira e traz uma coisa mui-

Além de Ponta-gea, escreveu As visi-

to importante, que é a abertura para o mundo,

tas do Dr. Valdez. O procedimento foi o mes-

que é para não ficarmos com a ideia de que

mo, com um regresso, uma viagem pela me-

nos vamos fechar sobre os nossos problemas.

mória, pelo espaço, sem precisar de ir àquele

A Beira é um ponto de onde se olha o mundo
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e a literatura ajuda muito para olhar o mundo.

ra, que havia cheias periódicas. Era quase um

Penso que houve um tempo do nacionalismo,

momento de festa, que não tínhamos que ir à

digo já que tenho muita reserva com o nacio-

escola. As cheias são visuais para as televisões,

nalismo, acredito mais na humanidade, do que

para a comunicação, matam gente, destroem

Et quas eos inumquam
volorem sam. Humquam
culturas, mas as secas são muito mais insidiovolorem sam. Ximolum
sas, são lentas, e não são tão gráficas. Pode-se
nostios siminus parum
filmar um chão recortado, mas matam muito,
volorro tem qui nus
matam muita gente. As cheias, num certo senconsenis ipsum que in
tido, renovam e é nesse sentido que eu olho
culparc.

nos pequenos grupos. Agora é um tempo de
pensarmos mais vasto, de não nos pensarmos
a nós como diferentes dos outros, mas nos pensarmos a nós nos mundos dos outros. A literatura também permite essa abertura.

com a reacção da Beira. Portanto, a cheia é
Uma livraria pode contribuir para

uma desgraça, mas é uma promessa também

essa abertura?

de reactivação da vida.

E essa livraria [Fundza] pode ter um pa-

Cada livro seu serviu também de um

pel magnifico, colocando livros sobre a Beira,

pretexto para ir deixar esses fragmentos que

mas também livros sobre o mundo de forma

podem nos ajudar a reflectir o mundo que

que os jovens e os leitores que estão na Beira

temos, e o mundo que estamos a destruir ou

possam ter acesso ao que se faz e ao que se fez

que podemos reconstruir?

em todo o mundo. Essa é a magia da literatura:

Num certo sentido, sim. Eu não acredi-

abrir horizontes, abrir espaços.

to na literatura de mensagens, acredito na literatura como experiência e como experiência

Quando tivemos o Idai e o Eloise,

partilhada. Ou seja, quando nós escrevemos,

uma das coisas de que me recordei foi um

nós não estamos, pelo menos na minha manei-

livro seu, Água, que tem algum paralelismo

ra de ver, a dar mensagens ou lições ao outro.

com o que se passou na cidade. Por um lado,

Nós estamos a fazer as nossas próprias inter-

no princípio da história, nós temos a seca e,

rogações, as interrogações que consideramos

por outro, lá para o fim da história, temos as

importantes, estamos a reflectir, estamos a

cheias. O que o motivou a produzir essa his-

descobrir tanto dentro como fora, porque des-

tória que parece ser uma profecia?

cobrir fora transforma o nosso interior. Ao expor

A instabilidade climática está em toda

em livro essa experiência, estamos a partilhar

a parte, mas nós temos uma instabilidade par-

com o outro de forma que ao ler, não recebe

ticular. Lembro-me, quando era miúdo, na Bei-

uma mensagem fechada, mas inquietações
que interpreta à sua maneira.
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Literatura infantil é a base
da formação do homem

Texto: Cremildo da Cruz
A literatura desempenha um papel mui-

são de valores, primeiro, através da tradição oral

to importante na formação de crianças, jovens e

e, mais tarde, de forma escrita. Ela vem acom-

adultos do futuro, através da transmissão de valo-

panhando a história da humanidade desde os

res morais, sociais e culturais contidos nos contos

primórdios.

e noutras formas de expressão literária.

Para o académico, a literatura, feita de

Esta é a constatação dos painelistas de

forma oral ou escrita, ajuda sobremaneira na for-

um debate público realizado de forma virtual

mação da criança, na sua socialização em geral,

através das plataformas digitais por ocasião da

na distinção entre o bem e o mal, na aquisição do

abertura da Livraria Fundza, na cidade da Beira,

respeito, solidariedade, convivência pacífica com

no mês de Março do corrente ano, no quadro das

o outro, entre outros ideais.

comemorações do 5º aniversário da editora com o
mesmo nome.

“Primeiro aspecto para abrir esse debate à
volta da literatura infantil, para dizer que ela existe

Subordinado ao tema “Literatura Infanto-

desde a as primeiras sociedades humanas, é mes-

juvenil: o caminho para a formação de leitores?”,

mo importante para a formação da criança, na

o debate juntou virtualmente escritores, professo-

sua socialização, a sua aprendizagem, reconhecer

res e activistas culturais que promovem a leitura

o bem e o mal, o bom, aprender o respeito, etc.;

no seio da camada infantil e juvenil no país.

ela aparece primeiro através de histórias”, expli-

Nataniel Ngomane, professor universitá-

cou Ngomane.

rio e Presidente do Fundo Bibliográfico da Língua

À vista disso, o nosso interlocutor entende

Portuguesa, um dos convidados ao debate, come-

que é fundamental que as crianças se familiari-

çou por defender que a literatura está presente

zem com a literatura desde cedo, visto que só as-

nas sociedades humanas desde a sua criação aos

sim é que estarão prontas para a aprendizagem

dias que correm, servindo de meio de transmis-
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de todos os outros aspectos da vida quotidiana.

entende que as histórias tradicionais recolhidas e edita-

“Quanto mas cedo iniciarmos isso, melhor ainda;

das pela Fundza são de extrema importância social, mas

ensinar as nossas crianças a ouvir e interpretar histórias

é importante que elas “sejam de alguma forma atualiza-

é uma forma de ler sem ter o texto fixo; ensinar as nossas

das, no sentido de que esses valores tenham a ver com a

crianças a ouvir histórias variadas obviamente cria condi-

vida quotidiana das pessoas”.

ções próprias e melhora a capacidade de processamen-

A nossa fonte acrescentou que a Fundza tem

to de informação. Assim, ela estará num nível bastante

sido um grande dinamizador da leitura não só na Beira,

elevado e suficiente para responder à própria escola”,

como em todo o país, cumprindo também a função de

salientou.

descentralização de instituições apenas presentes na ca-

Deste modo, compreende-se que a literatura não

pital do país, na edição de livros bem como na divulgação

é só uma forma de entretenimento, de ocupação dos

da literatura moçambicana dentro e fora do país.

tempos livres ou de diversão, mas um modo significativo

Nesse aspecto, Ngomane recomendou que é

de aprendizagem.

preciso ter em conta as crianças residentes em locais dis-

Entretanto, Teresa Noronha, da Escola Portugue-

tantes dos centros urbanos no processo de produção e

sa de Maputo, apontou que é necessário que o processo

distribuição de livros.

da promoção da leitura e do livro passe pelo retorno à

“Elas devem ter acesso a esse livro escrito e esta-

oralidade, ou seja, devolver a escrita à sua procedência,

belecer a sua relação afetiva e íntima com a escrita; saber

nomeadamente através do teatro e da narração.

ler e saber processar informação a partir da leitura. É um

“Assim, estas crianças vão querer de alguma ma-

desafio muito grande. Temos que continuar a trabalhar

neira ter o livro, pois isso vai despoletar o seu interesse

não apenas para produzir livros infanto-juvenis, mas para

pela riqueza das imagens, da musicalidade – elas vão

trazer para Moçambique livros infanto-juvenis em língua

querer ir ao encontro dos livros que contenham as histó-

portuguesa”, indicou.

rias que ouviram ou assistiram”, sugeriu.

Já Mauro Brito afirmou que é preciso realizar
uma intervencão colectiva em toda a cadeia porque o

O papel da Fundza na promoção da leitura

problema é grande, não podendo ser resolvido por um

Durante o debate, os painelistas não deixaram de

actor da cadeia do livro apenas.

destacar o papel que a Editorial Fundza, em parceria com

“Eu, como escritor, tenho minhas limitações. As-

a Associação Kulemba, também com sede na Beira, de-

sim como, as distribuidoras e as editoras, as livrarias têm

sempenha na formação de leitores, nomeadamente por

as suas limitações. É preciso um diálogo mais a fundo,

meio de promoção de concursos de leitura e de recolha

uma intervenção mais colectiva, porque o problema não

de contos tradicionais, produção de antologias de contos

é solucionado apenas pelo autor, ou apenas pela distri-

escritos por crianças, promoção de debates, seminários e

buidora, ou apenas pela editora. Tem que se partir do

saraus culturais.

colectivo, é preciso buscar parcerias, é preciso formar lei-

No que tange à formação de leitores, Noronha

tores”, concluiu.
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Kulemba organiza 4ª Edição do FLIK
A Associação Kulemba organiza, de 16 a 20 de Junho, a quarta edição do
Festival do Livro Infantil da Kulemba – FLIK 2021. O evento é online e será
transmitido a partir da cidade da Beira.
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Esta edição, que tem como patrono o escritor Mia Couto, vai reunir num
mesmo espaço autores de toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), havendo já autores confirmados, nomeadamente, Dama do Bling (Moçambique), Eliana Silva (Portugal), Ninfa Perreiras (Brasil) e Natacha Magalhães
(Cabo Verde).
Conversas entre escritores e leitores, lançamento de livros, actuações artísticas e concursos são as principais actividades previstas no festival.
Para interacção online com escritores, as escolas deverão inscrever os
seus alunos, podendo estes antes adquirir livros do escritor com o qual vão interagir, para que a conversa possa ser produtiva.
Em relação aos concursos, estão previstos três, designadamente, Concurso Literário, Concurso de Declamação de Poesia e Concurso de Ilustração, os quais
serão presididos por Mia Couto, Ana Magaia e Mauro Manhiça, respectivamente.
Podem participar nestes concursos alunos do ensino primário e secundário de
Moçambique
Dos três concursos, espera-se pela publicação de um livro com os melhores contos, de um livro infantil com as melhores ilustrações e da gravação de um
CD com as melhores declamações.
A realização do FLIK 2021 conta com apoio do Camões – Centro Cultural
Português na Beira, Fundação Fernando Leite Couto, Parque Nacional da Gorongosa, Universidade Zambeze, Editora Fundza, entre outros.
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Só - nunca, enquanto
houver – letras
Texto: Venâncio Calisto
bilidade, distribuição e descentralização do livro.

“O que faz andar a estrada?

Se de um lado a revista Soletras serve de ágora,

É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva.
É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro”.

ou seja, da grande assembleia de troca de ideias e projec-

(Fala de Tuahir), em “Terra sonâmbula”, São Paulo: Companhia das Letras,

ção do futuro, a associação Kulemba e a editora Fundza,

2007.)

também dirigidas pelo Dany Wambire têm a missão de
ser o sopro que lhes empresta (as ideias) corpo e movimento. E assim tem sido há meia dúzia de anos.

Há poucos dias, na véspera do anúncio de mais
um confinamento em Portugal, tombado novamente

Em 2017, a Kulemba lançou o FLIK, então primei-

no flagelo da pandemia, encontrei no meu velho baú de

ro e único festival de literatura infanto-juvenil do país e a

documentos digitais uma cópia da revista Soletras, de

Fundza, a cada ano que passa tem-se consolidado como

Dezembro de 2015. Trata-se da 24ª edição do mais im-

a maior e a mais criativa e inclusiva editora da zona cen-

portante magazine de literatura produzida na cidade da

tro e norte do país, com uma média de mais de dez pu-

Beira e dirigida pelo Dany Wambire, escritor, editor e um

blicações por ano.
No entanto, a meio a todas essas conquistas a in-

dos mais sagazes activistas culturais do país.
A minha releitura desta já longínqua edição da

satisfação e o compromisso em fazer mais e melhor con-

Soletras vem à propósito da celebração do sexto aniver-

tinuam a nortear as acções e os pensamentos do Dany

sário deste periódico das letras moçambicanas, que des-

Wambire e dos seus parceiros. E graças ao seu trabalho

de o seu surgimento vive do compromisso com a promo-

abnegado está prevista para breve a inauguração da li-

ção e divulgação dos novos escritores, sem ressalvas em

vraria e sede da editora Fundza na cidade da Beira.
É sem dúvidas uma grande conquista para todos

apontar o dedo à ferida sempre que necessário, com vista

nós, um acto inédito, singular e deveras inspirador para

a inventar-lhe a aspirina.
Nesta edição, em particular, a Soletras propõe-

os demais editores e promotores do livro no país, que há

nos um sumário, que curiosamente já alertava para os

anos se debatem com a falta de apoios financeiros e ins-

problemas de transparência e de conflitos de interes-

titucionais para os seus projectos.

ses de que enfermam os nossos prémios literários. O

O principal apoio do Dany Wambire é a sua ines-

“Prémio BCI” atribui-se sem regulamento? Assim vinha

gotável força de vontade aliada à crença de que é possí-

no topo do sumário. Uma pedra em queda livre sobre o

vel inventar a chuva no deserto.
Identifico-me com cada momento deste per-

charco do silêncio.
Pois é, Dany, uma revista literária faz-se com fron-

curso. Conheço as mazelas e as angústias de que é feito

talidade, com martelo e escopro. Só assim se pode derru-

o sorriso contagiante do Dany Wambire. Partilhamos a

bar o muro das conveniências, do absurdo convertido em

mesma umbrela de sonhos e em meio às intempéries e

normalidade. E assim foi durante estes seis anos.

as armadilhas do meio cultural caminhamos lado-a-la-

No editorial desta edição Dany Wambire convo-

do, olhos fixos no futuro. E agora que escrevo sobre isto

ca-nos a pensar a literatura moçambicana: pesar-lhe os

assalta-me à cabeça a memória das batalhas que jun-

constrangimentos, os desafios e as oportunidades, não

tos travámos e vencemos, sempre na mesma trincheira,

sob um ponto de vista paternalista ou de quem se viciou

sempre a mesma meta: fazer da poesia uma arma contra

na moda das queixinhas, mas de quem está engajado

a desolação.

em contribuir com o aprimoramento das estratégias de

Venâncio Calisto

formação de leitores, financiamento das editoras, acessi-

Sintra, 17 de Janeiro de 2021
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O Horizonte e a Escrita de José dos Remédios

Texto: Jorge Ferrão

“O romancista não é nem um historiador, nem um profeta: é um explorador da
existência”, Milan Kundera

Adelino Timóteo Zuca, o cronista da vida
Tomei conhecimento que José
dos Remédios lançaria a obra O Horizonte e a escrita, abordando oito (8) livros
publicados por Adelino Timóteo. Este último já palmilhou a picada dos imortais.
Convenhamos, ambos, desfrutam dessa
nobreza que consiste em sermos felizes
e superiores ao que éramos antes.
Adelino Timóteo Zuca. Longe de
mim qualquer pretensão de atrapalhar
o leitor. Zuca é nome de família. Timóteo
também é de família, porém, coreogra-

Sempre o
achei um
cidadão comprometido,
que não sabe
fingir, nem
se esgota em
temáticas da
actualidade
e desse passado sempre
presente.

sicamente – nem importa, pois, as oportunidades ainda não proporcionaram –
imagino alguém que tenha mais de dois
metros de altura, peso de fazer inveja,
cabeça fresca e atenta. Daqueles jovens
do Macurungo que merecem respeito,
pela veia contestatária. Sempre o achei
um cidadão comprometido, que não
sabe fingir, nem se esgota em temáticas
da actualidade e desse passado sempre
presente. Conheço a sua obra. Aliás, prosélita e vertical. Assumo que ele se dedica de corpo e alma naquilo que faz.
Deve ser obcecado naquilo que melhor
sabe fazer. Vou lendo e adivinhando seu
carácter, por vezes, revelando alguma
fúria, outras, profunda infelicidade, desamparo, perdição, mas, acima de tudo,

ficamente, artístico, imutável e de fácil

total dificuldade em se resignar às omis-

memorização. Tive a oportunidade de

sões, displicência e ao próprio destino.

ler e reler algumas das suas obras, ele
que é irmão gémeo, de uma família de
quatro irmãos e engravidado de prémios nacionais e internacionais, pela
sua criatividade. Nós, os de Macurungo,
Mulungu, Nação Pária, Apocalipse dos
predadores, Os oito maridos de dona
Luiza Michaela da Cruz e Cemitério dos
pássaros. Desconsegui, por alguma razão, os restantes. Dificilmente os encontros à venda.
Adelino Timóteo. Falo desse irreverente, audacioso, ousado escritor que
tanto orgulha a nova fornalha de escritores do pós-independência. Ele nos recorda que vivemos todos sob o mesmo
céu, porém, nem todos com o mesmo
horizonte. Apesar de não o conhecer fi-

Os alicerces da narrativa em

Falo desse
irreverente,
audacioso,
ousado escritor que
tanto orgulha a nova
fornalha de
escritores do
pós-independência.
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Adelino Timóteo se confundem com
esse espólio que teima não desvalorizar
o passado recente. Adelino se confunde
entre o pintor de quadros e o de palavras. Alguém que bebeu talentos, virtudes, manias, mas que não se liberta
de vaidades positivas. Como diz Marcelo Panguana, em Conversas do fim do
mundo, “se quisermos aflorar um pouco
a biografia do Adelino, facilmente, poderemos constatar que é uma espécie
de motorista de longo curso, plural na
forma como se identifica com a literatura, a pintura, o jornalismo e a arte de
saber viver, isto é, de saber ser e estar”.
Concordo, até que este interven-

Os horizontes de José dos Remédios

tivo escritor tem essa enorme coragem e capacidade que
o tornam peculiar, embrenhando-se, de forma extraordi-

Com agradável surpresa, recebi das mãos de José

nária e criativa na radiografia do seu país, detectando os

dos Remédios um exemplar do livro O horizonte e a es-

seus males, o que nos apoquenta, mas principalmente,

crita ainda com cheiro de pão quente, à semelhança do

sugerindo as terapias, no exorcizar de fantasmas, no ex-

pão que motivou e inspirou escritores e poetas, como Su-

purgar de preconceitos e verdades atiradas para baixo do

leiman Cassamo, no seu livro O regresso do morto. Esse

tapete. Ele procura o melhor em cada uma, e em todas às

pão que alimentou “Laurinda, tu vai mbunhar”. O pão e a

pátrias.

escrita caminham lado a lado. Alimentando os mendigos
Adelino Timóteo revela uma paixão irreparável e

das leituras, os espíritos dos sedentos. Tamanha genero-

indiscutível sobre a religião. Essa relação entre a fé em

sidade teria um preço. Conversamos sobre o lançamento

Deus e os espíritos dos antepassados. Revendo a crónica

e a possibilidade de dizer duas palavras. Essas tarefas dos

dedicada à sua Mãe, Maria Elisa Timóteo Zuca, redescobri

iluminados Gilberto Matusse, Teresa Manjate, Almiro Lobo

essa ligação intrínseca sobre à reivindicação dos valores

e outros.

africanos assentes na tradição africana. Ele faz alusão,

Em meio da pandemia, dos desafectos, deste

intermitente, entre o cristianismo e o património cultu-

mundo que se cansou de todos nós, logo pensei nessa

ral, imaterial africano, que nós adoramos designar como

imagem discursiva intervencionista e inconformada que

superstição. Os seus romances desaguam, deliberada ou

acima referi, nesse intrincado universo das nossas debili-

sem intenção, nesses curandeiros que lidam com obuses

dades, no revisitar desta cultura e seus devaneios. Pensei

e estabelecem contactos entre vivos e antepassados. Es-

nos horizontes dos nossos horizontes sombrios, desgarra-

tes personagens que acrescentam valor ao imaginário as-

dos e já sem brilho.

sociado às crenças tradicionais.

O horizonte e a escrita pareceu-me, logo no come-

A escrita de Adelino Timóteo torna evidente essa

ço, esplêndido e, esteticamente, fascinante. Fez-me recor-

preocupação pelo ser feminino, colocando as persona-

dar aquele provérbio que dizia, os homens são como os li-

gens femininas no centro da narrativa, nessa tentativa de

vros, devemos tomá-los pelo seu valor e não pelo aspecto.

veicular cenários catárticos, como refere José dos Remé-

Eu tomei este livro, nessa dupla dimensão. Uma reflexão e

dios, que elevem a imagem da mulher. Assim, não admira

crítica amadurecida, descomprometida, e isenta de alie-

essa importância que dá a virgindade, como esse símbolo

nações. Uma edição criativa e pouco convencional.

de pureza, maculando-a, ao mesmo tempo que tem a trai-

Concordamos todos que, na narrativa, predomi-

ção como algo muito comum. A violência doméstica está

nam duas dimensões essenciais. A primeira, atinente a

presente em Adelino Timóteo.

cronologia dos eventos, e a segunda, cristalizada no tem-

Este autor ou o senhor das “narrativas timoteanas”

po do discurso. Assim, tem sido a literatura moçambica-

fez uma revelação fascinante. Escreve, compulsivamente,

na. Abundante, fugaz, soberba, em alguns momentos,

escreve oito horas por dia, como se o mundo precisasse

escassa, melindrosa, menos conseguida, em outros, po-

de suas palavras para carburar e oxigenar às almas. A sua

rém, dinâmica e versátil. Repleta, agora, de novos autores

narrativa tem um percursor, Heliodoro Baptista. Adelino

criativos e interventivas editoras, mais reconhecidas inter-

se transfigurou como fiel discípulo. Heliodoro Baptista,

nacionalmente, espaços de língua portuguesa, o que con-

saudoso e incontornável poeta, quebrou silêncios, fez gre-

fere e traduz outra qualidade, postura e um nicho de mer-

ves de fome e atrapalhou o poder instituído, com o livro

cado mais apetecido e desdobrável. Porém, esta literatura

Nós joelhos do silêncio. Quanta falta deve fazer a nova ge-

carece de análise crítica.

ração de escribas.

Carecemos de críticos apaixonados, incisivos e

Quem sai aos seus não degenera, assim dizia um

descomprometidos. Fazem falta esses advogados literá-

velho provérbio. Adelino Timóteo, então, tem esse espelho

rios. Aqueles cuja missão confere uma outra dimensão e

como referência. Ficou bem mais fácil revê-lo e entender

pujança a escrita. Os ditos que, no universo da literatura

sua trajectória. Qualquer um deles tem o mérito de tentar,

produzida, revelam as debilidades, os exageros, os con-

sempre, corrigir a vida ou o destino. Assim são os ousados

tornos de obras mais elaboradas e estruturadas. A crítica

escribas que repudiam a ementa, não vivem de clichés e

literária, não importam as épocas e os períodos históricos,

detestam o que lhes é colocado como verdade absoluta.

transportam consigo essa missão transformativa, desta-

Libertaram-se das amarras maquiavélicas usadas pelos

pam méritos duvidosos, recolocam as verdades na me-

fascínios do populismo barato.

ritocracia e a relevância do rigor. Por carecer destes atributos, igualmente, me distancio dessa função e missão.
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Relendo a crítica do
José dos Remédios, recordeime da passagem que descrevia a travessia ao Mediterrâneo, do romance A virgem da
Babilónia. Impressiona essa
articulação.

Em José dos
Remédios
vejo uma promessa para
Moçambique,
que merece
encorajamento e espaço.
Nessa pesquisa e no
esgravatar de
Este autor
que agora
devo assumir
como promessa confirmada para
a literatura
e jornalismo
deste país,
evidencia o
que já sabemos faz tempo.

Evito que esses laços afectivos e a pro-

paciência de ouvires, fazendo uma leitu-

ximidade atrapalhem leituras correctas,

ra fielmente retractada, resignificando

me afastem de juízos de valor, olhares

as metáforas, acantonando as sombras

precipitados, enfim, conclusões menos

desse passado que jamais pode ser pre-

justas e conseguidas.

sente, rebuscando esses alicerces de

Em José dos Remédios vejo

um olhar apaixonado pelo país e pelo

uma promessa para Moçambique, que

seu povo, muito para além das nuvens

merece encorajamento e espaço. Nessa

negras que, misteriosamente, habitam

pesquisa e no esgravatar de argumen-

em suas entranhas.

tos literários. Este autor que agora devo

Relendo a crítica do José dos Re-

assumir como promessa confirmada

médios, recordei-me da passagem que

para a literatura e jornalismo deste país,

descrevia a travessia ao Mediterrâneo,

evidencia o que já sabemos faz tempo.

do romance A virgem da Babilónia. Im-

Aliás, ele se socorre e recorre a Yves Reu-

pressiona essa articulação. Impressiona

ter (1996) quando argumenta que toda

essa travessia do Egipto até a cidade da

a história é história das personagens,

Beira, passando pelo deserto, pela So-

ainda que a manipulação dos eventos

mália, Sudão, Tanzânia e etc. A travessia

caiba ao narrador. Enredo e persona-

que faz o país desaparecer. A Nação ser-

gens exprimem, ligados, os intuitos do

ve-se de amuleto que lhe permite cami-

romance, os significados e valores que o

nhar mais de 10 km em meia hora. Aqui

animam. Complementa António Cândi-

as analogias aos nossos emigrantes que

do et al. (1995).

caminham mais de mil quilómetros no

José dos Remédios, abastecido
e munido de algum traquejo e tarimba

percurso Moçambique e a África do Sul.
Quais serão os novos amuletos?

na arte, literatura e dramaturgia, nasceu

Adelino Timóteo e José dos Re-

presenteado de múltiplos talentos. Faz

médios se vestem de preocupações li-

de tudo um pouco. Desse pouco, quase

terárias que mexem com o tecido social

tudo. Possui inúmeros ensaios publica-

moçambicano. Usam recursos alegó-

dos na imprensa. Neste livro, O horizon-

ricos, umas vezes irónicos e outros sar-

te e a escrita, se aventurou na espinhosa

cásticos, para rever essa realidade con-

missão de rever criticamente Adelino

taminada. No final, eles, nem por isso,

Timóteo. Antes, fez o mesmo, com um

são autores de histórias com desfechos

ensaio sobre a poesia, complexa poesia,

emocionantes e fascinantes, nem com

de Noémia de Sousa.

final feliz de encher a alma e conto de

Mergulhou, livre de qualquer

fadas. Por sinal, até são melancólicos,

enfermidade, na análise narrativa de Ti-

porém, preparados para um novo reco-

móteo. Teve essa equilibrada missão de

meço. Assim, são as pessoas que acre-

rever este “cronista da vida” com uma

ditam e nós acreditamos nesta nova
geração. (X)
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Mussa
Texto: Manuel Mutimucuio

“Vais ter de ir dirigir as nossas operações na Goron-

Recebeu o resto das instruções e, com sede de

gosa”. Pausou para deixar tempo suficiente para a infor-

aprendiz, foi ao carro que, há pouco, lhe fora alocado. Era

mação decantar.

importante preparar o automóvel para a viagem que ini-

“Perdemos contacto com o nosso homem. É pos-

ciaria no segredo da madrugada do dia seguinte. Já sozin-

sível que esteja preso ou...”. Ambos sabiam qual era a al-

ho, na longa caminhada entre o contentor pré-fabricado

ternativa, mas era um bocado irresponsável dizê-la, não

que servia de escritório para o chefe e o estaleiro abando-

fossem as palavras capazes de dar vida a meros medos e

nado ― agora improvisado como terminal do espólio que

desejos.

dava corpo ao negócio que o empregava ― aligeirou o
semblante ora adoptado na reunião e deixou-se consum-

“Ficas responsável pelo Bucuta e Maurício. Eles

ir, sem reservas, pela alegria da promoção. Quando viu o

não se podem governar”.
A oportunidade de trabalhar no teatro de oper-

dito carro entrou no sétimo céu. Era exactamente a Toyota

ações era uma ambição longa de carreira. Apesar de ter

Hilux que João usava para cima e para baixo, de segunda

sido preparado num curso de instrução militar, nunca

a domingo.

tinha usado uma arma no mundo real e a noção de risco

O carro cheirava a lavado. Desconfiado do apa-

fascinava-lhe bastante. Assumindo que um bom soldado

rente estado imaculado da viatura, inspeccionou-lhe o

em circunstâncias similares seria estóico, esforçou-se por

exterior, passando a mão sobre a chaparia, na tentativa

reprimir qualquer demonstração de emoção. Ainda assim,

de encontrar vícios imputáveis ao sonso do João. Jurou

se lhe estava a ser confiada uma responsabilidade de lid-

para a sua própria consciência que não era de propósi-

erança, pareceu-lhe adequado começar a comportar-se

to, mas odiava-o cada vez mais. O tipo era tão narcisista

como tal e procurou obter detalhes sobre a missão.

ao ponto de tomar o carro do serviço como propriedade
individual: uma volta, água e sabão; um buraco, 10km/h.

“E o João?” Sem qualquer resposta, ofereceu uma

Cuspiu, o mais próximo possível do carro, a cólera que lhe

sugestão.
“Está preso, não é?” Era inconcebível que João

atravessava os intestinos e sentou-se ao volante, decidido

estivesse em liberdade e não tivesse sido ele o escolhido.

a mostrar como se usa coisa de dono. O que havia de se

Não era segredo para ninguém que João era o preferido

seguir era mensagem clara e inequívoca para o cabrão do

do chefe para limpar borradas.

João, ainda que só por meio do Espírito Santo chegasse ao
destinatário.

“E quando ele sair, como ficará distribuída a tarefa

O itinerário recebido do chefe sugeria três horas

entre mim e ele?”
“Não te preocupes. Ele não vai sair. Está morto”.

de viagem sem paragens. Entretanto, sem dó nem pie-

De um só trago, atravessaram-lhe duas emoções

dade da D4D, nem tão pouco dos seus rins, comandava

diametralmente opostas. Nunca tinha gostado de João. A

o pé pesado no acelerador. Quando deu por si, já estava à

informação da sua morte, porém, punha em perspectiva

vista a chapa azul de sinalização indicando aproximação à

a missão que lhe era agora confiada. De alguma forma,

localidade de Púnguè. Recordava-se que fora informado

ficou contente por saber que nunca mais uma oportuni-

que aquele local era o limite entre a civilização e a mítica

dade nessa vida lhe seria roubada por João. Fingindo

selva da Gorongosa. Era ali que devia dar o ponto de situ-

matar um mosquito, ainda conseguiu vencer o impulso de

ação da viagem. Fazer a chamada tão precocemente de-

um sorriso que se começava a desenhar no seu rosto. Os

nunciaria, todavia, condução imprudente. Decidiu, então,

olhos, que têm a fama de não guardar a honra dos vícios

parar e fazer tempo.

da alma, começaram a reluzir, preparando-se para trair

Era, ainda assim, demasiado tempo para matar e

algumas gotas de honestidade. Levantou ligeiramente a

caminhou à procura de uma cantina jeitosa. Estava garan-

cabeça e fixou os indisciplinados olhos no horizonte até

tido que se pedisse qualquer coisa sujeita a passar à trans-

que se sentiu suficientemente confiante para retomar o

formação do fogo, teria de esperar um tempão. Naquele

estoicismo que julgava ser a postura mais adequada para

instante, isso era uma vantagem.
“Desculpe-me, meu senhor, hoje não temos tosta

aquela embaraçosa situação em que a sua glória vinha

mista”. Castigou-se por ter tido a ousadia de pedir iguaria

anunciada sobre a desgraça de outros.
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tão sofisticada naquele vilarejo. Estava

“Senhor”. O filho da puta do João tinha

se aquilo que graçava a sua mesa era

mesmo preparado para se retratar, mas

aí umas propriedades sobrenaturais!

mesmo comestível. Não conseguiu es-

a tostadeira no fundo do quiosque con-

Parece que estava destinado a faz-

tabelecer um paralelo para a bebida -

solou-o. Para não ser condescendente,

er-lhe sombra mesmo na irrelevância da

qualquer coisa entre sumo e vinho, mas

todavia, coibiu-se de perguntar se a ma-

morte.

com cara de cerveja. Provou mais um

quineta funcionava. Decidiu-se por algo
mais simples, desde que cumprisse a

“O Chefe João. O dono daquele

bocadinho e quando pousou o copo, o
empregado de mesa enigmático deixou

carro castanho”.

básica função de lhe restituir a reserva

Tinha muitas coisas por esclare-

ficar mais uma caneca, aparentemente

energética para um dia que estava re-

cer. Respirou fundo e começou pela par-

sobra de uma vaga de vários copos que

pleto de incertezas.

te que pareceu mais fácil.

ficaram com outros fregueses.

“Acho que hoje não é seu dia,

“Não, o João não está comigo”.

O servente não lhe deu tempo

meu senhor, porque também não te-

Fez questão de colocar acento tónico no

para esclarecer qualquer dúvida. No

mos sandes de queijo”. Irritou-se e sen-

“Jo” para subentender que não era pre-

mesmo rompante que chegou, evap-

tiu a camisa colar-lhe as axilas. Para se

cedido de qualquer prefixo.

orou. Reapareceu para servir mais canecões noutras mesas.

acalmar, respirou fundo, apelou para o

“O carro castanho hoje está

que ainda lhe sobrava de boa educação

comigo. Amanhã pode estar com o

De esguelha, tentou ver se es-

e fez mais um pedido. Desta feita, en-

nosso chefe - o meu e o do João, ou

tava a ser observado. Sem surpresa, es-

corajado pela frigideira que aparentava

qualquer outra pessoa da empresa. É

tavam todos de olhos postos nele. A úni-

estar pronta para labutar.

carro do serviço”.

ca pessoa, cuja atenção era importante,

“Os ovos também acabaram”.
“Dê-me, então, uma sandes de

“Desculpe, não era para o sen-

continuava automatizada no seu figurino, carregando pratos que, se a imag-

hor se zangar”.

manteiga”. Disse sem conseguir evitar

Oh! Era mesmo pena que a ju-

inação serve de algo, eram do mesmo

que o tom acompanhasse a cólera que

ventude não lhe permitia desenhar as

guisado que ele não tinha tido ainda a

borbulhava no seu âmago. Se a para-

rugas de raiva para a empregada ver.

coragem de provar.

gem tinha sido somente uma astúcia

Era inconcebível que, depois de ter es-

Com medo da desaprovação da

para compensar pelo seu pé pesado

tabelecido paridade hierárquica com o

audiência e, quiçá, da servente que o

no acelerador, a tragicómica situação

“chefe” João, a pobre senhorita insistisse

admitiu naquele círculo, certamente, re-

estava a sair-lhe melhor do que a en-

em tratá-lo simplesmente por “sen-

strito, deu uma valente trinca na carne

comenda.

hor” - uma incógnita que se outorga a

e não foi em vão. Era rija e se a não

qualquer macho.

tivesse mordido com determinação, os

“Desculpe, meu senhor, mas
não temos pão”.

“Precisava,

simplesmente,

de

dentes teriam, indubitavelmente, escor-

Apeteceu-lhe esmurrar a ser-

confirmar que vem em nome do Chefe

regado para a língua. Só de imaginar a

vente, mas sentiu-se desarmado. De-

João”. Sem lhe dar as costas, a servente

sensação, dava calafrios. Não foi capaz

sconfiava que o facto de o ter tratado

deu dois passos para trás, abriu a porta e

de desfazer os músculos, mas deu para

por “senhor” lhe tivesse descerrado os

expôs um mundo de vidas largas.

sugar o molho que se deixou espremer.

punhos, pois há muito que esta corte-

“Se ainda estiver com fome, é

Se a bebida era uma incógnita, da carne

sia desaparecera do léxico coloquial da

ali atrás onde o Chefe João, e alguns

só faltava estabelecer a espécie. Era

sua cidade, onde desconhecidos se tu-

notáveis cá da zona, passam as suas re-

carne de caça 100%. Só rezava que não

teavam como se uma simples partilha

feições.”

fosse porco do mato ou qualquer out-

de frustrações na bicha da ATM gerasse

Sentou-se à espera de ver a

ra espécie da família suidae, pois, sem

intimidade. Podia-lhe também ter frea-

ementa do escondidinho do “notável

mesmo ser um muçulmano praticante,

do a ira o entendimento de que a única

chefe” João, mas ali não havia lugar para

mantinha a crença da insalubridade físi-

culpa da empregada era ser a porta-voz

papéis. As únicas opções disponíveis

ca e espiritual dos suínos. E tudo quan-

da incompetência de gestão de algum

chegavam à mesa sem qualquer co-

to podia evitar naquela viagem de alto

patrão invisível.

mando prévio. Um guisado de uma

risco era a ira de um Deus não levado a

carne estranha e uma bebida fresca

sério nos seus mandamentos, os 10 e os

sem o benefício de um rótulo servida

esotéricos. Mas, na vida há momentos

num copo gigantesco de alumínio.

para salamaleques e há situações em

“O senhor está com o Chefe
João?”
“Quem?!” A pergunta era uma
mescla de incredulidade e ameaça.

Desamparado e sem a mínima

que pela vida somos capazes de tudo.

Tinha sentido que no léxico da serven-

noção do funcionamento daquele lugar,

Sem saber dizer porquê, aquela ocasião

te “Chefe”, era claramente superior a

serviu-se dos sentidos para determinar

subia ao pedestal do seríssimo.
Continua
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Ensaio sobre “quem manda na selva”, o primeiro livro da Fundza*
A política democrática proporciona, igualmente, um escape para as
personalidades ambiciosas
Francis Fukuyama
Texto: José dos Remédios
Há cada vez mais bons livros infanto-juvenis no país, nos quais, crianças e adultos reencontram-se na Humanidade
que lhes é comum. Durante anos, tivemos défice daquele tipo de literatura, mas agora, a qualidade acompanhada com a
quantidade está a trilhar um percurso assinável. A continuar assim, “Os meninos de Huambo” – e quem diz Huambo sugere
Nicuadala, Machipanda, Macanga ou Infulene – resgatarão o calor da fogueira africana no papel. Precisamos muito desse
calor que nos mantém imortais na nossa integridade; precisamos de mais páginas brancas e limpas, nas quais possamos
realizar o sonho de fazermos das estórias bem contadas um modo de vida.
À parte o exórdio, um dos bons livros infanto-juvenis publicados em Moçambique é Quem manda na selva, de Dany
Wambire, título que nos lembra um outro, “Quem manda aqui?”, de Paulina Chiziane. Nesta fábula, como é hábito, com valores a transmitir, Wambire conta, simultaneamente, uma estória divertida e outra grave. Em ambas é descrita uma intensa
disputa, feita de artimanhas e vingança. O que move todos esses comportamentos é a ambição na luta pelo poder. Nessa
contenda, destacam-se dois grandes amigos: o gato e o leão. “Ambos eram ambiciosos: queriam dirigir uma região. Então,
combinaram amavelmente que o leão fosse o rei de lá, e o gato fosse o rei de cá. Ou seja, o leão teria o poder sobre a Selva
da Gorongosa, enquanto o gato teria o poder sobre a localidade de Nhambita.” (p. 5). Para o efeito, os mamíferos fizeram
uma lista e dividiram os animais que seriam subordinados de cada. Aí criou-se uma política democrática, apenas para o
benefício dos reis. Mas, mesmo em democracia, quando existem partes autoritárias, o descontentamento generaliza-se.
Foi o que aconteceu, quer na Selva quer em Nhambita. E com o descontentamento popular, a arrogância dos reis leão e
gato, misturada com incompetência, aumenta, de tal modo que os protagonistas acabam sendo vítimas do respectivo
canibalismo, já sem a amizade de outrora.
Este livro, ao partir daquele eterno “era uma vez…” que embala toda criança, desafia o leitor a lê-lo enquanto estabelece um paralelismo entre o universo fictício e a nossa realidade. Na selva da Gorongosa e Nhambita, mais do que animais, estão representadas atitudes humanas. Na verdade, o leão e o gato são construções metafóricas do que escolhemos
ser como país. No livro estamos todos, divididos, ora à procura de uma corrente de água limpa para beber ora à espera que
um sacrifício, como o do rato que deu a vida para salvar o gato, tenha um retorno favorável a maioria.
Está claro. Quando Dany Wambire descreve dois regimes, em Quem manda na selva, questiona a força do poder e
se nessa força existem alternativas diferentes, genuínas. Quiçá, por se dirigir às crianças, o recurso ao eufemismo – figura
estilística aqui sempre acompanhada pela metáfora e personificação – constitui uma maneira de disfarçar a complexidade
que a narrativa encerra. Em Quem manda na selva encontramos um Moçambique conflituoso e as causas prévias dessa
condição social.
Quem manda na selva possui um forte teor político, vulgariza a inteligência dos governantes que, como o rei leão,
aconselham-se mal – por exemplo, o episódio em que o leão manda desviar o rio Púnguè da Gorongosa –, e valoriza as
maquiavelices resultantes da sedução do trono. Não para as promover, mas para as inferiorizar. O livro retrata a maldade
dos Príncipes, já agora, para mostrar como têm terminado: odiados, isolados e traídos.

*Ensaio publicado originalmente com o título “a representação do poder em Dany Wambire”
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Reportagem fotográfica dos 5 anos da Fundza
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