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RESUMO

A obra “Ninguém Matou Suhura” (1988) de Lília Momplé trata-se de uma coletânea

de contos que se passam na Ilha de Moçambique e em Angola no período entre 1935 a 1974.

Em cada uma das histórias há a tessitura do conflito colonial que dá a dimensão da trama da

vida e da morte, na qual o fim da existência ‒ física ou social ‒ da pessoa colonizada é

nitidamente caracterizada como roubo, uma vez que em cada conto algo em comum lhe é

roubado: a dignidade, cada um à sua maneira. Sem dúvidas, a maior acusação que se faz ao

colonialismo é que ele é usurpador. Assim, a análise crítica aqui proposta seguirá pelos

seguintes focos investigativos no primeiro momento: o esforço da autora no campo da disputa

narrativa, a morte física e simbólica como uma negação ao direito de expressão e as noções

de tempo histórico africano em contraponto à noção de tempo do colonialismo.

Posteriormente, os eixos da análise seguirá os passos propostos pela obra discutindo, então, o

que foi a exploração do trabalho, a segregação racial e objetificação do corpo feminino e, por

fim, o enfrentamento direto das relações estabelecidas entre portugueses e africanos.

Palavras chaves: Colonialismo; narrativa; tessitura; violência colonial; racismo; trabalho

doméstico; trabalho forçado; feminicídio; subalternidade.



ABSTRACT

The work “No One Killed Suhura” (1988) by Lília Momplé is a collection of short

stories that take place in Ilha de Moçambique and in Angola in the period between 1935 and

1974. In each of the stories there is the fabric of the colonial conflict that it gives the

dimension of the plot of life and death, in which the end of existence ‒ physical or social ‒ of

the colonized person is clearly characterized as theft, since in each story something in

common is stolen from him: dignity, each one to your way. Undoubtedly, the biggest

indictment of colonialism is that it is usurper. Thus, the critical analysis proposed here will

follow the ensuing investigative focuses at first: the author's effort in the field of narrative

dispute, death physical and symbolic as a denial of the right of expression and the notions of

African historical time in opposition to the notion of time of colonialism. Subsequently, the

axes of analysis will follow the steps proposed by the work, then discussing what was the

exploitation of the work, the racial segregation and objectification of the female body and,

finally, the direct confrontation of the relations established between Portuguese and Africans.

Keywords: Colonialism; narrative; weaving; colonial violence; racism; Housework; forced

labor; femicide; subordination.
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Introdução

O livro Ninguém matou Suhura, da escritora moçambicana Lília Momplé, traz sua

força e importância desde o título até sua construção interna enquanto literatura. O tema que

tange esse trabalho é a tecitura sobre o conflito colonial em sua obra, visto que nela a autora

trata de alguns pontos específicos dentro desse confronto, como a violência contra a mulher,

violência colonial, a subalternidade, o racismo, trabalho forçado e doméstico.

Assim sendo, contando com o colonialismo português como pano de fundo, o objeto

investigado será a construção do seu conflito na narrativa de Lília Momplé ‒ onde optei pela

ideia de tramas de vida e de morte, uma vez que a autora faz a construção das estórias

ficcionais como uma trama e trabalha com a morte no sentido daquilo que é roubado do

outro, evidenciando o caráter usurpador do colonialismo.

Além dessa questão norteadora da presente pesquisa, serão levadas à fonte principal ‒

o livro de Momplé ‒ as fontes que a atravessam ‒ fotografias de José dos Santos Rufino de

seus Álbuns fotográficos e descritivos da Colônia de Moçambique (1929) ‒ e a busca pelo

entendimento contextual a fim de compreender como os demais temas já citados acima se

relacionam de forma paralela na vida dos personagens representados, dando a dimensão

completa dessas pessoas que, para além do colonialismo, tinham seus anseios pessoais.

A metodologia, portanto, adotada para a obra é análise da narrativa literária como

uma interpretação e representação que, embora subjetiva, é permeada pela objetividade da

realidade concreta imposta pelo domínio cultural, econômico e político-social dos indivíduos

colonizados. Em vista dessa perspectiva, então, serão abordados autores como Edward Said e

Gayatri Spivak, os quais trazem contribuição sobre a questão dos povos oprimidos que têm

sua voz negada pelo colonialismo, a qual é porta-voz da cultura desses povos e, por sua vez, a

identidade.

Isso porque o que vemos nesse contexto de império é que esta voz fica sujeita aos

campos econômico, social e político; de forma que ela aparece sob estética do colonizador,

que coloca o colonizado como bárbaro, primitivo e violento, que precisa ser dominado e

civilizado. Além disso, a presente análise trará à vista a transformação que a narrativa

ficcional possibilita, uma vez que as relações de poder, que são um mecanismo coercitivo e

negativo, se tornam algo produtivo e positivo, expondo as relações sociais e costumes locais

em conflito com o colonialismo.
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Para pensar a construção dessa cultura que o colonialismo encontra e se forja em

cima, silenciando os corpos ‒ corpos estes que receberão atenção aqui ‒ e os colocando como

subordinados ‒ subalternos, nos termos de Spivak ‒ podemos observar a forma como o

etnocentrismo elabora o Outro como um problema e não lhe dá voz para subverter essa

identidade que lhe foi posta, ficando incumbido da interpretação alheia subalterna de si,

colocado para fora da História. Sendo assim, a investigação passa pelo entendimento do

esforço que Lília faz em encontrar esta voz e contar a História por uma organização que

denote o papel desses corpos silenciados.

Nesse sentido, Boubou Hama e J. Ki-Zerbo acrescentam legitimidade aos corpos

silenciados aos quais Momplé dá voz. Contrapondo a concepção hegemônica e eurocêntrica,

afirmam a ação histórica que todo sujeito tem e que, portanto, os corpos africanos não

escapam a isso. Se estamos falando de sujeitos históricos que são dotados de ação, o subtítulo

Estórias que ilustram a História, da obra de Lília Momplé, não deixa margem de dúvida da

capacidade criativa e subjetiva dos sujeitos contarem suas estórias ‒ colocando, inclusive, as

concepções de tempo não-eurocêntricas e próprias das sociedades africanas.

Já no que tange às fotografias o principal nome para análise será Ana Maria Mauad,

pois em seus textos expõe formas metodológicas que oferecem a possibilidade de

aproximação das fotos selecionadas na coleção de Rufino, mesmo datadas em anos diferentes

da proposta de Momplé para determinado conto, pois, de acordo com Mauad, a fotografia

traz em si testemunho, perspectiva política e o contexto sócio-histórico que rondam o período

da imagem, de forma que não trata-se apenas de um pano de fundo, é também a fotografia.

Assim sendo, de antemão há de se dizer que o livro se entrelaça com a história da

autora, e a primeira evidência é seu ano de nascimento, que coincide com o início da obra.

Nascida em Moçambique em 1935, Lília Maria Clara Carrière Momplé ainda é viva e

continua morando no lugar onde nasceu. Seus pais eram pobres: a mãe doméstica e o pai

eletricista. Por não haver, na época, escola de ensino secundário na província de Nampula, foi

para a então Lourenço Marques, onde conseguiu uma bolsa de estudos em colégio particular

e, devido às altas classificações obtidas, pôde conseguir a ida para Portugal para prosseguir os

estudos. Frequentou o 2º ano de Filologia Germânica e o Curso Superior de Serviço Social

pelo Instituto Superior de Lisboa. 

No que diz respeito à carreira profissional, trabalhou como funcionária da Secretaria

de Estado da Cultura, como diretora do Fundo para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
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de Moçambique (Fundac) e como secretária geral da Associação de Escritores de

Moçambique (AEMO) ‒ iniciativa da Frelimo como forma de dar mais reconhecimento aos

escritores moçambicanos e ser um espaço que integraria intelectuais, artistas ou escritores

que assumiam a responsabilidade de disseminar os ideais do Estado e, nesse sentido,

colocarem-se como atuantes na transformação cultural e ideológica.

Depois, em 1964, viveu algum tempo em Londres e voltou, em 1965, a Moçambique,

onde trabalhou na Junta dos Barros e Casas Populares. De 1968 a 1971 viveu com seu marido

no Brasil, em São Paulo e Bahia. Voltou para a Ilha de Moçambique em 1981, ano em que,

ingressando na Secretaria de Estado da Cultura, foi para Maputo.

Durante sua vida acadêmica e nos locais de trabalho pelos quais passou, Momplé fez

questão de dar voz a mulheres tanto publicando autoras, quanto trazendo suas questões

político-sociais em seus livros, observável em dois contos cuja leitura realizei para entender o

trabalho da autora.

O primeiro é, claro, Ninguém Matou Suhura, seu primeiro livro publicado que, dentre

todos os contos, o que se tornou título foi sobre a menina Suhura ‒ além de em todos eles

haver personagens femininos bastante complexos, mesmo quando não são protagonistas.

O segundo foi Os olhos da cobra verde (1997), sua segunda publicação, sendo um

livro composto por seis contos, todos eles “baseados em factos verídicos ocorridos em

Moçambique” (MOMPLÉ, 2008, p. 94), como a autora afirma ao final do livro e é um ponto

importante, levando em consideração que o destaque feminino desse segundo exemplar está

no conto O sonho de Alima, que conta a história de uma mulher em busca de sua formação

acadêmica, mas é impedida por seu marido sob o argumento de que isso significaria sua

assimilação à cultura colonialista. Nesse sentido, o tom irônico da autora é latente nesse

conto, evidenciando o apagamento da individualidade das mulheres.

Mais à frente entenderemos a recorrente utilização de Momplé dos seus contos para se

colocar enquanto agente do período e da crítica realizada em seu texto, mas adianto o

destaque para essa acusação de assimilação na obra devido à educação. Não foram

encontradas fontes com falas da escritora diretamente sobre o assunto, mas uma suposição a

se fazer é que certamente deve ser uma potencial discussão sobre o assunto no meio em que

ela vive, tendo em vista que foi aluna do Liceu, formou-se em Portugal, casou-se com um

homem branco e diversas vezes aponta as contradições disso na Revista Literatas (2012).
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Dessa forma, Lília é marcada pelas questões da sociedade em que estava inserida e

sua atuação diante das situações se dá na forma como ela faz sua literatura, sendo uma agente

histórica. Enfatiza questões relacionadas com a raça, classe, gênero, e diferenças de cor e

origem étnica. 

Haja vista sua bagagem, é notável que ela fora de suma importância para a produção

de Ninguém Matou Suhura. A obra foi publicada em 1988 pela Associação dos Escritores

Moçambicanos (AEMO) e ganhou o 1º Prêmio da Novelística no concurso literário do

centenário de Maputo com o conto Caniço, na época ainda inédito. O contexto de publicação

é bastante conturbado, uma vez que estava ainda com tensões da Guerra Civil, mas também

tendo os primeiros passos para um acordo de paz. De acordo com Lorenzo Macagno (2009),

após a independência moçambicana em 25 de junho de 1975 há um esforço de Samora

Machel (FRELIMO) em realizar o processo de construção da nação contando com um

nacionalismo anticolonial, educação ‒ pois nela se via onde traçar as grandes batalhas

ideológicas ‒ e a produção do novo homem moçambicano ‒ onde um dos meios de realizar

essa criação foi mantendo a língua portuguesa como uma língua de unidade nacional a fim de

neutralizar supostas ameaças de divisão vindas do “tribalismo”. Além disso, houve, por parte

do partido, a criação de Grupos Dinamizados com o objetivo de mobilização do povo sobre

as políticas do novo governo. 

Dessa forma, ainda de acordo com Macagno (2009), os primeiros anos foram de

adaptação da sociedade moçambicana como uma nação pautada na coletividade proposta pelo

partido vigente, visando o combate dos perigos internos ‒ mais especificamente a Resistência

Nacional Moçambicana (RENAMO), uma iniciativa contra-revolucionária ‒ e externos, 

como a nação portuguesa que, passado o colonialismo, agora se configurava como um país

imperialista imensamente interessado no domínio físico e subjetivo do povo e das terras

moçambicanas. Depois, em 1980, Samora lança uma ofensiva política e organizacional que

visava acabar com o inimigo interno e, mais tarde, em 1983 amplia a lei para combater todo

aquele que atentasse contra o povo e o Estado. Por fim, apenas em 1985 inicia-se alguma

conversa para um acordo de paz entre FRELIMO e RENAMO e, no mesmo ano, após

negociações com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, a FRELIMO renuncia

sua linha política marxista e adota noções mais reformistas. Finalmente, em 1990 é que

ocorre nas "conversações de Roma” as primeiras negociações para a paz e, em 1992, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7a
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Joaquim Chissano (presidente da Frelimo e de Moçambique) e Afonso Dhlakama (presidente

da Renamo) firmam o Acordo Geral de Paz.

Embora não tenha, nesse trabalho, fontes a respeito da repercussão e recepção dessa

obra no seu ano de publicação pela dificuldade em encontrá-las ‒ se é que existem ‒, todo o

contexto aqui abordado traz o tom da importância de uma obra forte como a de Momplé, que

trata de diversas relações de poder durante seus contos. Além disso, a escolha de sua editora

também se relaciona fortemente com todo esse momento, uma vez que a AEMO foi criada

em 1982 com o objetivo de conhecer e dar voz aos autores de literatura moçambicana, bem

como promover o encontro entre estudantes universitários, escritores e toda comunidade

moçambicana. A Associação contava com a participação de escritores como Luís Bernardo

Honwana ‒ autor do prefácio de Lília ‒, Marcelino dos Santos e Rui Nogar, os quais

contribuíram na dinamização da literatura e produção editorial.

De acordo com as letrólogas Jacqueline Kaczorowski e Mariana Fujisawa, em 1984 a

AEMO publicou a Revista Charrua, que tinha como principais representantes nomes como

Ungulani Ba Ka Khosa, Luís Carlos Patraquim e Eduardo White, conhecidos como “Geração

da Charrua”. Tinha como característica “promover rupturas com o paradigma do cânone

literário combativo, sem negar sua devida importância, mas ambicionando a criação de outras

vias para a literatura moçambicana tais como a lírica preconizada por Mia Couto.”

(KACAZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 182).

O livro é composto por cinco contos, cujos quatro primeiros cobrem o período de

1935-1970 em Moçambique, e o último retrata abril de 1974 em Angola e, por isso, esse é o

recorte adotado. Os textos podem ser lidos de forma independente, embora todos sejam

atravessados pela mesma temática geral, já que tratam de ficções a respeito do violento

colonialismo e seus conflitos ali ocorridos. 

O que configura a independência de cada história são as temáticas específicas que

cada uma aborda. Iniciando por Aconteceu em Saua-Saua, que se passa em Saua-Saua em

junho de 1935, trazendo a história de Mussa Racua, o qual sofre com as consequências do

trabalho forçado nos campos de arroz que fora submetido num passado não muito distante e,

quando se vê sem sacas de arroz suficientes para entregar à administração portuguesa,

entende que será mais uma vez submetido aquela situação passada e suicida-se.  

Em seguida temos a história que se intitula Caniço, passada em dezembro de 1945 em

Lourenço Marques, sobre uma família que passa por dificuldades desde que o pai ficou
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debilitado devido a muitos anos de trabalho forçado nas minas e, para ajudar nas despesas de

casa, seu filho Naftal se vê tendo que realizar trabalho doméstico onde é colocado como

suspeito de um roubo que não cometeu; enquanto sua irmã Aidinha acredita que, para sua 

ascensão econômica, o único caminho é a prostituição, onde também passa por diversos

problemas.

O terceiro texto do livro, chamado O Baile de Celina, ocorre em dezembro de 1950

também em Lourenço Marques, e nele, Celina, que é uma menina inteligente e se destaca

com suas boas notas e desenvenvolvimento em sala de aula, ao chegar no momento de sua

formatura ‒ na escola particular que estudava com a bolsa de estudos que garantiu ‒ é

impedida de participar sob o argumento de que ela não se sentiria à vontade com os demais

colegas brancos.

Já o penúltimo conto, Ninguém Matou Suhura, tem como localização a Ilha de

Moçambique durante novembro de 1970 ‒ não à toa, é a história que intitula o livro. Trata-se

da vida da menina Suhura que ainda adolescente tem sua vida marcada pela perseguição de

um português mais velho que, para sanar seu desejo e sua raiva, a escolhe para ter relações

sexuais. Embora sua avó tente impedir tal crueldade, Suhura é encurralada e sofre com um

estupro tão violento que leva à sua morte, e sua avó, ao tentar dizer o que ocorrera, é

silenciada sobre a afirmação que ninguém matou sua neta.

Finalmente, O Último Pesadelo encerra a obra se passando em abril de 1974 em

Luanda, Angola, com o personagem português Eugênio que, buscando tranquilidade após seu

retorno à cidade, se hospeda num hotel com ar familiar, com muitos funcionários pretos pelos

quais ele tinha muita estima, enquanto alimentava certo desprezo pelos portugueses que

cuidavam do lugar. Fez amizade com um senhor funcionário apelidado de Sabonete, mas essa

amizade dura pouco, pois espalha-se um boato de que os pretos se revoltaram contra os

brancos e os matariam. Tendo essa informação, os brancos do hotel se revoltam contra os

pretos e os pegam a pauladas enquanto todos estão dormindo para que não houvesse reações.

Eugênio, que vê tudo acontecer e se horroriza, tenta abrir uma defesa para todos, mas

principalmente para seu amigo Sabonete, e logo é acusado de traição, uma vez que de fato

tinha simpatia ao MPLA; então ele logo sai de sua locação a fim de ter descanso de tal

conflito.

Sendo assim, Lilia Momplé traz uma séria denúncia em sua obra sobre temas fortes e

complexos como o trabalho forçado, suicídio, chacina, trabalho doméstico, prostituição,
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feminicídio, estupro e racismo e, portanto, pode-se dizer que nessa primeira coletânea da

autora a violência física e psicológica atravessam o tecido ficcional do primeiro ao último

conto.

Algo interessante a ser notado na periodização da autora é como ela se liga não só

com sua vida pessoal, mas também com o contexto político-social de Moçambique. Podemos

considerar aqui, por exemplo, que cinco anos antes da data escolhida para o início da obra de

Momplé foi aprovado o Ato Colonial de 30 que estabelece o instituto de indigenato, o qual

vai ser um forte incremento do trabalho forçado e de perda de terras de populações que

viviam em Moçambique e em Angola. Em 1935 a lei é alterada e torna a violência e a perda

ainda mais evidentes, tendo em vista que são feitas sob princípios teóricos de integridade

territorial, nacionalismo, imperialista e missão civilizadora de Portugal. Em sua última

história Momplé traz um título sugestivo, considerando que a data escolhida para ele se passa

no mesmo ano e mês que ocorreu a Revolução dos Cravos e um ano antes da guerra civil

angolana, em 1975, que teve início logo após a sua independência no mesmo ano ‒ que

ocorrerá também em Moçambique. 

Essa questão da organização de datas que a autora propõe fica ainda mais interessante

ao terminar o livro e ter um recado ao leitor, onde ela diz que os contos são baseados em fatos

verídicos, embora os locais e as datas nem sempre correspondam à realidade e, o subtítulo da

obra, Estórias que ilustram a História, arremata a intencionalidade de denúncia da autora por

meio da narrativa, mas também com a organização proposta.

Durante as primeiras décadas retratadas, Moçambique estava passando por um

período de estabilização das administrações portuguesas juntamente com empresas privadas

e, embora não houvesse mais o trabalho escravo, ainda havia trabalho forçado nas minas e

plantações, sobretudo as de arroz. Além disso, como já mencionado, há outros temas que não

só são denunciados por Momplé, como ela traz uma carga de complexidade para a situação e

para os indivíduos que estão sendo representados, dando a eles mais que só uma dor, mas

também uma agência com grande validade. É deste ponto que seus contos aparecem dando

voz aos subordinados, os quais passam pelas consequências dos conflitos coloniais inerentes

às relações sociais vigentes. 

Por fim, o foco deste trabalho é a narrativa da autora, o esforço que ela realiza a fim de

trazer a história moçambicana para além dos documentos oficiais, realizando a disputa de

narrativa e rompendo com a lógica da história única e estereotipada, sem deixar que sua
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subjetividade e expressão sejam apagados de seu texto e, principalmente, sem que a beleza da

literatura que se propõe a escrever se perca.
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1. Ninguém Matou Suhura: testemunho, disputa narrativa e representação

na literatura de Lília Momplé

A história moçambicana foi atravessada por séculos de colonialismo, guerras,

conflitos políticos e ideológicos, além da independência tardia. Desse modo, todos esses

fatores refletiram na literatura nacional que se consolidou somente a partir do século XX e, ao

contrário de grandes sistemas literários já existentes e consolidados há séculos ‒ como é o

caso europeu ‒ que contavam com a prerrogativa de ter um leque maior de assuntos a serem

tratados para realizar sua construção ideológica e cultural, a literatura de Moçambique desde

seu início “surge e reverbera como forma de luta, crítica social, análise e reescrita histórica,

autoafirmação, identificação e contestação” (KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 173).

Além disso, é evidente que as obras moçambicanas têm como pontos em comum a luta

anticolonialista, a resistência e a transgressão como contribuição para a história social do país

e do povo, efetuando uma disputa no campo científico da História.

Tamanho peso dado à essa literatura tem parte de seu contexto firmado ainda no

século XIX, pois desencadeou na Europa a reafirmação política, ideológica e territorial em

suas colônias africanas. Segundo Jacqueline Kaczorowski e Mariana Fujisawa (2016), as

potências europeias exerciam domínio sobre parte do território africano desde o avanço

comercial e imperialista das ditas grandes navegações nos séculos XV e XVII e, sendo assim,

as principais disputas tinham como cerne a expansão e o poder sobre as regiões exploradas de

forma competitiva e desarticulada.

Partindo da necessidade da oficialização de tal domínio, entre 15 de novembro de

1884 e 26 de fevereiro de 1885 a Conferência de Berlim apontou uma série de determinações

e dentre elas “oficializou os direitos à ocupação efetiva dos territórios africanos, então sob

influência desarticulada e competitiva das metrópoles européias industriais, prevenindo

situações de atrito entre europeus, definindo regras para a partilha de África e concordando as

áreas para a exploração colonial.” (CABAÇO, 2007, p. 33). Além disso, tratando-se de

Moçambique e Angola, de acordo com Hobsbawm, a permanência dos portugueses nesses

territórios deve-se “basicamente à incapacidade de seus rivais modernos chegarem a um

acordo quanto à maneira de dividi-los entre si.” (Hobsbawm, 1998, p.89).
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Mais tarde, na virada para o chamado neocolonialismo no século XX, a emergência

do Estado Novo em 1926 surge como um contorno a mais na política colonial portuguesa. As

autoras Kaczorowski e Fujisawa apontam que com as empreitadas políticas e militares sobre

os territórios africanos amplificou-se a valorização salazarista. Sendo assim, naquele

momento as colônias não poderiam permanecer sendo exclusivamente territorialistas e, tendo

essa condição, sua expansão se dá por meio de “províncias ultramarinas”; os colonizados que

se adequassem aos parâmetros ocidentais, os ditos “assimilados”, poderiam “se tornar

“portugueses de segunda”; a exploração tornou-se um “espaço econômico integrado”

(CABAÇO, 2007, p. 314; apud. KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 173).

Esse desenvolvimento do cotidiano urbano criou uma dicotomia campo-cidade sobre

a qual Cabaço afirma:

a cidade erguia-se como símbolo da “modernidade” marcada pela
presença portuguesa; o campo era “o atraso”, a representação do
mundo tradicional que o português “tinha encontrado”. Nas áreas
rurais, os protestos e as reivindicações dos trabalhadores eram
violenta e exemplarmente silenciados. Imperava a “política do
bastão”. (CABAÇO, 2007, p. 314)

Além da observação quanto à relação da cidade e do campo, que salienta também a

relação colono-colonizado, acredito que outro ponto a ser destacado aqui é o silêncio ‒

evidenciado por Cabaço ao intitular o subcapítulo de seu texto de “A década do silêncio”,

iniciada em 1950. Aqui o silenciamento aparece como uma tecnologia de apagamento das

reivindicações, das memórias tradicionais e da cultura moçambicana e, sendo assim, é de se

entender os gritos literários em denúncia que Lília Momplé propõe durante toda a obra

Ninguém Matou Suhura que, já no título, expressa uma frase dita por um dos personagens

como forma de abafar o caso de uma morte ali ocorrida.

De acordo com Kaczorowski e Fujisawa (2016) a oficialização do discurso de

dominação visava justificar os procedimentos e as necessidades de manter o poderio naquelas

regiões perante os portugueses e perante à comunidade internacional, mas principalmente

para aprofundar a ideia de inferioridade do povo africano.

O sistema colonial, enquanto estrutura essencialmente violenta,
teve necessidade não só de oprimir objetivamente as populações
pela força, mas também de controlar todas as dimensões da vida.
Esse processo desmedido de subjugação do outro utilizou como
uma de suas poderosas armas a colonização do imaginário e da
subjetividade do outro para que se mantivesse “em seu devido
lugar”. (KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 173).



19

Ainda de acordo com as autoras, trata-se de uma negação da humanidade do

colonizado que se sustenta pela violência simbólica ‒ por óbvio também a física ‒ que tinha

como cortina de fumaça a missão civilizatória. Sobre a violência simbólica, Frantz Fanon, em

seu texto clássico Os condenados da Terra (1968), ao referir-se aos hospitais psiquiátricos

traz uma afirmação que contribui para tal reflexão:

Em diversos trabalhos científicos temos, desde 1954, chamado a
atenção dos psiquiatras franceses e internacionais para a
dificuldade que havia de “curar” corretamente um colonizado, isto
é, de o tornar homogêneo de parte a parte com um meio social de
tipo colonial.
Por ser uma negação sistematizada do outro, uma decisão furiosa
de recusar ao outro qualquer atributo de humanidade, o
colonialismo compele o povo dominado a se interrogar
constantemente: Quem sou eu na realidade?”
As posições defensivas nascidas deste confronto violento do
colonizado e do sistema colonial organizam-se numa estrutura que
revela então a personalidade colonizada. Para compreender essa
“sensitividade” basta simplesmente estudar, apreciar o número e a
profundeza das feridas causadas a um colonizado no decorrer de
um único dia passado no seio do regime colonial.” (FANON, 2005,
p. 212).

Em nome da disputa ideológica, Portugal tornou sua literatura mais voltada à política

colonial, cuja construção de narrativa era seu principal método para adesão ao discurso do

poderio vigente. Segundo Kaczorowski e Fujisawa (2016) os estudos sobre a literatura desse

período apontam para dois campos diferentes ‒ apesar de coincidirem ‒ de produção: a

literatura exótica e a literatura colonial.

Assim sendo, sobre o primeiro, apontam que “O exotismo refere-se diretamente à

oposição entre civilização e natureza, proposta a partir do século XVIII por pensadores

europeus como Montaigne” (KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 174). As autoras

explicam como constitui-se essa literatura:

A literatura exótica se constitui, portanto, desta oposição reiterada

no fragmento supracitado entre o “eu” ocidental e o “outro”

selvagem, em seu território tropical, mesmo que colocado por

vezes em posição elevada e idílica. Nestas obras, as terras alheias e

seus habitantes são vistos sob a égide da estranheza e do fascínio

[...] (KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 174)
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Já a “literatura colonial”, ainda de acordo com as letrólogas, é a literatura elaborada

por europeus para europeus, porém a diferença está em seu objetivo, o qual visaria a

legitimação das colônias e desvalorizar as pessoas colonizadas. Em muitas das

representações, o povo originário era colocado como infantil, selvagens e necessitado de

civilização. “Assim, a literatura, tida geralmente como instrumento de humanização, também

serviu, em muitos casos, às causas coloniais.” (KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 174)

Este cenário começa a dar os primeiros passos de mudança a partir do século XX que,

apesar do incentivo do concurso de literatura colonial, as pessoas colonizadas deixam ainda

mais evidente o descontentamento com o contexto colonial e, junto a isto, estavam com maior

formação textual e literária. “Tratava-se da apropriação da voz por aqueles que nunca antes

haviam sido considerados sujeitos de sua própria história.” (KACZOROWSKI, FUJISAWA,

2016, p. 175). Entretanto, se faz necessário esclarecer que esses eram passos iniciais que

ainda não constituíam o que Antonio Candido (2007) conceitua como “sistema litarário”.

Nesse sentido, os contos de Lília Momplé podem ser considerados pelo historiador

como uma importante fonte para a compreensão do neo-colonialismo português que teve

como parte de seu foco os países africanos Moçambique e Angola. A autora que nasceu em

1935 na Ilha de Moçambique, na província de Nampula, conta em sua entrevista para a

Revista Literatas como surgiu o Ninguém Matou Suhura:

Escrevi o primeiro livro porque tinha uma carga muito grande
sobre o colonialismo em Moçambique. Eu tinha raiva do
colonialismo. Muita raiva. Tinha raiva da injustiça e eu nunca me
conformava por tudo o que via: massacre, sofrimento, opressão isso
incomodava-me. Mesmo quando casei-me, embora com um
branco, ele porque também não suportava ver a injustiça disse que
tínhamos que sair do país. Foi assim que acabei vivendo no Brasil
por muito tempo. Escrevi o Ninguém Matou Suhura porque queria
conversar com alguém sobre o que vi e vivi durante aquele tempo.
Tinha que me revelar. (Revista Literatas, 2012, p. 9-10)

Considerando a fala da autora, é possível identificar sua intencionalidade na narrativa

construída. Há nela o tom de raiva da realidade que a autora viu e viveu e, sendo assim, há de

se considerar também a intensa carga de pessoalidade. A obra é uma literatura que discute

diretamente a História: são contos-crônicas em que cada um tem temas que precisam ser

ditos, mas pela pena do historiador podem encontrar limitações. Já no prefácio da obra de

Lília Momplé, o escritor Luís Bernardo Honwana (1988) aponta que trata-se de “histórias que
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ilustram a História” forçosamente ao leitor, o convidando para a reanálise desse período que

contava com balanços e mudanças no cotidiano.

Honwana, ainda no prefácio, traz um questionamento frequente acerca do gênero

literário em que se encaixa Ninguém Matou Suhura dada sua pessoalidade, cenários do dia a

dia e ficção:

Percurso autobiográfico, portanto, crónica mais do que ficção? o
verídico substituindo-se ao romanesco numa escrita por isso
mesmo irremediavelmente datada? Acenos para o crítico da moda.
Saiamos desta querela, deixando dito que à literatura não pode
repugnar a verdade e que o temário da ficção moçambicana não
pode ser amputado por pudor, tibieza ou descaso, dessa dimensão
recorrente em toda a tentativa de explicar a realidade que vivemos:
a agressão colonial. (HONWANA, 1988, II; apud. Momplé, 1988).

Considerando então a pessoalidade e a História, Lília Momplé entra na história da

obra desde o início ‒ partindo do porquê escreveu esse livro até a escolha do ano de seu

nascimento para ser a primeira data ‒ trazendo a si mesma como uma escritora intérprete de

seu tempo, da sua experiência pessoal e familiar e de seu povo, portanto, trazendo a dimensão

de testemunho também.

Adoto aqui o conceito de “testemunho” de Márcio Seligmann-Silva, o qual diz:

Seguindo estas palavras, podemos caracterizar, portanto, o
testemunho como uma atividade elementar, no sentido de que dela
depende a sobrevida daquele que volta do Lager (campo de
concentração) ou de outra situação radical de violência que implica
esta necessidade, ou seja, que desencadeia esta carência absoluta de
narrar. (SELIGMANN, p 66, 2008)

Ainda, em A história como trauma (2000), Seligmann reitera que o testemunho é

resultado de uma absorção em que a testemunha é sempre ocular e sempre testemunha um

evento. Além disso, Lília chegou a viver no Brasil, mas somente escreveu seus contos nos

momentos em que ela esteve em Moçambique sob o colonialismo, mantendo-se fiel ao seu

testemunho na posição de quem olha um evento e o vivencia.

No entanto, se colocando no campo da literatura de testemunho que surge no século

XX como porta-voz dos sobreviventes de situações-limites, aparece o tensionamento entre a

representação da realidade e a linguagem que a configura. Sobre isso, Seligmann aposta que

no nosso imaginário as situações que nos vem em mente são perseguições em regimes

totalitários ou campos de concentração; quando encontramos a obra de Momplé, o
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tensionamento fica menos implícito, uma vez que a violência não é explícita. Neste ponto em

que a linguagem falha, a História tenta recuperar o sentido.

A literatura de testemunho de Lília Momplé parte de um lugar muito específico, uma

vez que não corrobora com a tentativa paternalista de dar a voz a alguém para contar sua

história. Por mais que tenha criado personagens e cenários para seus contos, a autora fez parte

da realidade que subjaz a ficção, neste lugar de quem fala seus iguais que via de regra não

tem voz também se tornam agentes dessa história. Com esse movimento de enunciar sua

memória, quando esta encontra recepção em seus iguais que compartilharam do mesmo

contexto neocolonialista, em alguma medida ela se torna pública e, dessa forma, tem o

questionamento coletivo sobre o por quê a História oficial traz uma naturalidade da dor,

pobreza e morte que ali foi vivenciada.

No excerto de sua entrevista citada anteriormente para a Revista Literatas Momplé

reafirma a sua raiva do sistema colonial que teve que suportar, mas ao fim de sua fala ela diz

que escreveu ``Ninguém Matou Suhura” por sua necessidade de conversar com alguém o que

viu e viveu durante aquele período. Há dois pontos a serem levados em consideração nesse

trecho: o ato de contar a alguém e a disputa de narrativa.

A respeito do ato de contar, Seligmann cita Primo Levi (1988: 7): “A necessidade de

contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes, alcançou entre nós, antes e depois da

libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras

necessidades elementares”. Após, Seligmann complementa trazendo à tona a dependência

que se tem entre a narrativa e a sobrevivência:

Seguindo estas palavras, podemos caracterizar, portanto, o
testemunho como uma atividade elementar, no sentido de que dela
depende a sobrevida daquele que volta do Lager (campo de
concentração) ou de outra situação radical de violência que implica
esta necessidade, ou seja, que desencadeia esta carência absoluta de
narrar. [...] Sabemos que dentre os sonhos obsessivos dos
sobreviventes consta em primeiro lugar aquele em que eles se viam
narrando suas histórias, após retornar ao lar. (SELIGMANN, p 65,
2008)

Com a contribuição de ambos os pontos de vista, pode-se interpretar que o

testemunho virou um meio de Momplé expressar sua enorme raiva, tornando-o elementar

para sua sobrevivência entre sua própria comunidade e com aqueles que não presenciaram e/
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ou viveram sua dor, mas que ela gostaria de alcançar para realizar sua denúncia de modo que

até mesmo pudesse encorajar outros lugares a lutar pelo fim do colonialismo.

Sendo assim, é interessante a pontuação de Luís Bernardo Honwana ‒ que escreveu o

prefácio da obra de Momplé ‒, onde diz:

Ao ler as histórias que fazem parte deste livro a gente imagina o
que a autora terá dito de si para si quando testemunhou algumas
das situações aqui descritas, ao tempo de elas aconteceram. “Um
dia eu escrevo” - as palavras de frustração e desafio, temor e
resgate que ao longo da história, terão despoletado tantas vocações
para a literatura. Tê-las-á dito Lília Momplé? Crível, se atentarmos
na preocupação de datar, de localizar espacialmente as histórias. E,
nas próprias histórias, é inegável que a simpatia (ou identificação)
com os ultrajados, os agredidos, vem com o empolgamento da
testemunha autêntica, a veemência do facto vivido. (HONWANA,
1988, II; apud. Momplé, 1988).

Mais adiante em seu texto, o autor indica a importância da obra de Ninguém Matou

Suhura para a literatura moçambicana, evidenciando as contribuições da autora:

O que Lília escreve acrescenta-se e enriquece a literatura
moçambicana não apenas pelo valor testemunhal mas também
pelas outras dimensões que se fazem presentes quando saímos da
crónica jornalística e entramos no campo da ficção. Dá para dizer à
Lília que ainda bem que chegou enfim o dia de escrever, há tanto
jurado. (HONWANA, 1988, II; apud. Momplé, 1988).

Outro ponto a ser observado na obra é a representação. Evidentemente, embora

tratando-se de uma obra testemunhal a qual temos entendimento que deve ter certa

veracidade, a ficção está presente e, mesmo que não fosse o caso de haver uma

ficcionalização a respeito do período, a partir do momento que Momplé escolheu por tratar de

tantas realidades a partir de sua visão de mundo, há uma forte representação.

Além disso, há na historiografia limites de representação que colocam em questão a

própria forma de se escrever História, e assim sendo, a literatura entra, para Momplé, como

chave para destravar as limitações que a história se encarrega de manter seguindo fiel a dita

história oficial comprovada por documentos que pouco conta do cotidiano dos povos

explorados. Para Viviane Carvalho Lopes (2019), a produção de Momplé reflete as difíceis

discussões da literatura moçambicana que traz a necessidade de realizar o trabalho
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estético-literário, mas que não fuja da tentativa de explicar o assalto colonial. Lopes diz

também:

Esse fenômeno de aproximação com o vivido não relega essa
literatura a um nível inferior de arte literária, muito pelo
contrário, ele ascende essa produção por intermédio de suas
possibilidades de contato com as diversas experiências coloniais,
não narradas em sua totalidade pelas historiografias. (LOPES,
2019, p. 49)

De acordo com Valdirene Edna Ferreira Conrado e Volker Karl Lothar Jaeckel, a

priori “a história se fundamenta em testemunhos para reconstruir fatos do passado, enquanto

a literatura se volta para a subjetividade do indivíduo inserido nos fatos [...].” (CONRADO,

JAECKEL, 2020, p. 110); do mesmo modo, em Catástrofe e Representação Arthur

Nestrovski evidencia que o testemunho consiste em “representar o irrepresentável; resgatar,

sem trair um evento latente na memória; redescobrir alguma força viva na língua, que nos

torne capazes de testemunhar o que foi visto” (NESTROVSKI, 2000, p. 186).

Um outro detalhe a ser levantado sobre o conceito que Nestrovski traz acerca do

testemunho é que a limitação da representação não está só na linguagem, mas também na

posição que quem a produz ocupa. Segundo Said (2011, p. 82) “Vivemos, evidentemente,

num mundo não só de mercadorias, mas também de representações, e as representações

— sua produção, circulação, história e interpretação — constituem o próprio elemento

da cultura. Em muito da teoria recente, o problema da representação está fadado a ocupar

um lugar central, mas raramente é situado em seu pleno contexto político, basicamente

imperial.” e, assim sendo, num contexto de colonização, se o subordinado produz uma

representação, não há garantia de sua circulação e não só por conta dos mecanismos de

dominação hegemônica, mas também porque não é validado objetivamente — e

politicamente —, é visto “somente” enquanto subjetividade. Dessa forma, o lugar que o

subalterno ocupa se torna mais um entrave para que sua visão de mundo representada não

ocupe um lugar central na cultura.

“A capacidade de representar, retratar, caracterizar e figurar não
está simplesmente à disposição de qualquer membro de qualquer
sociedade; além disso, o “o quê” e o “como” na representação das
“coisas”, mesmo admitindo uma considerável liberdade individual,
são  circunscritos  e  socialmente  regulados.” (SAID, 2011, p. 108)
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Não à toa, a representação que Lília Momplé constrói na sua narrativa não coincide

com os valores já estabelecidos pela hegemonia. O fio condutor de seu livro, por exemplo, se

pauta na denúncia das mazelas do colonialismo, passando pelo trabalho forçado, racismo,

feminicídio, trabalho doméstico e entre outros conflitos que atravessam a subjetividade dos

personagens que dão identidade à história. Sendo assim, Said continua:

Tornamo-nos muito conscientes, nos últimos anos, das coerções
sobre a representação cultural das mulheres, e as pressões que
entram nas representações criadas das classes e raças inferiores.
Em todas essas áreas — sexo, classe e raça —, a crítica tem
corretamente se concentrado nas forças institucionais das
sociedades ocidentais modernas que moldam e estabelecem
limites à representação de seres considerados essencialmente
subordinados; assim, a própria representação tem se
caracterizado no papel de manter o subordinado como
subordinado, o inferior como inferior.” (SAID, 2011, p. 108)

Para construir essa narrativa, Momplé lança mão de aspectos estilísticos que afastam

em alguma medida a subjetividade e trazem à cena a objetividade. A autora narra os fatos em

terceira pessoa, com um narrador onisciente, mas para além disso há um foco muito

específico de teor testemunhal: ora há uma focalização interna, por onde passa pensamentos

do universo interior das personagens, ora é tomada uma distância que se transforma em uma

narrativa externa que se apoia nos eventos narrados e emite um juízo de valor sobre.

Além disso, a autora traz em sua narrativa, ao invés de um patriotismo, um

nacionalismo crítico que põe em xeque “razões que transformaram a delimitação de fronteiras

e as políticas de pertença e cidadania em espaços de conflito aberto”, como sugere Maria

Paula Meneses (2012, p.311).

Trazendo novamente o prefácio da obra de Momplé realizado por Honwana (1988), é

colocado que trata-se de uma “narração de sofrimento”, embora não seja a única fonte da

literatura moçambicana, como, segundo o escritor, outras boas obras provam. Mas o escritor

aponta que a rigidez classista que Lília adotou em suas histórias “não se arvora em libelo

contra a busca formal, contra a plastificação da linguagem pela transgressão à norma, pelo

questionamento da estrutura. A literatura é um espaço de liberdade onde cabem os

iconoclastas e os outros”. (HONWANA, 1988, II; apud. Momplé, 1988).

Nesse sentido, a trama em questão traz a problemática do colonialismo como um

processo de perda e, por isso, a temporalidade proposta na obra de Momplé merece atenção,
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uma vez que dentro desse período é que se percebe as perdas que a historiografia trata ‒

perdas que a África sofreu em consequência do aumento do trabalho forçado e da

expropriação de terras e demais pautas trazidas pela autora.

Ainda sobre a literatura proposta por Lília Momplé, é relevante trazer a reflexão de

Raymond Williams em Marxismo e Literatura sobre a disputa pela narrativa presente não só

na obra, mas também em uma entrevista dada pela autora, uma vez que para Williams a

literatura aparece já como algo cristalizado e de alta cultura ‒ isto é, quando se pensa em

literatura já temos obras e autores concebidos, considerados de renome, em nossa ideia, e

qualquer outra obra que não siga esses limites não seria então literatura. (WILLIAMS, 1979,

p. 50)

Ainda na obra, o autor se debruça sobre o materialismo cultural e o descreve sendo

“uma teoria das especificidades da produção cultural e literária material, dentro do

materialismo histórico” (WILLIAMS, 1979, p. 12). Tal descrição é a chave para entender o

que Maria Elisa Cevasco aponta em seu texto Para Ler Raymond Williams ao dizer que

Williams usa o materialismo cultural como alternativa ao conceito de base/superestrutura, já

explorada no marxismo, colocando então a “cultura como produto e produção de um modo

de vida determinado, e não como reflexo de uma base socioeconômica” (CEVASCO, 2001,

p. 138).

Sendo assim, em seu artigo História e Estudos Culturais: O Materialismo Cultural de

Raymond Williams, Antônio Fernando de Araújo Sá aponta:

Raymond Williams sugere que a teoria de hegemonia de Gramsci
abre para o estudo da cultura um campo de possibilidades políticas
enormes. Nela, as formas de determinação política das práticas
culturais devem ser pensadas de modo mais conjuntural e flexível
do que o modelo marxista clássico. Segundo Gramsci, as ideias só
se tornam efetivas se, ao final, elas se juntarem a uma constelação
particular de forças sociais. Nesse sentido, a luta ideológica faz
parte de uma luta social geral por controle e liderança - pela
hegemonia.  (SÁ, 2011, p 40)

Portanto, as contribuições de Raymond Williams trazem à luz um conceito aplicado

discretamente na obra de Momplé, uma vez que sua literatura tem o tom de denúncia de uma

hegemonia potente de Portugal que atravessou anos assolando não só o povo moçambicano e

angolano, como também suas culturas que não tinham válvula de escape. A literatura

enquanto arte tem sua potência de disputa de narrativa, superando muros impostos através da

história. De acordo com Sá, a arte deve ser compreendida no plano material:
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na medida em que é uma atividade que se desenvolve sobre algo
que é material, seguindo formas e convenções que são históricas e
sociais”. Portanto, a sociedade é constituída e constituinte da
cultura. Então, o que se busca é “definir a unidade qualitativa do
processo sócio-histórico contemporâneo e especificar como o
político e o econômico podem e devem ser vistos nesse processo”
(WILLIAMS, 1979, p. 146 e 148; apud. SÁ, 2011, 40).

Isso nos lembra a ver a arte como algo concreto que impacta nosso contexto concreto,

mesmo que pequeno, chegando a um bairro ou a uma cidade após sua publicação. No caso da

literatura, podemos ver críticas, comentários, debates públicos e juízos de valor sendo

atribuídos à obra, causando uma modificação na dinâmica em uma sociedade que já vem de

uma cultura pré-estabelecida como tal.

Sendo assim, a literatura de Momplé pode ser vista como uma importante

colaboração para a alteração no debate sócio-histórico cultural em Moçambique e Angola.

Considerando também o amplo cenário literário de disputa hegemônica de ambos os países

que estava sendo construído a muitas mãos, entre eles, Pepetela, com sua obra Mayombe

escrita por volta de 1970 e publicada em 1980, tratando do cotidiano dos guerrilheiros

moçambicanos durante a guerra colonial, assim como a obra Cadernos de Memórias

Coloniais (2018), de Isabela Figueiredo, onde há uma visitação à memória, buscando tecer o

vivido acontecido ‒ característica que remete ao esforço que pressuponho haver em Momplé

à medida que sua obra se entrelaça com os anos de sua vida pessoal e com seu sentimento de

raiva por tudo que viveu no sistema colonial. De acordo com Marinei Almeida (2020), é uma

característica comum a partir da década de 1980 na literatura moçambicana e, de acordo com

sua leitura de Andreas Huyssen (2000, p 54), trata-se de uma transição de “futuros presentes

em direção a certos passados presentes”.

O registro desses acontecimentos permeados pelo sentimento - ou vice-versa - não

acontecem ao acaso, sobretudo na literatura de testemunho, se estamos falando de agentes

históricos em tempos de conflito aberto, sobre o qual este tipo de literatura se debruça. Em

seu texto, Sá explica o conceito “estrutura sentimento” forjado de Williams:

O termo “estrutura de sentimento”, forjado por ele para dar conta
da relação dinâmica entre experiência, consciência e linguagem, é
outro conceito central dentro da teoria do materialismo cultural, na
medida em que representa qualquer sentido da “cultura de um
período” [...] (SÁ, 2011, p 41)

A literatura de testemunho, por excelência, exprime um período violento da

sociedade, na qual se forma uma cultura emergente em decorrência das mutilações políticas,
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sociais ou econômicas. Deste ponto, então, a estrutura do sentimento ganha contornos

pertinentes, uma vez que este é atravessado pela experiência dos fatos num dado período.

Antônio Sá ainda esmiuça o conceito ao trazer Andrew Millner:

[...] As estruturas de sentimento são, antes, precisamente aqueles
elementos particulares dentro da cultura mais geral que ativamente
antecipa subseqüentes mutações da cultura geral em si, isto é, elas
são completamente contra-hegemônicas (MILLNER, 1994, p. 55;
apud. SÁ, 2011, p 41).

Como pontua Rita Chaves, a literatura angolana emerge no aperto do contexto

colonial e dessa forma se desenha como uma resistência, tendo em vista que se alinha entre a

força de movimentos engajados na constituição de uma identidade cultural.

na medida em que nos interessa também como experiência
humana, não apenas como produção de obras consideradas
projeções, ou melhor, transformação de modelos profundos, a
literatura desperta inevitavelmente um interesse pelos elementos
contextuais. tanto quanto a estrutura, eles nos dizem de perto,
porque somos levados a eles pela preocupação com a nossa
identidade e nosso destino, sem contar que a inteligência da
estrutura depende em grande parte de se saber como o texto se
forma a partir do contexto até se constituir uma independência
dependente ( se for permitido o jogo palavras ) (CANDIDO, 1999,
p 82; apud; CHAVES, 2005, p 10)

Outro ponto a ser pensado sobre a estrutura do sentimento é a narrativa literária como

uma interpretação que, embora subjetiva, é permeada pela objetividade da realidade concreta

imposta pelo domínio cultural, econômico e político-social dos indivíduos colonizados.

Cevasco define que tal estrutura

é a articulação do emergente, do que se escapa à força acachapante
da hegemonia, que certamente trabalha sobre o emergente nos
processos de incorporação, através dos quais transforma muitas de
suas articulações para manter a centralidade de sua dominação”
(CEVASCO, 2001, p. 158)

Sendo assim, uma vez que podemos entender a construção dessa cultura que o

colonialismo encontra e se forja em cima, silenciando os corpos ‒ corpos estes que receberão

atenção aqui ‒ e os colocando como subordinados ‒ subalternos, nos termos de Spivak ‒, se

faz necessária a seguinte reflexão:

O claro exemplo disponível de tal violência epistêmica é o projeto
remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo de se construir o
sujeito colonial como o Outro. Esse projeto é, também, a



29

obliteração assimétrica do rastro desse Outro em sua precária
Subjetividade (SPIVAK, 2010, p. 47)

A partir desta reflexão podemos pensar a forma como o etnocentrismo elabora o

Outro como um problema e não o dá voz para subverter essa identidade que lhe foi posta,

ficando incumbido da interpretação alheia subalterna de si, colocado para fora da História. O

esforço que Lília faz, no entanto, é encontrar esta voz e contar a História por uma

organização que denote o papel desses corpos silenciados.

Para Margarida Calafate Ribeiro e Maria Paula Meneses (2008) há um conjunto de

representações e percepções identitárias anteriores ao colonialismo imposto no final do

século XIX que foram interrompidas pela dominação portuguesa e, a partir de então, a

memória colonial portuguesa tornou-se o ponto referencial moçambicano nas produções a

fim de realizar a (re)construção da região. Ainda de acordo com as organizadoras, o esforço

para o projeto político colonial, que determina também o espaço geopolítico, na criação de

Moçambique, resulta em uma identidade territorial que abstrai as complexidades

organizacionais e históricas moçambicanas. “Ou seja, as complexidades do local e da história

local terão permanecido, mas permaneceram submersas e em silêncios e omissões”

(RIBEIRO e MENESES, 2008, p 09).

Em seguida, no texto Viagem à literatura moçambicana, Helder Macedo

complementa essa ideia sobre o silenciamento e omissão da literatura moçambicana ao

comentar a literatura do assimilado e afirma:

A diferença, no entanto, é que em Moçambique, como nos outros
países pós coloniais africanos de formação recente, as culturas
nacionais sobreviveram, não foram obliteradas pelos colonizadores.
Terão sido silenciadas e omitidas da cultura colonial mas - e talvez
por isso mesmo - sobreviveram à colonização. Creio que a sua
existência real e sua potencial expressão literária é o grande desafio
de um novo país africano como Moçambique (MACEDO, 2008, p.
24)

Neste sentido, Sueli Saraiva ao apresentar o livro de ensaios Moçambique: das

palavras escritas, organizado por Margarida Calafate Ribeiro e Maria Paula Meneses, coloca

que a obra objetiva supera a pergunta “o que é a literatura moçambicana?” propondo um

debate que possa dar um pouco mais de complexidade ao cenário literário local, colando

pontos como os “desafios da crítica num contexto literário forjado sob a interferência

decisiva de três momentos históricos: “o colonialismo tardio e as lutas nacionalistas; a
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independência e o ciclo socialista; e a ambigüidade do tempo presente”. (SARAIVA, Via

Atlântica, nº 13 dez/2008).

De acordo com Saraiva (2008), no primeiro texto, Cartografias Literárias Incertas,

assinado por Ribeiro e Meneses, as “incertezas” seriam reflexos do mapa literário de

Moçambique, que correspondem às incertezas da história oficial que ocupou diversos espaços

territoriais, linguísticos, culturais e sociais. Macedo (2008) também destaca incertezas

enquanto um conceito, o classifica como chave e diz “Como bem notam as organizadoras, o

Moçambique actual é uma <invenção> que ainda está num processo para ser completada”

(MACEDO, 2008, p. 24)

Considerando o lento desenvolvimento moçambicano no século XXI até a chegada da

Conferência de Berlim entre 1884-85, Saraiva (2008) explicita o frágil cenário em que a

literatura de Moçambique foi colocada e é explorada  na obra de Meneses e Ribeiro (2008):

Assim, ao fazer uma incursão pela história da literatura
moçambicana, a presente obra também desvela as conseqüências
daquele ato arbitrário que definiu as fronteiras dos domínios
coloniais na África. Ocasião em que se substituiu a violência da
“força da espada e da bala” pelos novos e não menos violentos
paradigmas coloniais: legislação leonina, educação formal em
português para os africanos assimilados, ocultação da história
africana e reescrita de identidades. Enfim, a contínua configuração
do palimpsesto histórico-cultural que desde o século XV se impõe
às terras africanas. (SARAIVA, 2008, p. 236)

A doutoranda ainda acrescenta que a destituição do poder colonial e a promulgação

moçambicana em 1975 frustrou a elite literária à época, pois não veio junto a esses momentos

históricos um novo capítulo de liberdade e igualdade, tal qual colocavam em seus horizontes

utópicos. Cabe dizer que essa mesma elite “antes e depois do processo de independência

alistou-se ao projeto de “moçambicanidade” e armou-se de verso e prosa, e algumas vezes de

armas mesmo, em defesa de mudanças efetivas, contrárias à ideologia colonialista.”

(SARAIVA, 2008, 236). Saraiva conclui:

A literatura que floresceu nesse contexto pregava sobretudo a
retirada do véu que encobria a face ainda legítima dos povos
moçambicanos, a sua identidade. Diante do processo alterado, mas
não encerrado, de descolonização social e mesmo intelectual –
como Fátima Mendonça irá demonstrar nesta obra – a literatura
mantém sua marcha em busca de apreender, elaborar e refletir um
estado de coisas ainda circunscrito em signos de neocolonialismos.
(SARAIVA, 2008, p. 236).
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Ainda sobre o projeto de moçambicanidade, como já citado, Samora Machel

(FRELIMO) teve como um dos seus principais projetos a construção de uma nação

moçambicana que teria como foco estratégico contra o nacionalismo a educação, pois, de

acordo com o líder revolucionário, é onde se travava as grandes batalhas ideológicas. Esse é

um importante ponto de defesa, uma vez que havia anos de colonialismo vigente não só no

território, mas em toda a cultura e, sendo assim, a disputa se faz crucial para então traçar o

início de uma cultura popular moçambicana.

Entretanto, essa busca de unidade coletiva após a independência tem suas limitações

se considerarmos a literatura. De acordo com Fátima Mendonça em Literaturas Emergentes,

Identidades e Cânone, o conceito de literaturas emergentes surgiu em consequência das

teorias pós-coloniais, sendo esse um conceito que engloba tanto as “denominadas literaturas

de minorías (étnicas, de género, de orientação sexual), como às literaturas formadas no

interior dos processos de colonização e descolonização, independentemente das

características destes” (MENDONÇA, 2010, p 19). Por outro lado, a autora chama a atenção

à ideia de unidade desconsiderando as particularidades:

Embora não recuse o interesse de um corpus teórico subjacente às
reflexões sobre questões comuns às literaturas produzidas no
quadro das diferentes colonizações, não posso deixar de concordar
com algumas das reservas na sua aplicação, nomeadamente o facto
de estas teorias terem os seus próprios limites e de correrem o risco
de virem a ser cúmplices da “imaginação colonial”, ao representar
de forma totalizante as literaturas que emergiram de situações
coloniais, independentemente da conjuntura histórica em que se
desenvolveram. (MENDONÇA, 2010, p 19)

Tendo isso, Mendonça endossa:

Prefiro pois entender este conceito a partir de uma das suas
componentes estruturantes, isto é, dos processos de ruptura (na
maioria engendrados por rupturas políticas) que acabaram por
abranger o campo artístico. Há ou houve literaturas emergentes
num dado momento histórico, em que contradições estéticas /
ideológicas criaram condições para a ascensão de novos modelos
culturais. De qualquer modo, o conceito não é pacífico e presta-se
a aplicações variadas, muitas vezes marcadas pelos pressupostos
do politicamente correcto. (MENDONÇA, 2010, p. 19-20)

Nesse sentido, é possível observar em Ninguém Matou Suhura o intuito de trazer o

contexto colonial, colocá-lo como uma linha norteadora que atravessa todos os contos, mas

sem perder as nuances identitárias nas palavras usadas e personagens banhadas de
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subjetividades. Além disso, é perceptível o empenho da autora em superar a amnésia social ‒

estabelecido pelo regime dominante em um processo que passou por uma narrativa colonial,

silenciamento dos indivíduos e o esquecimento forçado na história oficial ‒ mantendo em

evidência as recordações das arbitrariedades colonialistas do período retratado, sendo por

meio desse esforço que contribui para a ruptura com a estrutura mencionada por Fátima

Mendonça (2010). De acordo com Mendonça, “Estas rupturas instituíram a tendência de

autonomia por intermédio de algumas dominantes temáticas, tendentes a recuperar elementos

históricos forjadores das novas identidades.” (MENDONÇA, 2010, p. 22). A autora

exemplifica citando uma obra ficcional do nigeriano Chinua Achebe, a qual ela classifica

como um “dos paradigmas dessa postura”, e diz que para Achebe “um dos desígnios do

romance africano o tornar-se o instrumento formal da reinvenção de uma cultura africana, de

uma nova comunidade nacional, face à perda que a colonização representou.”

(MENDONÇA, 2010, p 23).

Isto posto, o tensionamento sócio-histórico na literatura é evidente e necessário para

entender continuidades e rupturas. Tendo em vista a teoria sociológica da literatura e a crítica

literária, a obra de Momplé se trata de um livro permeado de uma dimensão social sem deixar

de lado a dimensão estética, adicionando a perspectiva subjetiva aos personagens ‒ algo

notável na literatura de Lília Momplé ‒ por meio dos quais faz, além de uma representação,

uma expressão denunciativa dos anos que vivenciou aquele contexto. Trata-se de um

desenvolvimento de uma pedagogia completa e aplicável.

De acordo com o sociólogo Dennis de Oliveira Santos:

... o estudo sociológico da atividade literária deve observar práticas
que dizem respeito não só à estrutura social, mas aos intuitos do
escritor e dos diversos agentes culturais envolvidos na produção e
apropriação do texto literário. A obra literária não é mero reflexo
da consciência coletiva ou individual, mas a concretização das
ações sócio-culturais tomadas por um grupo social na definição da
consciência coletiva: a produção literária corresponde à estrutura
mental de um determinado grupo social. (SANTOS, 2008. p. 7)

Considerando a pontuação de Santos, é interessante acrescentar uma lembrança que

Helder Macedo (2008) traz em seu texto recordando uma visita a Maputo, onde ouviu o

escritor Luís Bernardo Honwana declarar publicamente que a literatura moçambicana é uma

literatura de assimilados e, ainda em seu texto, exemplifica essa fala de Honwana dizendo

que do mesmo modo é a literatura brasileira, uma vez que os autores brasileiros nunca
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escreveram em tupi-guarani. Para Macedo, a diferença ao olhar para Moçambique é:

como noutros países pós coloniais africanos de formação recente,
as culturas nacionais sobreviveram, não foram obliteradas pelos
colonizadores. Terão sido silenciadas e omitidas da cultura colonial
mas - e talvez por isso mesmo - sobreviveram à colonização. Creio
que a sua existência real e a sua potencial expressão literária é o
grande desafio de um novo país africano como Moçambique.
(MACEDO, 2008. p. 24 )

A ponte entre ambos os autores se dá uma vez que, para Santos, tem de haver na

produção literária a construção de uma estrutura mental concreta de ações sócio-culturais por

um determinado grupo social, além da apropriação do texto literário. No mesmo sentido,

Macedo traz a provocação de uma possível literatura de assimilados ‒ remetendo a um

não-lugar das pessoas que a fazem, pois apesar de serem considerados cidadãos portugueses,

teriam limitações devido a sua condição racial e origem africana e, ao mesmo tempo, não se

reconheciam enquanto cidadão originário dadas as diferenças na vida cotidiana ‒ , mas que,

na verdade, em sua concepção trata-se de uma sócio-cultura silenciada, porém sobrevivente,

que tem como desafio expressar sua existência real ‒ concreta, nos termos de Santos ‒ e sua

potencial expressão literária.

Assim sendo, ainda a respeito do apontamento de Macedo sobre a literatura de

assimilados, o autor afirma que a cultura moçambicana passou silenciada pelo processo

colonizador e, por isso, teria sobrevivido, mas trazê-la à tona foi seu desafio. Há aqui a

possibilidade de ter uma cultura de fato moçambicana e, tendo a sua origem e procedência

africana, há, nas práticas indígenas, recursos para a construção de sua identidade e evidência

na diferenciação com os costumes portugueses.

Trago essa provocação em voga pensando no texto de Lília Momplé, o qual parece

fazer um esforço desse resgate originário por meio da língua. As organizadoras de

Moçambique: Das palavras escritas, trazem, de acordo com Macedo (2008), que parte do

problema cultural fundamental de uma nação pós-colonial é a língua literária que não inclui

as línguas nacionais paralelas e anteriores de sua própria cultura. De acordo com Macedo,

Moçambique é um exemplo paradigmático de uma situação cultural comum a diversos países

africanos que passaram pelo colonialismo europeu:

A sua língua literária, a língua portuguesa, mesmo quando
culturalmente nacionalizada e politicamente utilizada como um
necessário instrumento de hegemonia territorial, permanece
exterior às culturas dessas outras línguas que não se manifestam
em <palavras escritas>. É certo que, nos últimos anos, em
Moçambique se estão desenvolvendo louváveis esforços para que
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possam vir a fazê-lo através de campanhas de alfabetização nas
línguas nacionais de Moçambique, essas línguas são também
línguas partilhadas com outras nações vizinhas. Em Moçambique,
só os macuas constituem uma cultura exclusivamente
moçambicana. (MACEDO, 2008. p. 25)

Tendo essa pontuação, Lília Momplé, que nasceu em Nampula e tem como parte de

sua formação étnica os macuas, prezou em trazer em seu livro um glossário que desvenda

palavras originárias usadas por ela para evidenciar a diferenciação de colonizados e

colonizadores. Ou seja, houve uma preocupação por parte da autora em, além de todos os

outros elementos que utilizou para construir a narrativa dos embates no cotidiano colonial,

colocar a língua também como elemento fundamental. Entre as palavras colocadas no

glossário estão: catha - utensílio que serve para tirar água; chaorro - local onde se toma

banho; marrusse - rapariga virgem; nuno - senhora; mataca - mistura da areia e cal; entre

outras que totalizam 24 palavras. Essa foi uma estratégia interessante uma vez que, de acordo

com Ribeiro e Meneses, a língua portuguesa enquanto expressão literária gera “omissões,

esquecimentos, ausências, fabricações e estereótipos, que ainda hoje impossibilita uma

leitura mais complexa do sentido de ser e de se exprimir em Moçambique (RIBEIRO,

MENESES, 2008, p. 10).

Cabe lembrar que o resgate pelas origens cultural e linguística não são superadas após

a independência Moçambicana, mesmo após um período revolucionário socialista ‒ tendo em

vista o esforço de Samora Machel (FRELIMO) em realizar uma nação com forte ênfase na

educação e a produção de um novo homem moçambicano. De acordo com Margarida

Calafate Ribeiro e Maria Paula Meneses, antes da independência o projeto político de

Moçambique e o projeto político da Frelimo pareciam coincidir e “a literatura de combate foi

um dos seus braços armados, instigando à luta pela nação a haver a partir da “recuperação”

(com laivos de “invenção”) de um passado único capaz de fazer emergir os moçambicanos

unidos, sem fractura e sem diferença, em nome da luta contra um inimigo comum - a

colonização” (RIBEIRO, MENESES, 2008, p. 12). Mas, além de ter como parte de seu

projeto a manutenção da língua portuguesa como meio de unidade nacional, também optou

pela manutenção da neutralização das divisões impostas pelo tribalismo. Ali começou o

descompasso com a cena literária e outras áreas artísticas que “ao mesmo tempo que

alimentam e sedimentam o projecto nacional de Moçambique - vão lançando alternativas ao

projecto político e cultural aparentemente hegemónico proposto pela Frelimo” (RIBEIRO,

MENESES, 2008, p. 12).
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Além da língua, a linguagem é importante como parte do entendimento da obra

enquanto instrumento historiográfico e social para parte dessa discussão. O “paradigma da

linguagem” é o modelo que todos temos em comum para conceber a mensagem de um texto,

no entanto, quando nos colocamos no terreno de conflito, onde uma contra-cultura emerge,

há uma linguagem que emerge diferente da sistemática dinâmica do paradigma linguística, de

forma que ela se situa na linguagem social e histórica do grupo que a fórmula (tem outros

significados, outras referências). Para Williams (2007), o paradigma da linguagem é o ponto

de partida para compreensão de um texto, porém focado na concepção de uma linguagem

social “linguagem social sistemática e dinâmica, distinta do “paradigma linguístico”.”

(WILLIAMS, 2007, p. 175). O literato acrescenta:

Na análise histórica, o que se apreende é a “atividade extensa e
interpenetrante de formas artísticas e relações sociais reais ou
desejadas. (...) Trata-se da descoberta constante de formações
genuínas que sejam simultaneamente formas artísticas e
localizações sociais, com toda a evidência propriamente cultural de
identificação e apresentação, posição local e organização, intenção
e inter-relação com outros, movendo-se tão claramente em uma
direção – as obras elas mesmas – como em outra: a resposta
específica à sociedade” (WILLIAMS, 2007, p. 175).

Assim sendo, a linguagem aqui pode ser entendida como parte do que Santos (2008)

aponta ao colocar que acredita que uma obra inserida em certa sociedade e época resulta em

variados pontos de vista, práticas e pressuposições impressas em códigos sociais

reconhecidos por aquela determinada coletividade. Para Santos: “Esse procedimento

metodológico consiste em situar sócio-historicamente autores e obras, definindo o lugar

social de onde eram escritas, quais as finalidades das questões levantadas por esses

intelectuais perante a sociedade, em que veículos eram publicadas e a que tipo de público o

autor se dirigia.” (SANTOS, 2008. p. 7).

No tocante à ênfase da metodologia sociológica para melhor entendimento da

literatura, em seu ensaio intitulado A literatura e a vida social, o renomado Antonio Candido

coloca que a crítica literária aparece como uma disciplina auxiliar que “não pretende explicar

o fenômeno literário ou artístico, mas apenas esclarecer alguns dos seus aspectos. Em relação

a grande número de fatos dessa natureza, a análise sociológica é ineficaz, e só desorientaria a

interpretação; quanto a outros, pode ser considerada útil; para um terceiro grupo, finalmente,

é indispensável” (CANDIDO, 2008, p. 27).
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Por fim, tendo isso posto, um ponto interessante a ser pensado sobre o livro de Lília

Momplé é sua divulgação e repercussão. Para esse trabalho foram buscadas fontes de

possíveis publicações de artigos, matérias de divulgação ou até mesmo uma pequena nota à

época da publicação, porém não foi possível encontrar qualquer informação; algo curioso

tendo o cenário político complexo, sendo essa uma obra com enorme potencial para

acrescentar no debate ali posto.

As autoras Jacqueline Kaczorowski e Mariana Fujisawa (2016) trazem que durante o

final do século XIX e início do XX grande parte da escrita moçambicana era oriunda da

literatura colonial, visto que muitas vezes as publicações eram realizadas por portugueses que

estavam temporariamente trabalhando na colônia a mando da metrópole. Mesmo tendo tais

publicações, ainda de acordo com as autoras, configurou-se o que Antonio Candido (2007)

chama de “manifestações literárias” e não um sistema completo literário.

Os principais periódicos que realizavam a divulgação desses textos eram: O Boletim

do Governo da Província de Moçambique (criado em 1854), Revista Africana (1881) e O

Africano, que mais tarde tornou-se O Brado Africano ‒ o jornal que marcou como o primeiro

contra-hegemônico em 1909. No texto Literatura e sociedade em Moçambique: breve

panorama histórico afirma-se que mesmo antes da independência já havia uma produção

literária própria anticolonial que não contava nem mesmo com uma nação para recebê-la.

Além disso, há uma especificidade da literatura a ser considerada: de acordo com

Fátima Mendonça (2011), o período “proto-nacionalista” conta com autores que

confrontavam a ideologia de opressão colonial, porém, contraditoriamente, usando estruturas

portuguesas em sua escrita ‒ no entanto, cabe fazer o recorte de que a estrutura acadêmica

europeia é algo implementado durante séculos, e então de difícil ruptura consciente e/ ou

inconsciente no momento da formulação das ideias e da estrutura de escrita. Há de se

considerar também que “Trata-se, pela primeira vez, de um “eu” moçambicano falando de si

mesmo e de sua própria realidade”(KACZOROWSKI, FUJISAWA, 2016, p 176).

Apesar de tamanho engajamento literário moçambicano, havia uma contrapartida

vinda de Portugal que entre 1940 até 1975 intensificou suas ações enquanto colonizador. Tais

ações eram refletidas também nos jornais que sofrem com a censura e foram impedidos de

circular, entre eles estavam os títulos: O Bordo Africano, Voz de Moçambique e a Revista

Msaho. Posteriormente, quando voltaram a circular, contaram com grande pressão e

acompanhamento colonial que dificultavam a publicação de textos revolucionários. Sendo
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assim, os autores que mantinham sua fé em publicizar suas ideias contra a hegemonia

investiram mais nas poesias do que nas contações de histórias, a fim de passar a imagem, mas

através do jogo de palavras, passar despercebidos.

Esse resgate é necessário, pois foi realizado para o presente trabalho o esforço de

buscar e encontrar fontes periódicas à época que trouxessem mais sobre a autora Lília

Momplé e/ ou de sua obra, mas entre todos os encontrados ‒ todos já citados acima ‒, apesar

de realmente trazer literatura, poucas ao menos chegaram próximo das pautas, das narrativas

fortes que Momplé propõe.

Em vista disso, podemos considerar a literatura de Lília Momplé cheia de nuances

históricas que perpassam sua narrativa, ‒ discurso testemunhal, estética, personagens e a

crítica social ‒, considerando sua subjetividade e a de seu povo, dando a tudo isso, além de

suas palavras, um registro quase fotográfico de cada ano e lugar, como um triste cartão

postal.
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2. A denúncia do Neocolonialismo

Na obra Ninguém Matou Suhura os apontamentos e críticas de Lília ao sistema

vigente e ao neocolonialismo se fazem evidentes. Assim sendo, a fim de aproximar-se do que

era esse sistema, quem o comandava, como se dava o mercado econômico e quais as relações

sócio-políticas entre colonos e colonizados este capítulo buscará entender o contexto

histórico de cada conto que a autora seleciona e ambientaliza seus contos.

Há alguns indícios ao longo do texto de Momplé que indica sua denúncia de tudo que

viu e viveu durante o regime colonial, sendo o tempo o primeiro apontamento aqui colocado,

uma vez que a autora adota o uso de um cabeçalho citando ano e lugar sempre no início de

suas estórias, trazendo à tona a permanência da repressão e como a mesma se alastrou por um

extenso território, chegando a ultrapassar as fronteiras de Moçambique.

Assim sendo, a periodização do livro é um importante pilar para compreendê-lo

enquanto obra e enquanto crítica. O exemplar abarca quase todo o Estado Novo, regime

totalitário que vigorou em Portugal sob o comando de Antônio de Oliveira Salazar de 1933 a

25 de abril de 1974. De acordo com Silvaneide Da Silva Costa (2016), foi um período

pautado numa economia ruralista desenvolvida pelo trabalho no campo e com forte viés

nacionalista, uma vez que havia a exaltação do passado da história portuguesa em busca de

trazer a glorificação da nação. Além disso, ainda segundo Costa (2016), o tributo à

personalidade salazarista foi muito praticado, já que o líder do governo era considerado o

salvador da pátria portuguesa e tinha como ideologia as seguintes características:

a ideologia oficial era anticomunista e antiliberal,composta: por um
partido único - A União Nacional -, pelo decálogo do Estado Novo
– carta dos princípios orientadores, pela Mocidade Portuguesa
que consistia na doutrinação e enquadramento da juventude
portuguesa, pela Legião Portuguesa, uma organização de forças
paramilitares para a defesa do regime e pelo corporativismo,
usado para assegurar a ordem social e controlar os trabalhadores.
(COSTA, 2016, p. 15)

Sendo assim, para exercer seu total controle social, Salazar adotou medidas como o

totalitarismo, autoritarismo e militarismo. Para Costa (2016) deve-se destacar ainda no

Estado Novo “as ações voltadas para o colonialismo na África, fundamentado no Ato
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colonial de 1930 que sancionava à nação portuguesa defender, civilizar e colonizar os

territórios do Império Colonial Português” (COSTA, 2016, p. 15)

Tendo esse cenário, José Luís Cabaço (2009) aponta para uma missão civilizatória

em Moçambique sustentada pelo trabalho e a ação educativa

[...] o acento tónico passava do exercício educacional para a
prática produtiva; da transmissão de valores éticos, religiosos,
cívicos e comportamentais para a sua aprendizagem por meio do
esforço laboral ao serviço do colonialismo [...] Essa
metodologia de assimilação prolongada na aprendizagem pela
participação na função produtiva, dava o tempo necessário
para colocar as ‘províncias do ultramar’ a serviço da recuperação
econômica de Portugal. (CABAÇO, 2009, p. 106)

Para Aimé Césaire, no Discurso sobre o colonialismo, essa ideia que o colonialismo

teria uma missão de civilizar tem como responsável “o pedantismo cristão, por ter enunciado

equações desonestas: cristianismo = civilização; paganismo = selvajaria, de que só se podiam

deduzir abomináveis consequências colonialistas e racistas [...]”. (CÉSAIRE, 1978, p. 15).

Ao citar Luiz Henrique Assis de Barros, Costa (2016) indica que entre 1930 e 1945

a Mística Imperial fundamentou o colonialismo no território africano, onde cabia ao “Estado1

Português a missão de cristianizar e civilizar as “raças” atrasadas.” (COSTA, 2016, p. 16).

Após a Segunda Guerra Mundial

[...] as políticas coloniais das grandes potências apontavam para
um processo de descolonização de suas posses na África e na
Ásia. Com a criação da organização das Nações Unidas (ONU),
foi consagrado o direito à autodeterminação ‘dos territórios
não autônomos’ devendo os países signatários da organização
trabalharem para garantir a preparação de suas colônias para a
independência. (BARROS, 2012, p. 09 apud COSTA, 2016, p. 16)

Nesse cenário Portugal começa a questionar como manter as colônias no Pós II

Guerra, uma vez que sua economia era voltada a produção realizadas naquelas terras. Para

superar a pressão de abandonar o sistema colonial, a ideologia hegemônica sofreu uma

mudança de argumentação ao trazer um discurso de harmonia entre portugueses e os povos

1 “A “Mistica Imperial” deixou sua marca, sobretudo, em aspectos da administração colonial entre as
décadas de 1930 e 1940. Desenvolvida em um contexto de incerteza em torno do rumo do Estado, e
com a ameaça de perda das províncias coloniais, surge enquanto um discurso de afirmação do
nacionalismo e do orgulho do povo português.” (BARROS, 2015, p.58)
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colonizados. Desse modo, sabe-se que o processo colonial português articulou uma violência

sistemática com consequências irreparáveis, porém nessa nova configuração ideológica ‒

muito baseada nas teorias de integração social e democracia racial de Gilberto Freyre ‒

iniciou uma falsa distinção de Portugal referente a outros países colonialistas, dando aos

portugueses o título de “O menos cruel nas relações com os escravos” (FREYRE, 2002, p.

255).

Em seu texto, Silvaneide Da Silva Costa aponta ainda que houve a seguinte defesa:

o colonialismo português era mais ameno, pois permitia a
integração entre os portugueses e os povos naturais das colônias,
com os quais seriam capazes, segundo Gilberto Freyre, de
miscigenar e conviver harmoniosamente de forma a dar origem a
culturas sincréticas. (COSTA, 2016, p. 17)

Essa alegação mostra tamanha foi a expertise política portuguesa que, embora tenha

sido um dos últimos países a largar o osso do colonialismo, trouxe para si a simpatia

internacional e até mesmo de alguns colonizados esquecidos ou mal intencionados da elite

local e, assim, usou desse artifício para passar pelo que Césaire (1978) chamou de “tribunal

da razão” ou “tribunal da consciência", onde a Europa “se vê impotente para se justificar; e se

refugia, cada vez mais, numa hipocrisia tanto mais odiosa quanto menos susceptível de

ludibriar.” (CÉSAIRE, 1978, p. 13). Ademais, a obra e memória representada por Lília

Momplé entra em consonância com a frase de Césaire “A Europa é indefensável” (1978, p.

13), sem exceções.

Além disso, como já citado em outros momentos, a reivindicação por uma identidade

moçambicana esteve em voga durante todos os anos narrados por Momplé, se sustentando até

o momento da publicação da obra. Tal reivindicação perpassou outras obras produzidas

durante esse período, pois eram, em grande parte, ficções a respeito da colonização até chegar

o período pós-colonial, já que a descolonização não atendeu às expectativas de construção da

nação ansiada.

De acordo com Lorenzo Macagno, a construção dessa nação como entidade

homogênea “só é compreensível sob a lógica do enfrentamento a uma outra entidade que se

apresentava igualmente homogênea: a nação portuguesa e suas pretendidas províncias de

ultramar.” (MACAGNO, 2009, p. 21). Ainda segundo o autor, são três os principais pontos

vislumbrados para essa nação: compacta, singular e unificada, porém o que sucede-se é que a
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homogeneidade obrigatória trás “a mesma gramática assimilacionista e intolerante em face

dos particularismos culturais, veiculada pelo discurso colonial português” (MACAGNO,

2009, p. 21). A ressalva a ser feita é que tal unidade forçada não ocorre apenas como uma

consequência do 25 de junho de 1975 ou o pós-guerra, mas sim da estrutura construída por

anos pelo colonialismo.

Nesse sentido, a recém nação moçambicana teria de lidar com a contradição imposta

naquela conjuntura: por um lado saindo de um sistema que os desprezavam e os colocavam

enquanto “assimilados” e, por outro, um governo socialista, liderado pela Frelimo, que os

impunham certo esclarecimento racional e metodológico.

Se, no período colonial, os chamados indígenas deveriam
abandonar – conforme as categorizações da administração colonial
– os “usos e costumes” para passar à categoria de assimilados, no
período independente, as “populações” deveriam abandonar o
“obscurantismo” para se integrarem ao Povo moçambicano.
(MACAGNO, 2009, p. 22)

A Frelimo (1962) foi o partido composto por moçambicanos e que esteve à frente da

independência moçambicana, tendo como seu primeiro dirigente Eduardo Mondlane, que foi

professor universitário nos Estados Unidos e posteriormente funcionário das Nações Unidas.

De acordo com Paulo Fagundes Visentini com a colaboração de César Figueiredo no texto A

Revolução Moçambicana (1955), no primeiro congresso da Frelimo foi definida uma

plataforma capaz de unir todos os patriotas moçambicanos e traçado o objetivo de trazer a

libertação nacional com o ponto principal sendo a unidade popular.

Sendo assim, em 1964 a Frelimo abriu uma frente de luta armada, porém Eduardo

Mondlane foi assassinado em 1969 pela PIDE ‒ polícia política portuguesa. O posto de

dirigente passou, então, para Samora Machel que liderou o posterior sucesso da luta armada2

e adotava uma vertente mais radical comparado a Mondlane, uma vez que representava a ala

2 Foi um militar moçambicano e líder revolucionário de inspiração socialista que esteve à frente da Guerra da
Independência de Moçambique, não somente, mas também foi o primeiro presidente após a independência
moçambicana em 1975 e popularmente conhecido como pai da nação. Nas palavras de Lorenzo Macagno
trata-se de um líder com sua história inseparável da história e sociedade de Moçambique: “a relação,
aparentemente indissolúvel e irredutível, entre “Samora e o Povo” e, portanto, sobre as relações entre o
Partido-Estado (Frelimo) e os fragmentos – vinculados à evocação mítica da figura de Samora – de uma certa
imaginação nacional.” (MACAGNO, 2009, p. 18)
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militar do partido e, assim, assumia um modelo particular para a luta nacional ao priorizar a

identidade africana e possuir um discurso seguindo os paradigmas marxistas.

Em vista disso, a partir do entendimento de quem foi Samora Machel e sua enorme

contribuição, as palavras de Macagno se fazem compreensíveis:

Samora Machel fala em nome do povo e, ao mesmo tempo, cria-o,
compondo, em seu discurso enérgico e histriônico, uma espécie de
alquimia na qual heterogêneo se transforma em homogêneo. Um só
povo, uma só nação, uma só cultura de Rovuma a Maputo, tal
como rezava a recorrente metáfora geográfica da unidade nacional,
mil e uma vezes repetida.  (MACAGNO, 2009, p. 22)

Embora o discurso fosse de grande inspiração, no início das operações em 1964 a

guerrilha moçambicana contava com 250 homens, enquanto Portugal tinha a postos 35 mil

soldados, mas certamente contava com a desvantagem da falta de conhecimento sobre o

território. Além disso, costumeiramente é desafiador para um governo lidar com tamanho

conflito, mesmo que estejamos falando de um país colonizador e, para Portugal, os gastos

excessivos e falta de apoio popular estavam sendo motivos para problemas internos, de forma

que, de acordo com Cabaço (2007, p.362-3), o governo minimizou em suas propagandas o

tamanho do conflito e classificou-o como uma simples questão de ordem.

Evidentemente, as diferenças de poder de combate eram nítidas, mas a Frelimo contou

com a expertise estratégica e até mesmo com o tempo, como expõe Visentini:

A Frelimo contava ainda com um fator diferenciado, o tempo.
Portugal precisava do sucesso imediato em sua ofensiva ao passo
que Frelimo se utilizava do conhecimento da região e da identidade
com a população para fomentar ainda mais o sentimento de
nacionalidade e, com isso, adensar o seu exército guerrilheiro.
(VISENTINI, 1955, p.92)

Sendo assim, a direção da Frelimo adotou o seguinte método:

concepção chinesa de guerra prolongada que, além da vitória no
espaço, consistia também em transmitir conhecimento e
desenvolver a consciência dos camponeses, ganhando-os
definitivamente para a luta armada.  (VISENTINI, 1955, p.93)

Em contraponto, os portugueses chegavam com empolgação pela missão que lhes fora

designada, no entanto, com o longo tempo à frente de uma luta que parecia não ter fim, os

soldados se viam ansiosos para o fim de seu tempo de prestação de serviços e enfim retornar
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à metrópole. Mais tarde, em 1969, com a morte de Mondlane, os portugueses ainda lidavam

com mais uma questão em seu caminho, já que, embora contassem com a expectativa de

derrotar a guerrilha, mais uma vez fracassaram. Em contraponto, à medida que a frente da

libertação conquistou o apoio da população, "zonas libertadas foram sendo criadas. Este

avanço por parte da guerrilha conduziu às primeiras fissuras dentro do próprio movimento,

mais especificamente na concepção da linha política que estava se processando na luta.”

(VISENTINI, 1955, p.93).

De acordo com Maria Aparecida Nascimento de Almeida e Rosilda Alves Bezerra

(2020) houveram grupos inconformados com libertação e a centralidade colocada pela

FRELIMO no que tange à representatividade política de Moçambique, desembocando, entre

outros pontos do contexto ali posto, na guerra civil de 1975 e tornando-se palco para muitas

das obras à época.

Para as autoras é possível visualizar críticas aos líderes da resistência que, de acordo

com a literatura do período, esqueciam seus ideais à medida que conquistavam o poder,

entretanto, o apoio à Frente da Libertação de Moçambique foi também muito evidenciado,

como diz Maria Fernanda Afonso em O conto moçambicano “[...] Mobilizados pelas forças

que realizaram a independência, os contistas apoiam abertamente os dirigentes da Frelimo,

[...] Nos seus textos as violações, os massacres, [...] são sempre cometidos pelos

soldados  da  Renamo  [...]” (AFONSO, 2004, p.392).

Para Bezerra e Almeida (2020), o cenário trata-se de uma sociedade em crise e

devastada por uma sequência sem igual de eventos destruidores onde a

Fome, destruição, êxodo e morte foram as consequências.
Após a descolonização, as populações rurais desconheciam a
origem do inimigo, pois atuavam, simultaneamente e de forma
similar, guerrilheiros da RENAMO e ladrões que roubavam e
chacinavam os camponeses. (ALMEIDA, BEZERRA, 2020, p. 45).

As autoras ainda salientam que “No cenário descrito, “[...] crianças cresciam com

armas nas mãos, e esse estado de sítio [...] transparece com intensidade na temática narrativa

dos escritores moçambicanos” (LEITE, 2012, p. 214 apud ALMEIDA, BEZERRA, 2020, p

45). Na literatura de Momplé tal narrativa também é bastante presente, chegando a ser uma

caracterização da colonização que tem como principais pontos a falta de empatia e a completa
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opressão com os colonizados por meio de duras palavras, pressão psicológica e/ou violência

física, além de seus vestígios inconclusivos e confusos deixados para trás.

A obra de Momplé escancara, então, as consequências advindas de todo o caos

instaurado pelo sistema colonial português durante anos e a tentativa constante de superá-lo.

Além disso, apesar das modificações de histórias, temas e personagens em todos os contos ‒

dando singularidade a cada um ‒, a opressão persiste, enfatizando que embora houvesse

mudanças de vários aspectos, o colonialismo português permeia tudo.

Considerando a permanência do sistema colonial como pano de fundo, o segundo

ponto a ser considerado é como no livro há uma presença de continuidades e rupturas, de

forma que é de se perguntar se houveram transformações ou não, uma vez que se passam

tantos anos entre o primeiro e o último conto. A resposta para essa questão é que, embora

haja um descompasso e desconforto por esses movimentos opostos, eles ganham uma coesão

constante na narrativa sobre o que foi o colonialismo português onde, segundo Lopes (2019,

p. 48) “Lília Momplé escreve sua obra seguindo o fio condutor do seu projeto literário, cuja

premissa assume um viés nacionalista, crítico e criativo.”. Dessa forma, a escritora insiste

que, se por um lado havia uma constante violência, por outro havia uma forte resistência

nacional moçambicana e, assim, o leitor tem a dimensão de que a obra não trata-se somente

de uma disputa pura e simplesmente, mas é parte de uma construção de identidade individual

e coletiva. Entretanto, é necessário pontuar que há continuidade apenas no momento em que

o livro se passa no colonialismo em Moçambique, mas existe uma ruptura no momento que

se passa a tratar da guerra civil, já no último conto passado em terras angolanas.

Em suma, Momplé, assim como os demais escritores moçambicanos, cultiva por meio

de sua escrita uma memória coletiva com narrativa voltada à opressão a fim de que o

sofrimento gerado por colonizadores e superados a muito custo por colonizados não seja

esquecido e que a esperança seja assegurada através da história de tal luta contada por quem

fez parte de sua construção.

Convém sinalizar que até aqui a intencionalidade foi trazer alguns dos principais

pontos abordados no contexto anterior ao início da obra de Momplé e que a impactam

diretamente, tal como o Ato Colonial e a construção da nação, além de fazer um pulo à

década de 1960 onde a Frelimo e seu conflito direto com Portugal teve grande impacto na

história moçambicana ‒ fato este não abordado por Lília Momplé em seu exemplar uma vez
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que, como já mencionado, trata-se também de um testemunho e foi um período em que a

autora não esteve presente em seu país, e sim passando uma temporada em terras brasileiras.

Dessa forma, a dissertação seguirá o caminho traçado por Momplé, dando

materialidade do contexto histórico do ano e lugar citado pela literata através das fontes e

evidências encontradas. A análise dos contos trará à tona o impacto na cultura e no cenário

social local ocasionado pelo neocolonialismo dando à narrativa o tom de um campo de

disputa. Sendo assim, inicialmente, para o entendimento da narrativa de Lília Momplé e a

forma como construiu a problemática conflitante trazida pelo colonialismo, terei base em

reflexões acadêmicas que abordam a questão dos povos oprimidos que têm sua voz negada

pelo colonialismo. No entanto, o que vemos nesse contexto de colonização é que esta voz fica

sujeita aos campos econômico, social e político, de forma que ela aparece sob estética do

colonizador, que coloca o colonizado como bárbaro, primitivo e violento, precisando ser

dominado e civilizado.

A análise passará à vista a transformação que a narrativa ficcional possibilita, uma

vez que o poder e as relações que esse estabelece são um mecanismo coercitivo e

negativo que se tornam algo produtivo e positivo, expondo as relações sociais e costumes

locais em conflito com o colonialismo. Nesse sentido, o método adotado será o olhar para a

narrativa literária como uma interpretação que, embora subjetiva, é permeada pela

objetividade da realidade concreta imposta pelo domínio cultural, econômico e político-social

dos indivíduos colonizados. 

Entendendo o tempo como um fator primordial, uma vez que Momplé utiliza desse

artifício à sua maneira para contar suas estórias como contraponto do dado à cronologia

rígida da linha do tempo eurocêntrica, dessa forma, acrescento à análise a necessidade de

outra concepção temporal alternativa à hegemônica. Se estamos falando de sujeitos históricos

que são dotados de ação, o subtítulo Estórias que ilustram a História, da obra de Lília

Momplé, não deixa margem de dúvida da capacidade criativa da subjetividade dos sujeitos

contarem suas estórias ‒ colocando, inclusive, as concepções de tempo não-eurocêntricas e

próprias das sociedades africanas.

Assim, estarei olhando para a obra de Momplé como forma de representação da

realidade, uma vez que, embora a autora tenha vivido muito do período colocado em seu livro

e evidencie que são histórias verídicas, está claro que trata-se de um livro ficcional que,
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embora traga muitos elementos do colonialismo português na vida e nas terras

moçambicanas, não deixa de fazer jus ao gênero.

Dessa forma, serão usadas tabelas no intuito de ser um elemento comparativo e com

dados agrupados, de forma que contam com a finalidade organizativa necessária para um

mergulho na análise proposta neste trabalho. No mesmo sentido também serão empregadas

fotografias enquanto fontes documentais com o objetivo de serem uma ferramenta a mais

para a aproximação do texto de Momplé ‒ a esse ponto vale acrescentar que, de acordo com

Mauad, a fotografia pode ser entendidas como imagem monumento, imagem-documento,

bem como testemunho direto e indireto, como sugerem Le Goff (1982) e (Bloch, 2002) à

medida que forem adotada por historiadores como fontes que demandam observação, análise

e crítica.

Além das fontes mencionadas, o testemunho é um ponto a ser destacado uma vez que

é uma proposta que se aproxima da literatura de Momplé, mas deve-se fazer a diferenciação

entre ambos os campos testemunhais, haja vista que as fotografias:

se constituem em documento-monumento que nos fornecem
testemunho do passado, o tratamento a elas dado precisa levar em
consideração tanto o seu aspecto técnico-formal - que lhe
caracteriza enquanto texto não verbal - quanto os contextos da sua
produção. Tais elementos envolvem, portanto, considerar a imagem
fotográfica na sua dimensão: objetiva e subjetiva (KOSSOY, 2007,
p. 52 apud ; PISANESCHI, BAUER, FREITAS, 2020, p.7).

Assim sendo, Mauad pontua que há, na fonte fotográfica, uma materialidade passada

“na qual objetos, pessoas, lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado

[...] a fotografia é um símbolo, aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu como a única

imagem a ser perenizada para o futuro” (MAUAD, 1996, p. 8).

Outro ponto de aproximação com a obra ficcional aqui abordada é a perspectiva

política da fotografia “que se vincula às suas condições de produção e de recepção, em um

jogo de expressão e conteúdo que se estabelece em um campo de disputas e tensões sociais.”

(PISANESCHI1, BAUER, FREITAS, 2020, p.8).

Sobre a leitura da fotografia, Mauad (1996) aponta que há regras colocadas pelos

leitores que resultam da disputa pelo significado das representações culturais.  Sendo assim:

Enquanto produção sociocultural de uma época, a imagem
fotográfica não está alheia às determinações ideológicas envoltas
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na produção do seu conteúdo e da sua forma de expressão.
Compõem o conteúdo deste tipo de texto: as pessoas, os lugares, os
objetos e as vivências narradas. Do ponto de vista da expressão,
entram em cena os elementos de ordem técnica e estética como o
enquadramento, a iluminação, os contrastes, a definição da
imagem, entre outros. (PISANESCHI1, BAUER, FREITAS, 2020,
p.9)

Em função disso, para a análise das imagens selecionadas seguirei a metodologia

proposta por Ana Maria Mauad, que diz:

Dentre os cuidados metodológicos, a escolha de se trabalhar com
séries fotográficas, ou com fotografias únicas a maneira de
fotoícones, que potencializam um acontecimento, uma vivência ou
um silêncio. O desdobramento de tais escolhas vai levar a
necessidade da organização de bancos de imagens e fichas de
registro, enfim, um conjunto de estratégias de análise que devem
responder à demanda do problema proposto. Por fim, podemos
sintetizar quatro pontos essenciais: 1. A produção: o dispositivo
que medeia o sujeito que olha e a imagem que elabora. A ação de
olhar gera a manipulação de um dispositivo tecnológico, com
regras definidas historicamente e associadas às tecnologias da visão
(Meneses, 2005). 2. O produto: a imagem consubstanciada em
matéria, sua capacidade de potencializar a matéria como
objetivação de trabalho humano, em um processo de produção de
sentido social e como relação social. As imagens nos contam
histórias, atualizam memórias, inventam vivências, imaginam a
história, demarcam o campo do visível e do invisível. 3. O
agenciamento: o processo social que envolve a trajetória das
imagens como artefatos, como objetos que são guardados,
distribuídos, manuseados, arquivados e destruídos. As biografias
das imagens traduzem relações sociais diferenciadas e superam a
compreensão da imagem fotográfica como texto e a concebem
materialização de uma prática social. 4. A recepção: o valor
atribuído à imagem pela sociedade que a produz estrutura um
regime de recepção da visualidade e seus espaços: informação, arte,
intimidade etc. Esses quatro aspectos orientam de forma ampla a
análise histórica de fotografias e a ênfase irá variar de acordo com
problematização proposta pelo estudo. (MAUAD, 2012, p. 280)

Além disso, a autora acrescenta que, para o desenvolvimento metodológico, o

contexto não é apenas um pano de fundo de mise-en-scène, seja ela política ou cultural e

dissociada da problematização colocada, mas “ao contrário, a elaboração dos quadros de

historicidade ou das lógicas de racionalidade deve partir da materialidade das experiências

sociais, dos seus indícios, vestígios, restos e pistas” (MAUAD, 2012, p. 280).

Por fim, entendendo que Lília realiza uma continuidade colonial do processo

mantendo seus primeiros quatro contos passados em Moçambique e uma ruptura no último
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onde se passa em Angola. Um parêntese aqui a ser feito é que, embora haja essa mudança

geográfica, acredito que há uma intencionalidade de Momplé ao trazer a realidade de Angola,

e assim, evidenciando a proximidade de ambos os processos coloniais de todo o conflito

abordado anteriormente na narrativa, uma vez que, como demonstrado no Mapa cor-de -rosa3

(Anexo 3), vemos os interesses portugueses nos dois territórios. Tendo isso, seguirei essa

divisão, respeitando a individualidade dos contos e suas temáticas chaves.

3 “No mapa cor-de-rosa estavam, presentes as condições e aspirações portuguesas, para a ocupação e
colonização de territórios africanos, entre Angola e Moçambique. Com a revolução industrial, surge uma
crescente procura de matérias-primas por parte das grandes potências europeias. Esta procura, aliada a um
crescente imperialismo europeu, de exploração e enriquecimento, tornou o continente africano extremamente
apelativo para a expansão territorial, e num sistema económico colonial baseado na exploração dos mesmos.
Iniciou-se na segunda metade do século XIX, uma corrida desenfreada entre as potências europeias, para a
reivindicação dos territórios não explorados do continente africano. De forma a minimizar as hostilidades, e
evitar a ocorrência de conflitos entre as potências europeias, em 1884-1885, realizou-se a conferência de Berlim,
na qual se estabeleciam as zonas de influências de cada potência. Portugal foi o grande derrotado desta
conferência, não viu reconhecido o direito histórico de ocupação dos territórios africanos, perdeu o controlo da
foz do rio Congo, e teve que aceitar a livre navegação das restantes potências nos rios internacionais que
serpenteavam o seu território colonial. Fase ao desfecho da conferência, Portugal compreendeu a necessidade de
criar mecanismos que salvaguardassem os interesses do reino. Neste contexto, em 1886, é apresentado pela
Sociedade de Geografia de Lisboa, um mapa que visava a ocupação dos territórios entre Angola e Moçambique
– Mapa cor-de-rosa. De forma a reivindicar a soberania sobre os territórios, são organizadas um conjunto de
expedições, das quais pode-se destacar a de Serpa Pinto. Visavam a exploração, reconhecimento, mapeamento
dos territórios, assinatura de um conjunto de acordos com os habitantes locais, de forma a garantir a
legitimidade portuguesa neste espaço. O mapa entrava em choque com as pretensões da Grã-Bretanha, em ligar
a cidade do Cairo, no Egipto, à cidade do Cabo na África do Sul, através de caminho-de-ferro. Após um
conjunto de incidentes diplomáticos entre Portugal e a Grã-Bretanha, a 11 de Janeiro de 1890, é feito o Ultimato
Inglês. Portugal cede às exigências britânicas relativamente aos territórios reivindicados. Este mapa iniciou, um
conjunto de acontecimentos que mais tarde, culminariam com a abolição da monarquia e implantação da
República. Devido à complexidade do projecto, a Grã-Bretanha não avançou com a ligação ferroviária entre o
extremo norte e sul de África. (LAINS; SILVA, 2000, disponível: https://goo.gl/Sk4u7X Acesso em:
10.01.2021)

https://knoow.net/ciencterravida/geografia/mocambique/
https://knoow.net/historia/historiamundial/ultimato-ingles/
https://knoow.net/historia/historiamundial/ultimato-ingles/
https://goo.gl/Sk4u7X
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2. 1 O trabalho forçado nas plantações de sisal, nas minas e o

trabalho  doméstico

O trabalho é um ponto bastante importante para o desenvolvimento de uma sociedade,

afinal, a partir dele são construídas muitas das relações sócio-políticas de um lugar e, para

essa discussão, serão abordados os dois contos iniciais de Lília Momplé.

A análise inicial gira em torno de Aconteceu em Saua-Saua , passado em 1935,4

ambientado em Saua-Saua e que nos trás uma fala do personagem Mussa Racua, de origem

macua. Em linhas gerais, após o personagem não conseguir todas as sete sacas de arroz

exigidas pela administração colonial, se vê a um passo de ter que se submeter novamente ao

trabalho no sisal. Nesse sentido, seu ato nos dá a primeira noção do que era o trabalho

forçado e de como ocorria o processo de submeter os moçambicanos naquele sistema, de

forma que ele descreve, indignado, à seu amigo Abudo:

‒ Mas tu já viste irmão, que vida é a nossa? ‒ interrompe Mussa Racua ‒ vem essa
gente da Administração e marca-te um terreno. Dão-te sementes que não pediste e
dizem: tens que tirar daqui três sacos ou seis ou sete sacos, conforme lhes dá na
cabeça. E se por qualquer razão adoecemos ou não cai chuva, ou a semente é ruim, e
não conseguimos entregar o arroz que eles querem, lá vamos nós parar às plantações.
E os donos das plantações ficam contentes porque conseguem uma data de homens
para trabalhar de graça. E a gente da Administração fica contente porque recebe dos
donos das plantações um tanto por cabeça que entrega. E nós é que vamos
rebentando de medo e de trabalho todos os anos. E mal podemos cuidar das nossas
machambas que nem dão para comer. (MOMPLÉ, 1988, p. 12)

Tendo essa fala de Mussa Racua, fica claro o que Silvaneide da Silva Costa (2016)

aponta ao colocar que nas colônias portuguesas a concepção de trabalho se dava apenas a

partir das atividades que estivessem atreladas aos colonizadores, deixando de lado qualquer

ideia de atividade alternativa que viesse da cultura e tradições locais de subsistência ‒ que,

por consequência, seguiam a concepção de trabalho dentro da comunidade africana. Além

4 O título nos trás um ponto curioso, pois é o único que de início ambientaliza onde ocorreu o conto, enquanto
os demais são mais subjetivos e carecem da localidade específica depois do cabeçalho. Saua-Saua é localizado
no distrito de Nampula ‒ Rapale, um local bastante rural. Além disso, cabe aqui a reflexão trazida por
Silvaneide da Silva Costa: “A escolha do título deste primeiro conto nos revela a opção centrada na
ficcionalização de um espaço agônico que representa uma dentre várias situações de opressão e exploração
do trabalhador rural.” (COSTA, 2015, p.4)
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disso, o trabalho servia como uma moeda de troca, pois ao fim da escravidão no XIX foi

criada a obrigatoriedade do pagamento de impostos ao governo colonial que poderia vir

também por meio de moedas, mas dadas as condições pós escravização, o povo

moçambicano pouco teria para pagar dessa maneira. Desse modo, “Para o governador de

Moçambique, trabalho era o trabalho feito para o branco” (CORRÊA; HOMEM, 1977,

p.143, apud COSTA, 2016, p.) e, portanto, tinha de ser usando suas sementes e seu parâmetro

de produtividade, tal como enfatiza o personagem de Momplé.

Assim, é evidente a constante tentativa de manter a exploração econômica e humana

em Moçambique, sem deixar fôlego para algum tipo de subversão à manutenção do sistema

colonial.

‒ Mas o que havemos de fazer? ‒ repete Abudo, já com travo de desespero

na voz ‒ diz lá irmão! O colono é que manda, como é que tu não vais para a

plantação se não tens o arroz que eles querem? Se foges, és apanhado como

os outros. E então é que vais para lá todos os anos. Quase todos os que são

apanhados acabam por lá morrer. (MOMPLÉ, 1988, p.11)

Como já mencionado, em 1930 ocorreu a aprovação do Ato Colonial, o qual foi

responsável por estabelecer o instituto de indigenato e, mesmo passados cinco anos desde

então, o conto nos trás a repercussão do documento na imposição do trabalho forçado e na

perda de terras das populações que ali viviam. No ano de 1935 a lei sofreu alteração, de

forma que a violência e a perda se tornaram ainda mais evidentes, tendo em vista que são

feitas sob princípios teóricos de integridade territorial, nacionalismo, imperialista e missão

civilizadora de Portugal.

Embora fossem aprimoradas as formas de exploração, a pressão internacional tinha de

ser contornada. De acordo com Valdemir Zamparoni (2004) era necessário manter o trabalho

sem grandes alardes.

Nesta nova conjuntura era preciso garantir “a abundância desse instrumento
de trabalho chamado homem, e por isso as ‘fazendas’ só prosperam à custa
mais ou menos brutal dos braços indígenas” (Oliveira Martins, 1920:205,
218). Era, pois, necessário descobrir “um meio de tornar forçado o trabalho
do negro, sem cair no velho tipo condenado da escravidão” (idem,
ibidem:233). (ZAMPARONI, 2004, p. 301)
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Havia por parte dos colonizadores o plano de trazer a obrigatoriedade da lei de 1889

em que salienta “que todos os indígenas das colônias portuguesas [tinham a] obrigação moral

e jurídica de procurarem obter pelo trabalho os meios de que necessitam para subsistir e

melhorar sua condição social” (CORRÊA; HOMEM, 1977, p.143). Novamente, Mussa

Racua traz à vista a descrição das condições de trabalho evidenciando tamanha exploração,

pois, afinal, se trata de um personagem que já tinha passado por aquela experiência e à época

se viu com anos e anos perdidos de sua vida; não bastando, quando retornou de sua última

experiência na plantação, se deparou com sua casa e sua terra abandonadas, uma vez que até

mesmo sua esposa e filhos não acreditaram em seu retorno e foram em busca de condições

melhores de vida.

‒Escuta! ‒ continua Mussa Racua, numa exaltação febril ‒ eu nunca te falei
daquele sofrimento. Todos os que experimentam a plantação não querem
mais falar daquilo. A comida sabe a merda! E mesmo assim é só o suficiente
para um homem aguentar o trabalho. E aquele sisal que nunca mais acaba.
Aquele sisal tem sangue, irmão, está cheio de sangue! A trabalhar sempre
doente. Doente e a apanhar porrada. E depois de tanto tempo, vir de lá sem
nada… Sem nada, irmão! E aqui as nossas poucas coisas sem um homem
para cuidar. (MOMPLÉ, 1988, p.12)

Essa descrição feita por Mussa Racua é bastante latente e nos faz ter uma percepção

quase que visual sobre o que eram os campos de sisal. Sendo assim, por aproximação, temos

a fotografia de trabalhadores camponeses de Gaza, na qual podemos visualizar que trata-se de

indígenas cujos corpos são bastante expostos ‒ o que é significativo levando em consideração

que é um trabalho ao ar livre em uma região que tem o clima mediterrâneo muito quente e

seco durante o verão. Além disso, é possível observar que dentre os trabalhadores que estão

nesse ambiente, apenas um deles aparece com um chapéu ‒ com um modelo semelhante ao

que os colonos à época usavam ‒ para sua proteção.

Outro ponto a ser notado é que eles aparecem juntos, em ordem: os da frente ainda

sentados, no meio os de joelhos e, por fim, os que estão em pé. Isso se reflete até mesmo nas

pás que estão metodicamente organizadas uma ao lado da outra à frente dos trabalhadores. É

claro que tratando-se de uma foto vinda do Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colônia de

Moçambique, coleção produzida no final da década de 1920 que traz o ponto de vista

lusitano:

o conjunto de fotografias refletiu o olhar colonizador de seu editor,
José dos Santos Rufino, e de seus colaboradores, tenente Mário
Costa (autor dos textos introdutórios) e padre Vicente do
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Sacramento, sobre o caminho que os indígenas deveriam percorrer
até alcançarem a cidadania (SILVA, 2013, p. 12). Criado para o
Banco Nacional Ultramarino, através da Broschek & Co., o projeto
de montagem dos álbuns retomou a tradição de publicações de atlas
geográficos, comuns no século XIX.  (GUIRRO, 2017, 208)

Certamente houve, portanto, uma intencionalidade em trazer uma imagem de

“civilidade” e organização, algo que os portugueses enfatizavam ser sua missão e, além disso,

trazer uma propaganda positiva ao sistema colonial: “Desde 1875, a Sociedade de Geografia

de Lisboa já realizava este tipo de trabalho, tornando-se um referencial para instituições e

veículos de propaganda voltados à temática colonial.” (GUIRRO, 2017, 2008).

Fonte: RUFINO, José dos Santos. Álbuns fotográficos e descritivos da Colônia de Moçambique, vol. X. Raças,

usos e costumes indígenas e alguns exemplares da fauna moçambicana, 1929, p. 43.

Um último ponto a ser notado é a expressão sisuda e o corpo franzino dos

trabalhadores. É evidente que trata-se de um trabalho sofrido e que destrata as emoções e o

físico dessas pessoas, tal como a descrição de Mussa Racua. Em seu texto Zamparoni aborda
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que esse era mais um dos métodos portugueses de fazer com que os indígenas trabalhassem

para eles, pois reconheciam que o indigena trabalhava, mas jamais para captação delimitada

como os europeus estabeleceram que tinha que ser, e sim para suprir suas necessidades

imediatas de sobrevivência. Sendo assim, foi necessário traçar uma estratégia

Era preciso pois buscar formas de fazer com que este potencial
produtivo desperdiçado se transformasse numa força de trabalho
disponível e abundante para servir ao mercado. Expropriação de
terras, impostos e mecanismos legais foram articulados para tal
objetivo. Embora inequivocamente baseado no exercício da força o
trabalho assim obtido não deveria ser tomado como um mero acto
de exploração “brutal dos braços indígenas” Para os ideólogos do
Estado colonial era essencial mostrar o trabalho assalariado e
disciplinado como um avanço civilizacional, um aporte cultural da
Europa para o mundo: suave caminho para os selvagens
“melhorarem-se pelo trabalho, a adquirirem pelo trabalho meios de
existência mais feliz, a civilizarem-se trabalhando” (Ennes,
1946:27). (ZAMPARONI, 2004, p. 302)

Além disso, cabe ressaltar que embora Momplé traga em seu conto a ambientação no

campo e as principais pautas urgentes para aquela comunidade, Costa (2016) enfatiza, citando

Eduardo Corrêa e Sônia Homem, que havia dois espaços onde ocorriam o trabalho forçado.

[no campo, onde] as populações [...] eram obrigadas a plantar o
que interessava às companhias exploradas, recebendo por seu
trabalho uma remuneração determinada a bel-prazer das
companhias [e nas minas da África do Sul,] onde 400 mil
moçambicanos eram exportados, proporcionando ao Tesouro
(de Moçambique) uma arrecadação de um bilhão e duzentos
milhões de escudos em 1961 (CORRÊA; HOMEM, 1977, p.139;
apud COSTA, 2016, p. 26).

De volta a Mussa Racua, que se encontrava em desespero de se ver sem as as sacas de

arroz e, ainda por cima, ver seu amigo Abudo tendo que lidar com a mesma falta e a escassez

de opções a não ser a aceitação ‒ como quando diz à Mussa: “‒ Mas tem de ser, irmão, o

colono é que manda. O que havemos de fazer?” (MOMPLÉ, 1988, p.13) ‒, toma o amigo

consigo para ir de palhota em palhota tentando conseguir o arroz que lhes faltava.

Entretanto, Racua, após muito esperançar uma solução para seu caso, se vê de mãos

atadas diante da conjuntura histórica que lhe é imposta, assim como salienta o narrador
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onisciente do conto ao trazer a seguinte frase: “A plantação é o terror de todos os negros,

mesmo daqueles que nunca lá estiveram” (MOMPLÉ, 1988, p.12).

Além disso, a animalização de seu corpo ainda era vigente em sua memória, e por isso

buscava forças para contar à sua esposa que então iria para a plantação mais uma vez:

Não sente fome alguma. Não se alimentara durante todo o dia mas

não tem fome. Porém não pode suportar a presença da mulher, ali à

espera que ele lhe diga qualquer coisa. Não tem nada para dizer.

Vai para a plantação e só isso. Poderia ainda acrescentar que

brevemente deixará de ser Mussa Racua para ser uma espécie de

animal que trabalha, desde o romper do dia até o pôr do Sol, na

plantação de um senhor qualquer. E que, quando voltar com o

corpo marcado de novas cicatrizes, já não a encontrará.

(MOMPLÉ, 1988, p.14).

Posteriormente, Mussa ainda busca uma solução e vai falar com o branco responsável

pela plantação, porém saiu de lá com a seguinte fala: “‒ Se não apresentares os sete sacos que

te mandaram, vais pagar na plantação, ouviste? Acabou a conversa.” (MOMPLÉ, 1988, p.

15). Tendo essa resposta, o personagem não suporta nem mesmo as recordações que tem

daquele lugar:

Mussa Racua não pode suportar tais recordações sem que ondas de
verdadeira dor física lhe percorram o corpo. Mas, mau grado o
esforço que e faz para afastar, elas voltam de novo, insidiosas e
amargas, martelando-lhe o cérebro exausto. (MOMPLÉ, 1988,
p.15)

Racua percebe que não suportará novamente toda aquela situação e as consequências

que vem com ela

‒ Não, não posso aguentar outra vez tanto sofrimento ‒ pensa ele

‒ há outros que aguentam, mas eu não posso. É melhor morrer.

Não acordar nunca mais. Não ser mais um animal. Não voltar mais

a casa e ver que a minha mulher foi com outro homem.

(MOMPLÉ, 1988, p.16)
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Mussa decide, então, se recusar de vez a ter que lidar com aquele trabalho opressor e

assim realiza seu ato de resistência contra aquela imposição colonial que açoitara tantas e

tantas vidas, e, assim, suicida-se com um saco de arroz tornando ele o seu peso a carregar, o

que torna o ato muito significativo, uma vez que o saco foi durante muito tempo o seu peso

físico e mental. E, embora esperemos alguma fala relevante diante de tal tragédia por parte do

português, tudo o que nos é oferecido é o seu enorme desprezo por aquela vida:

‒ Estes cães assim que lhes cheira a trabalho, arranjam sempre

chatices. Ou fogem ou suicidam-se. Maldita raça! (MOMPLÉ,

1988, p.18)

Mais adiante Momplé ainda segue a temática do trabalho em seu segundo conto,

porém num novo cenário e com outros personagens. Passado em dezembro de 1945 ‒ após 10

anos desde o que ocorrera com Mussa Racua ‒, a estória intitulada Caniço se passa em5

Lourenço Marques.

A década de 1940 é descrita por Valdemir Zamparoni (2012) como um período

marcado pela solidificação do aparato administrativo, mas que poucas foram as modificações

introduzidas na ideologia portuguesa e na paisagem social desde a década de 30. De acordo

com o autor as mudanças mais efetivas ocorrem alguns anos mais tarde:

Alterações mais significativas ocorreram a partir da década de
1960, com a extinção do Estatuto do Indigenato e com o
ressurgimento de organizações político-culturais rebeldes ao
controle exercido pelo regime salazarista e inseridas num quadro
mais amplo da descolonização; isto, entretanto, se constituiria em
um novo e distinto objeto de trabalho, que extrapola o aqui
desejado. (ZAMPARONI, 2012, p. 21)

Sendo assim, esse conto tem uma continuidade no cenário colonial extremamente

opressor, embora o foco do trabalho representado seja outro.

Dessa vez, o personagem central chama-se Naftal e é bastante jovem, apenas

dezessete anos vividos e sua família é descrita da seguinte forma: “órfão de pai e o mais

velho dos irmãos, [que] sente o peso da responsabilidade de ser praticamente o chefe de

uma  família  de  seis  pessoas”.  (MOMPLÉ,  1988,  p.25).

5 O caniço é um tipo de cana fina e comprida. Em Moçambique havia bairros - onde habitavam os
moradores pobres - de construções precárias onde era costumeiro que fizessem casas utilizando-a.
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Nesse conto a questão temporal vai além do ano escolhido por Momplé para iniciar e

ambientalizar o conto. Sua narrativa é marcada pelo tempo presente, mas a autora opta por

regressar ao passado para explicar parte da história e o impacto dela no presente de Naftal.

Aqui abro um parênteses para abordar o uso do tempo nas estórias de Momplé. Um

diálogo possível a respeito do tema foi proposto pelos autores Boubou Hama e J. Ki‑Zerbo

(2010) quando trazem em Lugar da história na sociedade africana a reflexão que durante

muito tempo os povos africanos foram privados de contarem sua história e, além disso, não

serem entendidos como agentes históricos por muitas vezes não seguirem as delimitações

europeias do que seria o formato correto de formular sua história.

Por óbvio que Momplé é uma mulher acadêmica que passou por renomadas

instituições acadêmicas tanto de Moçambique quanto de Portugal, mas mesmo antes disso,

trata-se de uma mulher africana que teve sua formação na contação de história por via oral,

muitas vezes ouvindo sua avó contar tudo o que viu e viveu.

Sendo assim, Boubou Hama e J. Ki‑Zerbo (2010) nos apresentam o que por vezes,

dados os positivos avanços teóricos a respeito da história africana, se tornou óbvio para os

autores assim como em qualquer ordem social humana: a consciência histórica é um reflexo

das singularidades de cada espaço e tempo. Ou seja, a história não é linear, e deve-se romper

a ideia de uma história que parte de um passado para o futuro, como um movimento de

progresso e desvalorização do que veio antes. Essa percepção é simplificadora à medida que

ignora que o tempo tem muitas curvas, subidas e descidas, tem buracos e está longe de ser

uma linha reta com apenas começo, meio e fim.

Então, quando vamos falar de tempo, devemos considerar que há uma escolha do que

lembramos e esquecemos ou adotamos estratégias diferentes para contar tais memórias ou

esquecê-las, o que é visível em Momplé e seus pulos temporais de um conto a outro que

contam sua história pessoal, mas principalmente a história coletiva de seu povo.

Retornando ao conto de Naftal e a movimentação do tempo entre passado, presente e

o que será do futuro desse jovem que Lília Momplé coloca, trago ao conto o que Boubou

Hama e J. Ki‑Zerbo (2010) chamam de tempo mítico e apontam:

De fato, o mito, representação fantástica do passado, em geral
domina o pensamento dos africanos na sua concepção do
desenrolar da vida dos povos. Isso a tal ponto que, às vezes, a
escolha e o sentido dos acontecimentos reais deviam obedecer a um
“modelo” mítico que predeterminava até os gestos mais prosaicos
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do soberano ou do povo. (BOUBOU HAMA; J. Ki-ZERBO, 2010,
p. 24)

Para várias civilizações o mito explica a origem das coisas, de forma que ele faz parte

da organização da ideia de tempo, tendo como característica a intemporalidade, ou seja, a

inexistência de um tempo que se conta de forma contínua. Em linhas gerais é algo que não

acaba, é sempre presente e não existe um passado, haja vista que o que uma vez foi feito tem

repercussão e continuidades, e aquilo que teoricamente se foi, não se foi: está.

Assim, Momplé nos apresenta o pai de Naftal que embora já morto devido a anos de

exploração pelo colonialismo português, se faz presente na memória e na vida social de sua

família ‒ sobretudo de seu filho que ainda adolescente deve arcar com a responsabilidade

familiar e as continuidades da violência colonial.

Dessa forma entendemos um pouco mais quem foi o pai de Naftal, pois sua chegada

geralmente tinha significado de boas novas, mas da última vez que aparecera em casa foi um

susto e sua família se depara com um pai que já não aguentava mais nem mesmo estar de pé,

pois adquiriu tuberculose após muitos anos de trabalho na mina de John, na África do Sul:

“Da última vez, até mesmo a estada do pai foi uma tristeza. Chegou magro e alquebrado, com

uma estranha cor parda, tão diferente do seu belo tom, negro brilhante.” (MOMPLÉ, 1988,

p.21).

Além disso, o pai apresentava uma tosse insistente que deixava a família e amigos

sempre alertas e lhe trazendo sempre um novo conselho do que fazer; ele, por sua vez, busca

um curandeiro, embora não acredite muito na efetividade disso. Sendo seu desejo de trabalhar

novamente na mina maior do que qualquer doença poderia tentar tirar, ele ganha um pouco

mais de forças e retorna às minas.

Por outro lado, Naftal, embora respeite a decisão de seu pai para voltar a trabalhar,

observava que isso não seria o suficiente: “E no último dia, quando Naftal o viu subir para o

comboio que o levaria de regresso ao John, notando-lhe o olhar cintilante de febre e a pele

macilenta contornando os ossos, teve a certeza de que nunca mais o veria.” (MOMPLÉ, 1988,

p.22). Não demorou muito para Naftal e sua família receberem a notícia da morte.

As minas tinham-lhe comido as forças e a carne, como a tantos
outros negros que partem de Moçambique perseguindo sonhos de
riqueza. E, depois de tantos anos de trabalho esgotante deixavam
como herança uma trouxa de roupa usada, pequeno rádio e um par
de óculos escuros. (MOMPLÉ, 1988, p.23).
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Naquele momento, o governo português resgata uma lei a respeito do trabalho nas

minas que Zamparoni explicita em seu texto:

Com a Portaria no 152 de 02/08/1875, Boletim Oficial no 32, I
Série, de 07/08/1875, o governo colonial inaugurou a
regulamentação da emigração de trabalhadores para a região,
contudo foi a partir do “Modus Vivendi”, assinado durante a guerra
sul-africana (1899-1902), pelo governo britânico no Transvaal, que
se estabeleceu um vínculo explícito entre o fornecimento de força
de trabalho moçambicana e a prioridade do tráfego do Transvaal
pelo porto de Lourenço Marques. Para a principal legislação sobre
o assunto, ver Covane, 1989. (ZAMPARONI, 2004, p. 302)

Ou seja, o sul de Moçambique tornou-se uma espécie de reserva de força de trabalho
barata. Do mesmo modo, Costa traz o seguinte trecho de Eduardo Corrêa e Sônia Homem:

Além de forçar os negros a trabalhar gratuitamente ou sob um
salário de fome, Portugal desde o século XIX se obrigara, em
contratos assinados com a África do Sul, a fornecer
trabalhadores para as minas deste país. O primeiro destes
contratos estipulava que 100 mil moçambicanos seriam
enviados às minas a cada ano. Nenhum governo pode assumir tal
compromisso se não dispõe de meios coercitivos capazes de
cumpri-lo. [...] o trabalho dos moçambicanos nas minas [...]
representava uma das maiores entradas de divisas estrangeiras no
pais. Indireta, porque os trabalhadores voltavam com os salários
recebidos, mas sobretudo diretamente, já que parte do salário era
descontado e enviado ao Tesouro da Província. (CORRÊA;
HOMEM, 1977, p.90; apud COSTA, 2016, p.47)

À luz desse excerto, a tabela do estudo de caso de 1977 do Centro de Estudos

Africanos sobre a exportação de mão de obra do mineiro moçambicano nos esclarece ainda

mais a situação do trabalho nas minas do sul africano. O registro abarca o período de 1902 a

1976 e foi traçado a partir dos números de recrutamento da Wenela apresentados nos6

Progressive Comparative Statement of Output mensais, de forma que nos revela as origens

regionais/distritais dessa mão de obra e seu o fluxo econômico. Iniciando pela tabela de

porcentagem de saída dos trabalhadores de Maputo para a África do Sul, podemos observar

que durante este período no distrito não foi um processo uniforme, pois ele ocorreu de forma

gradativa, de forma que podemos ver altos e baixos nos números de recrutamento.

6 Witwatersrand Native Labor Association (WNLA) foi uma empresa fundada em 1901 pela indústria mineira
sul-africana com o objectivo de recrutar trabalhadores para as suas minas de ouro na África do Sul.

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
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Infelizmente não ficam claras as causas que levaram a essa variação apenas levando em

consideração o estudo e suas tabelas e gráficos.

Além disso, uma segunda observação a se fazer nos números da tabela é que na

década de 40 a porcentagem de trabalhadores migrantes recrutados tem altos números se

comparados a 1949 com o auge de 25% e sua baixa em 1960 com 14%. Levando a

porcentagem ao conto que aborda o trabalho do pai de Naftal, que se passa em 1945, é

possível ver que é um momento de grande movimentação migratória, obtendo 20%.

Uma possível explicação para a baixa nos números entre 1949 e 1960 vem do chibalo

que fez com que os trabalhadores tenham sido guardados para outros tipos de trabalho, como

explica Zamparoni:

na qualidade de Comissário Régio durante as operações militares
no sul de Moçambique, determinava que o régulo deveria fornecer
à requisição do administrador os trabalhadores que fossem
necessários para obras de “utilidade pública” que seriam
executadas na circunscrição. Embora tal estratégia de recrutamento
atendesse a contento às necessidades das administrações locais, não
dava conta de um mercado de força de trabalho mais amplo. Era
preciso desenvolver um mecanismo articulado e ágil que, de forma
mais ou menos perene, viesse a garantir que o fluxo e o volume de
força de trabalho a ser fornecida correspondessem às necessidades
de tal mercado. O sistema então criado passou a funcionar, com
pequenas variantes consoantes às regiões e situações, da seguinte
forma: a Secretaria dos Negócios Indígenas (Repartição,
Intendência, Serviços) recebia os pedidos das repartições oficiais
ou de empregadores privados nos quais se especificavam a
quantidade de “braços” e o tipo de trabalho a que se destinariam e,
a seguir, notificava os administradores das circunscrições para que
recrutassem o número de trabalhadores pedidos. O administrador,
por sua vez, mandava, através do chefe do posto, notificar os
régulos, que tinham a obrigação de fornecer o contingente exigido.
A seguir, os recrutados eram “guardados” - leia-se presos -
transportados e entregues no local de trabalho às expensas do
Estado. Os empregadores, ao receberem os trabalhadores que lhes
tinham sido “vendidos” - este era o termo usado pelos “indígenas” -
pagavam taxas de recrutamento que incluíam um percentual per
capita a ser distribuído entre os administradores, régulos e sipaios
envolvidos na operação de recrutamento. (ZAMPARONI, 2012, p.
123-124)

Outro ponto relevante é que a abolição do trabalho forçado na década de 60, o início

das lutas de libertação e o aumento das críticas contra o colonialismo português podem ter

contribuído na pressão para cumprir o recrutamento.
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Fonte: Porcentagem de saída de trabalhadores para a África do Sul da província do Maputo 1940-1976. O

Mineiro Moçambicano: um estudo sobre a exportação de mão de obra. Capítulo III: A base camponesa: A

provincial de Inhambane. 1977. Disponível em: www.ruthfirstpapers.org.uk

http://www.ruthfirstpapers.org.uk
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Assim, justifica-se os longos períodos em que o pai de Naftal passava longe de casa,

pois tornava-se inviável diante de tantas contradições voltar definitivamente para casa com

facilidade. Agora, porém, voltando ao presente, Naftal terá que lidar com uma realidade onde

seu pai jamais voltará novamente.

Cabe trazer que diante de uma realidade de exploração local, como foi explicitado na

história de Mussa Racua, havia a seguinte estratégia moçambicana:

Burlas diversas e fugas destacam-se, mas inumeráveis táticas foram

usadas para tornar menos dura a vida sob o colonialismo e entre

elas estava o engajamento para trabalhar nas minas da áfrica do sul

ou como voluntário na capital da Província. Ambas significavam

profundas mudanças culturais, mas funcionaram como escapes

alternativos à dureza nas machambas dos colonos europeus.

(ZAMPARONI, 2012, p. 300)

Assim, essa migração feita pelo pai de Naftal passou a ser bastante comum, uma vez

que havia a promessa de liberdade e de um trabalho mais digno:

Com a garantia portuguesa de que teria liberdade para operar nas

províncias mais ao sul de Moçambique, a associação recrutou

dezenas de milhares de homens moçambicanos para as minas de

ouro sul-africanas – moçambicanos que preferiam este trabalho às

alternativas que lhes eram impostas pela administração colonial

portuguesa (Harries, 1994; Katzenellenbogen, 1982) associação

reuniu um exército de recrutadores e de pessoas em busca de lucro

agindo em aldeias no interior de Moçambique e em regiões mais

amplas. (ALLINA, 2017, p. 144)

Neste ponto da narrativa, com o pai morto pela tuberculose, embora antes Naftal já

trabalhasse para arcar com suas travessuras, é ali que sente o peso de ter que lidar com a

responsabilidade de ser chefe de uma família de seis pessoas.

Há de se ter uma olhar, inclusive, para os casos de tuberculose e outras doenças

pulmonares que eram responsáveis por mais de 54% dos mortos, de acordo com Zamparoni.

O autor afirma ainda que todas essas enfermidades estavam diretamente relacionadas com as
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condições de trabalho “mesmo no rigoroso inverno da região, as sirenes, para dar início”

(ZAMPARONI, 2012, p.196). Além disso, as condições de trabalho eram insalubres, uma vez

que os trabalhadores faziam horas de caminhada entre seus alojamentos e as galerias,

esperavam muito tempo no frio até o momento de entrarem nas minas onde eram

extremamente quentes, de forma que gerava um choque térmico significativo. Segundo

Zamparoni, os trabalhadores

trabalhavam praticamente nus e eram molhados pelas goteiras do
teto ou por lençóis de água, além de receberem rajadas de vento
frio do sistema de ventilação. terminada a jornada diária, com suas
roupas encharcadas, recebiam o vento gelado da superfície
enquanto esperavam que seus tíquetes fossem marcados antes de
poderem recolher-se aos alojamentos superlotados, nos quais as
doenças facilmente se disseminavam (ZAMPARONI, 2012, p.196)

O autor ainda adiciona uma tabela intitulada Tabela 3 - Mapa necrológico de

trabalhadores no Transvaal - 1913 retirada do Relatório do Curador - Ano económico

1912-13, a qual é composta por dados bastante reveladores a respeito do número de mortos

por doenças respiratórias, de forma que podemos atribuir a essas doenças um outro motivo

para a baixa na adesão do recrutamento das minas, como já apontado anteriormente. Nesse

sentido, é interessante notar que a tuberculose ‒ causa da morte do pai de Naftal ‒ aparece

como a quarta na lista com o total de 205 pessoas mortas, significando 8,45% da população.

Haja vista este contexto é possível ter a dimensão do quão, infelizmente, a doença era

contagiosa, principalmente sob as condições subumanas em que os trabalhadores eram

acometidos, passando fome e frio. Aponto também a seguinte afirmação de Zamparoni:

“estas doenças pulmonares eram apontadas como as principais causadoras de morte entre a

população moçambicana nos distritos de Lourenço Marques” (ZAMPARONI, 2012, p.197),

de forma que, sendo o conto ambientado nesta cidade, é de se compreender a escolha de

Momplé por abordar as consequências dessa doença nas famílias.

Então, passada a morte do pai, compreendemos a primeira frase do conto: “Como

sempre, Naftal desperta sem vontade.” (MOMPLÉ, 1988, p.21). O jovem trabalhava para

uma família portuguesa como empregado doméstico. Naftal tinha muitas funções, dentre as

quais uma delas era cuidar do jardim repleto de flores bonitas e que chegava a transmitir paz,

mas o rapaz não sentia que poderia confiar totalmente naquele sentimento que contrastava

tanto com seu constante medo: “É como se, sobre a aparente tranquilidade do ambiente,
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pairasse uma nuvem ameaçadora, que a todo o momento pode rebentar sob forma de

ameaças, insultos e pancada.” (MOMPLÉ, 1988, p.27)

O jovem tem seu medo justificado quando no mesmo dia, ao refletir sobre tal

sensação de paz do jardim, sua patroa sente a falta de um relógio e inicia uma saga em busca

do objeto, desembocando em funcionários açoitados a palmatórias.

É interessante notar que, embora na sociedade atual seja um pouco mais comum ter

profissionais homens cuidando da casa, trata-se de uma profissão historicamente colocada

para que mulheres desempenhem. Mas, mais uma vez Momplé esbarra propositalmente na

História ao colocar o personagem Naftal enquanto o responsável pelo trabalho doméstico, e a

fotografia intitulada Dois tipos de serviçais domésticos com seus “arranjos domingueiros”

em consonância com o autor Zamparoni (2012) nos ajuda a entender esse processo.

Fonte: RUFINO, José dos Santos. Álbuns fotográficos e descritivos da Colônia de Moçambique, vol. 10. Raças,

usos e costumes indígenas e alguns exemplares da fauna moçambicana, 1929, p. 83.
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Na imagem é possível observar dois homens que são trabalhadores domésticos do

Distrito de Quelimane ‒ cidade próxima a Maputo, antiga Lourenço Marques ‒ que, de

acordo com a legenda ‒ sendo esta descritiva ‒, estão com roupas dominicais. É interessante7

o comparativo entre ambos, que embora estejam bem trajados, o homem da esquerda tem seu

traje europeu apenas na parte de cima com colete, camisa, gravata e até um chapéu, mas

mantendo ainda sua roupa tradicional na parte de baixo. O outro apresenta o traje formal

eurocêntrico por completo, embora sem o chapéu. Há a possibilidade, portanto, de serem

empregados de famílias diferentes e, por essa razão, apresentarem tais pontos divergentes.

Outra diferença que alimenta essas hipóteses está no ambiente em que se encontram.

Ambos têm alguma folhagem atrás, mas enquanto o da esquerda tem um cenário mais rural, o

outro apresenta ali um muro e um terreno mais arenoso.

O ponto em que se assemelham, porém, é o fato de ambos estarem de pés descalços,

claro símbolo racista entre muitos que o colonialismo português pouco fazia questão de

esconder: o “racismo colonial foi vivido cotidianamente por condutas adquiridas desde a

infância, expresso em gestos e palavras, assim como valorizado pela educação.” (GUIRRO,

2017, p. 209).

Há mais uma divergência a respeito de suas poses e expressões faciais, uma vez que o

jovem da direita se apresenta quase como um oficial militar e com uma expressão

extremamente séria, passando uma imagem de alguém que está sempre às ordens do patrão;

enquanto o outro se apresenta de forma mais relaxada, se apoiando em uma bengala e com

expressão de alguém cansado, mas ainda se mantendo firme para seu trabalho.

Por fim, uma última observação é que, embora na fotografia esteja sendo mostrados

apenas dois homens trabalhadores domésticos, eram muitos os casos, como explicita

Zamparoni, em que

As cidades coloniais em Moçambique eram mais prestadoras de
serviço do que centros de produção industrial, logo, as principais
tarefas a que se dedicavam os trabalhadores voluntários estavam
relacionadas com a atividade terciária. a maioria era formada por
carre- gadores, marinheiros, estivadores, puxadores de rickshaws,
artesãos de diversas especialidades e por um expressivo
contingente de criados para servirem quer à emergente rede
hoteleira, quer aos trabalhos domésticos nas casas dos colonos. Em
Lourenço Marques, a esmagadora maioria dos “serviçais”

7 “As legendas criadas para cada fotografia são relevantes. Elas podem conter tanto informações que contribuem
para o entendimento do que foi registrado, quanto indícios sobre o imaginário do fotógrafo e da própria
sociedade acerca do objeto, pessoa ou paisagem eternizada pela câmera. Fotografia e legenda formam um todo
indissociável, parte de um mesmo corpo.” (GUIRRO, 2017, 213)
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domésticos era constituída por homens, tal como em quase toda a
África austral (ZAMPARONI, 2012, p. 217)

Apesar de, no início, a burguesia ter estranheza com essa mudança de papéis sociais

dos gêneros, ainda de acordo com Zamparoni (2012), o povo africano não via esse vínculo da

mulher com o trabalho doméstico como sendo exclusivo e obrigatório e, sendo assim,

tornou-se popular a participação dos homens nesse tipo de tarefa. No entanto, devemos ter

um cuidado ao entender isso como uma espécie de apoio a algum tipo de feminismo, pois

tratava-se principalmente de uma questão de raça e classe, tal como Zamparoni exemplifica

com o censo de 1912:

O censo de 1912, por exemplo, aponta que em Lourenço Marques,
para servir a uma população composta por 5.560 brancos e 2.898
indianos, a cidade contava com 99 pessoas lavadeiras de roupa das
quais somente 13 eram mulheres, sendo onze “pretas” e duas
“pardas”. as outras 86 pessoas eram homens: sete chineses, onze
negros e 68 “par- dos”. Dentre os 261 indivíduos cozinheiros, 249
eram homens (95,4%) distribuídos racialmente da seguinte
maneira: 135 “pretos” (51,7%), 82 “pardos” (31,4%), 22 chineses
(8,4%) e 10 brancos, representando cerca de 3,8% do total.
somente doze eram mulheres (4,6%) das quais sete “pretas”, três
brancas e duas “pardas”. o censo incluiu na categoria de
“domésticas”, além das mulheres “donas-de-casa”, alguns homens,
e na categoria de “serviçais” os trabalhadores em atividades
domésticas assalariadas, exceto os mainatos e os cozinheiros, o
que dificulta a separação trabalhadores domésticos assalariados e
os não assalariados. apesar disto vamos aos números: dos 11.153
“serviçais” que a cidade e subúrbios tinham, em 1912, 7.650 eram
homens (68,5%), dos quais a esmagadora maioria, ou seja, 7.489
eram “pretos” ou 67,1% do total, 113 eram “pardos”, 34 brancos e
14 chineses. Das 3.503 mulheres, as “pretas” constituíam a imensa
maioria, perfazendo 3.368 ou cerca de 96% do total de mulheres
incluídas na categoria de serviçais. as demais mulheres eram 108
“pardas” e 27 brancas. (ZAMPARONI, 2012, p. 218-219)

Tendo isso, outro motivo atribuído mais tarde pela preferência para o trabalho

doméstico masculino vem de sua habilidade e do ciúmes das mulheres brancas:

Mas por que esta preferência por trabalhadores domésticos
masculinos, quando na Europa ocorria exatamente o inverso? Por
que, no universo do trabalho doméstico colonial, os homens
substituíram as mulheres, a tal ponto de serem considerados mais
hábeis e capazes que elas no desempenho dessas tarefas, numa
interpretação que se choca frontalmente com as noções ocidentais
de domesticidade? asiáticos e europeus empregavam mulheres nos
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serviços domésticos, mas era sabido e corrente que não era este o
fim principal para que as levavam para casa.
Jeanne Penvenne procura dar uma explicação ao fenômeno ao
afirmar que, embora, a partir dos anos 1940, as “senhoras”
brancas buscassem mulheres negras para atenderem a si e às suas
crianças, elas temiam que seus maridos também quisessem ser
“servidos” sexualmente e que, portanto, este ciúme sexual teria
contribuído para as divisões de raça e classe presentes nos serviços
domésticos. (ZAMPARONI, 2012, p. 222)

Passado o primeiro dia de trabalho descrito, Naftal retorna para casa, dorme e

desperta novamente sem nenhuma vontade de retomar seus afazeres na casa dos patrões. No

entanto, ainda em casa ele recebe a notícia ruim de que sua irmã Aidinha está com

tuberculose, de forma que para ele basta apenas aceitar

Naftal aceita a doença e a morte próxima da irmã como aceitou a
morte do pai nas minas do John, a miséria quotidiana, o medo e as
humilhações. Para ele, tudo faz parte do destino dos negros. Por
isso, como sempre, hoje também desperta sem vontade, pois nada
espera do dia que começa. (MOMPLÉ, 1988, p.26)

Através dessa tamanha falta de esperança em dias melhores, entendemos um pouco

mais o quão invasor o colonialismo foi a ponto de se tornar quase orgânico na vida das

pessoas que viviam ali. É evidente o quanto desenvolveu seu papel de naturalizar na mente

dos africanos que eram pessoas que mereciam ser tratadas como uma raça destinada a ser

inferior.

Mais tarde, a patroa conta ao marido que o relógio estava o tempo todo com a filha

deles:

- Afinal o relógio apareceu. Estava com a Mila. Ela chegou logo a

seguir de tu teres saído com os criados para a polícia. Levou-o para

o colégio, imagina. Quando ontem viemos do cinema esqueci-me

dele na casa de banho e, de manhã ela viu-o lá e lembrou-se de o

levar para o colégio, para fazer inveja às colegas. (MOMPLÉ,

1988, p.29)

Apesar dessa resolução os patrões não retiram a queixa na polícia contra os

funcionários, pois, segundo eles, seria importante que seus criados levassem pancadas da

polícia como lição para que nunca ao menos tentem roubar algo. Neste ponto é interessante

notar como a polícia nem ao menos investiga e/ou questiona outra possibilidade que não a de
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roubo por parte dos funcionários, bem como também não há dúvida da palavra do patrão e

como a repressão não tarda a acontecer. Assim, vemos na polícia um papel bastante atual de

ser um aparelho de repressão efetivo para realizar uma suposta justiça ao Estado e aos

grandes ricos daquela sociedade, como explica Louis Althusser:

O aparelho (repressivo) do Estado funciona predominantemente
através da repressão (inclusive a física) e secundariamente
através da ideologia. (Não existe aparelho unicamente
repressivo). Exemplos: o exército e a polícia funcionam também
através da ideologia, tanto para garantir sua própria coesão e
reprodução  para  divulgar  os  ‘valores’  por  eles  propostos.
(ALTHUSSER, 1983, p.70)

Enfim o conto termina com mais um dia em que Naftal acorda desestimulado para

mais um dia em sua pobre vida. Há de se notar, além disso, que embora seja um fim diferente

de Mussa Racua, uma vez que com este ocorre uma morte e no caso de Naftal termina com

mais um dia de vida, o leitor é levado a mais um pico de tristeza e revolta ao notar que

semelhantemente aquela pessoa está atordoada, sem perspectiva de ter algo para se ver

enquanto um agente de sua vida ‒ além de um psicológico igualmente abalado.

A única diferença está presente na agência de Racua ao não se entregar para os

portugueses tal como fez Naftal, porém ambos os casos não nos dão o poder de julgamento

para esses personagens que estão ali na tentativa constante de enfrentar a situação social e a

falta de liberdade.

Outro ponto a se notar é levantado por Silvaneide Costa (2016), que nos traz à vista

que Naftal tinha uma boa percepção no que tange às diferenças sociais à medida que andava

para seu trabalho e passava observando seu bairro: no bairro dos negros havia as palhotas de

caniço e, mais à frente, casas de madeira ‒ destinadas às familias de mulatos e indianos ‒; por

fim, o bairro dos ricos com prédios e casas de alvenaria.

Temos, então, nesses contos a abordagem do trabalho forçado em três âmbitos: o

campo, a mina e o doméstico. Embora tenham uma clara diferença de ambientação e

circunstâncias em sua execução, a presença da relação violenta entre colono e colonizado é

bastante evidenciada na história em si, mas também nas sensações de constante aflição.
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2. 2 A desigualdade racial e de gênero

A identidade é um ponto bastante presente na obra de Momplé e, não à toa, o título

nos remete a uma mulher, uma vez que a autora tem esse tema em seu radar de pautas

pessoais e de luta. Embora a representatividade seja vigente na obra, as personagens

femininas do livro trazem uma melancolia de um sofrimento que chega a ser profundo, de

forma que tem de haver uma certa conexão com as personagens até entender sua força. Na

entrevista para Revista Literata (2012) a autora comenta sobre essa forma de representar as

mulheres em seu conto:

-Houve uma defesa de um aluno da Universidade Pedagógica que
foi sobre a mulher sofrida na minha obra e sua tese foi aceite. Toda
a minha obra é baseada na realidade, e a mulher moçambicana é
sofrida, natural que ela apareça como sofrida. Gostaria que
apareçam mais mulheres a escrever o outro lado. (Revista Literata,
2012, p. 13)

Sendo assim, os contos por vir que Lília Momplé nos traz são a respeito de

personagens femininas que tentam ser resistência como frente a situação do racismo e

sexismo impostos a elas, começando por O Baile de Celina, seguido de Ninguém Matou

Suhura.

O conto O Baile de Celina se passa em 1950 em Lourenço Marques. Essa é uma

década movimentada ‒ talvez por isso fora selecionada para o plano de fundo dessa história ‒

e, com base no texto Moçambique: identidades, colonialismo e libertação de José Luís de

Oliveira Cabaço (2007) entenderemos esse contexto.

Após a Segunda Guerra Mundial as potências mundiais ainda se questionavam sobre

o que fazer com as colônias, mas Portugal aproveita para salientar suas posses territoriais

ultramarinas e utiliza-se de “mecanismos administrativos e repressivos, a discriminação racial

e o intervencionismo direto do Estado nos processos produtivos, do qual as culturas forçadas

são o exemplo mais saliente” (CABAÇO, 2007, p. 232). Mais do que nunca a burguesia

conservadora se via em necessidade de manter as colônias e usufruir dos bens de consumo e

matérias-primas.

Além disso, em Moçambique estavam tendo explosões de desespero pela falta de

objetivos políticos que desembocaram em uma série de greves: caminhos de ferro (1947);

porto da capital (1949); bem como também houveram manifestações em vários pontos do

país.
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De acordo com Cabaço (2007), alguém chamou a década de 1950 de “década do

silêncio" e entre os colonos foi chamada de “os anos de ouro”. Isso porque ela foi marcada

por:

uma ação incisiva do estado em benefício do colono. Ainda que
fossem desse período as primeiras medidas legais em direção da
abolição do trabalho compulsivo - para fazer face à pressão
internacional e permitir a admissão de Portugal na ONU - a ação
administrativa em Moçambique reforçava uma realidade diferente
das formulações jurídicas oficiais anunciadas por Lisboa.
(Cabaço, 2007, p. 314)

Os avanços no desenvolvimento urbano aprofundaram ainda mais o contraste entre

cidade e campo: enquanto uma representava o avanço, a outra foi marginalizada e

representava o atraso. Dessa forma seguiam os protestos dos trabalhadores rurais enquanto os

latifúndios seguiram à mercê do governo para ter mão de obra.

Mais ao fim da década, em 1958, as eleições presidenciais estavam para ocorrer em

Portugal e foi um momento em que muito se questionou o salazarismo, visto que Humberto

Delgado demonstrara enorme carisma. Porém, Salazar não deixaria tal situação passar em

branco:

O regime sairia enfraquecido desse exercício eleitoral
desacreditado. Humberto Delgado, “o general sem medo”, foi
forçado a abandonar o país e, no exílio, considerando esgotados os
mecanismos legais, reagrupou grupos anti-salazaristas, dentro e
fora de Portugal, num movimento de oposição frontal que em breve
optaria pelo recurso à ação exemplar e armada. (CABAÇO,
2007, p. 233).

Com esse pano de fundo histórico, temos novamente a questão do passado e presente

que se correlacionam no conto, de forma que somos levados primeiro a entender o passado de

D. Violante e seu marido Benjamim Castelo, ambos pais de Celina. O pai da menina trabalha

para seu sócio milionário, Catarino da Silva, que por sua vez acha que seria uma boa ideia

abandonar Mauziza , e assim Castelo passa a desejar se casar com uma mulher branca que lhe8

dê o prazer do matrimônio e filhos legítimos, tal como explicita o narrador:

Sem dar por isso, os seus modos brandos passaram a conter
uma crescente impaciência que Mauziza suportava em

8 Mulher negra e mãe da filha dos dois: Violante, a quem Benjamim Castelo deu o nome em memória da sua
mãe.
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magoado silêncio. Por fim, aparecia em casa à hora das
refeições, comia apressadamente, de cenho franzido, falando
somente para reclamar se algo lhe desagradava. E à noite,
atirava-se para a cama e dormia até ao amanhecer, um sono
pesado e embrutecedor, como o dos bêbados. Até as
brincadeiras da pequena Violante deixaram de o alegrar. E a
criança foi-se tornando esquiva e tímida, o que o irritava
ainda mais. (MOMPLÉ, 1988, p. 38)

Depois, ao chegar em casa Benjamim percebe que Mauziza e Violante haviam ido

embora sem avisos. Posteriormente Castelo tem conhecimento de que elas haviam ido para a

casa da avó da menina, mas mesmo assim não procurou entender o que ocorreu e o porquê de

tal abandono ‒ isso, pois, para ele, tal fuga seria enfim sua libertação para casar-se com uma

mulher branca.

Ao pensar na filha o homem se sente com remorso, mas logo tem a ideia de procurá-la

removida do pensamento pelo sócio quando este, após encontrá-lo e fazer alguns comentários

racistas sobre a menina, ponderou:

- É tua filha, é tua filha. Isso sei, que é tua filha - continuou o outro.
E é mesmo para o bem dela que acho melhor deixá-la com a mãe.
Supõe que te casas. Qual é a mulher que está para aturar uma
enteada mulata? E se tiveres filhos? Qual será a situação da
mulatinha perante os irmãos brancos?
- Lá isso é verdade, era uma chatice- concordou Benjamim
Castelo,  um  tanto
perplexo.
- Que era uma chatice sei eu. Não, homem, não te atormentes
com remorsos escusados. Esquece a miúda de uma vez, que é
melhor para ti e para ela. (MOMPLÉ, 1988, p. 39)

Passado algum tempo, Benjamim Castelo casou-se com a branca Maria Adelaide,

porém o que não poderia prever era que em dois anos logo adoeceria sem nem mesmo ter tido

um filho legítimo para chamar de seu. Diante da enfermidade já latente a ponto de morrer a

qualquer momento, confessa para sua esposa que já teve outra família e que gostaria que

todos seus bens fossem repassados para sua filha Cecília.

Prontamente Maria Adelaide busca pela menina, pois para ela tratava-se de uma

lembrança deixada por seu marido. Sendo assim, a viúva se põe a informar à Violante que seu

marido morreu, mas que deixou Cecilia herdeira de tudo o que ele construiu. Porém, Catarino

da Silva, o homem responsável por levar tal informação, age de má fé ao tentar fazer com que
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Adelaide deixe essa ideia de lado, pois, de acordo com ele, Mauziza não passava de uma

alucinação do finado Castelo.

Por insistência de Adelaide, Silva vai avisar a família, mas mente ao dizer que

Adelaide tem intenções de roubar Cecília: “- Mandei chamar você para dizer que o Castelo

morreu- começou ele – mulher dele querer arrancar sua filha de longe.” (MOMPLÉ,

1988, p. 40). Sendo assim, ao chegar no juiz, Violante, temendo tamanha perda, diz que a

menina não é filha de Benjamim e deixa de receber tudo o que é de direito da menina. Não

há nada evidente no conto que nos entregue tamanha maldade por parte de Silva, apenas

podemos supor que venha do racismo português ‒ dado o conto tendo essa pauta bastante

evidente ‒, o desprezo ou a ganância por si só.

Essa ação de Violante é também justificada se a entendermos como uma mulher que

aos oito anos já passou pelo seu primeiro trauma diante da discriminação e, desde então, a cor

de sua pele ditou seu destino. Em vista disso, quando Celina nasceu, a mulher “jurou a si

mesma defendê-la, a todo o custo, das humilhações que lhe estariam reservadas pelo único

facto de ser  mulata.” (MOMPLÉ, 1988, p. 41).

Celina enfim termina a escolarização primária, mas Violante quer ver sua filha ir

adiante nos estudos, pois em sua concepção era a única forma de ela não passar por

humilhações devido à sua cor. Sendo assim, Celina e “a família mudou-se então para

Lourenço Marques, e Celina pôde finalmente matricular-se no Liceu Salazar.”

(MOMPLÉ, 1988, p. 42).

A instituição de ensino conhecida por Liceu era destinada aos brancos colonos e,

sendo assim, é de se supor que não haviam alunos negros. Podemos notar que há uma

explícita segregação racial imposta pela escola e que afeta diretamente Cecilia que, durante o

início da vida escolar, tem a todo momento comentários racistas vindos de colegas e

professores. Tudo muda à medida que a menina mostra sua boa desenvoltura e notas

excelentes, mas ela sabe que não passa de interesses com limites “E não pode ultrapassá-lo

sem que um gesto, uma palavra ou um súbito silêncio lhe venham lembrar a cor da pele”

(MOMPLÉ, 1988, p. 42).

Retornando ao contexto de 1950, ideologicamente a chamada integração dos povos

africanos teve uma maior força nesse momento e, portanto, é de se entender que, embora com

dificuldades, Celina tenha sido aceita na escola, mesmo que fosse a única negra da

instituição. De acordo com Cabaço (2007), foi um período em que políticos acadêmicos
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portugueses se atentaram para a teoria de Gilberto Freyre e “compreendem a importância

para Portugal da “noção de uma democracia racial que prescindiria de instituições políticas

democráticas” (Thomaz, 2002, p. 260; apud CABAÇO, 2007, p. 278).

Sendo assim, a terminologia “luso-tropicalista” e todos os conceitos que ela carrega

foram adotadas para estudo da Escola Superior Colonial, introduzida ao 2º Ano do Curso de

Administração Colonial. Nesse sentido, pressionado pela burguesia emergente, Salazar

reorganiza sua política e nasce a chamada “política de integração” que “encerra uma revisão

da doutrina da assimilação que se pretende aproximar de Freyre.” (CABAÇO, 2007, p. 278),

mas sempre de forma comedida.

Em vista disso o colégio Liceu Salazar, onde Celina estudava, promove um baile que

é considerado o maior evento social de Lourenço Marques e Violante, “o marido e a filha, uns

simples mulatos, lá estarão, graças ao facto de Celina ter chegado ao 7º ano.” (MOMPLÉ,

1988, p. 43). A mãe da menina corre para costurar um lindo vestido branco para que sua filha

usasse no baile e, nesse sentido, é interessante a evidência na cor do vestido, já que

geralmente o branco está ligado à pureza, paz e limpeza, abrindo para a interpretação de que

ali, diante de tantos olhares coloniais, ela poderia se mostrar como uma jovem promissora tal

como os demais alunos brancos.

No entanto, toda a empolgação vai embora quando Celina e Jorge Vieira ‒ um aluno

indiano, de cor ‒ são chamados para a sala da reitoria onde são avisados que não poderão

participar do baile com o seguinte argumento:

- Quero avisar-vos que não podem ir ao baile de finalistas -
prossegue calmamente o reitor, pousando nos jovens o olhar
ausente de míope.
- Sem dúvida que vocês compreendem - continua ele – Há
certas coisas que é preciso dar ao tempo ao tempo. Vem o senhor
governador-geral e as pessoas não estão habituadas a conviver com
gente de cor. E vocês também não haviam de sentir-se à vontade no
meio delas! (MOMPLÉ, 1988, p. 45)

Diante da notícia, Celina sente-se extremamente triste e corta todo seu vestido ao

chegar em casa. Sua mãe, diante da cena, grita:

- Estás doida?! – grita-lhe a mãe, passando o primeiro
momento de estupefação. Celina não responde, nem sequer
levanta os olhos. Calmamente, determinadamente, continua a
cortar o vestido em pequeninos pedaços que se espalham pelo
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chão como frágeis e vaporosas nuvens, desfeitas pelo vento.
(MOMPLÉ, 1988, p. 46)

Pode-se ver que através de Celina, Momplé coloca em cheque que embora o negro

demonstrasse sua excelência em algo, ainda assim não era o suficiente para ser aceito,

permanecendo um símbolo de inferioridade. Isto é, mesmo quando chega-se a um suposto

topo, o negro pode ser facilmente retirado de lá e ainda ser o culpado por essa retirada apenas

por sua cor.

No texto Retratos de Identidade Feminina nas Obras de Lília Momplé: A mulher

como ser em trânsito na História Moçambicana (2017), Alexandra Luísa Faria Silva traz uma

entrevista de Lília Momplé dada a Michel Laban e o excerto revela a encruzilhada entre o

testemunho e a escrita ficcional:

Pergunta.- Nos seus contos qual a parte de ficção e a parte de testemunho?
Lília Momplé - Para mim estão muito ligadas. É evidente que não escrevo
como se fosse um jornalista: “ No dia tal, às tantas horas...” Gosto de
escrever de uma maneira que me parece bela, mas sempre baseada em
factos que me impressionam. Eu não consigo inventar nada! Penso que
há escritores que inventam personagens. Eu não baseio-me sempre em
qualquer coisa que me impressiona profundamente Embora me aconteça
às vezes, num conto, ou no romance que acabei de escrever agora, ter
lutas com as personagens: “ Este personagem vai ser assim”, penso eu
Mas, a certa altura, o personagem tem uma vida própria, acontece-me
muito isto Não quer aquilo que eu defini: foge-me, escapa-me. Então
tenho que lutar com ele e fazer concessões, continuas concessões, até
que por fim, aquele personagem que a priori eu pensava que ia ser assim,
não é nada daquilo que eu pensei: é o que ele quer, embora com
alguma coisa daquilo que já tinha pensado. (LABAN, 1998, p.586. apud
SILVA, 2017, p. 105)

Essa fala nos faz compreender toda sua obra ainda mais do ponto de vista do

testemunho e como esse livro é, sobretudo, sua trajetória pessoal. Dessa forma, nos

deparamos novamente com Seligmann (2000) que afirma que a literatura de testemunho vem

sempre de uma testemunha ocular. Mas, Silva (2017) vai além ao realizar a análise

comparativa entre a história de Celina e a entrevista de Momplé e notar que este conto tem

forte potencial de ser uma autobiografia.



74

SILVA, Alexandra Luísa Faria. Retratos de Identidade Feminina nas Obras de Lília Momplé: A mulher como

ser em trânsito na História Moçambicana. Tabela 14 - Comparação Celina / Momplé. p. 106-107. Universidade

da Madeira, 2017.

Dessa forma, podemos observar que até mesmo a escola atua em prol da segregação

racial e na manutenção do racismo enquanto um projeto para a construção do ser português

naquele meio.
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Fonte: RUFINO, José dos Santos. Álbuns fotográficos e descritivos da Colônia de Moçambique, vol.

02.Edifícios Públicos, Porto, Caminhos de Ferro, etc.], 1929, p. 59
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Fonte: RUFINO, José dos Santos. Álbuns fotográficos e descritivos da Colônia de Moçambique, vol.

02.Edifícios Públicos, Porto, Caminhos de Ferro, etc.], 1929, p. 61

Seguindo a análise comparativa de Celina e Momplé, pode-se mergulhar ainda mais

nessa realidade por meio das fotografias acima. Na imagem “O Liceu Nacional (5 de

Outubro) e seu Reitor” é possível observar a escola Liceu, cuja arquitetura, considerando a

época, é moderna e monumental, visto a sua fachada alta com grandes janelas e o nome no

ponto mais alto. A primeira escola foi construída por volta de 1945 e 1952, cujo projeto

arquitetônico foi realizado pelo arquiteto José Costa e Silva (1911-), funcionário da Junta das

Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS), em Lisboa, Portugal. Era a “a

mais vasta e imponente construção para o ensino liceal, não só das Províncias Ultramarinas

portuguesas, como de todo o território nacional. E [era] de crer que [fosse] das maiores do

Mundo” (Boletim Geral do Ultramar, nº 345, vol. XXIX, 1954, p. 16). A imagem de

progresso que o Estado Novo buscava passar estava certamente imbuída nos moldes pelos

quais eram escolhidos para realizar a escola. Do mesmo modo, o reitor Dr. Eurico Cabral se

mostra um homem sério, com uma postura que passa firmeza.

Já a segunda fotografia “ Os primeiros estudantes do Liceu de Lourenço Marques que

usaram capa e batina” traz a primeira turma do referido colégio. Nota-se que é uma turma

pouco contrastante no que se refere à diversidade racial. Além disso, se observa que poucos

são os alunos indianos e, mesmo esses, são meninos; já no que se refere às meninas, todas

são brancas.

Assim, vemos que os muros da escola sustentam suas bases no racismo e no

colonialismo. Nesse sentido cabe a pontuação de Guirro:

Para Ferro (2004, p. 30-31), dois tipos de racismo devem ser

lembrados. O primeiro foi o baseado em uma premissa

evolucionista que assegura o ilimitado progresso oriundo das

“raças” mais evoluídas (europeias), consideradas intelectualmente e

civilizadamente mais avançadas do que as demais. O segundo foi o

que afirmou a existência de diferenças naturais e genealógicas entre

os seres humanos e pregou a mistura das raças como motivo de

degradação dos mais capazes. Assim, o que aproximou os

franceses, portugueses, ingleses, dentre outros europeus, foi a

convicção de que “encarnavam a ciência e a técnica, e de que este



77

saber permitia às sociedades por eles subjugadas progredir e

civilizar-se” (FERRO, 1996, p. 39; apud GUIRRO, 2017, p 209)

De acordo com Edcarlos Bonfim (2018), a relação entre o racismo e o colonialismo

tornou-se um elemento cultural, mas que não necessariamente está presente em todas as

culturas.

Além disso, o objetivo colonial, ainda de acordo com Bonfim (2018), é a

discriminação do existir do outro e acrescenta sua ideia ao citar Fanon (1980):

Ele discorda da ideia de que o racismo se restringe ao nível
de contato entre particulares, como uma crítica a determinada
forma de se vestir, de falar ou de se comportar. Em um contexto de
colonização, o racismo resulta na agonização prolongada da cultura
preexistente e não na sua morte. Assim ela se torna uma
cultura fechada, estrangulada pelo estatuto colonial. Essa
mumificação cultural leva a uma mumificação do pensamento
individual. Nesse sentido, “a apatia universalmente apontada aos
povos coloniais não é mais do que a consequência lógica desta
operação” (Fanon, 1980, p. 38. apud BONFIM, 2018, p.3).

Essa questão do Outro também é posta na comparação feita por Alexandra Luísa, à

medida que Momplé aponta que não poderia falar macua ‒ o que se reflete também no conto

de Celina. Para Gayatri Spivak (2010), o se fazer entender através da língua do “outro”

torna-se um desafio e traz como exemplo a missão do tradutor que “tem por ofício o papel

desconcertante de fazer falar o texto de outrem, em um constante processo de adiamentos,

aproximações e, sobretudo, negociações” (SPIVAK, 2010, p.9). Por fim, podemos entender o

processo de Lília nesse conto quase como um ponto final na eterna tradução de quem ela

realmente era para se fazer entender e ser aceita.

Alguns anos mais tarde, em 1970, é ambientado o conto Ninguém Matou Suhura. Essa

é uma década bastante movimentada para a Frelimo, tendo em vista que a organização vem

de um período de crescimento em suas atividades nas épocas de chuva entre 1967 e 1968 e

isso influencia positivamente internamente. “Para esse alargamento da operacionalidade da

FRELIMO tinha sido decisiva a nomeação de Samora Machel para a chefia do Departamento

de Defesa e a clarificação da correlação de forças dentro do movimento nacionalista.”

(CABAÇO, 2007, p. 368).

Passado esse momento de saldos positivos, em 1970 a Frelimo entra em uma crise

interna e a frente colonial portuguesa se aproveita de tal fragilidade para atacar, mas Samora
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contra-ataca com uma estratégia que tirava os principais alvos dos colonialistas: indígenas e

guerrilheiros. Após o conflito, mesmo com poucos resultados, Kaulza de Arriaga ‒

comandante das Forças Terrestres em Moçambique (1969-1970) e Comandante em Chefe das

Forças Armadas em Moçambique (1970-1973) durante a Guerra do Ultramar ‒ declara a

vitória e tranquiliza os portugueses que se surpreendem posteriormente com o avanço da

Frelimo, como aponta Cabaço:

A FRELIMO, entretanto, lançou uma grande ofensiva na frente de
Tete já preparada pelo trabalho político e enfraquecida com a
deslocação dos efetivos portugueses para o “Nó Górdio”. A guerra
avançou rapidamente em direção ao centro do país, para regiões de
grande importância estratégica quer militar, quer econômica. Os
colonos, tranqüilizados com a proclamação de Arriaga, sofreram
em poucos meses, o choque de verem a guerra progredir em
direção das principais posições que ocupavam. (CABAÇO, 2007,
p. 369.

Cabe trazer que a Frelimo foi uma organização socialista que teve apoio do povo

moçambicano ‒ embora com críticas às contradições colocadas como a transgressão às

tradições e a constante imposição de uma nação ‒, pois defendia pautas consideradas urgentes

para a população como, por exemplo, a distribuição de riqueza social e democracia

participativa.

Do mesmo modo, Samora Machel também fala em prol das mulheres, o que se torna

um ponto bastante relevante uma vez que as mulheres colonizadas sofriam ainda com muito

assédio e uso de poder colonial. Em 1970 o líder da Frelimo diz:

Criar uma atitude de solidariedade entre os homens capaz de
desenvolver o trabalho colectivo pressupõe a eliminação do
individualismo. Desenvolver uma moral sã e revolucionária que
promova a libertação da mulher, a criação de gerações com um
sentido de responsabilidade, exige a destruição das ideias e gostos
corruptos herdados. [...] (MACHEL, 1974, p. 51; apud CABAÇO,
2007, p. 405)

Esse é um ponto interessante ao pensarmos que em contrapartida desse cenário,

Momplé traz um trágico caso de sexismo em seu conto. Nele a autora aborda a relação entre

colono e colonizado de forma mais direta e apresenta a vida e a família do administrador,

dando destaque para sua filha Manuela; depois conhecemos a menina macua chamada

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Ultramar
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Suhura, que tem 15 anos e mora com a avó idosa. Mais adiante conhecemos também sipaio

Abdulrazaque, um homem moçambicano, mas que era o braço direito do administrador.

O destaque para a filha do Administrador está no fato de que é a única pessoa branca

com pontos positivos descritos por Momplé, além de ser a única personagem de origem

portuguesa que não faz a distinção entre brancos e negros. Sendo assim, é evidente que

Manuela traz um ponto de contradição àquela já esperada opressão por parte dos colonos.

Ademais, mesmo sendo professora com boa formação e branca, trata-se de uma mulher de

opiniões fortes que arrancava de seu pai constantes olhares de desconforto sempre que se

colocava contra o cenário de racismo, preconceito e opressão que sua família criou e

considerava ser o correto a se fazer.

No entanto, o Senhor Administrador, no auge de seu racismo e machismo, prefere

desconsiderar tudo o que Manuela diz mesmo quando sua esposa lhe conta que ela dissera em

meio às visitas que se casaria com um homem negro: “Nem por um momento o senhor

Administrador duvida que tais palavras tenham saído da boca de sua filha Manuela. Por isso

limita-se a ouvir o outro com estudada deferência.” (MOMPLÉ, 1988, p. 60).

Na segunda parte do conto Suhura tem seu papel de destaque ainda mais salientado

pois, embora na primeira parte conheçamos a personagem e sua triste trajetória com a perda

da mãe e a ida para casa da avó, bem como também tomamos conhecimento da más intenções

que o Administrador tem para com a menina após observá-la andando pela rua, é nessa

segunda parte que vemos a relação de poder que o colono exerce com os colonizados ‒ com

destaque para seu olhar misógino para a adolescente, colocando-a como objeto, retrato de

beleza e posse.

Primeiramente, o Administrador usa de seu poderio para exigir que Abdulrazaque

desse um jeito de conseguir um encontro com a menina e que sua avó não interferisse.

Mesmo o sipaio conhecendo ambas e a difícil história de Suhura, não pensa duas vezes em

agradar ao colonizador português e deixar de lado qualquer laço de fraternidade possível para

com as mulheres moçambicanas representadas. Assim, ele “encarregou-se depois de todos os

preparativos para o encontro desta tarde” (MOMPLÉ, 1988, p. 66).

Foi ele quem abordou a vó da menina: - Velha, não sabe o que está

a dizer! – berrou irritado - Eu podia chegar a sua casa e levar a

sua neta para o senhor administrador e pronto. – Mas eu não
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gosto de faltar ao respeito e, por isso, pedi à nuno Agira para falar

primeiro. [...] E você, velha, em vez de ficar contente, quer discutir

as ordens do senhor [...] (MOMPLÉ, 1988, p. 67).

Um parêntese também a ser feito aqui é que além da quebra da fraternidade

moçambicana, o sipaio Abdulrazaque demonstra sua falta de relação com uma tradição um

dia já estabelecida e que nesse momento parece não importar para este homem já tão

subordinado. Silvaneide Costa ao tratar desse caso aponta:

a estrutura truculenta do colonialismo feriu não somente aos

moçambicanos de forma física, como ocorreu com Suhura, mas

também a um preceito tradicional moçambicano: a saber, o respeito

aos mais velhos, pois eles são portadores do conhecimento cultural,

e, portanto, eram tratados com o máximo de respeito. (COSTA,

2015, p. 11)

Em entrevista um chefe tradicional em que Alcinda Honwana transcreve, aponta

semelhantemente a falta de respeito às tradições:

Com o fim do poder dos chefes tradicionais (...) as pessoas
deixaram de usufruir da protecção dos antepassados e as coisas
começaram a correr mal. (...) Toda a vida da comunidade ficou
destruída, pois já não havia respeito pelos velhos, respeito pelos
antepassados, respeito pelas nossas tradições" (HONWANA, 2002,
p.171; apud CABAÇO, 2007, p 415)

A avó não sabe bem as intenções do Administrador, mas já supõe que boa coisa não é,

e então negocia uma nova data para que Suhura encontre com o homem a fim de conseguir

um pouco mais de tempo para prevenir a neta, mesmo no dia combinado, a avó mente

dizendo que está com febre para conseguir que Suhura não tenha que ir e novamente foi

estabelecida uma nova data. Chegado o dia do encontro, a avó de Suhura entende que não

tem mais como proteger a neta, seja lá o que viria a ocorrer.

Por fim, Suhura é levada quase à força por Abdulrazaque e, ao chegar no local

combinado, logo entende as intenções do Administrador. O homem estava sedento

sexualmente pela menina franzina, e ao passo que ela tenta a todo custo sair daquela situação,

o homem se sente desafiado, tal qual se sentia com sua filha. “De todos os males em que o
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Homem tem responsabilidade, nenhum é tão degradante nem tão brutal como o abuso que ele

faz de metade da Humanidade - o sexo feminino.” (Gandhi apud Costa, 2005, p. 53)

Apesar de todos os seus planos para suportar com resignação o

inevitável, Suhura sente agora que não pode tolerar qualquer

contacto físico com este desconhecido que avança para ela, com o

ventre a tremer, e procura fugir-lhe a todo custo. Trava-se então

uma luta surda e feroz que o desejo cego do senhor administrador e

o desespero da rapariga prolongam até a exaustão.

Vence o mais forte. Com o quimão rasgado e as capulanas

espalhadas pelo chão, Suhura é arrastada para a cama. Ela porém

não deixa de resistir, utilizando por fim a força de seus dentes

jovens. (MOMPLÉ, 1988, p 70)

Fonte: RUFINO, José dos Santos. Álbuns fotográficos e descritivos da Colônia de Moçambique, vol. 10. Raças,

usos e costumes indígenas e alguns exemplares da fauna moçambicana, 1929, p. 67

Essa fotografia traz a imagem de uma mulher que se encontra nua por completo. No

registro imagético é possível notar que ela está num ambiente de campo e está fazendo uma
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pose em tom sensual envolta em um tecido claro. Não é possível identificar apenas

considerando a fonte se trata-se de algo natural dela ou se foi pensada pelo fotógrafo. Porém,

como salienta Leandro Antonio Guirro em sua análise acerca desse albúm:

Todavia, dadas as circunstâncias da produção dos álbuns e a
incessante repetição de imagens cuja temática foi a nudez feminina,
a hipótese mais provável é que se tratou de uma encenação
planejada pelo autor. É preciso lembrar que “qualquer objeto ou
situação documentada pode ser dramatizada ou estetizada, de
acordo com a ênfase pretendida pelo fotógrafo em função da
finalidade ou aplicação a que se destina” (KOSSOY, 2000, p. 52).
(GUIRRO, 2017, p 211)

Em vista disso, é curioso que a legenda da fotografia traz o título “Estudo de poses

plasticas (Preta também ser gente)” ao passo que coloca a mulher numa situação

desconfortável de nudez apenas para explorar uma estética plástica, um ponto ao qual

relaciono a mulher representada na fotografia que, assim como Suhura, é jovem, apresenta

beleza, mas tem seu corpo retratado como objeto para um prazer colonial. Esse é um

apontamento que Guirro explora em sua análise:

O exotismo associado às relações sexuais com mulheres negras
deve ter influenciado a composição e circulação das fotos em
questão. A veemência do racismo fez com que o matrimônio
formal entre colonos brancos e indígenas sofresse grande rejeição
social e se tornasse praticamente impossível de ser concretizado em
cidades como Beira e Lourenço Marques. As europeias é que foram
tidas como apropriadas para uniões estáveis e duradouras
(CAPELA, 2010, p. 117). Por outro lado, o modo como as
indígenas foram retratadas sugere que o imaginário de certos
indivíduos presentes em Moçambique esteve permeado pelo
interesse nelas. (GUIRRO, 2017, p 212)

Ou seja, há um descompasso entre o discurso que a legenda remete e o que é

retratado. Do mesmo modo, Momplé traz essa contradição uma vez que num dado momento

o Administrador diz não querer fazer mal a Suhura, mas enquanto isso a todo momento tenta

agarrá-la.

Assim, após muito insistir, o administrador estupra Suhura até a morte e sai do local

como se nada tivesse se passado. Não bastando, ainda avisa a Abdulrazaque que ninguém

poderia saber da morte da menina, muito menos sua causa, e assim que é feito o siapaio diz:

“Ninguém matou Suhura. Ninguém matou Suhura. Compreende? A avó compreende muito
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bem” (MOMPLÉ, 1988, p.72), afinal como Said aponta “Para a vítima, o imperialismo

oferece duas alternativas: servir ou ser destruída. (SAID, 2011, p 208).

Assim, mais uma vez vemos que o colonialismo foi estrutura que feriu, silenciou e

interferiu efetivamente nas relações do povo moçambicano e sua cultura, sobretudo

considerando a realidade feminina nesse período em que “a violência contra as mulheres

recrudesceu e assumiu uma dimensão sistêmica.” (MAGALHÃES, 2016, p. 234).

De toda forma se faz necessário salientar a agência dessas mulheres que mesmo

submetidas às diversas violências “buscaram ativar estratégias disponíveis e criar respostas

para lidar com uma série de mudanças e também para escapar da violência de cariz

patriarcal que, sob o jugo colonial, recrudesceu e assumiu formas inéditas.” (MAGALHÃES,

2016, p. 234).

Além disso, embora Momplé não se diga feminista, é muito forte seu ponto de vista

colocado sobre a força da mulher africana que mesmo diante de tamanha opressão e tendo tão

pouca idade, como Suhura, se faz forte ‒ ou sua avó que desafia as ordens do Administrador

ao mentir para proteger sua neta, e usa de sua inteligencia para alertá-la e adiar o encontro ao

dizer que estava doente demais para que Suhura saísse de casa. A respeito dessa potência,

Silva pontua:

a mulher africana é um ser guerreiro que luta pela
sobrevivência que, perante as adversidades que a vida lhe
coloca pela frente, nunca desiste e ganha forças para continuar.
O ser feminino africano na solidão e na saudade, na confiança e
amizade, dá luta, usa a inteligência e rejuvenesce dia após dia.
(SILVA, 2017, 41)

Outro ponto que não deve ser esquecido é que o Administrador, embora casado, tem

um histórico de traições com mulheres que ele encontrava num lugar que, pela descrição,

remete a um bordel. O colono justifica seu adultério dizendo que a mulher não mais o satisfaz

e que quem deve fidelidade e dedicação a ele é sua esposa e, em vista disso, seu objetivo após

o rapto e abuso de Suhura era torná-la mais uma de suas amantes. Assim, o leitor, embora

tenha a todo momento seu foco levado à Suhura, enxerga com evidência uma cadeia de

opressões ao feminino representado num todo na imagem do Administrador.

A narradora, através da personagem de Suhura, denuncia a
violação de Suhura e a de muitas raparigas que contra a sua
vontade foram obrigadas a satisfazer os caprichos sexuais de
algum senhor administrador que por ser branco e possuir um
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elevado cargo, detinha o poder de ter o que quisesse e quem
quisesse. (SILVA, 2017, 57)

Mediante o exposto, voltando ao título, uma observação de Hilary Owen posta por

Silva (2017) sintetiza essa reflexão a respeito do conto, uma vez que aponta-se que ele é uma

forma de denúncia, ironia e acusação.



85

2. 3 Entraves do pesadelo

A última história de Momplé é intitulada O Último Pesadelo e se passa no ano de

1974 em Luanda, Angola. Apesar das muitas buscas realizadas para entender o porquê dessa

mudança de cenário, ultrapassando as barreiras geográficas de Moçambique, até o momento

desse trabalho não foram encontradas fontes que esclareçam a escolha da autora. No entanto,

há uma proximidade no processo político-social que é interessante observar e que é passível

de ser uma hipótese para a autora ter realizado essa alteração.

Sendo assim, entendamos o contexto histórico: a data selecionada por Momplé é

bastante movimentada, uma vez que é um período em que ocorre a Revolução dos Cravos, a

guerra civil e a independência angolana.

De acordo com Paulo Fagundes Visentini (1955), o Movimento Popular de Angola

(MPLA) é o principal agente desse momento. Ele foi organizado ainda em 1956 e tinha como

líder Agostinho Neto, cuja orientação política era marxista e seus membros eram compostos

por mestiços, assimilados e brancos. Era considerado o movimento mais bem estruturado e

organizado dentre todos que até então existiam como o FNLA, o segundo maior movimento

de Angola. Em vista disso, o MPLA é também o primeiro a iniciar as ações revolucionárias

de luta pela independência.

Mais tarde, em 1959 as forças portuguesas começaram a repressão aos manifestantes

do MPLA em Luanda, mas essa situação marcou também a primeira vitória do movimento. Já

em 1960 houveram manifestações em apoio a Agostinho Neto, que havia sido preso em meio

aos protestos pelo governo português.

Assim, passado um ano, em 1961, o movimento segue estratégias militares tendo

apoio da grande potência socialista, URSS. Como resposta para conter o conflito, os

portugueses realizaram uma série de modificações em seu sistema vigente tal como a

proposta do fim do trabalho forçado, a qual continha a finalidade de convencer a opinião

pública internacional que estava pressionando-o para o fim do colonialismo e vigência

completa do capitalismo nos territórios africanos.

Segundo Visentini, embora o Movimento tenha tido um crescimento significativo

entre a década de 60 e o início de 70, uma discussão a respeito do “comando das frentes

militares no território angolano levou a outra divisão interna no movimento, deixando-o
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ineficiente por um algum tempo” (VISENTINI, 1955, p. 54). A questão só é resolvida, por

fim, em 1974.

Em abril do mesmo ano ocorreu a Revolução Portuguesa, que implicou não só na

“mudança completa no regime político de Portugal, mas também ofereceu aos movimentos

de libertação das colônias a oportunidade para reivindicar a independência e acabar com as

guerras contra Portugal.” (VISENTINI, 1955, p. 55). Em vista disso, no mês de julho o

General Spíndola anunciou que Portugal concederia a independência para as colônias, o que

era positivo para os portugueses, que sairiam como benfeitores, enquanto o MPLA estava

lidando com sua fragilidade, visto que estava sendo alvo da ofensiva de outros movimentos

moçambicanos e tendo problemas de organização interna.

Assim, a Revolução dos Cravos reconheceu o direito à independência e convidou os

principais movimentos MPLA, FNLA e Unita para integrar junto a Portugal um governo

transicional que, devido à competitividade entre os movimentos, logo perdeu força. Todo esse

processo tem desfecho em novembro de 1975, com a independência de Angola por fim

garantida, embora os conflitos e disputas ainda estivessem a todo vapor. Concomitantemente,

o MPLA proclamou em Luanda a República Popular de Angola. Do mesmo modo, em 25 de

junho de 1975 Moçambique também teve sua libertação oficializada e tendo, enfim, assim

como em Angola, o seu último pesadelo.

Tendo esse cenário político como pano de fundo, o conto de Momplé aborda a

libertação e a efetiva ação do MPLA. Logo de início nos apresenta o português Eugénio.

“Nasceu em Espinho, conhecida praia do norte de Portugal mas, com três anos apenas, veio

para Angola com os pais e duas irmãs, vivendo sucessivamente em Luanda, em Benguela e

no Lobito.” (MOMPLÉ, 1988, p.75). Porém, após um conflito entre os pais de Eugénio, seu

pai retorna a Espinho, mas ele, ainda menino, não se adaptou a Portugal, de forma que

quando adulto “foi viver para Gabela, região rica em café, onde se empregou como

desenhador, no atelier de um agrimensor. Hospedou-se no Hotel Guaraná, residência de quase

todos os colonos sem família, na vila.” (MOMPLÉ, 1988, p. 76).

Há, evidentemente, uma constante tensão no conto gerada pelos conflitos internos

entre colonos e militantes do Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA). “A

princípio, a rádio e os jornais nada diziam. Posteriormente, limitavam-se a anunciar actos

macabros de terrorismo por parte dos revoltosos, e vitórias retumbantes da tropa colonial.”

(MOMPLÉ, 1988, p.76).
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Por sua vez, Eugénio, que escondia sua simpatia pelo movimento de libertação,

observava as discussões que geraram tais anúncios e sempre trazia indagações sobre os

militantes serem realmente tudo o que os jornais pintavam. O desenhador e o agrimensor

tinham longas conversas a respeito do assunto “e sua secreta simpatia ia para o M.P.L.A, pois

o profundo sentido de justiça que ambos possuíam levava-os concordar que os angolanos

lutassem pela independência da sua terra, mau grado os privilégios pessoais que viessem a

perder”  (MOMPLÉ, 1988, p.78).

Os constantes relatos sobre a guerrilha e um boato sobre os negros quererem a cabeça

de todos os brancos, no entanto, aguçam uma grande desconfiança por parte dos portugueses

em relação aos angolanos residentes de Gabela, de forma que numa noite armam uma grande

emboscada para os funcionários negros do Hotel. Ali os colonos assassinam todos os

funcionários a pauladas, inclusive o recém amigo de Eugénio, o Sabonete.

Por sua vez, Eugénio foi obrigado pelos demais hóspedes brancos a assistir toda

aquela chacina sob o argumento de que ele, por apoiar o MPLA, fazia parte de tamanho

atrevimento dos negros e, se não se mantivesse ali, seria denunciado ao governo português.

Por fim, Eugénio sai de Gabela e se refugia em Luanda. Mais tarde soube “Que a tal

conspiração para matar todos os hóspedes do hotel não passara de boato. E que, como é

óbvio, todos os responsáveis pelo massacre, mesmo os assassinos, tinham ficado impunes”

(MOMPLÉ, 1988, p. 82).

Dessa forma a autora nos traz a humanização e a necessidade do respeito pela

dignidade humana para uma convivência capaz de superar a dualidade e a opressão do

sistema colonial. Além disso, Costa (2016) aponta que há um esforço de Eugénio, enquanto

pequeno colonizador, de romper o sistema colonial de forma que não fosse o confronto

direto, mas sim apoiando ideais políticos que dialogassem com seu ponto de vista.

Nesse sentido podemos ver um “novo homem português” que explora se desprender

da estrutura colonial e busca relações dialéticas com o território colonizado. Uma ressalva a

ser feita, no entanto, é que foi um período em que havia uma pressão internacional pelo fim

do colonialismo, além do conceito de autodeterminação dos povos invocado pela ONU e

Estados com mais recursos no sistema estar latente nesse momento. Assim como entre as

décadas de 1960 e 1970 havia a preocupação de mostrar essa suposta mudança na postura

portuguesa:
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Para legitimar a política portuguesa, numa época em que a velha
ideologia se ia esboroando (por convicção ou estratégia), não
bastava falar de direitos históricos, era preciso negar o próprio
facto da violência da exploração colonial. E aí interveio muito a
propósito o lusotropicalismo: o português não explorou,
“integrou-se” nos trópicos: não violentou, “criou mundos” , encheu
de “afectividade” as relações com os indígenas etc. (NETO, 1997,
p. 348).

Portanto, é possível haver uma dualidade no personagem Eugénio pelo qual podemos

nos afeiçoar com sua empatia, mas por outro lado gera certa estranheza essa bondade num

momento de tensão racial e política. Dessa forma, por meio do personagem, pode-se tecer

crítica à propaganda do lusotropicalismo desenvolvidas que a “portugalidade quis fazer

esquecer aspectos fundamentais da doutrina colonial portuguesa dominante desde os finais do

século XIX, de António Enes a Marcello Caetano” (NETO, 1997, p. 350).

Assim sendo, é bastante significativo Eugénio aparecer ao fim da obra trazendo sua

suposta identificação com os negros e a terra angolana ‒ gerando no leitor um sentimento de

um homem humanizado ‒, mas se manter passivo no processo de morte e silencia1mento

negro que ocorre no hotel e, evitar o embate direto com os demais portugueses, como

apontou Costa (2016).

Evidentemente há uma clara divisão racial no contexto do hotel ‒ e na sociedade

como um todo ‒ cuja Eugénio se mantém alheio durante todo o tempo e mantém uma grande

amizade com o negro Sabonete, o qual nos leva a crer que trata-se de um personagem sem

racismo. De acordo com Maria da Conceição Neto (1997), há alguns fatos do sistema

colonial que podem nos levar a ter essa perspectiva, e aqui destaco duas: 1) “a ausência de

segregação racial nas leis anteriores ao século XX” (NETO, 1997, p. 350) ‒ que, segundo o

que a autora pontua, a primeira metade do século não tratou-se de um período tipicamente

assimilacionista, mas segregacionista, onde a cor de pele era determinante para traçar a

posição social dos indivíduos ‒; 2) “as características rurais da maioria dos portugueses da

colónia, de baixa ou nula escolaridade e de fraco poder económico, aproximando-os de

muitos colonizados.” (NETO, 1997, p.351) - não são claras as condições acadêmicas de

Eugénio, mas pelo conto trata-se de um homem rural, de poucas posses, assim como é

descrito.

Porém, ainda de acordo com Neto (1997), são fatos que uma vez usados para

provarem um colonialismo sem racismo, são facilmente possíveis de terem seus argumentos
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derrubados, tendo em vista que basta ouvir o testemunho dos colonizados, como é o caso de

Momplé. Além disso, a autora afirma que a proximidade com o colonizado deriva de um

interesse econômico, visto que o lusotropicalismo resultou na recuperação de recursos, bem

como da intenção de permanência de Portugal em África e continuação na construção da

nação pluricontinental e multiracial.

Por fim, tendo essas aproximações, é como se a autora mostrasse que foi colocado um

fim para o pesadelo angolano com sua independência, mas também ao pesadelo do homem

português de, enfim, não ser mais o vilão da história e viver com sua família em terras

africanas.
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Considerações Finais

A presente dissertação teve como foco a tecitura sobre o conflito colonial na obra

Ninguém Matou Suhura: Estórias que ilustram a história de Lília Momplé, visto que nela a

autora tratou de alguns pontos específicos dentro desse confronto, tal como a violência contra

a mulher, violência colonial, a subalternidade, o racismo, trabalho forçado e doméstico. Nesse

sentido, o colonialismo português assumiu o pano de fundo. A investigação, portanto, passou

pela construção do conflito entre portugueses e africanos na narrativa de Momplé ‒ a qual

optei pela ideia de tramas de vida e de morte, uma vez que a autora a construiu estórias

ficcionais como uma trama e trabalhou não só com a morte, mas com o caráter usurpador do

colonialismo.

Além dessa questão norteadora da presente pesquisa, foi levada à fonte principal ‒ o

livro ‒ a busca pelo entendimento contextual a fim de compreender como os demais temas já

citados acima se relacionam de forma paralela na vida dos personagens representados, dando

uma maior dimensão dessas pessoas que, para além do colonialismo, tinham seus anseios

pessoais. Para tanto foram cruzadas à narrativa fontes imagéticas e tabelas para a contribuição

na construção do cenário e melhor proximidade com aquela realidade, bem como com seus

personagens que transitam entre o real e a ficção.

O colonialismo português não aparece como uma contingência, mas de forma muito

pensada, pois, embora Momplé constitua contos que são baseados em fatos verídicos, as datas

e locais que os acompanham não são necessariamente correspondentes. Por outro lado, são

fatores que se ligam em alguma medida a um dado histórico do conflito colonial português,

denunciando-o e que, certamente, foram influências determinantes para a narrativa.

Para além disso, ao lermos os contos no qual os personagens têm seu fim trágico, o

olhar do colonizador destrata vidas e evidencia dignidades que foram roubadas, se torna

muito importante a narrativa traçada por Lília Momplé e outros que passaram pelo sistema

colonial, uma vez que ela e as pessoas que estão sendo representadas passaram por aquele

processo de desumanização.

A autora foi perguntada sobre como foi sua a participação na Nona Conferência Sobre

o Conto em Língua Inglesa, sendo a única participante de um país não falante de inglês, e ela

respondeu trazendo à tona a narrativa enquanto parte de sua vida pessoal e coletiva:
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[...]Li o meu conto Stress que vem no meu último livro que tem
como título Os Olhos da Cobra Verde e foi muito bem aceite e
participei também - fui um dos seis escritores escolhidos - no
último painel que tratava dum tema genérico que era Arte
Personificada no Mundo Globalizado, e penso que a minha
participação nesse painel foi muito importante. Porque os escritores
que falaram antes de mim, falaram das suas experiências, sobre
aquilo que eles pensam sobre esse assunto, ao passo que eu como
africano falei como alguém que sente na carne esse problema.
Então teve um impacto muito grande. Eu fiquei admirada porque
esse problema para eles é uma coisa assim muito longínqua, ao
passo que para nós africanos não (Revista Literatas, 2012, p. 12)

Em consonância com Momplé a respeito da importância das narrativas

moçambicanas, Margarida Calafate Ribeiro e Maria Paula Meneses dizem:

Em tempos modernos a expressão mais visível das narrativas
opostas à oferecida pelos colonizadores foi a grande narrativa
gerada pela luta anticolonial, centralizada na denúncia do
colonialismo e dos seus vícios (discriminação, subalternização,
ocultação de saberes, etc) e na elaboração de um projeto nacional
de futuro. (RIBEIRO, MENESES, 2008, p. 11).

Portanto, sob o prisma deste estudo a revisitação desse testemunho foi pedagógica,

uma vez que estimula a compreensão e adição de conhecimentos para discussão do livro

Ninguém Matou Suhura como um todo dentro da História.

Além disso, a obra despertou inquietações sobre a continuidade e/ou sequelas sobre a

contemporaneidade dos temas coloniais, mas claro, por óbvio que os anacronismos devem ser

evitados e as especificidades de cada realidade serem levadas a sério. Tendo essa advertência,

há atualidade nos principais temas trazidos por Lília Momplé e que ainda não foram

superados na sociedade moçambicana ‒ mundialmente, na verdade ‒ como, por exemplo, o

feminicídio, abuso sexual, a violência doméstica, o racismo, chacina do povo negro, além dos

diversos casos de trabalho forçado e/ou análogos a escravidão que são noticiados todos os

dias mundo a fora.

O que se faz importante sobre a obra de Momplé, portanto, é pensar a crítica como

intervenção de modo a alterar a forma como lemos e apreendemos o mundo contemporâneo.

Se nos atermos ao fato de que Momplé cresceu em Moçambique durante boa parte do tempo

que retrata em sua obra, podemos ver que ela interpreta a realidade da qual participa de

maneira crítica, e a produz à medida que escreve. Dessa forma, sua interpretação intervém na

forma como se apreende Moçambique e sua contemporaneidade.
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Para além disso, ao nos depararmos com os contos vemos que todas as trajetórias são

permeadas pelo roubo da dignidade e culminam na morte das personagens principais ‒ física

ou socialmente falando. A violência colonial é enraizada de tal forma que se torna natural e

faz as pessoas colonizadas parecerem passivas, desprovidas de ação e resistência e, para além

disso, serem vistas como Outras, como o que é desconhecido e que também desconhece o

mundo. Essa construção e inferiorização do Outro, bem como da imagem de subalternidade,

prevalecem mesmo no contexto pós-colonial, de forma que esses indivíduos não têm sua voz

escutada e reconhecida.

Ainda a respeito da questão de subalternidade, Spivak faz uma contribuição

importante sobre este conceito, que não se trata somente de grupos identitários

marginalizados ‒ mulheres e negros, por exemplo ‒, mas sobretudo de um grupo pertencente

à classe mais baixa da sociedade: os proletários, visíveis como personagens principais dos

contos de Momplé. A situação de subalternidade atua duplamente no conto “Ninguém matou

Suhura”, uma vez que a voz calada é de uma mulher negra e pertencente à camada mais

baixa, como apontado por Spivak.

A fim de entender a obra para além de uma narrativa, mas também como uma

representação e expressão da autora, trazendo subjetividade ao texto da mesma num contexto

de dominação europeia, Edward Said (2011) entra como peça fundamental, uma vez que seus

estudos, embora tenham foco no mundo árabe, são capaz de trazer sentido para muito do que

se passou durante o colonialismo português em Moçambique, como demonstra:

Em que consistem alguns dos materiais aqui utilizados e que não pertencem
à área do Oriente Médio? São textos europeus sobre a África, a Índia, partes
do Extremo Oriente, Austrália e Caribe; considero esses discursos
africanistas e indianistas, como foram chamados, parte integrante da
tentativa europeia geral de dominar povos e terras distantes, e portanto
relacionados com as descrições orientalistas do mundo islâmico, bem como
com as maneiras especificas pelas quais a Europa representa o Caribe, a
Irlanda e o Extremo Oriente. O que há de marcante nesses discursos são as
figuras retóricas que encontramos constantemente em suas descrições do
“Oriente misterioso”, os estereótipos sobre “o espírito africano” (ou indiano,
irlandês, jamaicano, chinês), as ideias de levar a civilização a povos
bárbaros ou primitivos, a noção incomodamente familiar de que se fazia
necessário o açoitamento, a morte ou um longo castigo quando “eles” se
comportavam mal ou se rebelavam, porque em geral o que “eles” melhor
entendiam era a força ou a violência; “eles” não eram como “nós”, e por isso
deviam ser dominados. (SAID, 2011, p. 3)
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Por fim, após a investigação aqui proposta é evidente que estórias realmente contam a

História, bastando buscar construir reflexões que vão além dos fatos propriamente ditos, mas

também trazem para dentro a perspectiva subjetiva, algo notável na literatura de Lília

Momplé: por meio dos personagens, faz, além de uma representação, uma expressão

denunciativa dos anos que vivenciou aquele contexto e dá uma outra possibilidade de agência

para o homem africano, ou seja, romper a história única, a construção hegemônica dos fatos

e, assim, questionar estereótipos de um homem negro submisso e ahistórico. Momplé não só

protagoniza o negro enquanto individuo, como também escancara que é ele o verdadeiro

responsável pelos rumos econômicos e políticos de toda a colônia.

Sendo assim, após a presente análise, é indiscutível que desde o título escolhido há

um cuidado objetivo de não reduzir a história moçambicana e angolana ao colonialismo, pois

apesar das tensões e conflitos do colonialismo forjarem uma cultura e uma transformação na

mesma, ainda se trata de povos que detêm subjetividade própria. Os conflitos aqui colocados,

então, não se tratam de questões problemáticas inerentes ao colonialismo, mas sim da relação

tensa que acontece entre ele e o local que é invadido, uma relação de nós e eles. Em vista

disso, se faz necessário refletir a construção da narrativa como campo de disputa e o

silenciamento do subalterno através da morte de sua dignidade ou física.

Para além disso, ao lermos os contos no qual os personagens têm seu fim trágico, o olhar do

colonizador destrata vidas e evidencia dignidades que foram roubadas, se torna muito

importante a narrativa traçada por Lília Momplé e outros que passaram pelo sistema colonial,

uma vez que ela e as pessoas que estão sendo representadas passaram por aquele processo de

desumanização.



94

Anexo 1

MAPA 1: Moçambique mostrando as fronteiras internacionais e os Estados com suas capitais
e de capital nacional. Disponível em: https://pt.mapsofworld.com/mo%C3%A7ambique/
Acesso: 10.01.2022

https://pt.mapsofworld.com/mo%C3%A7ambique/
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Anexo 2

MAPA 2: Mapa Angola mostrando as fronteiras internacionais e os Estafdos com suas
capitais e de capital nacional. Disponível em: https://pt.mapsofworld.com/angola/ Acesso:
10.01.2022

https://pt.mapsofworld.com/angola/
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Anexo 3

MAPA 3: Mapa cor-de rosa - 1886. Disponível em: https://goo.gl/Sk4u7X Acesso em:
10.01.2021)

https://goo.gl/Sk4u7X
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