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RESUMO

Moçambique destacou-se na história do cinema mundial e, mais especificamente,
entre os países africanos de língua oficial portuguesa, pelo fato de, após a
independência, em 1975, ter desenvolvido uma infraestrutura de cinema nacional
desvinculada do circuito cinematográfico comercial global e ao serviço da nação
marxista que emergiu após o colonialismo português. Ao longo de sua trajetória
cinematográfica, em especial, entre as décadas de 1970 e 1980, agregou uma
filmografia variada produzida por um conjunto de diferentes realizadores,
estrangeiros e locais, com características estilísticas e temas diversos. Profissionais
e artistas de diferentes lugares do mundo migraram para este território africano, a
exemplo de Licínio Azevedo, nascido no Brasil e radicado em Moçambique, e
colaboraram em variadas esferas nesse processo, assim como, consequentemente
também receberam contribuições nas suas vidas pessoais e nos seus trabalhos,
resultando em um significativo processo de partilha e troca de conhecimentos,
técnicas e linguagens. A proposta deste trabalho foi identificar e analisar as
principais razões que motivaram diferentes experiências migratórias e diaspóricas no
contexto moçambicano, principalmente, no pós-independência, e quais as
implicações desses fenômenos no campo sociocultural, através da análise dos
filmes A árvore dos antepassados (1995), O grande bazar (2006) e Virgem
Margarida (2012), dirigidos pelo jornalista e cineasta Licínio Azevedo. A análise
realizada mostrou que determinados projetos políticos e a guerra civil moçambicana
foram as principais responsáveis pelos deslocamentos migratórios retratados nas
narrativas e que essas experiências resultaram na (re)definição e/ou valorização das
singularidades dos grupos em movimento.

Palavras-chave: migração, diáspora, cinema moçambicano, Licínio Azevedo.
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ABSTRACT1

Mozambique stood out in the history of worldwide cinema, more specifically among
the Portuguese-speaking African countries. That happened because after the
country’s independence, in 1975, it has developed a national cinema infrastructure
untied from the global commercial cinematographic circuit and from the service of the
Marxist nation that emerged after the Portuguese colonialism. Besides that,
throughout its cinematographic path, in particular between the decade of 1970 and
1980, the country has aggregated a varied filmography produced by a group of
different directors, foreign and local, with stylistic characteristics and diverse themes.
Professionals and artists from different places in the world migrated to the African
territory, like Licínio Azevedo, who was born in Brazil and settled in Mozambique.
They also collaborated to different spheres of this process, as well as, they
consequently received contributions in their personal lives and their works, which
resulted in a significant process of sharing and exchanging of knowledge, techniques
and languages. The goal of this work was to identify and analyze the main reasons
that motivated different diasporic experiences in the Mozambican context, mainly
after its independence, as well as the implications of these phenomena in the
sociocultural field through the analysis of the films A árvore dos antepassados (1995)
[The tree of the forefathers], O grande bazar (2006) [The great bazaar] e Virgem
Margarida (2012) [Virgin Margarida], directed by the journalist and filmmaker Licínio
Azevedo. The analysis showed that certain political projects and the Mozambican
civil war were the main responsible for the migratory movement portrayed in the
narratives, it also showed that these experiences resulted in the (re)definition and/or
in the appreciation of the singularities of the groups in movement.

Keywords: migration, diaspora, Mozambican cinema, Licínio Azevedo.

1

Tradução do português para o inglês de Ayla Tude.
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HLOKOMHAKA2

Mosambiki atikombisili ka matimu ya misava hitlhelo ga zvibukabuka, ngovhungovhu
ka matiku mawulawulaku lirimi la Ciputukezi ya tiku-hombi Afirika, hakusa ndzhaku
ka khululeku wa lembi ga 1975 kuyandzisilwi matshamela ya zvibukabuka ya tiku
lawa mahambanileku ni matshamela ya zvibukabuka zvawukwevu zva matiku ya
misava, tiku gingafamba hi makungu ya Marx mangatirisiwa ndzhaku ka wukolonyi
ga Muputukezi. Handli ka ndlela ya zvibukabuka, ndzeni ka malembi ya 1970 kuya
ka 1980 kuveni patsano wa mitiru ya kufilimara yingamahiwa hi titlhari tohambana ta
tiku ni titlhari ta handli ka tiku, hi matshamela ni tindlela tohambanahambana. Titivi ni
titlhari ta matiku yohambana ya misava tiyendzeli tiku legi ga tiku-hombi Afirika,
kufana na Licínio Azevedo, cipsalwa ca tiku ga Barazili, hindzhaku akholwa tikweni
ga Mosambiki, tivhunetela hi tindlela tohambana ka mitiru leyi, na tona tikumili
kuvhuneka hi matlhelo yohambana ya wutomi gabye ni mitirweni yabye, zvivhunu
lezvo zvivini lisima la hombi ka kutluletana wutlhari ni wutivi ni mawulawulela.
Hikumahaloko, a mawonela ya tiru lowu kugondza ni kukambisisa zvigelo
zvatshimatshima lezvi zvingahlohletela tindlela tin’wani ta mahanyela handli ka
matiku, kukhwatsi hi tiku ga Mosambiki, ngovhungovhu ndzhaku ka khululeku,
kukambisia zvivhunu zva mitiru leyo ka wuhlengeli ni mahanyela ya tumbunuku, hi
kugondza mafilimo A árvore dos antepassados (A sinya ya vafileku) (1995), O
grande bazar (A bazari ga hombi) (2006) ni Virgem Margarida (Lipsika Margarida)
(2012), mafambisilweku hi mutsali wa mahungu ni tlhari ya zvibukabuka Licínio
Azevedo. Gondzo yimahilweku yikombili lizvaku mitiru yinyingi ya pulitika ni yipi
tikweni ga Mosambiki hiyona yingakurumeta kurura ka vanhu loku kutsalilweku
hakanyingi, tlhatakumbiri, mahanyela lawo mahambanisili mawonela ni lisima la
vanhu lava vangarura tikweni.

Timhaka ta lisima: kurura, handli ka tiku, zvibukabuka zva Mosambiki, Licínio
Azevedo.

2

Tradução de português para citshwa de Zeferino Ugembe.
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NKOMISO3
Musambiki atidlunyatisile misaveni, ka matimu ya sinema, ngopfungopfu ndzeni ka matiku ya
Afrika yovulavula xiputukezi, hikuva hakunene, ndzhaku ka nkhululeko, hi lembe la 1975,
Musambiki ayise mahlweni mayendlela ya sinema la tiko lawa mahambaneke ni lawa ya
ntoloveto wa matiko manyingi ya misava, anga yokongoma ntsena ta nxaviso ni ya kulandza
makungu ya wumarikisixta lawa mahumeleleke ndzhaku ka vukolonyi ra wuputukezi, handle
ka lesvaku, akufambeni ka ntirho wa yena wa ta mayelanu ni sinema, xikarhi ka malembe ya
1970 na 1980, akumbisile mayendlela ya sinema lawa yohambanahambana na
mayendliweke hi vafambisi vohambanahambana, va le handle ka tiko ni vale ndzeni ka tiko,
nakona mayendlela ya yena makombisa matshamela ni tinhlokomhaka tohambanahambana.
Vatirhi vanyingi ni tinsini vasuke hi le tindhawini tohambanahambana ta misava vayahanya
ndhawini liya ya ntikonkulu Afrika, Licínio Azevedo i xikombiso, avelekiwe Brazili kambe
ahanya Musambiki, nakona, vatirhi lavo ni tinsini leto vahlengelile hi tindlela tinyingi,
tinrhweni wa sinema, nakona, na vona vave ni kuvuyeliwa hi svokarhi vuton`wini la vona ni le
mintirhweni ya vona, lesvi svingayendla lesvaku kuve ni kuhaniyisana ni vuhlengeli la vutivi,
vutshila ni mavulavulela. Ntirho lowu wukongoma kukomisa ni kuxiyisisa svivangelo sva
nkoka lesvi sviyendleke mindzingeto ya kuhanya matikwenu ya vambe yohambanahambana
ka nukelo wa Musambiki, ngopfungopfu ndzhaku ka nkhululelo, ni lesvaku hi yini mihandzu
ya lesvo ka mahanyisanela ni mikhuva ya mahanyela, kusukela ka wuxiyisisi la mafilmi, “A
Árvore dos antepassados [Nsinya wa vafi] (1995), “O grande bazar” [Bazara lerikulu] (2006)
na “Virgem Mardarida” [Marigarida nhwanyana woka angasefamba masangu] (2012), lawa
mafambisiweke hi mutirhi wa ta mafilmi ni n′wamahungu, Licínio Azevedo. Wuxiyisisi la hina
likombise lesvaku makungu manyingi yoyelana ni mafumela ni nyimpi ya vana va tiko la
Musambiki hi svona svivangeke kuva kuve ni mfambamfambu wa kurhurha ka vanhu lowu
wukombisiwaka ka matsalwarungula, ni lesvaku, mindzingeto leyo i yendle lesvaku vanhu
vajondza ni kunyika lisima vuvun′we bza munhu ni munhu ka mintlawa leyi yivumbeke
mfambu hinkwawu.

Marito ya nkoka: nrhurhu, kuhanya matikweni ya vambe, sinema la Musambiki, Licínio
Azevedo.

3

Tradução do português para o changana de Ezra Chambal Nhampoca.
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RESUMEN4

Mozambique se destacó en la historia del cine mundial y más específicamente, entre
los países africanos donde el portugués es el idioma oficial, por el hecho de que,
después de la independencia en 1975, haber desarrollado una infraestructura
nacional de cine desvinculada del circuito de cine comercial mundial y al servicio de
la nación marxista que surgió apués el colonialismo portugués, y, a lo largo de su
carrera cinematográfica, sobre todo entre los años 1970 y 1980, haber añadido una
filmografía variada producida por una serie de diferentes directores, extranjeros y
locales, con características estilísticas y temas diversos. Profesionales y artistas de
diferentes lugares del mundo migraron a este territorio africano, a ejemplo de Licinio
Azevedo, nacido en Brasil y radicado en Mozambique, y colaboraron en variadas
esferas en ese proceso, así como, consecuentemente, también recibieron
contribuciones en sus vidas personales y en sus trabajos, resultando en un
significativo proceso de compartir e intercambiar conocimientos, técnicas y
lenguajes. La propuesta de este trabajo fue identificar y analizar las principales
razones que motivaron diferentes experiencias

diapóricas en el contexto

mozambiqueño, principalmente, en el posindependencia, y cuáles las implicaciones
de esos fenómenos en el campo sociocultural, a través del análisis de las películas
El árbol de los antepasados (1995), El gran bazar (2006) y Virgen Margarita (2012),
dirigidos por el periodista y cineasta Licínio Azevedo. El análisis realizado mostró
que determinados proyectos políticos y la guerra civil mozambiqueña fueron las
principales responsables de los desplazamientos migratorios retratados en las
narrativas y que esas experiencias resultaron en la (re) definición y / o valorización
de las singularidades de los grupos en movimiento.

Palabras clave: migración, diáspora, cine mozambiqueño, Licínio Azevedo.

4

Tradução do português para o espanhol de Elízia Benício.
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1 “VAMOS VIAJAR PARA XICALANGO. VAMOS AMIGAS. EU JÁ VOU. HEI-DE
CHEGAR. VAMOS VISITAR OUTRA GENTE”5 (AZEVEDO, 2003): PRIMEIRAS
CONSIDERAÇÕES

A frase que intitula esta tese, “Voltam os que não morreram, vão embora os
que aqui ficaram. Ai, esta dança, minha mãe, até as crianças dançam”, foi
parcialmente extraída de uma canção interpretada em uma das cenas finais do filme
A guerra da água (1996), dirigido pelo cineasta brasileiro-moçambicano Licínio
Azevedo. A trama retrata o problema da escassez de água em Moçambique, no
período pós-guerra civil (1977-1992)6. Por conta do conflito armado, diversos poços
artesianos e cisternas foram destruídos e a abertura de novos poços foi
interrompida, trazendo muitas dificuldades para os povos que dependiam dela. Esse
problema, aliado a falta de chuva, que prejudicava as plantações (principal fonte de
alimentação e de renda daquelas pessoas), resultou em diferentes deslocamentos
humanos em busca de água. O trecho da canção selecionado atenta para a
naturalização da experiência migratória ao longo da história deste território, em
decorrência de variados fatores, semelhante aos movimentos do corpo na dança, ou
seja, a migração seria uma espécie de dança que, intrinsecamente, pode ser
experienciada por qualquer pessoa que pertença a esse espaço. O sinal de

5
Em quase todas as seções e subseções deste trabalho há epígrafes, algumas delas com um
caráter proverbial. Nesse sentido, o pesquisador brasileiro Henrique Freitas (2016) ressalta a
importância deste tipo de construção literária, em especial nas culturas africanas e afro-brasileiras.
Entre as características do gênero, ele destaca suas “dimensões multimodais”, já que
“genealogicamente os provérbios vão da oralidade para a escrita”, sua inserção “na dinâmica
performática corporal da aprendizagem inscrita no cotidiano como condensador de saberes
ancestrais”, e a possibilidade de serem “revividos, reatualizados e ritualizados no devir grupal”
(FREITAS, 2016, p. 74)
6
Também conhecida como “guerra de desestabilização” (NEWITT, 2012) e “segunda guerra”
(THOMAZ, 2004, p. 210), iniciada em 1977, caracterizou-se como um confronto armado entre o
exército de Moçambique, vinculado ao Partido Frelimo, e uma organização liderada por dissidentes
desse partido, chamada Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), que teve apoio militar,
logístico e financeiro do governo da Rodésia do Sul, atual Zimbábue. O conflito, que durou quinze
anos, foi encerrado após a assinatura do Acordo Geral da Paz, em outubro de 1992 (FRY, 2001, p.
15).
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exclamação que coloquei, propositalmente, ao final do verso, foi para chamar a
atenção para os casos daqueles que não retornam, a exemplo de Licínio Azevedo.
Ao longo da história de Moçambique diferentes deslocamentos migratórios, ou
seja, “processos de circulação de várias ordens, envolvendo pessoas, mercadorias,
hábitos, capitais, entre muitas outras coisas” (MACHADO; SILVA, 2014, p. 331) e,
mais especificamente, experiências diaspóricas7 sucederam-se nesse território
africano, estas tanto significativas quanto traumáticas. Ainda no período pré-colonial,
as fronteiras socioculturais e geográficas da África foram diversas vezes modificadas
e muitos povos foram dispersos ou transferidos de uma região para outra, assim
como suas manifestações culturais ressignificadas. Em Moçambique, durante o
processo de colonização efetiva da região, esses fluxos migratórios continuaram.
Através da análise da trajetória pessoal e da produção jornalística, literária e,
principalmente, cinematográfica de Licínio Azevedo, foi possível identificar e analisar
as principais razões que motivaram diferentes experiências migratórias e diaspóricas
no contexto moçambicano, ainda no período colonial, mas, principalmente, no pósindependência, e quais as implicações desses fenômenos no campo sociocultural.
Moçambique

destacou-se

na

história

do

cinema

mundial

e,

mais

especificamente, entre os países africanos de língua oficial portuguesa, pelo fato de,
na sua constituição, ter desenvolvido uma “infraestrutura de cinema nacional
desvinculada do circuito cinematográfico comercial global e ao serviço da nação
marxista que emergiu após o colonialismo português” (ARENAS, 2012, p. 75), além
de, ao longo de sua trajetória cinematográfica, em especial entre as décadas de
1970 e 1980, ter agregado uma filmografia variada produzida por um conjunto de
diferentes realizadores, estrangeiros e locais, com características estilísticas e temas
7
Diáspora, inicialmente, referia-se “à dispersão dos gregos após a destruição da cidade de
Egina, aos judeus após o exílio babilônico e aos armênios após invasões e expulsões persas e turcas
em meados do século XVI” (NACIFY, 2006, p. 114). O paradigma clássico da diáspora envolveu os
judeus, mas diferentes teóricos argumentaram que a definição não deveria mais ser limitada a essa
dispersão, pois inúmeros povos historicamente sofreram dispersões sustentadas – um processo que
continua até hoje em grande escala. O termo, então, foi apropriado por outros povos deslocados,
entre eles afro-americanos nos Estados Unidos e afro-caribenhos na Inglaterra, para descrever o
sequestro deles de seus lares africanos e a dispersão forçada deles para o Novo Mundo. Assim,
nessas e em outras experiências, o conceito de diáspora se tornou uma categoria promiscuamente
ampla que é levada a incluir todos os fenômenos adjacentes aos quais ela está vinculada, mas do
qual ela realmente difere de forma constitutiva (NACIFY, 2006, p. 114).
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diversos, já que, nas primeiras décadas do século XX, o acesso a essa tecnologia
era quase que predominantemente do homem branco europeu. Neste contexto e a
partir deste recurso, documentários e filmes, principalmente etnográficos8, foram
largamente produzidos, no intuito de reproduzir estereótipos racistas, e reforçar o
discurso de inferioridade racial e civilizacional dos povos negros nativos. Mais
adiante, como resposta, durante o período de descolonização, com o início da luta
de libertação e após a independência de Moçambique, muitos cineastas, oriundos
de diferentes locais, utilizaram-se do audiovisual como forma de combate ao
colonialismo. Entre as décadas de 1950 e de 1970, especialmente, centenas de
filmes foram produzidos, não apenas em Moçambique, mas em vários países do
continente, revelando grandes cineastas, como os senegaleses Osmane Sembène e
Safi Faye, Souleymane Cissé e Cheick Oumar Sissoko, do Mali, Med Hondo, da
Mauritânia, Abdelatif Bem Ammar, da Tunísia, Sebastian Kamba, do Congo,
Oumarou Ganda, do Níger, Sarah Maldoror, de Angola, Flora Gomes, da GuinéBissau, entre outros, que contribuíram significativamente para a fase de liberdade de
expressão das produções audiovisuais africanas, e explorando conteúdos que,
inicialmente, propunham-se expor as consequências do colonialismo e evidenciar as
causas da exploração capitalista europeia. Cientes de que o cinema, desde sua
concepção, era marcado pelo domínio ocidental e, por esta razão, de natureza
etnocêntrica, estes primeiros cineastas africanos também passaram a considerá-lo o
meio privilegiado de luta, frente às injustiças das realidades de seus países e da
recusa na aceitação de “estéticas negras” incorporadas à linguagem audiovisual

8
Filme etnográfico é um gênero de documentário realizado principalmente por cineastas
independentes e por etnólogos que o aplicam na investigação, no domínio da antropologia visual,
filmando determinados grupos de sociedades humanas, antigas ou modernas. O norte-americano
Robert Flaherty, que produziu e realizou em 1922 o longa-metragem Nanook, o esquimó, é
geralmente considerado como o precursor do cinema etnográfico. Entretanto, o gênero se
desenvolveu na França a partir dos anos 1960 com a intervenção de Marcel Griaule, Germaine
Dieterlen e Jean Rouch, que delinearam o seu conceito e o teorizaram, e na produção, recorreram às
técnicas do cinema direto, com câmeras leves de 16mm e gravadores de som portáteis
sincronizados. Em Portugal, há poucos registros de uso do cinema como ferramenta da etnologia,
antes dos anos 1960. Desse período, há, sobretudo, imagens de etnias africanas usadas como
propaganda colonial pelo Estado Novo. Só depois dos anos 1960 alguns cineastas começaram a
explorar, efetivamente, o gênero que, em várias versões, se expandiu consideravelmente depois
da Revolução dos Cravos (1974). Na sua prática envolveram-se, em maior ou menor grau,
realizadores como Manoel de Oliveira, Antônio Campos, Antônio Reis, Ricardo Costa e Pedro Costa
(CEZAR, 2007).
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(RIESCO, 2012, p. 109). Quando começaram a trabalhar, eles eram conscientes do
problema que enfrentavam e do poder que o cinema tinha, através das imagens e do
som, “para a construção de uma identidade para o povo africano em oposição aos
constructos paternalistas reacionários ocidentais” (RIESCO, 2012, p. 103).
Profissionais e artistas de diferentes lugares do mundo estiveram em
Moçambique, a exemplo de Licínio Azevedo, e colaboraram em variadas esferas
nesse processo, assim como, consequentemente também receberam contribuições
nas suas vidas pessoais e nos seus trabalhos, resultando em um significativo
processo de partilha e troca de conhecimentos, técnicas e linguagens, entre outros
aspectos. O jornalista, escritor e cineasta Licínio Azevedo nasceu no Rio Grande do
Sul em 1951 e iniciou sua carreira jornalística na década de 1970, em Porto Alegre.
Antes de ingressar no jornalismo, entretanto, ele cursou a Faculdade de Direito, mas
abandonou o curso para visitar diversos países da América Latina. Só depois de
retornar ao Brasil, iniciou o curso de Jornalismo, mas continuou viajando, agora
como repórter, por variadas localidades, como Nicarágua, Bolívia, Uruguai,
Argentina e México, escrevendo sobre temas sociais e movimentos libertários.
Registrou, por exemplo, as lutas dos guerrilheiros do Movimento de Liberação
Nacional – Tupamaros (MLN-T), ou simplesmente Tupamaros, grupo de ideologia
marxista-leninista uruguaio que operou nas décadas de 1960 e 1970, antes e
durante a ditadura civil-militar no Uruguai (1973-1985), e do Exército Revolucionário
del Pueblo, grupo guerrilheiro argentino, fundado em 1969 por Roberto Santucho,
braço armado do antigo Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT). Em
seguida, começou a acompanhar, junto com outros colegas jornalistas, todas as
notícias sobre as lutas de libertação na África, através das agências internacionais,
já que eles não podiam publicá-las no país, por conta da censura do regime
ditatorial. Esse inclusive foi um dos motivos que o levou a sair do país em direção ao
continente africano. Viveu em Portugal, em 1975, e dois anos na Guiné-Bissau, até
chegar a Moçambique, em 1977, para trabalhar no Instituto Nacional de Cinema
(INC). Em parceria com Luís Carlos Patraquim produziu textos para documentários e
algumas pesquisas para o instituto (JORNAL DA JORNADA, 1999, p. 11).
Após extensa experiência no INC, Azevedo recebeu o convite para trabalhar
no Instituto de Comunicação Social, época em que a televisão estava em fase
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experimental no país. Inicialmente começou com um programa de rádio, o Programa
das aldeias comunais, e criou o jornal Campo, distribuído em áreas rurais. Ele
conseguiu montar uma espécie de agência de notícias no meio rural através de uma
rede de trezentos correspondentes populares que, diariamente, alimentavam a
agência com novas notícias que eram transmitidas, nas aldeias, através de altofalantes. Azevedo também foi responsável pela formação de profissionais para atuar
na TV Moçambique, que começou a produzir seus primeiros vídeos educativos.
Depois assumiu a direção do programa televisivo semanal de meia hora, o Canal
Zero, na TVM, que existiu por cinco anos e recebeu vários prêmios internacionais. O
poço (1986), filme que trata da conservação de poços em uma comunidade, por
exemplo, recebeu o Prêmio Especial do Júri no Terceiro Festival Internacional de
Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro, e a Medalha de Ouro no Primeiro Festival PanÁrabe Africano de Filmes Educativos, ambos no mesmo ano em que a produção foi
lançada (CONVENTS, 2011, p. 521-522). Como cineasta, já realizou mais de vinte
filmes, que abordam uma grande variedade de questões referentes às realidades
políticas, históricas, sociais e culturais moçambicanas, com grande ênfase à guerra
civil.
No intuito de alcançar os propósitos estabelecidos, essa investigação deu-se
em três etapas: na primeira foi feito um estudo sobre a constituição e
desenvolvimento do cinema em Moçambique, a partir de uma extensa análise de
fontes orais (entrevistas e depoimentos), historiográficas (publicações em livros,
jornais e revistas) e audiovisuais (fotos, vídeos e filmes), um levantamento das
motivações que levaram diferentes profissionais do cinema a migrar para esse
território africano e análise dos impactos desses deslocamentos para a
cinematografia local; em uma segunda etapa foi analisada a trajetória pessoal e
profissional de Licínio Azevedo, também com ênfase nos fatores que motivaram os
diferentes deslocamentos realizados por ele ao longo de sua vida e as consequentes
reverberações dessas experiências; finalmente, na última etapa, através da análise
dos filmes A árvore dos antepassados (1995), O grande bazar (2006) e Virgem
Margarida (2012), produzidos e lançados em períodos diferentes, de gêneros e
linguagens variadas, fez-se um levantamento das razões que motivaram
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experiências migratórias e diaspóricas9 de diferentes sujeitos nessas produções e as
interferências no contexto sociocultural resultantes dessas práticas.
A árvore dos antepassados, documentário filmado em 1994, através de uma
parceira da Ébano Multimedia (produtora moçambicana que tem Licínio Azevedo
como um dos sócios) com a British Broadcasting Corporation (BBC), do Reino
Unido, para a série internacional Developing Stories, aborda o retorno de uma
família de refugiados moçambicanos ao país depois de terem migrado para o Malauí
durante a guerra civil em Moçambique. O média-metragem de ficção O grande bazar
narra a história de dois garotos, Paíto e Xano, oriundos de classes sociais
diferentes, que se encontram em um mercado popular e se tornam grandes amigos.
O filme apresenta diferentes aspectos da sociedade moçambicana contemporânea,
marcada pelos contrastes sociais e pela diversidade cultural, assim como explora
experiências migratórias internas e externas vividas por alguns personagens da
trama. Já Virgem Margarida10, longa-metragem de ficção, revisita o passado de
Moçambique, para abordar o processo de criação e funcionamento dos chamados
“centros de reeducação”, uma das estratégias, no campo sócio-comportamental,
adotadas, durante o governo de Samora Machel, para a efetivação do projeto do
“homem novo” e da “mulher nova” moçambicanos. Nesta trama, um grupo de
mulheres considerado subversivo, composto principalmente por mães solteiras,
prostitutas ou mulheres que trabalhavam à noite em outras atividades, é
forçosamente conduzido da capital, localizada na região sul do país, para o norte.
Além das experiências e consequências destes deslocamentos violentos, das
condições de trabalho, de alimentação e de alojamento vivenciados pelas
personagens, o filme debruça-se também, mais especificamente, sobre o drama de
Margarida, uma jovem camponesa, virgem, enviada por engano para o centro de
reeducação retratado na história, e por conta disso, precisar provar sua “inocência”.

9
Na concepção do filósofo brasileiro Eduardo Oliveira (2012), diáspora também pode ser
entendida como o “signo de movimentos complexos, de reveses e avanços, de afirmação e negação,
de criação e mimese, de cultura local e global, de estruturas e singularidades, de rompimento e
reparação” (OLIVEIRA, 2012, p. 29).
10
O
filme
encontra-se
disponível
na
internet
através
<https://www.youtube.com/watch?v=DZlwSOXuyP8>. Acesso: 20 jan. 2015.

do

link:
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Foram adotadas como metodologia de trabalho, a pesquisa exploratória e a
análise fílmica comparativa. Ao tomar como ponto de partida uma revisão
bibliográfica de artigos e livros publicados por diferentes pesquisadores, como
Manthia Diawara (1992), Nwachukwu Ukadike (1994), Claire AndradeWatkins (1995), Guido Convents (2003), Fernando Arenas (2011), Mahomed
Bamba (2012), entre outros, pôde-se observar que os estudos sobre o cinema em
Moçambique ainda têm sido de maneira geral focado na descrição de sua história,
em especial na fase de implantação e atuação do Instituto Nacional de Cinema
moçambicano (INC), entre 1976 e 1991. Como ressaltam Keyan Tomaselli, Arnold
Shepperson e Maureen Eke (2014, p. 46),

na maioria dos estudos e em algumas críticas os autores têm dado
ênfase à discussão das estruturas industriais e de financiamentos
nacionais, aos modos de produção, ao festival de Ouagadougou
(Fespaco) e às dificuldades de se fazer cinema na África. Tais
preocupações com a economia política tendem a obscurecer
questões importantes relacionadas com a criação, a estética e a
recepção” (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 46).

De fato, apesar de algumas exceções, ainda há poucos trabalhos de maior
extensão, como dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, voltados para a
análise de filmes africanos, sobre a obra de um cineasta africano ou de um cineasta
que dialogue com África, e é incipiente as publicações de pesquisadores, pelo
menos no Brasil, em Moçambique e em Portugal, que explorem temas mais
específicos dos contextos socioculturais africanos a partir do cinema. As publicações
mais recorrentes, sobretudo, artigos acadêmicos, nas áreas de Ciências Sociais,
Ciências Humanas, Comunicação e Letras, costumam ter um caráter mais
generalista e histórico, com exceção de trabalhos na área de Literatura. Além da
pesquisa bibliográfica, foram utilizadas na concepção deste trabalho muitas fontes
audiovisuais, como filmes, entrevistas em áudio e em vídeo, em especial, aquelas
referentes a Licínio Azevedo, garimpadas em diferentes espaços e períodos, através
da colaboração de diferentes pessoas, como o próprio Licínio Azevedo, os cineastas
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Guido Araújo e Margarida Cardoso, e os pesquisadores Mahomed Bamba e Maria
do Carmo Piçarra.
Em relação ao processo analítico do corpus, sobretudo, referente à escolha
do(s) método(s) analítico(s), que envolve(m) as teorias, as estratégias e os recursos
para leitura interpretativa de filmes, o que poderia parecer uma tarefa relativamente
simples, entretanto, acabou se tornando um grande desafio, já que há um
predomínio de teorias e metodologias ocidentais, comumente empregadas,
inclusive, aos estudos de produções fílmicas africanas. Como afirmam os estudiosos
Keyan Tomaselli, Arnold Shepperson e Maureen Eke (2014, p. 43), as teorias são
necessárias

para explicar os múltiplos e diferentes usos das tecnologias que
servem para gravar imagens e sons, bem como interpretar seus
resultados estéticos, levando em conta as subjetividades e
cosmologias de diferentes tipos de espectadores. Mas devem refletir
também até que ponto os espectadores interagem com culturas e
gnoses ocidental-africanas e africanas. Isso é imprescindível, pois a
visão (ou seja, o visual) fragmenta a consciência – a relação entre
sujeito e objeto – e coloca o observador fora do seu objeto de estudo
(TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 44-45).

Os teóricos Jacques Aumont e Michel Marie (2003) ressaltam, por sua vez, a
necessidade de se fazer uma análise fílmica. Eles acreditam que ela é apropriada
quando se pretende produzir “uma ou várias das seguintes formas de conteúdo
crítico: a descrição, a estruturação, a interpretação, a atribuição” (AUMONT; MARIE,
2003, p. 13), ou seja, sua intenção é sempre

chegar a uma explicação da obra analisada, ou seja, à compreensão
de algumas de suas razões de ser. Por isso, ela é tanto o fato do
crítico atento em firmar seu julgamento, quanto do teórico
preocupado em elaborar um momento empírico de seu trabalho
conceitual, mas ela pode também constituir, por si mesma, uma
atividade autônoma, paralela à crítica, não tendo, porém, o caráter de
avaliação (AUMONT; MARIE, 2003, p. 13).
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Já de acordo com Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (2012), pelo menos dois
motivos justificam a análise fílmica: primeiro, porque a análise “trabalha o filme, no
sentido em que ela o faz ‘mover-se’, ou faz se mexerem suas significações, seus
impactos”; segundo, porque a análise “trabalha o analista, recolocando em questão
suas primeiras percepções e impressões conduzindo-o a reconsiderar suas
hipóteses ou suas opções para consolidá-las ou invalidá-las” (VANOYE; GOLIOTLÉTÉ, 2012, p. 13).
O pesquisador brasileiro José D’Assunção Barros, por sua vez, aponta duas
questões primordiais que devem ser consideradas antes da operacionalização de
qualquer método:

De um lado, o cinema introduz no mundo da cultura uma linguagem
nova, dotada de suas próprias singularidades; de outro, ele é ponto
de confluência de diversas outras linguagens para além daquela
linguagem verbal-escrita [...], o que implica tanto a necessidade de
conhecer cada um desses registros de comunicação (a visualidade, a
sonorização, a oralidade, a cenografia, a arquitetura, e assim por
diante) quando também de compreender as relações que podem ser
estabelecidas entre a arte cinematográfica e esses registros quando
foram de sua aplicação mais propriamente integrada ao cinema.
Como exemplo, podemos citar não apenas o uso da música no
cinema de modo a criar uma trilha sonora adequada, ou o uso da
iconografia para construir cenários, mas também a possibilidade de a
obra fílmica citar intertextualmente obras musicais e iconográficas já
existentes como se estivesse dialogando com elas (BARROS, 2012,
p. 85-86).

Ou seja, diferentes elementos devem ser levados em consideração no
processo analítico: os efeitos da câmera, luz e cenários, a mera disposição de cenas
na sua relação umas com as outras, etc., pois eles podem “criar efeitos e situações
diversos, como as sensações de avanço ou de recuo no tempo, ou de que se
estavam capturando os pensamentos, as lembranças ou as fantasias de um
personagem” (BARROS, 2012, p. 90). Em nível de exemplo,
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se em determinada cena uma personagem observa outra
encolerizada e na cena seguinte a personagem enraivecida aparece
estrangulando seu antagonista, cria-se uma associação entre esses
eventos, como se estivessem acontecendo no presente do filme.
Contudo, se em seguida a essas duas cenas houvesse um retorno à
situação original da personagem que olha encolerizada – do
confronto físico entre os dois personagens – é assimilada como um
devaneio da personagem que desejaria estrangular seu oponente.
Exemplos similares poderiam mostrar como a simples justaposição
de cenas pode converter uma cena em lembranças de um
personagem que remetem ao passado do filme (BARROS, 2012, p.
90).

O autor considera fundamental que os recursos de análise envolvam a
investigação das opções estéticas próprias da linguagem cinematográfica:

Recursos diversos de desintegração da imagem, de desfocalização,
de flutuação também entram nessa gramática [...]. Uma
desfocalização ou flutuação de imagens, por exemplo, pode ser
utilizada como recurso para remeter aos pensamentos de um
personagem ou ao seu universo onírico. Uma sequência de cenas na
qual determinado personagem olha para uma rua, fitando a mulher
amada, e subitamente se vê essa imagem se esvaecer até a rua ficar
vazia, focalizando-se em seguida uma lágrima que lhe foge dos
olhos, é compreendida imediatamente pelo espectador como um
conjunto de cenas pertencentes ao passado do personagem. Em
suma, por meio da mera disposição de cenas, o autor dos filmes
pode sugerir a captura de todo um universo interior de suas
personagens, de seu passado, de eventos que se deslocam no
tempo, de estados emocionais diversificados (BARROS, 2012, p. 90).

Analisar as formas como a narrativa fílmica foi construída também é
investigar as decisões e as escolhas conscientes do diretor, que podem revelar sua
formação intelectual, seu engajamento em determinado grupo ou movimento
artístico (SILVA, 2012, p. 118). Muitas vezes, para ser aceito, reconhecido por sua
obra, pelo público e pela crítica especializada, o diretor investe nessas estratégias
para que percebam a relevância temática da obra, “as sutilezas na direção da
câmera, as intencionalidades da fotografia, os sentidos complementares da edição
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de som e os demais efeitos que o diretor é capaz de produzir por intermédio da
manipulação dos elementos da linguagem audiovisual” (SILVA, 2012, p. 118).
Já para iniciar o processo de análise fílmica, a pesquisadora Manuela
Penafria (2015, p. 1) destaca duas etapas consideradas fundamentais: a
decomposição, ou seja, a descrição do filme; e a interpretação, isto é, o
estabelecimento e compreensão das relações entre os elementos decompostos.
Inserida na primeira etapa está a análise de conteúdo, que considera o filme como
um relato e se atém apenas ao tema do filme e suas ramificações. A aplicação deste
tipo de análise implica, em primeiro lugar, identificar o assunto de um filme, para em
seguida, fazer um resumo da história e a decomposição do filme tendo em conta o
que o filme diz a respeito do tema.
Cada método de análise fílmica instaura as suas próprias estratégias. Optar
por apenas um tipo de análise, implicaria deixar de fora uma série de aspectos
importantes de um determinado filme ou conjunto de filmes. José D’Assunção Barros
acredita que, para a análise do filme, pelo fato de ele ser elaborado com base em
vários substratos integrados,

é preciso aplicar diversas metodologias possíveis a cada um desses
substratos – seja o das imagens (que podem ser imagens
sonorizadas ou não sonorizadas), o da trilha sonora, o do cenário, ou
o da linguagem da ação gestual e cênica, sem contar o substrato
mais evidente do discurso falado que transparece por meio dos
diálogos e da estruturação lógica que dá forma ao roteiro. Trata-se,
então, de analisar densa e integradamente a narrativa, o cenário, a
escritura. Sobretudo, trata-se de aplicar metodologia de análise às
relações possíveis entre os componentes internos a cada um desses
substratos, e as relações destes entre si (BARROS, 2012, p. 82).

Já que a análise fílmica deve considerar, inicialmente, que a obra
cinematográfica dispõe de variados modos de expressão, com suas próprias
especificidades, há uma grande chance de apenas um método de análise não
conseguir dar conta de todas as potencialidades de um filme. Barros também
acrescenta a necessidade de
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tanto examinar o discurso falado e a estruturação que se manifesta
externamente sob a forma de roteiro e enredo quanto analisar os
outros tipos de discursos que integram a linguagem cinematográfica:
a visualidade, a música, o cenário, a iluminação, a cultura material
implícita, a ação cênica – sem contar as mensagens subliminares
que podem estar escondidas em cada um desses níveis e tipos
discursivos, para além do subliminar, que frequentemente se
esconde na própria mensagem falada e passível de ser traduzida em
componentes escritos (BARROS, 2012, p. 80).

Entre os recursos de análise fílmica, oriundos das teorias de cinema
ocidental, experimentados inicialmente neste trabalho, a primeira foi a “sóciohistórica”, sugerida por Francis Vanoye e Anne Golliot-Lété no livro Ensaio sobre a
análise fílmica (2012). Nela, o filme é concebido como um “produto cultural inscrito
em um determinado contexto sócio-histórico”. Sua hipótese diretriz é a de que um
filme “sempre fala do presente, ou sempre diz algo do presente, do aqui e do agora
de seu contexto de produção” (VANOYE; GOLLIOT-LÉTÉ, 2012, p. 54),
independentemente de ser um filme histórico ou de ficção. Esse modelo de análise é
comumente utilizado por historiadores. Ulpiano Meneses acrescenta que, no caso
dos filmes que apresentam imagens articuladas a acontecimentos históricos, é
preciso também

percorrer o ciclo completo de sua produção, circulação e consumo, a
que agora cumpre acrescentar a ação. As imagens não têm sentido
em si, imanentes. Elas contam apenas – já que não passam de
artefatos, coisas materiais ou empíricas – com atributos físicoquímicos intrínsecos. É a interação social que produz sentidos,
mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares e
circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados
atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e
fazê-los atuar. Daí não se poder limitar a tarefa à procura do sentido
essencial de uma imagem ou de seus sentidos originais,
subordinados às motivações subjetivas do autor, e assim por diante.
É necessário tomar a imagem como um enunciado, que só se
apreende na fala, em situação. Daí também a importância de retraçar
a biografia, a carreira, a trajetória das imagens (MENESES, 2015, p.
28).
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A proposta de “análise poética”, concebida pelo professor da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, e fundamentada na
obra Poética, de Aristóteles, entende o filme “como uma programação/criação de
efeitos” (PENAFRIA, 2015, p. 3). Assim, um filme pode ser entendido como uma
composição estética, se os seus efeitos forem da ordem da sensação, em geral,
filmes experimentais; como uma composição comunicacional, se os efeitos forem,
sobretudo, de sentido, em geral, filmes com um forte argumento que pretendem
transmitir uma determinada mensagem ou ponto de vista sobre determinado tema;
ou como composição poética, se os efeitos que produz são, essencialmente,
sentimentos e emoções, em geral, filmes com forte componente dramático
(PENAFRIA, 2015, p. 3). O método de análise concebido por Gomes entende que os
parâmetros de análise de uma determinada obra artística estão contidos, em
primeiro e mais importante lugar, na própria obra, mais especificamente,

nos efeitos que a obra realiza sobre o espectador durante a
apreciação. À luz desse ponto de vista, a instância criadora de um
filme ordena recursos e meios, configurando-os em forma de
estratégias que têm como objetivo primário a produção de efeitos de
natureza cognitiva, sensorial e sentimental. Esses efeitos são a
efetuação dos meios e estratégias sobre a apreciação – em outras
palavras, é a peça cinematográfica como resultado, como obra
(MAIA, 2015, p. 62-63).

Dessa forma, o objeto imediato do analista é a própria obra artística
apreciada, o que importa é a sua interpretação primária e espontânea, na qual o
intérprete “trabalha sobre uma obra que só se constitui como objeto depois de ter
solicitado e recebido a cooperação do próprio analista como apreciador” (MAIA,
2015, p. 62-63). Este tipo de análise pressupõe a seguinte metodologia: 1) enumerar
os efeitos da experiência fílmica, ou seja, identificar as sensações, sentimentos e
sentidos que um filme é capaz de produzir no momento em que é visto; 2) a partir
dos efeitos chegar à estratégia, ou seja, fazer o percurso inverso da criação de
determinada obra dando conta do modo como esse efeito foi construído
(considerando que um filme é composto por um conjunto de meios visuais e
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sonoros, há de se identificar como é que esses meios foram estrategicamente
agenciados e organizados de modo a produzirem determinados efeitos (PENAFRIA,
2015, p. 3).
Outra proposta verificada foi a de “análise da imagem e do som”, que
entende o filme “como um meio de expressão” (PENAFRIA, 2015, p. 3). Este tipo de
análise pode ser designado como especificamente cinematográfico, pois está
centrado no espaço fílmico e recorre à linguagem de cinema, como por exemplo, o
uso dos planos. Com este tipo de análise é possível, sobretudo, identificar o modo
como o realizador concebe o cinema e como sua obra permite pensar e lançar
novos olhares sobre o mundo, em nível de ilustração, um cineasta que sempre
apresenta uma visão pessimista da humanidade (PENAFRIA, 2015, p. 3).
Como foi mencionado, de fato, tem sido recorrente a importação para a África
de métodos, teorias, ideias e suposições psicanalíticas elaboradas no mundo
ocidental e aplicadas aos estudos de filmes africanos. Entretanto, a partir do
processo analítico desenvolvido neste trabalho, percebeu-se que as diferentes
perspectivas de análise fílmica, apresentadas acima, não conseguiram contemplar
algumas particularidades presentes nos filmes selecionados, principalmente àquelas
relacionadas ao próprio contexto sociocultural moçambicano. Além disso, de acordo
com Keyan Tomaselli, Arnold Shepperson e Maureen Eke (2014), elas podem
apresentar uma série de problemas epistemológicos, a exemplo do que citam
abaixo:

Abordagens marxistas, positivistas ou humanistas, entre outras, não
funcionam automaticamente quando aplicadas ao entendimento dos
filmes e públicos africanos. A psicanálise como ferramenta
interpretativa parte, por exemplo, do princípio de que os
espectadores africanos possuem subjetividades ocidentalizadas e de
que suas leituras são determinadas pela forma como a narrativa
procura posicionar o espectador para que o filme possa ser
entendido. Esse tipo de teoria tem pouca validade para públicos que
não se enquadram nas subjetividades e pontos de vista construídos
pelos diretores, mas que, por sua vez, são utilizados pelos críticos de
cinema que se baseiam em um entendimento da psique pósfreudiana (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 37-38).
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Os autores defendem que “as teorias e métodos europeus muitas vezes não
servem para explicar as formas de expressão africanas, ou outras formas
autóctones de entender, denotar e interpretar filmes” (TOMASELLI; SHEPPERSON;
EKE, 2014, p. 43). Para fundamentar esta crítica, eles apontam diferenças
ontológicas e cosmológicas entre as culturas orais africanas e as culturas escritas
ocidentais e explicam em detalhes que determinadas ferramentas utilizadas nos
estudos de cinema ocidental, como a psicanálise, não são aplicáveis ao contexto
africano. Para os autores citados, as interpretações sobre obras africanas através de
teorias de cinema ocidentais devem ser mais bem explicadas e desenvolvidas, não
se esquecendo de suas articulações “nos diferentes contextos africanos e as
misturas teóricas resultantes da percepção de que as teorias e seus instrumentos
analíticos se alteram geograficamente” (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p.
45).
Neste sentido, o filósofo brasileiro Eduardo Oliveira (2012) reforça a
discussão, alertando que, na maioria dos casos, essas abordagens

são alienígenas à própria perspectiva africana e afrodescendente.
São matrizes teóricas produzidas nos continentes que “colonizaram”
a África e o Brasil e que, não obstante, prolongam sua atitude
colonialista ao manter intactas as estruturas de dominação vigentes
desde o século XV de nossa era. Deixemos claro: estamos, nesse
momento, a falar de modelos culturais que não fizeram a crítica
necessária para alterar as referências que ordenam o terreno das
representações de poder, tanto no campo econômico, social, político
ou cultural (OLIVEIRA, 2012, p. 31).

O pesquisador brasileiro Durval Muniz de Albuquerque Junior (2007) também
discute o problema do uso contínuo de determinados conceitos ou categorias,
principalmente em torno da ideia de “cultura”, oriundos de países do Norte e
comumente proferidos por intelectuais e estudiosos da área, no Sul. A começar pela
própria noção de “cultura”. Para ele, o que chamamos de “cultura”, que, por seu uso
no singular já demonstra sua prisão à lógica da identidade, é na verdade “um
conjunto múltiplo e multidirecional de fluxos de sentido, de matérias e formas de
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expressão que circulam permanentemente, que nunca respeitaram fronteiras, que
sempre carregam em si potência do diferente, do criativo, do inventivo, da irrupção,
do acasalamento”. Em vez de “cultura”, afirma que temos “trajetórias culturais, fluxos
culturais, relações culturais, redes culturais, conexões culturais, conflitos, lutas
culturais. As classes ou grupos sociais hegemônicos é que, muitas vezes, querem
fazer de suas manifestações culturais a cultura” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p.
17).
Outras terminologias recorrentes, segundo o autor, são “identidade”,
“resgate”, “preservação”, “origem”, “origem”, “autenticidade”, “tradição” e “folclore”. A
“identidade”, na sua concepção, pretensamente se constrói “a partir de um
fechamento para o diferente, para o fora, nasceria da atitude de enrolar-se sobre si
mesmo, de envolver-se consigo mesmo e expulsar o estranho, o diferente como
intrusão, o escavar o si mesmo até encontrar um núcleo fixo e perene para o si
mesmo” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 21), assim como “nega o exterior, o
hostiliza, tem medo dele” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 21). Ele propõe,
então, pensar em “singularidades culturais” em vez de “identidades culturais”, já que
o singular só existe “na relação com aquilo do qual se singulariza, a singularidade é
relacional, situacional e provisória. Para se afirmar singular é preciso ao mesmo
tempo afirmar também aquilo em relação ao que se singulariza” (ALBUQUERQUE
JUNIOR, 2007, p. 21). A singularidade só existe “porque afirma a coexistência da
diferença e faz do exterior parte de si mesma, abrindo-se para o fora que a constitui,
que lhe é interior”. Enquanto a singularidade é “afirmar-se na condição em que o
outro permaneça existindo”, a identidade afirma “a possibilidade que um si mesmo
pode existir, contudo o outro deve ser definitivamente excluído como ameaça”.
Enquanto a singularidade é abertura para a relação, é a afirmação do movimento, do
devir, a identidade é “pensar a possibilidade do fim da relação, é o medo do devir, é
a afirmação da estaticidade, da fixidez, da paralisia” (ALBUQUERQUE JUNIOR,
2007, p. 21).
A noção de “resgate”, por sua vez, da forma como comumente é empregada,
considera que “o local social e estético” ou as “matérias ou formas de expressão”
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 14) que pretendem “resgatar” pretensamente
estão morrendo. Nesse sentido, o registro, normalmente feito por agentes externos
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(o que retira, inclusive, a ação de agenciamento dos próprios sujeitos endógenos),
funciona apenas como “forma de salvar a autenticidade dos povos e práticas
culturais”, de “preservar sua pretensa lógica tradicional, seu pretenso sentido
primitivo e autêntico” e “garantir sua perpetuação sem modificações”, operando
justamente na lógica da identidade, de que há a possibilidade de que os eventos
culturais se repitam no tempo sem mudanças de sentido, de significado, “sem
deslocamentos nos próprios arranjos dos rituais, dos objetos, dos motivos, dos
temas, dos próprios agentes e dos lugares onde se realiza” (ALBUQUERQUE
JUNIOR, 2007, p. 15). Neste caso, resguardando a importância que o registro
destas atividades culturais, formas e matérias de expressão pode ter, a depender
dos propósitos investidos, o perigo, para o autor, está nessa utilização do registro
como “resgate”, nessa forma de “empalhamento ou de mumificação, de
museologizar e folclorizar as produções culturais populares ou de grupos étnicos,
sociais e culturais específicos”. Isso porque a ideia de “resgate” também traz
embutido “o mito da pureza das origens”, de um tempo onde o acontecimento era
idêntico a si mesmo, em que o evento era semelhança absoluta, identidade consigo
mesmo, quando na verdade qualquer evento, “mesmo trazendo repetições, é
marcado pela criação, pela invenção, pelo deslocamento de sentidos e significados”
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 15).
As noções de “origem”, “pureza”, “autenticidade”, “tradição” e “preservação”
também são problemáticas porque comumente carregam consigo o ranço da
imutabilidade, isto é, parte do pressuposto identitário “de que qualquer realidade
natural ou cultural possa permanecer sem mudanças ao longo do tempo”
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 17), assim como descartam a possibilidade de
que diferentes manifestações culturais podem desaparecer entre seus produtores
tradicionais, “por uma série de motivos, entre eles o próprio desinvestimento de
sentido em torno dessa prática” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 15). Para o
autor, “não há nada tradicional desde sempre e nada do é tradicional está isento de
modificação, de transformação”, pensando, por exemplo, nos processos de
produção cultural que envolvem “misturas, trocas, antropofagias, as relações enfim”
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 17). Durval Muniz de Albuquerque Junior
ressalta que, apesar de uma vasta produção acadêmica no Brasil e no exterior
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propor um novo vocabulário e novas formulações conceituais para esta questão,
ainda prevalece a repetição de falas e a realização de práticas que giram em torno
de alguns conceitos bastante recorrentes, que todos parecem entender da mesma
forma, que não precisam mais de explicação, por serem óbvios e, por isso, todo
mundo estaria de acordo sobre seus significados.
Ao fazer um recorte histórico referente às textualidades de procedência
africana e sua inserção na cartografia literária brasileira, do período colonial ao início
do século XX, o professor e pesquisador Henrique Freitas também constatou uma
problemática complexa, pois, nas raras vezes em que essas literaturas foram
tomadas como “objeto literário”, tiveram de passar pelo filtro de uma visão
eurocêntrica, apagando-se “os recursos específicos de representação e de
configuração estética” dessas textualidades “não canônicas” (FREITAS, 2016, p.
50). Diante disso, o autor reivindica justamente a necessidade de um abalo nos
campos da teoria, da crítica e da historiografia literárias brasileiras, a partir de
produções “não canônicas”, que são constituídas, por exemplo, pelas chamadas
literatura “marginal”, literatura “periférica”, literatura dos povos originários (indígenas
do Brasil) e, em especial, pela literatura negra, diante do “capitalismo etnicorracial”,
da “colonialidade do poder-saber”, das “pilhagens teóricas e epistêmicas” e do
“epistemicídio dos corpos negros e indígenas” (FREITAS, 2016, p. 42). Para Freitas,
as pilhagens teóricas e epistêmicas “indígenas”, africanas e afro-brasileiras, em
paralelo à violência da colonialidade do poder-saber, se constituíram através do
saqueio dos saberes “indígenas” e negros como alternativa a uma produção
nacional, diante da necessidade de se delinear a nação brasileira, em diversos
campos, especialmente na literatura, estendendo-se do período colonial ao Brasil
pós-independência, ou seja, se negava qualquer autoria “indígena” e africana. Ele
afirma que é fundamental assumir,

longe de parricídios inócuos ou da angústia de qualquer influência,
que, mais que os temas, as línguas, os modos de saber e fazer, o
corpo negro autoral e a literatura negra constituída a partir de sua
amplitude gnosiológica são fundamentais para que a literatura
brasileira se torne o que é, usufruindo da diferença mímica que a
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potencializa através da rasura, mas sem apagar seus agentes, como
tem sido feito (FREITAS, 2016, p. 43).

Essas literaturas “em diferença” confrontam de forma definitiva, “a pilhagem
epistêmica naturalizada na história literária do Brasil, reivindicando, de forma
inegociável e inadiável, a condição autoral aos sujeitos da margem” (FREITAS,
2016, p. 49).
Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de teorias autóctones
para os cinemas de África, nas quais, por exemplo, articulem-se a relação das
imagens com a oralidade, isto é, a união das tradições orais africanas e das formas
visuais ocidentais, que oferecem “uma ponte que une as diferenças ontológicas de
diferentes grupos”, além de oferecer outra base para o conhecimento, “que surge da
interação de forças em vez de objetos concretos”, o que possibilitaria a valorização
da figura dos griôs (contadores de histórias), pois eles representam igualmente as
consciências coletivas das suas comunidades e tecem a história de povos e dos
seus passados por meio de canções, poesias de louvor, histórias e humor, ligandoos ao presente (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 62). Além disso,

o papel de ‘depósito cultural’ é também válido para filmes que podem
ser descritos como registros do passado e de pessoas mortas há
tempos. Devido à sua capacidade de registrar o ‘vivo’ para recitá-lo
no futuro, a câmera torna-se uma guardiã dessas tradições. Os griots
consideram que o conhecimento pertence aos mais velhos por serem
repositórios, devido às suas experiências de vida, da sabedoria
comunitária. Todavia, eles não prescrevem posições ou
comportamento sociais. Em vez disso, demonstram possibilidades e
guiam as pessoas por caminhos metafóricos (TOMASELLI;
SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 63).

É pertinente também investigar o modo como os próprios diretores africanos
têm procurado explorar as perspectivas teóricas em relação aos seus filmes, vídeos
e obras cinematográficas mais autóctones, já que eles costumam usar tecnologias
provenientes do Ocidente, entretanto, aplicando-as ao contexto temático, histórico,
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da oralidade e das expressões culturais africanas (TOMASELLI; SHEPPERSON;
EKE, 2014, p. 46). As opiniões, as estratégias estéticas e os posicionamentos
ideológicos dos próprios diretores de filmes africanos são relevantes nesse processo
de investigação, análise e reflexão crítica, já que esses cineastas costumam
personificar

os complexos e múltiplos papéis dos griots em seus contextos
tradicionais de origem. Eles são simultaneamente críticos sociais,
historiadores, bardos e videntes, criticando o presente para estimular
a mudança; podem ser vistos como uma personificação da
consciência histórica, sendo que reexaminam e reconstroem o
passado para esclarecer seus efeitos no presente; e eles são
mediadores de culturas e histórias das gerações passadas até as
atuais (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 63).

A contribuição de variados estudiosos africanos, não necessariamente da
área do cinema, dos próprios diretores africanos e da diáspora e as teorias de
cinema autóctones garantiriam uma perspectiva “afrocêntrica” para os estudos dos
cinemas africanos. Para o teórico norte-americano Molefe Kete Asante (2009), a
ideia “afrocêntrica” refere-se essencialmente à proposta epistemológica do lugar.
Tendo sido os africanos deslocados em termos culturais, psicológicos, econômicos e
histórico faz-se necessário “que qualquer avaliação de suas condições em qualquer
país seja feita com base em uma localização centrada na África e sua diáspora”, ou
seja, a “afrocentricidade” percebe os africanos “como sujeitos e agentes de
fenômenos atuando sobre sua própria imagem cultural de acordo com seus próprios
interesses humanos” (ASANTE, 2009, p. 39). Além disso, a prática da
“afrocentricidade”

torna-se um agente transformador, através do qual todas as noções
velhas se tornam novas, e produz e uma transformação de atitudes,
crenças, valores e comportamento na vida das pessoas criando, inter
alia, uma perspectiva revolucionária sobre todos os fatos. É possível
sentir e perceber a sua presença em todo lugar. Uma nova realidade
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é invocada; passamos a ter uma nova perspectiva. De fato, ela é a
primeira e única realidade para o povo africano; é, simplesmente,
uma redescoberta. Adquirimos um novo olhar, ou melhor, o que
vemos torna-se mais claro. Já testemunhamos o efeito revolucionário
da afrocentricidade em cada aspecto da experiência diária do povo
africano. As artes, educação, arquitetura, psicologia, ciência,
tecnologia da informação, simbolismo e religião são apenas algumas
das áreas onde a consciência afrocêntrica se introduziu em nossos
espaços como forma de recuperação. Descoberta, neste caso, leva
diretamente à recuperação (ASANTE, 2014).

Assim, a perspectiva “afrocêntrica”, diferente da eurocêntrica, não está
empenhada “na aplicabilidade da diferença africana sobre as demais experiências
humanas” (FREITAS, 2016), por isso, diferentes pesquisas científicas têm investido
nela justamente para tentar construir uma visão de mundo “diferenciada daquela que
sedimentou o pensamento eurocêntrico, focalizando também, neste seu intento, a
importância e a contribuição prestada por civilizações africanas, como a egípcia, a
núbia e a cuxita, ao desenvolvimento da humanidade” (QUEIROZ, 2007, p. 23).
Em vez de funcionar restringindo ou subcategorizando os estudos de cinema,
os filmes africanos que estão “na orla do cânone e da crítica” (FREITAS, 2016, p.
40) redimensionam a noção de “cinema mundial” (como insiste uma dada tradição
histórico-analítica que costuma contemplar apenas produções do Ocidente), assim
como essas obras, entre outras “em diferença”, também podem trazer importantes
conceitos e operadores para a área na contemporaneidade (FREITAS, 2016, p. 41).
A revisão crítica proposta por Henrique Freitas no campo da literatura, e
reapropriada aqui para a área de cinema, parte principalmente de uma perspectiva
“afrorrizomática”, segundo a qual é possível se “pensar no processo de dispersão,
pluralidade e invenção das tradições negras que envolveram a diáspora africana,
recusando a teleologia, e considerando a África não como um bloco monolítico nem
origem estática ou destino fechado” (FREITAS, 2016, p. 57). Para o autor, os
afrorrizomas11 constituem-se “como uma reversão da perspectiva que toma

11
A ideia de “afrorrizoma”, na concepção de Henrique Freitas (2016), parte do rizoma, modelo
genealógico da epistemologia de Deleuze e Guattari (1995), por sua vez, adaptado da botânica “em
que os brotos de determinadas plantas podem tornar-se qualquer ponto talo, ramo ou raiz, com
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exclusivamente a influência colonial lusitana como determinante para a emergência
das literaturas no Brasil e nos países africanos de língua oficial portuguesa,
reconfigurando, dessa forma, as relações em jogo” (FREITAS, 2016, p. 57). Além
disso, Freitas também defende uma investigação de natureza multidisciplinar,
“envolvendo métodos da teoria da literatura, da etnografia, da linguística e da
história” (FREITAS, 2016, p. 45) para ajudar a compreender

os vínculos dessas textualidades com as heranças e as
reconfigurações estéticas geradas, a partir da diáspora africana, em
diversas sociedades contemporâneas. A ampliação dos territórios de
recepção dessas linguagens e das práticas culturais relacionadas a
elas é uma decorrência dos sucessivos e prolongados processos de
reivindicação política levados a efeito por grupos e agentes excluídos
das esferas sociais privilegiadas (FREITAS, 2016, p. 46).

O filósofo Eduardo Oliveira (2012) oferece outra perspectiva de análise
pertinente a esse trabalho, a da “filosofia da ancestralidade”, que, segundo ele,
“está na encruzilhada do pensamento contemporâneo”, dialoga com o pensamento
negro-africano (antropologia, filosofia e literatura), no âmbito dos estudos póscoloniais, com a filosofia latino-americana da libertação e com o pensamento social
negro no Brasil. É influenciada também pela filosofia intercultural (do grupo Corredor
das Ideias – Conesul), pensamento afrocêntrico norte-americano e pela filosofia da
diferença francesa:

autonomia em relação à sua localização arbórea, empresta sua forma fluida e descentrada ao
sistema epistemológico em que não há proposições que se sobrepõem, nem dicotomias fechadas.
Para eles, a estrutura do conhecimento não deriva, por meios lógicos, de um conjunto de premissas,
mas sim se elabora simultaneamente a partir de todos os pontos em paralaxe. Mas, a estrutura
rizomática não é necessariamente volátil ou instável, mantém linhas de relação entre conceitos que
dialogam. Exige, porém, que qualquer modelo de ordem possa ser modificado: a organização dos
elementos não segue hierarquias – com uma base ou raiz dando origem a múltiplos ramos –, mas,
pelo contrário, qualquer elemento pode afetar outro. O rizoma opera a partir de uma lógica
descentrada, pela qual não é possível demarcar sua origem de forma unilateral, nem tampouco
pensá-lo a partir de uma teleologia […]. O termo afro, neste contexto, é ressignificado pela
perspectiva da diáspora” (FREITAS, 2016, p. 109-110).
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Aqui, ancestralidade é, então, mais que um conceito ou categoria do
pensamento. Ela se traduz numa experiência de forma cultural que,
por ser experiência, é já uma ética, uma vez que confere sentido às
atitudes que se desdobram de seu útero cósmico até tornarem-se
criaturas nascidas no ventre-terra deste continente metafórico que
produziu sua experiência histórica, e desse continente histórico que
produziu suas metonímias em territórios de além-mar, sem duplicar,
mas mantendo uma relação trans-histórica e trans-simbólica com os
territórios para onde a sorte espalhou seus filhos (OLIVEIRA, 2012,
p. 39).

A ancestralidade, elemento extremamente significativo para as sociedades
africanas e afrodiaspóricas, e com forte presença em produções fílmicas de África,
entendida aqui “para muito além de relações consanguíneas ou de parentesco
simbólico”, e sim, como “uma categoria analítica que contribuiu para a produção de
sentidos e para a experiência ética (OLIVEIRA, 2012, p. 30) tem sido reivindicada
teoricamente, no contexto brasileiro, para compreender e intervir no campo da
educação, especialmente na educação das relações etnicorraciais brasileiras em
conexão com o pensamento complexo e o paradigma da multirreferencialidade:

De nossa cultura material à nossa riqueza simbólica, nós,
afrodescendentes, reintroduzimos a África perdida no solo brasileiro,
seja através de uma recriação idílica, epistêmica, política, artística e
até mesmo econômica. Mantivemos suas línguas não mais faladas
no território de origem […]. Nos jogos de corpo preservamos nossos
sistemas de pensamento; na arte do povo, mantivemos nossos
segredos e os publicizamos; na estética negra fabricamos nossa
potência filosófica e científica, ao mesmo tempo, com tensão, mas
sem conflito entre elas. Em nossas religiões desenvolvemos nossa
medicina, nossa economia, nossas línguas (OLIVEIRA, 2012, p. 38).

Assim, Oliveira acredita que o emprego da ancestralidade na filosofia no
Brasil

tem como desafio a construção de mundos e como horizonte, a
crítica da filosofia dogmaticamente universalizante e como ponto de
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partida a filosofia do contexto. Intenta produzir encantamento, mais
que conceitos, mudando a perspectiva do filosofar. Ambiciona
conviver com os paradoxos, mais que resolvê-los. É mais propositiva
que analítica. É singular e reclama seu direito ao diálogo planetário.
Fala desde um matiz cultural, mas não se reduz a ele (OLIVEIRA,
2012, p. 30).

A análise empreendida, de fato, entende que os filmes selecionados são
construídos por diversos discursos, por um lado, distintos, por outro, que se
entrelaçam e interagem entre si, ultrapassando a análise exclusiva dos componentes
técnicos

que

podem

constituir

uma

obra

fílmica,

assim

como

privilegia

epistemologias oriundas de outros espaços de produção do conhecimento não
legitimados. Por isso, a escolha do método comparativo permitiu investigar que tipos
de diálogos se estabelecem entre diferentes regiões e diferentes ambientes culturais
e como tais diferenças interagem entre si ou não. A proposta de análise comparada
parte do pressuposto de que as narrativas que compõem o corpus desse estudo
apontam a perspectivas confluentes, conforme a visão crítica da história que aqui se
tentou estabelecer, assim como divergentes, por conta das diferentes formas
artísticas empregadas, das variadas áreas de conhecimento em diálogo, e das
relações entre culturas de e além-fronteiras geográficas.
O título escolhido para nomear este capítulo introdutório, “Vamos viajar para
Xicalando. Vamos amigas. Eu já vou. Hei-de chegar. Vamos visitar outra gente”
(AZEVEDO, 2003), foi extraído de uma fala de Reinata Sadimba, importante
ceramista moçambicana, no documentário Mãos de barro (2003), dirigido por Licínio
Azevedo, que registra a viagem de retorno da artista, há muito tempo vivendo em
Maputo, à sua terra natal, Nima, no Planalto de Mueda. A minha intenção com a
frase selecionada foi registrar o ponto de partida para outra viagem, no caso, a que
foi proposta com este trabalho através da cinematografia produzida por Licínio
Azevedo.
No segundo capítulo, intitulado “Fluxos migratórios, trocas culturais, trânsitos
de ideias: o desenvolvimento do cinema em Moçambique do período colonial à
contemporaneidade”, apresento e discuto o processo de constituição e delineamento
do cinema no país, desde o início do século XX até as primeiras décadas do século
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XXI, a partir de algumas linhas de investigação comuns aos estudos de cinema (a
nacional e a transnacional), contudo, incorporando outras análises, pautada na
teoria da antropofagia cultural e nos estudos da diáspora.
De acordo com Marinyze Prates de Oliveira (2004, p. 20), a premência em
trazer de volta à cena a questão do nacional e a necessidade de submetê-lo a novos
investimentos analíticos “encontram respaldo na opinião de vários teóricos que
elegeram a nação como objeto de análise e cujos pontos de vista tornaram-se uma
referência quase obrigatória para os que têm se ocupado, nas últimas décadas,
dessa instigante questão”. Com base em um corpus que inclui textos da literatura e
filmes do cinema do Brasil, a autora analisou o discurso da nacionalidade reiterado
nessas obras e chegou às seguintes conclusões:

A instituição da nação como comunidade homogênea, detentora de
uma origem e um projeto comuns a todos os seus membros, e
dotada da capacidade de transcender as separações, desigualdades,
diferenças internas e simbolicamente abrigar a todos, hoje é com
frequência reexaminada de um ponto de vista crítico, face às
demandas contemporâneas de um mundo complexificando pela
globalização econômica e cultural, que vem ensejando a entrada em
cena de vozes dissonantes que reclamam audição e transtornam
velhas certezas, abalando, dessa forma, importantes requisitos
constituintes da nação moderna, como a unicidade e a univocidade
(OLIVEIRA, 2004, p. 21).

Para Elizabeth Ezra e Terry Rowden (2006, p. 1), a perspectiva de cinema
nacional, “tem desempenhado um papel fundamental na evolução e legitimação
crítica dos estudos cinematográficos e em graus variados” (EZRA; ROWDEN, 2006,
p. 3), como por exemplo, nas discussões sobre a noção de “autor”, aquele tido como
representante e portador de identidade nacional e/ou étnica, muito recorrente nas
teorias de cinema mundial. Essa concepção tem sido importante também para a
recepção internacional de filmes e para ampliar a reputação de cineastas de
diferentes países, como Jean Renoir, Satyajit Ray, Lena Wertmuller, Akira
Kurosawa, Spike Lee, Pedro Almodóvar, Lars Von Trier, Wim Wenders, Ousmane
Sembene, Agnes Varda, Krzystof Kieslowski, Atom Agoyan e Mira Nair, entre outros.
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Ela também valoriza a importância do filme, utilizado pelas elites nacionais “para
estabelecer ou solidificar narrativas culturais oficiais” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 3).
Zilá Bernd (2010, p. 13), entretanto, ressalta que, diante da “extrema mobilidade
territorial e cultural na contemporaneidade, dos deslocamentos e migrações que se
realizam de um território ao outro, mas também no interior de um mesmo país ou de
uma mesma cultura”, classificar algo pela pertença a uma única nação tornou-se não
apenas complicado, como cada vez mais irrelevante. Em decorrência desse
contexto, a autora aponta a necessidade de discutir o desgaste do “nacional”,
aplicado a diferentes produções artísticas, aprofundar a questão dos diferentes tipos
de mobilidade cultural, e “flexibilizar terminologias como as de identidade, literaturas
nacionais e transnacionais que responderam, nos séculos XIX e XX, a uma
necessidade de definir pertencimentos, mas que se revelam insuficientes na virada
do século XXI” (BERND, 2010, p. 13).
Em uma tentativa de sistematização dos filmes produzidos em África, o
pesquisador Roy Armes constata que o critério da nacionalidade do diretor e da obra
“seria a maneira mais simples de identificá-los e agrupá-los, visto que é dessa forma
que circulam nos mercados cinematográficos e que são referenciados nos festivais
de cinema” (ARMES, 2014, p. 24). Contudo, afirma que um dos problemas nessa
tarefa é que alguns dos filmes africanos “considerados de importância nacional” não
foram realizados por africanos:

Enquanto a nacionalidade de um filme já pode ser problemática, a
questão do cinema nacional apresenta-se ainda mais complicada.
Em quase todos os países africanos, a produção cinematográfica é
pequena demais para podermos falar em cinema nacional; no melhor
dos casos, encontramos uma quantidade de filmes dispersos, dirigida
por indivíduos diferentes. A produção de centenas de filmes dentro
das fronteiras de um país não implica necessariamente a existência
de um verdadeiro cinema nacional (ARMES, 2014, p. 33).

Elizabeth Ezra e Terry Rowden (2006, p. 1) também identificam uma série de
fatores que têm problematizado a categoria do cinema nacional. Uma delas é
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justamente a “crescente permeabilidade das fronteiras nacionais” (EZRA; ROWDEN,
2006, p. 1). De acordo com eles, este fenômeno está sendo gerado pela aceleração
dos fluxos de capital globais e por um clima geopolítico em mudança que inclui,
nomeadamente, o fim da Guerra Fria e a criação da União Europeia. Outro fator é o
vasto aumento na circulação de filmes habilitados por tecnologias para cineastas e
espectadores. No entanto, igualmente importante na transformação da “paisagem
cinematográfica global” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 2) é a mudança no formato do
cinema norte-americano tradicional. Eles acreditam que Hollywood, considerado por
críticos da área como “uma sinédoque para o filme popular como tal”, tem
influenciado e sendo influenciado pelos “fluxos de intercâmbio cultural que estão
transformando as formas como as pessoas do mundo estão fazendo e assistindo
filmes” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 2).
Estes autores defendem, portanto, a perspectiva de cinema transnacional,
que, entre outros motivos, reconhece a diversidade do público espectador “que têm
expectativas e tipos de linguagem cinematográfica que vão além do desejo e do
consumo sensivelmente apreciativo de narrativas nacionais que o público pode
identificar como ‘próprio’” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 3). Ezra e Rowden acreditam
que a distribuição e recepção de filmes sejam fundamentais para a disseminação e
fortalecimento da proposta transnacional. A proliferação de festivais de cinema,
como meio alternativo de divulgação de produções fílmicas, é um exemplo disso.
Embora os festivais de cinema sejam geralmente instigados “pelo desejo de
representar certos tipos de comunidades distintamente étnicas, nacionais ou
identitárias em sua especificidade cultural” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 3), a
crescente visibilidade desses festivais e seu crescente impacto nos circuitos
internacionais de distribuição muitas vezes servem “para generalizar as narrativas
manifestamente particularizadoras que podem ser realmente apresentadas nos
próprios filmes” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 3), já que essas diversas formas de
distribuição transnacional deslocam os filmes de seus contextos imediatos,
permitindo que eles circulem muito mais livremente, ou seja, para que migrem. Esse
potencial migratório é aparente não apenas na oferta de uma “gama mais ampla de
filmes para uma maior variedade de públicos, mas na proeminência da migração e
da diáspora como temas nos próprios textos cinematográficos transnacionais”
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(EZRA; ROWDEN, 2006, p. 7). Assuntos transnacionais, de todos os níveis da
hierarquia social, inclusive, estão ocupando posições significativas em um número
crescente de filmes amplamente vistos, segundo os autores. Consequentemente,
esse cenário também favorece a expansão de uma literacia de cinema “global”, que
se tornou necessária “pelo grau em que o capitalismo como agente catalítico na
expansão da cultura popular prejudicou a viabilidade da insularidade cultural ou
nacional” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 7).
Apesar de celebrado por muitos teóricos de cinema, a pesquisadora Carolin
Overhoff Ferreira (2014, p. 113), entretanto, ressalta que o conceito de
transnacionalidade, aplicado aos estudos de cinema, oferece algumas fragilidades.
Segundo a autora, o uso “inflacionário e o tom celebratório e eurocentrista do termo
devem ser evitados, pois o desejo de abolir fronteiras raramente se materializa na
realidade” (FERREIRA, 2014, p. 113). Além disso, outro perigo dessa concepção e
proposta de investigação refere-se aos acordos de coprodução, principalmente
envolvendo países europeus e africanos. Há uma tendência em disseminar um
discurso de desinteresse político, econômico e cultural, por parte de nações
europeias nessas relações, ou seja, não visam, entres outros fatores, “melhorar a
imagem do ex-colonizador, de defender a civilização europeia, ou promover, de
forma paternalista, o talento de um diretor africano” (FERREIRA, 2014, p. 113).
Analisando as peculiaridades do colonialismo português em países africanos, por
exemplo, a possibilidade de se conceber a transnacionalidade hoje como uma
estratégia neocolonialista, isto é, como resultado da insistência em discursos
coloniais em tempos pós-coloniais (FERREIRA, 2014, p. 113), sem dúvida alguma,
não deve ser descartada.
Uma terceira perspectiva de análise crítica, comumente utilizada na teoria
literária brasileira, que foi apropriada para esta investigação, refere-se à teoria da
antropofagia cultural, desenvolvida a partir do “Manifesto Antropófago”, escrito por
Oswald de Andrade, e publicado, em 1928, na Revista de Antropofagia. O conceito
da antropofagia cultural foi, ao longo dos anos, impulsionando repercussões
marcantes, principalmente na crítica literária brasileira, por intermédio do diálogo
estabelecido, sobretudo, por autores como Roberto Schwarz, Silviano Santiago,
Leyla Perrone-Moisés e Heloisa Gomes. Em seu ensaio “Nacional por Subtração”
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(1986), Roberto Schwarz retoma as ideias de Oswald de Andrade sobre
antropofagia, no intuito de destacar a importância do movimento como ruptura e
revolta. Silviano Santiago, em “O entre-lugar do discurso latino-americano” (1971),
não só apresenta a violência do processo colonizador, como também retoma o
conceito de antropofagia para rebater e recontextualizar a crítica da influência e da
cópia. Para Leyla Perrone-Moisés, em Vira e mexe nacionalismo (2007), a
antropofagia é concebida como uma estratégia literária de apropriação da cultura
europeia no intuito de renovação de toda a cultura latino-americana por meio dessa
forma de incorporação inovadora. Heloísa Toller Gomes (2005) também acredita que
o conceito de antropofagia tem sido um bom ponto de partida para o exame de
problemas de dependência cultural e de nacionalidade literária. Segundo a autora, “a
noção metaforizada de canibalismo, acrescida e enriquecida pela contribuição,
eminentemente brasileira, da Antropofagia oswaldiana, abarca uma forma fecunda
de crítica cultural e acrescenta novos dados e indagações à questão da alteridade”
(GOMES, 2005, p. 47). Para a pesquisadora Beatriz Azevedo (2016, p. 22), a
antropofagia é um tema central

para se rever a história das ideias no Brasil, que em realidade nunca
saiu da pauta dos grandes pensadores da cultura brasileira. Nesse
sentido, o elenco de artistas, intelectuais e ativistas antropófagos é
propositalmente multidisciplinar, indo da filosofia à crítica de arte, do
jornalismo ao teatro, da poesia à antropologia, da música às artes
visuais, da arquitetura às redes digitais, da performance ao ritual, dos
quilombolas aos ameríndios, dos museus aos terreiros, das livrarias
às aldeias, das universidades às tabas (AZEVEDO, B., 2016, p. 24).

A proposta da antropofagia cultural, “em devir e transcriação permanente”
(AZEVEDO, B., 2016, p. 24), de fato, inspirou diferentes artistas e intelectuais, sendo
retomada ao longo do tempo, através de muitas leituras, releituras, transcrições e
apropriações, em diferentes movimentos culturais, como o concretismo, o
tropicalismo e o Cinema Novo, e por variadas manifestações artísticas, como o
cinema, as artes plásticas, a música e a literatura, e vem recebendo colaboração de
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outros estudiosos, como Eduardo Viveiro de Castro, Gonzalo Aguiar, Alexandre
Nodari, Suely Rolnik, Eduardo Sterzi, o que enfatiza o seu caráter interdisciplinar e
transdisciplinar, pois “entrelaça literatura, artes, história, filosofia, antropologia,
psicologia, economia, política, aborda diversos temas e personagens da vida
cultural, de épocas diferentes, e atiça o leitor a perseguir essas pegadas”
(AZEVEDO, B., 2016, p. 33). Azevedo acredita que Oswald de Andrade, no
Manifesto Antropófago, sem dúvidas, articula essa variedade de disciplinas e uma
multiplicidade de temas e personagens “de maneira transgressora em relação às
fronteiras entre uma coisa e outra, entre um tempo histórico e outro, entre
personagem da corte imperial brasileira e mito tribal, sem hierarquias” (AZEVEDO,
B., 2016, p. 33). Além disso, a antropofagia oswaldiana “devora as inovações
estéticas das vanguardas europeias na perspectiva da realidade brasileira e
incorpora a tradição de uma cultura apagada pelo colonizador” (AZEVEDO, B., 2016,
p. 75). O pensamento antropófago surge, então, como um novo paradigma, cuja
forma de atuação é “não só a devoração de técnicas e informações estrangeiras,
mas, sobretudo, a redescoberta das concepções ameríndias, ancestrais e
modernas, nacionais, americanas” (AZEVEDO, B., 2016, p. 75).
Finalmente, a ideia de diáspora também foi utilizada para avançar na análise
proposta de investigação das motivações para os diferentes deslocamentos de
estrangeiros ao longo da história do cinema em Moçambique e as variadas trocas
resultantes desses processos. Para o iraniano Hami Nacify (2006), pesquisador em
estudos culturais da diáspora, do exílio e dos cinemas pós-coloniais, as pessoas na
diáspora têm singularidades em sua terra natal antes da partida, e outras
singularidades diaspóricas são construídas em ressonância com as anteriores. A
diáspora também é necessariamente coletiva, tanto na origem quanto no destino.
Como resultado, a criação de memórias coletivas, muitas vezes de uma pátria
idealizada, é constitutiva dessas subjetividades da diáspora (NACIFY, 2006, p. 114).
No terceiro capítulo, intitulado “Licínio Azevedo: do Brasil a Moçambique, de
jornalista a cineasta, um contador de histórias”, aprofundo a apresentação da
trajetória pessoal e profissional de Licínio Azevedo, marcada por diferentes trânsitos
entre espaços, ideias e linguagens. Entendendo que os deslocamentos podem ser a
“chance inesperada de uma nova definição do homem que não se reconhece mais
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no que ocupa, mas no espaço-tempo que ele libera pela palavra e pelas imagens,
fora das fronteiras, em zonas francas da imaginação” (BERND, 2010, p. 15), analisar
e entender experiências que envolvam migrações constitui um dado primordial para
o entendimento da atividade de alguns intelectuais da contemporaneidade. Na
análise empreendida neste capítulo, foi possível observar que os “projetos de
saberes nômades”, oriundos de “sucessivos processos de territorialização e
desterritorialização” (HOISEL, 2008, p. 147), no caso de Licínio Azevedo, alentados
desde a sua juventude, ainda no Brasil, quando abandonou o curso de Direito e fez
sua primeira incursão por outros países da América Latina, e vivenciadas durante o
percurso de sua atividade jornalística, literária e cinematográfica exercida no Brasil e
no exterior, conferiram maior agilidade ao olhar deste artista e intelectual que se
posiciona na fronteira12 (SANTOS, 1993) do pensamento artístico e intelectual, em
uma perspectiva global, o que ajuda a problematizar os lugares ocupados pelos
artistas

e

intelectuais

latino-americanos

e

africanos,

oriundos

de

países

considerados periféricos e/ou que viveram processos de colonização. Além disso, na
produção de Licínio Azevedo, o tema das migrações “inscreve-se através de
diversos signos – migrações discursivas, geográficas, culturais, metafóricas – e está
associado ao tema da viagem, da mudança no comportamento, na localização
geográfica, no interesse pelo outro” (HOISEL, 2008, p. 147). A condição de
jornalista, escritor e cineasta faz proliferarem os fluxos dessas migrações, uma vez
que cada uma dessas funções é exercida “a partir de determinados locais e de uma
instância discursiva que tem a sua própria ordem, mas que insistentemente tem as
suas fronteiras e os seus limites deslocados e rasurados” (HOISEL, 2008, p. 147).
Neste caso, sua produção jornalística, literária e cinematográfica traduzem a
“multiplicidade de lugares atravessados [e] de falas entrecruzadas' (HOISEL, 2008,
p. 147), principalmente em relação à diversidade sociocultural moçambicana.

12
Para Boaventura de Souza Santos (1993), a fronteira é “uma zona híbrida, babélica, onde os
contatos se pulverizam e se ordenam segundo micro-hierarquias pouco suscetíveis de globalização”.
(…) “Dado o caráter babélico, sem sincronia e superficial das incorporações e das apropriações
forâneas, a forma fronteiriça tende a identificar-se, nessas incorporações e apropriações, com as
formas mais do com os conteúdos dos produtos culturais incorporados” (SANTOS, 1993, p. 49).
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Ainda neste capítulo, também analisei o processo de circulação dos filmes de
Licínio Azevedo, em especial através do estudo dos festivais e mostras de cinema,
as mais recorrentes, neste sentido, pelo levantamento realizado. Eu mesmo
participei de importantes festivais e mostras de cinema no Brasil e fora do país,
como o Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador; O Cahoeiradoc, na
cidade de Cachoeira, Bahia; o Festival Internacional do Rio de Janeiro; o Festival
Internacional de Cinema Independente – Indie Lisboa, em Portugal; e o Kugoma, em
Maputo, Moçambique, que, além de terem oferecido um rico e diversificado
panorama da cinematografia local e internacional, possibilitaram minha interação
com outros espectadores e convidados, através de conversas pessoais, de debates
e seminários. No intuito de possibilitar ao público de algumas localidades da Bahia o
acesso e a discussão de filmes africanos, eu também desenvolvi e organizei mostras
e cursos, como o projeto Encontros Afro-Latino-Americanos: Literatura e Cinema em
debate, realizado na Biblioteca Thales de Azevedo, nos anos 2015 e 2016, com o
apoio da Fundação Pedro Calmon e do Governo da Bahia; e o CineKanema –
Mostra Itinerante de filmes da África e da diáspora, também realizado na Biblioteca
Thales de Azevedo, em 2016, com o apoio da Fundação Pedro Calmon e do
Governo da Bahia. No mesmo ano, coorganizei o projeto Cine-debate Áfricas-Bahia,
evento promovido, pelo grupo de pesquisa Discursos de migrações, êxodos e
retornos, trânsitos e trocas culturais em/entre países de língua oficial portuguesa, em
contextos de globalização e pós-colonialidade – Fase III: Angola/ Moçambique/
Guiné Bissau/ São Tomé e Príncipe/ Cabo Verde/ Portugal e Brasil, do Instituto de
Letras da Universidade da Bahia, coordenado pela Prof a. Dra. Maria de Fátima Maia
Ribeiro, e contemplado pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da
UFBA (PROEXT) de utilização do Cinema da UFBA, localizado no PAC – Pavilhão
de Aulas do Canela. Também colaborei na curadoria de filmes africanos para a I
Mostra Itinerante de Cinema Negro Mahomed Bamba, que ocorreu em Salvador
entre os dias 11 e 15 de abril de 2018. A mostra homenageia o professor e
estudioso dos cinemas africanos, Mohamed Bamba, que nasceu na Costa do
Marfim, foi docente da Faculdade de Comunicação da UFBA e que, subitamente,
faleceu no dia 16 de novembro de 2015. Bamba contribuiu ativamente na discussão
sobre cinema negro nesta instituição, ainda fortemente marcada por discursos

46

eurocêntricos e ações eurocentradas e também foi responsável pela formação de
muitos profissionais de cinema, oferecendo novas leituras sobre as narrativas
fílmicas, em especial, as produções do continente africano. Ainda em 2018, também
participei da II Mostra Ousmane Sembene, organizada por estudantes da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), em
São Francisco do Conde, Bahia, no mês de outubro, exibindo e comentando filmes
africanos.
Para concluir este capítulo, desenvolvi uma discussão sobre crítica de
cinema, que é também uma área de interesse e de atuação, desencadeada pelo
levantamento e análise da fortuna crítica de Licínio Azevedo, que me fez me deparar
com uma quantidade significativa de textos críticos sobre seus filmes.
No quarto capítulo, intitulado “Projetos políticos, conflitos e migrações em
Moçambique no pós-independência a partir dos filmes Virgem Margarida (2012), A
árvore dos antepassados (1995), O grande bazar (2006)”, além da discussão
desencadeada a partir da questão de trabalho, ou seja, os fatores que
desencadearam fluxos migratórios e diaspóricos em Moçambique, principalmente no
período pós-independência, através de situações vividas por diferentes sujeitos nas
tramas dos filmes selecionados e, consequentemente, os impactos socioculturais
dessas experiências; outros aspectos referentes ao contexto político-econômico de
Moçambique também foram considerados nesta parte. Inicialmente, cada filme foi
analisado em subseções específicas e, na última subseção, os três filmes foram
analisados comparativamente.
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2 FLUXOS MIGRATÓRIOS, TROCAS CULTURAIS E TRÂNSITOS DE IDEIAS: A
CONSTITUIÇÃO DO CINEMA EM MOÇAMBIQUE DO PERÍODO COLONIAL À
CONTEMPORANEIDADE: O CASO LICÍNIO AZEVEDO

As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as
escleroses urbanas. Contra os Conservadores e o tédio
especulativo. (Oswald de Andrade, [1928] 1970, p. 17).

Eu sou nômada. Faço poemas. Digo-me em poemas que
falo eu e noutros que a minha memória registrou, herança
cultural, vivência de meus antepassados. (Manuel Rui,
1981, p. 29)

O cinema produzido em Moçambique, entre o final do século XIX e as
décadas iniciais do século XX, constitui uma das primeiras referências relevantes
entre as ex-colônias portuguesas em África, por causa do número significativo de
produções, para a época, e pela diversidade temática dos filmes produzidos. Neste
período, segundo Guido Convents (2011, p. 39), já era perceptível uma presença
marcante de colonos portugueses nos principais centros urbanos de Moçambique,
como Lourenço Marques, Beira, Inhambane e Quelimane, o que exigiu a criação de
uma série de atividades e espaços culturais que pudessem entretê-los na então
colônia, em especial, através do cinema. Desde os anos 1910, as salas de cinema
começaram “a marcar a vida noturna e a cultura não só dos europeus, mas também
de outros grupos da população de Moçambique”. Apesar de, nessa época, ainda
não haver uma significativa produção cinematográfica local, já existia uma circulação
intensa e variada de filmes estrangeiros (em especial, americanos, franceses,
italianos e alemães), que vinham, principalmente, através da África do Sul, e eram
exibidos em salas de cinema. As principais salas eram os cineteatros Varietá,
Variedades e Gil Vicente, localizadas em Lourenço Marques. Os filmes não eram
sonoros, por isso, geralmente eram acompanhados de alguma apresentação
musical. Na década de 1930, houve a inserção de som diretamente nos filmes e a
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criação de novos espaços para a exibição, como o Cine Scala, também localizado
em Lourenço Marques, assim como se desenvolveu o cinema itinerante, cujo
objetivo era levar filmes para o interior do país (CONVENTS, 2011, p. 40-41).
Historicamente, Moçambique surge na filmografia portuguesa, segundo José
de Matos-Cruz (1999, p. 38), com o filme Jogos malabares em Lourenço Marques
(1897), este, inclusive, apresentado no Brasil pela empresa Germano Alves no
mesmo ano. O pesquisador identificou noventa e quatro filmes produzidos no ou
sobre o país, entre 1897 e 1974, como A construção do Caminho de Ferro da Beira
ao Zambeze (1924), Aspectos de Moçambique (1941), O Estado Novo em
Moçambique (1952), Lourenço Marques, terra de progresso (1958), Férias em
Lourenço Marques (1961), Presença de Moçambique (1969), Imagens de
Moçambique (1973), Moçambique na guerra e na paz (1973), Cidade virada para o
céu (1974), entre outros. De uma maneira geral, é possível constatar que esses
filmes, realizados por cineastas estrangeiros, em sua maioria de passagem pela
colônia portuguesa, exploravam principalmente as belezas naturais de Moçambique
e seus potenciais econômicos, assim como quase sempre excluíam ou
invisibilizavam os nativos (majoritariamente negros), delegando-os a uma presença
marginal.
Alguns profissionais do cinema que migraram para o país africano, firmandose em longo prazo, foram os portugueses Antônio Melo Pereira, Courinha Ramos e
Luís Beja. Antônio Melo Pereira chegou a Moçambique em 1952, trabalhou como
assistente de direção no filme Chaimite: a queda do Império Vátua (1953), do
cineasta português Jorge Brum do Canto, lançou o jornal cinematográfico mensal
Atualidades de Moçambique (1956-1969), com apoio da administração colonial, que
teve 113 edições em mais de dez anos, e produziu vários documentários e filmes de
reportagens especiais (CONVENTS, 2011, p. 292). Luis Beja fundou a Beja Filmes,
em 1964, que prestava serviços principalmente para o governo colonial e para
empresas privadas, na área da publicidade. A produtora produziu um jornal de
atualidades, o Magazine (1970), e dezenas de documentários a cores, como
Moçambique de hoje (1971), sendo a primeira empresa que entrou no mercado
audiovisual oferecendo filmes coloridos. Courinha Ramos, por sua vez, fundou a
empresa Somar Filmes, em 1968, lançou o jornal cinematográfico Visor
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moçambicano, que teve cerca de 250 edições, produziu filmes e instalou o primeiro
laboratório fílmico em Moçambique, o Filmlab, em associação com João Fernando
Ramos e Eurico Ferreira.
Neste mesmo período, outras produtoras foram fundadas em Moçambique,
como a Cineáfrica, a Som e Imagem (SIM) e a Telecine-Moçambique. A Cineáfrica,
especializada em documentários sobre atividades industriais e curta-metragens, foi
criada por Álvares Alves da Silva no início da década de 1960. A Som e Imagem
(SIM), fundada em 1965 por Augusto Santos e João Terramoto, lançou o jornal
cinematográfico

Panorama

moçambicano

(1968-1969)

e

os

filmes

Assim

construímos o futuro – Matola (1968), Governador-geral de Angola visita
Moçambique (1969) e Zambézia, tempo de progresso (1970). Em 1971, a produtora
funde-se com a Telecine-Moçambique. Vinculada a uma empresa portuguesa, de
porte

internacional,

a

Telecine-Moçambique

produziu

no

país

um

jornal

cinematográfico, Presença de Moçambique (1969), além de documentários, filmes
publicitários e reportagens para o jornal Pathé Magazine (CONVENTS, 2011, p.
306).
Além da atuação das produtoras locais, como a Somar Filmes, e das
produtoras estrangeiras, diversos filmes produzidos em Moçambique foram
financiados pelo governo colonial português, através do Secretariado da
Propaganda Nacional (SPN) e da Agência Geral das Colônias. Essas produções, na
maioria, de atualidades e documentários, geralmente apresentavam múltiplos
aspectos políticos e da economia do país, suas paisagens, seu desenvolvimento
social, assim como das populações locais, seus costumes e suas culturas (MATOSCRUZ, 1999, p. 38). Exatamente em decorrência da vinculação entre o cinema e a
propaganda política estabelecida entre o final do século XIX e nas primeiras
décadas do século XX, muitas dessas narrativas visavam atender, sobretudo,
interesses políticos de Portugal, em especial para ressaltar as benesses do regime
colonialista na sua colônia. Os filmes coloniais, de uma maneira geral,
representavam a superioridade civilizacional do colonizador, traduzindo-se em um
mundo essencialmente branco, onde exaltavam as conquistas dos portugueses, e
onde os africanos, remetidos para um lugar subalterno, possuíam uma existência
marginal ou até mesmo apagada. Um exemplo significativo disso é Chaimite, a
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queda do Império Vátua (1953), dirigido por Jorge Brum do Canto. Produzido pela
Cinal Cinematografia Nacional e financiado pelo Fundo do Cinema Nacional, o filme
é dedicado ao exército português (informação apresentada nos créditos iniciais) e
aborda o processo de ocupação efetiva do território moçambicano pelos
portugueses. A ação fora perpetrada por Antônio Enes, Comissário Régio em
Moçambique, no ano de 1984, sob as ordens do governo português, com a
colaboração dos oficiais militares Mouzinho de Albuquerque, Paiva Couceiro e
Caldas Xavier (CABAÇO, 2010, p. 64).
A narrativa do filme se inicia exatamente nesse ano, quando os landins
(também conhecidos como vátuas, nome genérico dado aos “indígenas” de
Moçambique, localizados ao sul do rio Save) chegam a Lourenço Marques para
combater os portugueses, mas são expulsos da cidade pelo exército colonial. A
trama está centrada na perseguição a Gungunhana, último imperador do reino de
Gaza, descrito no filme como o “coração da revolta entre brancos e negros”
(CHAIMITE, 1965), o que, segundo outras fontes, entre históricas e artísticas, não
procede. Os confrontos mencionados ou ilustrados na narrativa ocorrem em
diferentes localidades do país, como Marracuene, Magul, Coolela, Manjacaze,
Chaimite (onde Gungunhana é capturado) e Macontene, com a vitória sempre dos
soldados portugueses, mesmo quando o número deles é significativamente menor
que os de negros moçambicanos, o que pode ser mais um indicativo do discurso de
superioridade (intelectual, tecnológica e estratégica) do europeu em relação ao
africano exaustivamente difundido nessa época. Boa parte da trama volta-se para a
chegada de Mouzinho de Albuquerque e a partida dos soldados portugueses para
Chaimite, onde está Gungunhana. As sequências finais mostram os negros fugindo
com a chegada dos brancos, e, posteriormente, Gungunhana sendo capturado, sem
qualquer reação, chegando a se ajoelhar diante do oficial português.
Diversas passagens do filme ilustram, de um lado, seu propósito de
valorização dos atos heroicos portugueses e, de outro, a inferiorização dos negros
moçambicanos. Desde o início, os negros são sempre referidos como selvagens e
combatidos pelos brancos com o uso de armas de fogo, como canhão. A relação
entre brancos e negros é constantemente pautada pelo temor e pela desconfiança.
Os negros são retratados sempre de forma preconceituosa e estereotipada, tanto
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nas características físicas quanto culturais. Em uma das sequências, por exemplo, a
personagem Maria dá risadas quando ouve as palavras maningue e machamba, da
língua ronga. Além disso, a figura de Gungunhana é constantemente ridicularizada
(caracterizado como frágil e covarde, o que contrasta com outras referências
históricas e literárias sobre ele). Ao longo da trama, seu nome é mencionado sempre
como um alvo a ser perseguido pelos soldados portugueses, mas ele não aparece
(aparecerá apenas no final, na rápida sequência em que é facilmente capturado). A
figura de Mouzinho de Albuquerque, por outro lado, é sempre descrita de forma
positiva: valente, destemido e corajoso.
Além da produção, houve um forte investimento na divulgação de Chaimite.
Desde sua data de estreia, 4 de abril de 1953, até 1969, o filme foi exibido 203
vezes em diferentes espaços de divulgação, como Portugal, Canadá, Angola,
Moçambique e São Tomé e Príncipe. Sua recepção pela imprensa também foi
extremamente significativa. No período de 1949 a 1966, foram 317 notícias em
diferentes jornais de Portugal, Angola, Moçambique e Brasil (SEABRA, 2011, p.
236).
Nesse período foram produzidos também filmes etnográficos, como os da
antropóloga portuguesa Margot Dias, que realizou em Moçambique, dentro das
Missões de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português, sob a supervisão
de Jorge Dias, vinte e seis vídeos curtos13, entre 1958 e 1961, que se debruçam
sobre a vida e tradições dos povos macondes, na região de Mueda. De acordo com
o escritor moçambicano Mia Couto (2014, p. 1), a etnografia e a antropologia,
durante uma determinada época, procuravam identificar nos povos africanos
“essências” em lugar de processos; e classificar o que era e não era africano, ou
seja, “uns, ansiosos, por batizar territórios que, afinal, já há muito estavam batizados;
outros, apressados em nomear categorias populacionais cujos contornos nem
mesmo eles conheciam: as tribos, as etnias, os clãs” (COUTO, 2014, p. 1).
Ao analisar essas imagens, que constituem uma das primeiras utilizações do
filme etnográfico no âmbito da antropologia portuguesa, a leitura que se faz dialoga

13
Em 2016, todos aos filmes realizados por Margot Dias foram lançados em DVD (com mais de
quatro horas de duração) pela Cinemateca Portuguesa, dos quais pude ter acesso, já que o material
foi disponibilizado para venda na loja da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.
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com a fala de Couto: de que esses filmes traduziam apenas o que já estava escrito
nos textos dos livros de antropologia da época, que trazia a representação do
território e das populações como algo fixo, que considerava os nativos como
selvagens e com práticas e comportamentos culturais atrasados, ou seja, destinados
a um lugar específico dentro de uma hierarquia colonial há muito instalada. Além
disso, os filmes de Margot Dias reduziram sobremaneira os impactos do colonialismo
naquela região, quer dizer, não apresentam vestígios desse processo nos espaços
retratados, quando se sabe que naquela altura as populações locais já sentiam a
força do poder colonial e dos seus agentes no terreno, como os cobradores de
impostos, os angariadores de trabalho forçado e os militares. Assim, além de
constituir um novo aparato para registrar relatos de viagens e de conquistas, como
fonte documental de conhecimento sócio-antropológico e dispositivo para a captura
da alteridade, o cinema, nesse caso, também serviu para enfatizar o discurso
beneficente dos regimes colonialistas europeus nas suas colônias.
Os filmes que constituíram o Jornal Português: revista mensal de atualidades
(1938-1951) e o Imagens de Portugal (1953-1974) similarmente representaram uma
contundente ferramenta de propaganda do Estado Novo, que apostou no cinema
como principal veículo para essa atividade, em uma fase de intensa afirmação
ideológica. O primeiro cinejornal era produzido para o SPN/SNI pela Sociedade
Portuguesa de Atualidades Cinematográficas (SPAC), sob a supervisão de Antônio
Lopes Ribeiro. Cada edição, com duração aproximada de dez minutos, era
composta por várias notícias sobre atos oficiais do governo, grandes eventos
desportivos e outros acontecimentos sociais e culturais, e exibida em diversas salas
de cinema das principais cidades portuguesas. Ao analisar esse acervo 14, pôde-se
constatar que as imagens de Moçambique estão quase totalmente ausentes, ou
seja, o território e suas populações são mencionados apenas algumas vezes, como
durante a inauguração da Exposição do Mundo Português, em 1940, ou a
homenagem a Mouzinho de Albuquerque, em 1941. O segundo cinejornal

14
Em 2015 todas as edições do Jornal Português (com exceção dos números 80 e 82) foram
lançadas em DVD (um box com cinco DVDs com mais de dezesseis horas de duração) pela
Cinemateca Portuguesa, dos quais pude ter acesso, já que o material foi disponibilizado para venda
na loja da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.
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mencionado também se propunha noticiar os principais acontecimentos da
metrópole, e, em pouquíssimas ocasiões, chegou a noticiar informações sobre
Moçambique.
De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 91), é por meio da
representação que “a identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder”. Para
ele, quem tem o poder de representar [através do uso do cinema, por exemplo],
tem o poder de definir e determinar identidades (SILVA, 2000, p. 91). Como os
primórdios do cinema coincidiram justamente com o apogeu vertiginoso do projeto
imperialista, época na qual a Europa controlava vastas extensões territoriais
estrangeiras e uma grande quantidade de povos dominados (SHOHAT; STAM, 2006,
p. 211), ele acabou sendo usado para ilustrar esse entusiasmo pelo projeto
imperialista, ultrapassando as fronteiras das elites em direção às camadas
populares, já antes conquistadas, em parte, pelos romances e exposições culturais e
etnográficas:

O cinema, haja visto o seu papel – por excelência – de contador de
histórias da humanidade, adequou-se perfeitamente à função de
retransmissor das narrativas das nações e dos impérios, por meio de
projeções. A autoconfiança nacional, compreendida, em geral, como
a pré-condição para a nacionalidade – ou seja, a crença generalizada
de que indivíduos distintos compartilham origens comuns, condições,
localização e aspirações – associou-se amplamente às ficções
cinematográficas (SHOHAT; STAM, 2006, p. 144).

Assim, a forma de cinema “dominante” não somente herdou e disseminou os
discursos colonialistas hegemônicos, mas

também criou uma poderosa hegemonia própria, por intermédio do
monopólio exercido na distribuição e exibição de filmes em boa parte
da Ásia, África e Américas. Assim, o cinema colonial europeu fez um
mapeamento da história para as plateias nacionais e internacionais.
As plateias africanas foram levadas a se identificar com Cecil
Rhodes, Stanley e Livingstone, colocando-se em posição contrária a
seus compatriotas africanos, o que causou um conflito de imaginários
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nacionais no espectador colonial caracterizado pela fragmentação.
No que concerne às plateias europeias, a experiência
cinematográfica mobilizou um sentimento, bastante gratificante, de
inclusão nacional e imperialista dos negros, bem como de outros
povos diferentes. Da perspectiva dos colonizados, o cinema (em
consonância com outras instituições coloniais, tais como as escolas)
produziu em sentimento de ambivalência dupla, pois misturou a
identificação gerada pela narrativa cinematográfica com um profundo
ressentimento, uma vez que os 'outros' eram os colonizados
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 148).

Essas imagens sobre o “outro” produzidas pelos colonizadores europeus, no
campo cinematográfico, constituem o que Elias Tomé Saliba (2011, p. 88) nomeia de
“imagens canônicas”, isto é,

imagens-padrão ligadas a conceitos-chaves de nossa vida social e
intelectual. Tais imagens constituem pontos de referência
inconscientes, sendo, portanto, decisivas em seus efeitos
subliminares de identificação coletiva. São imagens de tal forma
incorporadas em nosso imaginário coletivo, que as identificamos
rapidamente.

No livro Pode o subalterno falar? (2014), a pesquisadora indiana Gayatri
Chakravorty Spivak faz uma crítica à forma como determinadas construções do
imaginário, em especial de povos que sofreram algum tipo de opressão, acabam por
ajudar na manutenção de práticas essencialistas e imperialistas, e que resultam em
violência epistêmica cotidiana. Segundo a autora, nesses discursos os sujeitos
colonizados são sempre vistos como um corpo homogêneo que não possui voz
ativa, ou seja, não fala por si mesmo, mas sim através de outros que constroem
suas identidades. Somente pelo fato de os europeus, através do projeto
“remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo de constituir o sujeito colonial como
outro” (SPIVAK, 2014, p. 47), isto é, aquele que está à margem da ideia ocidental de
civilização, já constitui uma violência clara no modelo de construção discursiva. Além
disso, esse projeto também representa “a obliteração assimétrica do rastro desse
outro em sua precária subjetividade” (SPIVAK, 2014, p. 47).
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Nesse sentido, importantes filmes produzidos por cineastas moçambicanos, a
partir dos anos 1950 com a organização dos primeiros cineclubes, ofereceram
diferentes perspectivas sobre a colonização portuguesa em Moçambique, assim
como trouxeram outras possibilidades de representação do território e de suas
populações. Em 1953, o Grupo de Amadores de Cinema da Beira fundaram uma
associação, constituída por Augusto Peres, José Cardoso, Alberta da Silva, A. Nunes
Correia e Sérgio Peres, que tinha como finalidade a produção de filmes, e que, um
ano depois, tornou-se também o primeiro cineclube do país, localizado em Beira. Em
1955, Vasco Branco organizou com outros aveirenses o Cineclube de Aveiro. Ele
dirigiu seu primeiro filme, O bebê e eu, em 1958, seguido de Sol, suor e sal (1959),
O menino e o caranguejo (1959), O espelho da cidade (1961), A procura do mar
(1962), Migração fantástica (1964), entre outros. Em outubro de 1957, foi criado na
capital o Cineclube de Lourenço Marques, que teve como objetivo estimular e
defender o desenvolvimento do cinema português nas principais cidades da colônia.
Esse cineclube desenvolveu, em 1961, uma comissão de entusiastas do cinema sob
o controle de José Almeida e Manuel Faria de Almeida para incentivar a produção de
filmes experimentais no país (CONVENTS, 2011, p. 318).
O Grupo de Amadores de Cinema da Beira, neste período, produziu alguns
filmes de curta-metragem, documentários e filmes de ficção. Sergio Guerra, por
exemplo, dirigiu os filmes E o tempo atrás voltou (1960), Gorongosa (1962), Danças
e cantares da minha terra (1963), entre outros. Muitos desses filmes, inclusive,
contrastavam ideologicamente com as produções financiadas por Portugal, que
defendiam o colonialismo. Em decorrência disso, o grupo logo começou a ser
vigiado pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), o que levou à saída
de alguns de seus integrantes. O cineasta José Cardoso foi um dos que permaneceu
no grupo, de forma atuante, e, em 1964, ano em que se iniciou a guerra de
libertação moçambicana contra o colonialismo português, fez seu primeiro
documentário, O homem e o mar, sobre a vida dos pescadores na Beira. Importante
ressaltar, que a partir desse ano, devido ao confronto, as autoridades portuguesas
assumiram uma postura mais radical com a censura, intervindo com mais
frequência, neste caso, em produções fílmicas que traziam aspectos críticos à
política oficial, proibindo cada vez mais a circulação e exibição de filmes
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estrangeiros, e até nacionais, em todo território português, que não estivessem de
acordo com a ideologia e os propósitos do regime (CONVENTS, 2011, p. 175), como
Pesadelo (1969), dirigido por José Cardoso, que foi apreendido pela censura
portuguesa durante o Festival de Lobito, em Angola, acusado de protestar contra o
colonialismo, de forma camuflada, e mostrar a luta de libertação nacional em
Moçambique (NOGUEIRA, 1986a, p. 43).
Ainda

assim,

uma

pequena,

mas

significativa

produção fílmica

de

moçambicanos continuou a ser realizada nesse período. Ainda em 1964, foi
organizado o primeiro Concurso Nacional de Cinema de Amadores da Beira, que
premiou os cineastas Sergio Guerra, com os filmes A cerveja (1962), Prenda de
Natal (1963) e O último cigarro (1964), João Afonso dos Santos e Joaquim José
Elias, com os filmes Uma história sem história (sem data) e Barcos e homens (sem
data), Vasco Branco, com o filme Migração fantástica (1964), e Ermelinda Pimentel e
A. Rebelo, com Mati à Munhuana (sem data). José Cardoso, além dos filmes já
citados, também dirigiu O anúncio (1966), sobre a vida de um desempregado em um
dia de carnaval, e Raízes (1968), que faz uma analogia entre a educação familiar e a
sociedade moderna e capitalista, vinculada à insegurança pública, às desigualdades
sociais e aos vícios pelo jogo, tabaco e sexo (NOGUEIRA, 1986a, p. 43).
O cineasta moçambicano Faria de Almeida, vinculado ao Cineclube de
Lourenço Marques, também se destaca nesse período por ter dirigido, em
Moçambique, o primeiro filme de longa-metragem que faz uma leitura crítica do
regime colonial português no território, segundo a crítica de cinema especializada
em Portugal, já que, como informou o diretor em entrevista à pesquisadora Maria do
Carmo Piçarra em 2015, sua intenção não era essa (2015, p. 229). Catembe: sete
dias em Lourenço Marques15 (1965), inclusive, recebeu apoio do Conselho do
Cinema Português, órgão responsável em selecionar os filmes que seriam
financiados pelo Fundo do Cinema Nacional, durante o Estado Novo. Como
mencionado anteriormente, nesse período o regime intensificou as atividades de
censura, por isso, a obra precisou ser foi apresentada ao Ministério do Ultramar,

15
A vila de Catembe, distrito de Matutuíne, está localizada em uma das margens da baía de
Maputo, oposta à capital moçambicana.
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através da Comissão de Censura para o teatro e o cinema16, para uma avaliação,
em 19 de março de 1965, a fim de ser liberada para exibição, caso fosse aprovada.
No entanto, o departamento identificou uma série de problemas na narrativa, que
deveriam ser corrigidos pelo diretor. Recomendou-se, por exemplo, que fossem
retiradas expressões como “voltei a Portugal” ou “cheguei a Portugal”, já que no
discurso oficial da época todas as colônias portuguesas faziam parte do território
português, portanto, “eram também Portugal”. Exigiu-se, ainda, que fossem retiradas
cenas que mostravam os chamados “bairros de caniço” (onde moravam os negros),
cenas que mostravam negros descalços ou executando trabalhos para brancos, e as
que mostravam a vida noturna da cidade, em especial as ações concentradas na rua
Araújo, famosa pelos bares e boates, e pela prostituição, assim como cenas que
exibiam situações de intimidade entre brancos e negros, em diferentes espaços
dessa rua, situação que configurou a primeira censura que o filme sofreu (PIÇARRA,
2015, p. 229).
No total, foram cortados centro e três planos do filme (todos os planos, de 341
até 432, foram censurados), reduzindo-se o seu tempo de duração de uma hora e
vinte e cinco minutos, para apenas quarenta e cinco minutos. Faria de Almeida fez
então uma remontagem do filme, tentando preservar sua estrutura original (dividida
em oito partes, começando por “Primeiro domingo” e concluindo em “O último
domingo”), entretanto a última parte foi excluída. Após os cortes, o filme passou por
uma segunda avaliação, em 19 de abril do mesmo ano. Em ofício escrito e assinado
pelo agente federal Leonel Pedro Banha da Silva à Agência Geral do Ultramar
(AGU) foi recomendado novos cortes na narrativa, em especial nas cenas que
mostram brancos em atividades de lazer e de descanso, na primeira parte do filme,
e as cenas de negros realizando trabalho braçal no porto, na segunda parte, pois,
para ele, esse contraste não parecia conveniente e, portanto, deveria ser amenizado
com “uma simples alteração na montagem” (PIÇARRA, 2015, p. 240). Além disso, a
16
As primeiras Comissões de Censura foram estabelecidas em 1933 através do Decreto-lei
22469, de 11 de abril de 1933, apesar de já existir regulamentação para a matéria de censura desde
1927, através do Decreto-lei 13564, de 6 de maio de 1927. Em 1945, foi formalmente instituída a
Comissão de Censura para o teatro e o cinema, sendo aperfeiçoada nos anos seguintes, com as
classificações etárias para visualização de filmes, em 1952, por meio do decreto n. 38964, de 27 de
outubro de 1952, por exemplo (CONVENTS, 2011, p. 173).
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forma como a convivência racial foi explorada, e o contraste entre a “cidade rica” e a
“cidade pobre” (nas primeiras imagens de Lourenço Marques aparecem detalhes
dos bairros pobres, onde habita a maior parte da população negra) também foram
considerados inadequados (PIÇARRA, 2015, p. 241). Dessa vez, contudo, o diretor
recusou-se a fazer novas alterações, impedindo o lançamento e a exibição do filme
no país naquele período.
A realização de obras de ficção importantes para a história do cinema em
Moçambique, como Chaimite e Catembe, da realização de diferentes jornais de
atualidades, e filmes de publicidade, além da presença de empresas de produção
cinematográfica,

na

última

década

antes

da

independência

do

território

moçambicano, mostravam que uma estrutura de produção de cinema de base
portuguesa estava se consolidando na região, em especial nas grandes cidades,
como Lourenço Marques e Beira. Isso não impediu o protagonismo de alguns
realizadores moçambicanos, na sua maioria, brancos e de descendência
portuguesa, como já mencionado, a exemplo de José Cardoso, entre outros, como
Fernando D’Almeida e Silva, que atuou no Cineclube de Lourenço Marques, Viriato
Barreto, que trabalhou como operador de câmera para os jornais cinematográficos
Visor Moçambique e Imagens de Manica e Sofala, e poucos negros, como Artur
Torohate. Natural de Messumba, no Niassa, Torohate, em 1966, dirigiu um filme
sobre a morte de Filipe Samuel Magaia, líder de guerrilha e Secretário da Defesa da
FRELIMO durante a guerra de independência, que foi assassinado por um soldado
da frente revolucionária a serviço dos portugueses. O realizador, inclusive, foi um
dos poucos moçambicanos a registrar em filme cenas da guerra de libertação no
norte do país. Ele também acompanhou a viagem de Samora Machel do Rovuma a
Maputo, após a independência (NOGUEIRA, 1986b, p. 45). Em entrevista à
jornalista Teresa Nogueira, publicada em 1986, Torohate relatou que naquele
período filmava sempre o que aparecia e as melhores imagens viravam filme:

Geralmente sabíamos dos planos de combate e íamos lá, para
participar e para filmar. Estávamos lá para isso mesmo, era a nossa
vida. Mas como nos faltava material, muitas coisas ficaram por
registrar e é pena. As ações noturnas, por exemplo, nunca puderam
ser filmadas. Acompanhávamos também os cineastas estrangeiros
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que vinham fazer filmes nas nossas zonas de guerra. Andamos com
iugoslavos, americanos, com todos esses. Por sorte nunca lhes
aconteceu nada. Apesar de algumas vezes terem sido alvos de
ataque, nunca houve incidentes a registrar. Conseguimos sempre
protegê-los (NOGUEIRA, 1986b, p. 45).

Em sua fala, Torohate, menciona, além dos riscos de filmagem nos espaços
de conflito e da carência de equipamentos de produção, a atuação em Moçambique
de diferentes profissionais do audiovisual estrangeiros, em especial de países da
América e da Europa Oriental, motivados em registrar as ações das guerrilhas no
conflito com Portugal e divulgar, em imagens, as conquistas dos guerrilheiros
moçambicanos e os trabalhos nas zonas libertadas17. Nesse sentido, Nwachukwu
Ukadike (1994, p. 231) afirma que diversos filmes sobre os movimentos de
libertação e sobre a guerra contra o colonialismo português foram feitos nesse
período, como Venceremos (1967), dirigido pelo cineasta iugoslavo Dragutin
Popovic, Viva Frelimo (1969), feito por uma equipe de televisão holandesa, In our
country the bullets begin to flower (1971), dirigido pelos suíços Lennart Malmer e
Ingela Romare, A luta continua (1972), do cineasta afro-americano Robert Von
Lierop, Km 72 (1972), dos portugueses João Ferreira e Fernando Carneiro, Dieci
giorni con i guerriglieri nel Mozambico libero (1972), dirigido pelo cineasta italiano
Franco Cigarini; Deixem-me ao menos subir às palmeiras (1972), do português
Joaquim Lopes Barbosa, O povo organizado (1975), de Robert Von Lierop, Behind
the lines (1971), da inglesa Margaret Dickinson, entre outros. Para o crítico de
cinema, todos esses filmes são considerados anticolonialistas, pois não só ajudaram

17
À medida que a luta de libertação nacional avançava, o regime colonial abandonava as
regiões, concentrando a sua administração nas zonas urbanas. Era necessário criar uma
administração nessas zonas para garantir a gestão dos territórios conquistados ao inimigo, fornecer
serviços de saúde, educação, agricultura para alimentação dos combatentes e a população, bem
como para comercialização. Com esse propósito foram criadas as chamadas zonas libertadas. A
FRELIMO obtinha dinheiro para o financiamento da luta, educação, saúde e assistência às crianças
órfãs e filhos dos combatentes que se encontravam nas frentes de combate, através dos lucros da
comercialização dos excedentes agrícolas. As primeiras zonas libertadas surgiram em Cabo Delgado
e Niassa e, mais tarde nas províncias de Manica e Sofala. A administração dessas zonas ficou a
cargo do Departamento de Organização do Interior, que foi dirigido por Mariano Matsinhe, Feliciano
Gundana e Armando Guebuza, entre outros quadros da frente (CABAÇO, 2009).
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a explicar o conflito, como também contribuíram para alavancar as consciências
coletivas, “um requisito vital para a revolução” (UKADIKE, 1994, p. 231).
Grande parte dos cineastas portugueses, por sua vez, evitou produzir nessa
época filmes que dessem ênfase ao conflito, em especial, reservando-se as
posições ideológicas de cada um, por causa da forte repressão da censura do
regime português. Apenas algumas iniciativas de produção18, na área ficcional,
fizeram, de alguma forma, referência ao assunto, segundo o pesquisador Jorge
Seabra (2014, p. 87) a exemplo dos filmes de longa-metragem, Zé do Burro (1972),
dirigido por Eurico Ferreira, e O mal-amado (1973), realizado por Fernando Matos
Silva. Zé do Burro narra as peripécias de um colono, conhecido como Zé do Burro,
acompanhado de um animal, o seu burro Cacilhas, que chega da metrópole para
tomar posse das terras que adquiriu em Marrupila, no norte de Moçambique, mas se
defronta com a existência de um foco de guerrilha próximo da propriedade. O malamado, produzido pelo Centro Português de Cinema, explora o conflito entre o
personagem João Soares, de posicionamento crítico em relação ao Estado Novo, e
a família, em especial, o pai, defensor da situação e dos valores políticos vigentes
na época. Por ser explicitamente crítico ao regime, principalmente no que diz
respeito à guerra de libertação, o filme, inclusive, teve sua exibição proibida pela
Comissão de Exame e Classificação dos Espetáculos (SEABRA, 2014, p. 87-88).
Assim, se o cinema, com sua produção fílmica, pode ser examinado como
“instrumento de dominação e de posição hegemônica”, ele também pode ser
avaliado como meio de “resistência”, ou seja, através dos filmes é possível
compreender os mecanismos e processos de dominação, assim como as múltiplas
formas de resistência, com diversificadas vozes sociais, inclusive as que não
encontram espaços junto aos poderes instituídos (BARROS, 2012, p. 64). No caso
de Moçambique, dos anos 1970 até meados da década de 1980, ele transformou-se
em

um

espaço

produtivo

para

a

realização

de filmes

experimentais

e

18
É mais recorrente encontrar filmes portugueses que fazem menção ou exploram o
assunto,estes produzidos após o fim da guerra de libertação moçambicana, como Gestos e
fragmentos – ensaios sobre os militares e o poder (1982), de Alberto Seixas Santos, Um adeus
português (1985), de João Botelho, Era uma vez um alferes (1987), de Luís Filipe Rocha, A idade
maior (1990), de Teresa Villaverde Cabral, e Non ou a vã glória de mandar (1990), de Manoel de
Oliveira, entre outros (MATOS-CRUZ, 1999).
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revolucionários, dentro do mapa do cinema mundial, porque muitos dos cineastas
que lá estiveram propuseram-se mostrar as motivações e impactos da guerra de
libertação moçambicana que o regime colonial português buscava ocultar: o
sofrimento das populações moçambicanas, os ataques violentos e as atrocidades
cometidas pelo exército português e as verdadeiras razões da luta dos guerrilheiros.
Muitos também utilizaram as imagens fílmicas produzidas, com apoio dos
revolucionários moçambicanos, para propaganda ideológica e para legitimação da
causa libertária. Nesse período, cineastas estrangeiros, como o cubano Santiago
Alvarez, os iugoslavos Dragutin Popovic e Zdravko Velimirović, o chileno Rodrigo
Gonçalves, os brasileiros José Celso Martinez e Murilo Salles, entre outros, foram
apoiados pela Frelimo para produzir seus filmes. A Frente acreditava que essas
produções seriam importantes na divulgação do seu projeto revolucionário e do seu
protagonismo na conquista da independência. Além disso, houve também o
reconhecimento do trabalho feito por esses cineastas, que conseguiram conquistar
parte da opinião pública internacional a favor da independência do país, com filmes
de forte teor de denúncia e crítica ao colonialismo19.
Após a independência do país, oficializada em 25 de junho de 1975, foi criado
o Serviço Nacional de Cinema (SNC), em novembro do mesmo ano, entidade
autônoma com apoio do Ministério da Informação20. A sede foi instalada em um
prédio no centro da cidade de Maputo, a Casa das Beiras. O cineasta e técnico
Eurico Ferreira, que realizou filmes para a produtora Somar, nomeadamente o já
citado Zé do Burro, foi responsável pela infraestrutura técnica. Foram também

19
As produções anticolonialistas abrangem um período que extrapola a cronologia histórica dos
acontecimentos no país, isto é, alguns filmes que refletem sobre a violência do período colonial foram
produzidos após a independência, como Do Rovuma ao Maputo (1975), dirigido por Dragutin
Popovic, Maputo: Meridiano Novo (1976), de Santiago Álvarez, Estas são as armas (1978), de Murilo
Salles, Mueda, memória e massacre (1979), dirigido por Ruy Guerra, O tempo dos leopardos (1985),
dirigido pelo moçambicano Camilo de Sousa, em parceria com Zdravko Velimirović, da Iugoslávia,
entre outros (CABAÇO, 2005, p. 13-18).
20
Também foi criado, pelo Ministério da Informação, o Gabinete de Comunicação Social (cujo
nome mudou para Instituto de Comunicação Social, em 1978), com o propósito de utilizar a
comunicação social para o desenvolvimento do país, com programas de mobilização e educação das
populações rurais. O instituto produziu e transmitiu emissões nas rádios, e nos anos seguintes, nos
televisores comunitários. Também dispunha de equipes que efetuavam projeções com o cinema
móvel no interior do país (CONVENTS, 2011, p. 477).
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comprados equipamentos para filmes de 16mm e 35mm . O primeiro filme produzido
pelo SNC foi o documentário Chipera (1975). Em 1976, o SNC é substituído pelo
Instituto Nacional de Cinema (INC). Neste primeiro ano, o instituto contou com a
colaboração de Ruy Guerra, Américo Soares, como diretor do INC em Maputo, Luís
Simão, diretor de produção, Luís Carlos Patraquim, que trabalhou como roteirista e
redator principal do jornal cinematográfico Kuxa Kanema, Leite de Vasconcelos,
Fernando Silva, Ismael Vuvu, José Cardoso, que foi diretor de uma extensão do INC
instalada em Beira, entre outros. Também atuaram ao longo da trajetória do Instituto,
os moçambicanos Sol de Carvalho, Camilo de Sousa, Isabel Noronha, Gabriel
Mondlane, Pedro Pimenta e João Ribeiro. Para dar impulso à nova instituição,
diversos cineastas e técnicos de cinema estrangeiros foram convidados e trouxeram
diferentes contribuições para o desenvolvimento do cinema e da televisão no país,
como o francês Jean Rouch, o franco-suíço Jean-Luc Godard, os britânicos Simon
Hartog e Polly Gaster, o iugoslavo Dragutin Popovic, o casal de cineastas
canadenses Ron e Ophera Hallis, o cubano Santiago Alvarez, o chileno Rodrigo
Gonçalves, e os brasileiros José Celso Martinez Correa, Celso Luccas, Murilo Salles,
Miguel Arraes, Chico Carneiro, Mario Borgneth, Labi Mendonça e Licínio Azevedo.
Com a fundação do Instituto Nacional de Cinema, Licínio Azevedo, por exemplo,
atuou como roteirista, junto a João Costa (Funcho), Camilo de Sousa e Luís Carlos
Patraquim (CONVENTS, 2011, p. 437).
O Instituto Nacional de Cinema tornou-se um importante centro de produção
de cinejornais, documentários e longas-metragens, principalmente entre os anos de
1976 e 1986. Nesse período, foi desenvolvido o projeto denominado Kuxa Kanema
(expressão resultante da junção de duas palavras de línguas nacionais, uma do
ronga, outra do macua, africanizando o vocábulo “cinema”, em um sintagma que
significa o “nascimento do cinema”), cinejornal de atualidades, considerado pelos
críticos e historiadores dos cinemas africanos “a tentativa mais bem-sucedida na
criação de um cinema que atendia aos interesses do povo africano”. Até 1991 foram
produzidos 359 edições semanais do Kuxa Kanema, 119 documentários de curta
duração, além de vários filmes de longa-metragem (ARENAS, 2012, p. 77). Na
nossa perspectiva, pensar o caráter disruptivo da imagem fílmica é fundamental para
entender o cinema que se produziu em Moçambique ao longo de sua história, em
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especial, a partir de processos de tensionamentos sociopolíticos. Se, por um lado, o
Jornal Português, como se viu anteriormente, esteve associado ao projeto
colonizador e à política do Estado Novo português, portanto, suas narrativas fílmicas
dificilmente ofereceram visibilidade para os negros moçambicanos, por outro, o Kuxa
Kanema, atuou visibilizando em imagens e atribuindo fala à população local de
forma mais expressiva e justa. Se antes os moçambicanos eram invisibilizados nas
produções cinematográficas portuguesas da época, ou quando muito, retratados por
meio de imagens submetidas a um regime de estereotipia e racismo, grande parte
das produções fílmicas moçambicanas, no pós-independência, assumem o
compromisso de ruptura com imagens e discursos coloniais.
Esse período de atuação efetiva do INC (1976-1986) foi considerado por
muitos estudiosos como o mais importante da história do cinema em Moçambique,
contexto muito bem explorado no documentário Kuxa Kanema, o nascimento do
cinema (2003), dirigido pela cineasta portuguesa Margarida Cardoso. O filme, uma
coprodução da Filmes do Tejo, Lapsus, Dérives, RTP (Portugal), Arte France, RTBF
(Bélgica), representa um importante trabalho de pesquisa de imagens de arquivo e
recolha de depoimentos. A narrativa começa com as primeiras imagens do novo
país: a cerimônia de proclamação oficial da independência moçambicana, no dia 25
de junho de 1975, com a troca das bandeiras (a portuguesa é retirada e substituída
pela moçambicana) e o discurso do novo presidente, Samora Machel. Consciente de
que “a imagem tem poder”, o primeiro presidente do país independente investiu em
um projeto, no campo cinematográfico, que pretendia “filmar a imagem do povo e
devolvê-la ao povo” (KUXA KANEMA, 2003): a criação do Instituto Nacional do
Cinema. Após as primeiras imagens e narração (em voz over), que inserem o
espectador nesse importante momento da história moçambicana, são exibidas
imagens do prédio onde estava instalado o INC, em meados da década de 1990, já
em ruínas, após um incêndio em 1991, com salas e corredores abandonados e
poucos funcionários, à espera de melhorias.
Em seguida, intercalando imagens de arquivos de diferentes momentos
(trechos de filmes, de edições dos Kuxa Kanema, de festivais de cinema, etc.),
alguns importantes profissionais do cinema moçambicano, que atuaram no INC
durante sua fase mais produtiva, em depoimentos, relatam experiências e situações
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desse período: Camilo de Sousa relembra sua experiência como documentarista,
acompanhando, na época, Samora Machel, para produzir filmes sobre as atividades
e viagens do presidente pelo país, e ressalta a importância desse presidente para o
desenvolvimento de um cinema nacional, assim como ressalta os objetivos a serem
alcançados com o projeto de se fazer cinema naquele momento, que ia além do
trabalho ideológico, pois pretendia levar adiante a ideia de liberdade. Luís Carlos
Patraquim, um dos nomes que integram o núcleo fundador do INC, também analisou
o trabalho do Instituto e a relação do cinema com a política, através da cobertura da
guerra civil moçambicana e da atuação de Samora Machel contra o racismo e os
ataques da África do Sul ao país. Isabel Noronha, uma das poucas mulheres
moçambicanas que atuaram no INC, compara o período inicial do Instituto, em
meados da década de 1970, caracterizado pela empolgação e pelo esforço em
contribuir para o desenvolvimento do país, com o momento posterior, já no início da
década de 1980, caracterizado pela desilusão, em decorrência da guerra civil, e
consolidado com a morte de Samora Machel, em 1986. A cineasta pontua que foi
inevitável, diante desse contexto, a cobertura quase exclusiva da guerra pelos
integrantes do INC (CARDOSO, 2003).
Em outras passagens do documentário, Ruy Guerra, por um lado, aponta as
dificuldades de implantação do Instituto, que objetivava a criação de uma sólida
infraestrutura de produção, distribuição e exibição de filmes, enquanto que José
Cardoso, Camilo de Sousa, Carlos Jambo e José Luís Cabaço, por sua vez,
enfatizaram a importância da colaboração internacional, através da atuação de
países socialistas, como a antiga União Soviética e Cuba, e de diferentes cineastas
estrangeiros, no processo de constituição de uma desejada, e nunca realizada,
indústria moçambicana de cinema de grande porte. Dentre os cineastas
estrangeiros, o filme apresenta um depoimento de Licínio Azevedo, no qual revela
um pouco de sua trajetória profissional no país desde sua chegada, no final da
década de 1970, atuando inicialmente como jornalista, depois como roteirista e
diretor (CARDOSO, 2003).
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Os filmes produzidos para o INC, nos primeiros anos da década de 198021,
foram dirigidos por cerca de quinze realizadores: José Cardoso, Henrique Caldeira,
Josué Chabela, Ruy Guerra, Moira Forjaz, José Baptista, Luís Simão, João Costa
(Funcho), Carlos Henriques, Camilo de Sousa, José Baptista, José Fonseca e
Costa, Ismael Vuvo, Francisco Roca, Anna Fresu e Carlos Mendes de Oliveira.
Desse elenco, ressaltamos o trabalho de José Cardoso, Moira Forjaz e Anna Fresu.
José Cardoso, em especial, pelos filmes Canta meu irmão, ajuda-me a cantar
(1982), que registra a preparação de diversos grupos culturais moçambicanos em
seus locais de origem, antes da realização do Festival Nacional da Canção e da
Música Tradicional, realizado em Maputo, em 1980, e O vento sopra do norte (1987),
cuja ação se passa em 1968, quatro anos após o desencadear da luta armada de
libertação nacional, e apresenta a história dos colonizadores portugueses, que se
confronta com o avanço do movimento de libertação e com a guerra. O filme
também entrelaça a história de amor de alguns moçambicanos negros e o modo
como reagem às convulsões políticas e militares. Os dois nomes seguintes ilustram
a atuação feminina na direção durante esse período, o que não é muito recorrente
em toda a história do cinema produzido em Moçambique. Moira Forjaz dirigiu e
lançou no mesmo ano os filmes Um dia em uma aldeia comunal (1981) e Mineiro
moçambicano (1981). O primeiro registra um dia da vida de camponeses na
província de Maputo, com ênfase no trabalho, na educação, na saúde e no lazer
desse grupo, assim como analisa a condição das mulheres na aldeia. O segundo
aborda o processo de recepção durante o regresso de mineiros moçambicanos que
trabalharam na África do Sul e a reorganização dos serviços de recepção no posto
da fronteira de Ressano Garcia (FESPACO, 2000, p. 207). Anna Fresu, por sua vez,
dirigiu Jogos e brincadeiras (1982), filme de animação, em parceria com Carlos
Mendes de Oliveira. Nesse sentido, vale destacar que o INC também começou a
produzir desenhos animados, com o intuito de atingir o público infantil, como As

21
Além dos filmes produzidos pelo INC, o GCS/ICS começou a produzir seus próprios filmes, a
partir dos anos 1980, dirigidos pelos cineastas Edérito Armindo, Horácio Come, Jorge Ferrão, João
Luís Fonzo e Tomé Ntchenya, e que tratavam de vários temas, como costumes tradicionais, a mulher
na sociedade, os refugiados e o problema da seca. A Universidade Eduardo Mondlane também
produziu algumas dezenas de filmes educativos nesse período (CONVENTS, 2011, p. 477).
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aventuras de jovem Taca (1980), Contos do coelho (1981) e A lua e a filha que não
sabia pilar (1983), baseados em histórias tradicionais moçambicanas. Foi criado
também o Ciclo de Cinema Infantil (CICRI), que atuou na formação de crianças, que,
como resultado, dirigiram seus próprios filmes. Entretanto, por conta de conflitos
entre o CICRI e Mendes de Oliveira, a primeira tentativa de lançar desenhos
animados na recém-independente Moçambique foi interrompida (CONVENTS, 2011,
p. 473).
Em abril de 1983, foi criada a Kanemo, primeira empresa de produção
cinematográfica moçambicana, tendo como associadas a Socimo, empresa estatal
moçambicana, a Austra, produtora brasileira, e o próprio INC, que detinha uma
participação minoritária de 10% do capital da empresa. Dirigida interinamente pelo
brasileiro Labi Mendonça, o objetivo da produtora não era apenas produzir filmes e
programas audiovisuais (executando as encomendas que o INC recebia, mas que,
devido à ausência de profissionais, de equipamentos e de meios de transporte
necessários, não conseguia realizar), mas formar quadros técnicos moçambicanos
(NOGUEIRA, 1986b, p. 44). Nesse período esta empresa produziu filmes
representativos do contexto histórico local, como Maputo Mulher (1984), dirigido pelo
cineasta brasileiro Mario Borgneth, entre outros. De acordo com Etevaldo Hipólito
(1985, p. 88), essa produção está intimamente relacionada com a Conferência
Extraordinária da Organização da Mulher Moçambicana (OMM) 22, realizada em
1984.

Maputo

Mulher

surgiu

no

contexto

da

campanha

de

mobilização

desencadeada a nível nacional para apoiar o encontro, e teve a assessoria e
supervisão de representantes da própria OMM. A história desenvolve-se em torno do
encontro de duas mulheres, tia Zaveta (interpretada pela atriz e escritora Lina
Magaia, integrante do quadro dirigente da OMM) e Rita (interpretada pela atriz Ana
Magaia), que defendem posicionamentos diferentes sobre a mulher moçambicana.
Enquanto tia Zaveta representa um discurso mais conservador e tradicionalista, que
22
Segundo Barbara Isaacman e June Stephen (1984, p. 25), a Organização da Mulher
Moçambicana (OMM) foi criada em 1973 e sua ação se estendeu por todo o território moçambicano,
sendo a única organização de massa que conseguiu se manter desde o período da luta armada até
os dias atuais.
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enxerga a mulher como “um objeto de exploração, enquanto força de trabalho ou de
simples uso doméstico”, Rita, camponesa que migra para a cidade grande e nela
descobre novas formas de relação com o mundo, torna-se operária e tenta se
vincular a um discurso mais próximo daquele que se encaixaria na proposta da
“mulher nova moçambicana” (HIPÓLITO, 1985, p. 88). Para o jornalista Etevaldo
Hipólito, a escolha da mulher como tema central do filme não foi casual, já que do
ponto de vista econômico, a mulher ocupa um lugar importantíssimo na produção,
assim como, socialmente, “nas regiões onde predomina a organização matrilinear da
família, e na resolução dos conflitos que envolvem o cotidiano de uma comunidade”
(HIPÓLITO, 1985, p. 90), a sua posição é também de destaque. A escolha de
Maputo como cenário também tem suas razões explicitadas:

como centro urbano desenvolvido, a capital exerce uma forte atração
sobre todos os habitantes do país. Logo após a independência, a
população urbana originária do campo sofreu um grande aumento. A
cidade transformou-se em um verdadeiro mosaico das diferentes
culturas de Moçambique. Assim, é nas cidades que o conflito entre o
velho e o novo se manifesta de maneira mais aguda (HIPÓLITO,
1985, p. 90).

Ainda nesse mesmo ano, que celebrou o vigésimo aniversário do início da
luta armada de libertação nacional contra o colonialismo português, foi realizado o
primeiro Festival do Cinema Moçambicano, em Maputo, no intuito de investir na
divulgação das obras moçambicanas produzidas pelo INC. Além de exibição de
filmes, como na “Retrospectiva de Cinema da Luta Armada”, que contemplou
produções de 1964 a 1974, e produções inéditas de oito cineastas moçambicanos,
como Frutos da nossa colheita (1984), de José Cardoso, A madrugada da vida, de
Josué Chabela, e Oito dias com a Frente Polisário, de Luís Simão (totalizando vinte
e oito filmes durante os nove dias de evento), também houve exposições
fotográficas, cursos de formação na área de cinema e premiações, a fim de
incentivar a atividade criadora dos cineastas moçambicanos. Em relação aos cursos,
segundo reportagem publicada no jornal Notícias, de Maputo, em 7 de março de
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1984, foram onze meses de duração, em 1984, na sede do instituto em Maputo, nos
quais trinta profissionais de cinema tiveram aulas teóricas e práticas relacionadas
com as especialidades de cada um, como iluminação, câmera, som e montagem,
ministradas pelos profissionais cubanos Melchor Casales, Miguel Cazaldo, José
Galinha, Angel Ramires e Rolando Baute (NOTÍCIAS, 1984). Sobre a premiação, o
júri dessa primeira edição, presidido pelo fotógrafo Ricardo Rangel, também incluiu
Maria de Lourdes Torcato, Rocha de Sousa, Emílio Manhique e Hélder Monteiro, e
atribuiu os prêmios Melhor Curta-metragem e Melhor Longa-metragem aos filmes
Agressão num dia às 7 e 21 minutos (1983), dirigido por Camilo de Sousa, e Canta
meu irmão, ajuda-me a cantar (1982), de José Cardoso, respectivamente23.
Com a morte de Samora Machel, no ano de 1986, em um acidente de avião,
que foi desviado e caiu em território sul-africano, e a consequente queda da primeira
República em Moçambique ocorreu uma crise e uma quase estagnação da produção
cinematográfica do país, o que demonstra que desde o início a história do cinema
moçambicano esteve intimamente ligada à história política do país. Entre os anos de
1986-1987, foram assinados acordos com o Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional

(FMI)

propiciando

a

abertura

econômica

do

país

ao

capitalismo/neoliberalismo, no governo de Joaquim Alberto Chissano, sucessor de
Machel. Esse fato gerou grandes impactos não só na política e na economia local,
como também afetou o campo cultural, em especial, o cinema. Além disso, a Frelimo
renunciou formalmente ao marxismo-leninismo, abrindo caminho para negociações
que levaram a eleições multipartidárias no país e abraçando o mercado livre, o que
repercutiu negativamente para a produção cinematográfica nacional. Durante o
período de transição ao capitalismo de livre mercado, mudanças foram feitas na
administração do INC, que reverteram “os esforços feitos durante a revolução para
tratar das desigualdades sociais e raciais que eram o legado do colonialismo”
(GRAY, 2016, p. 63).

23
O governo moçambicano também criou o Fundo para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
de Moçambique (FUNDAC), em 1988, que incluía um prêmio na categoria da produção
cinematográfica, o Kuxa Kanema, para o melhor filme, que já premiou os cineastas Orlando Mesquita,
Licínio Azevedo e Isabel Noronha, entre outros (CONVENTS, 2011, p. 503).
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A crise econômica causada pela guerra civil, junto com a retirada de apoio
dos países do bloco soviético, fez com que, durante meados dos anos 1980, os
lucros do INC fossem apropriados pelo Estado para outros usos. Assim, quando a
Frelimo abandonou sua política de nacionalização, a função do INC deixou de ser
“um instituto dedicado a um sistema integrado de produção, aquisição e distribuição
para se tornar um regulador estatal das companhias privadas de produção
cinematográfica” (GRAY, 2016, p. 63). Produções foram canceladas (mesmo diante
de um conjunto de filmes e cineastas premiados internacionalmente), pois os fundos
para a produção cinematográfica local até essa altura obtinham-se principalmente a
partir de uma percentagem sobre as receitas da exibição; a distribuição de filmes,
importante fonte de renda do INC, não conseguiu gerar mais receitas, e salas de
cinemas de todo o país foram abandonadas ou privatizadas, o que diminuiu
drasticamente o espaço de exibição dos filmes moçambicanos. Diante desse
contexto, o INC decidiu trabalhar cada vez menos com a película, devido aos custos
e à dificuldade de todo o processo de filmagem e de pós-produção, e mais com
equipamento de vídeo, além de investir em coproduções, vistas como o caminho
mais viável para continuar produzindo filmes no país (CONVENTS, 2011, p. 503).
Segundo o pesquisador Mahomed Bamba (2010, p. 271), o advento da
televisão nacional também foi responsável em frear o ciclo do cinema em
Moçambique. Para ele, se, por um lado, as televisões públicas africanas reverteram
o déficit da autorrepresentação no plano do audiovisual, por outro,

fizeram declinar os esforços dos governos africanos para sustentar
de forma sistemática uma produção cinematográfica incipiente. Isso,
de certa forma, permitiu que o cinema permanecesse na esfera do
privado, evitando assim que sofresse o mesmo tipo de estatização e
instrumentalização excessiva que predominam nas TVs públicas. No
entanto, ao concentrar-se na produção audiovisual, nos seus
formatos televisivos e radiofônico, muitos países abandonaram suas
telas às produções estrangeiras (BAMBA, 2010, p. 271).

Em Moçambique, o projeto de criação de uma televisão nacional foi
desenvolvido em 1981, por iniciativa do então Ministro da Informação, José Luís
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Cabaço, com anuência do governo moçambicano. Para tal, foi organizado um mês
de emissões promocionais e realizado pesquisas sobre os gostos e expectativas da
população em relação à nova mídia: instalou-se um televisor em um bairro e a
população pôde ter contato pela primeira vez com a televisão. Em seguida, as
pessoas foram entrevistadas e tudo registrado em vídeo por Moira Forjaz, que
resultou no documentário A televisão nos bairros (1980), com montagem de Licínio
Azevedo e do cineasta pernambucano Guel Arraes. A chegada e a implantação do
sistema de registro em vídeo em Moçambique acabaram por absorver muitos dos
cineastas e técnicos do cinema para a televisão (CONVENTS, 2011, p. 456).
O início dos anos 1990 foi marcado por um acontecimento que também
repercutiu negativamente para a produção cinematográfica moçambicana: na noite
do dia 12 de fevereiro de 1991, “entre a queda do muro de Berlim e o colapso da
União Soviética, o INC foi quase destruído pelo fogo” (GRAY, 2016, p. 62). O
incêndio no edifício onde estava sediado o instituto de cinema, em Maputo, destruiu
equipamentos e filmes para distribuição, sobrando apenas os filmes que se
encontravam arquivados em local distante do ocorrido (os filmes em arquivo, cerca
de 30 mil latas, com imagens desde o tempo colonial até o da pós-independência),
mas que, na época, foram abandonados e entregues à degradação (CABAÇO,
2005, p. 18).
O paradoxo do período aqui enfatizado (1975-1990), marcado pelo
entusiasmo após a independência para a posterior decepção e crise decorrente da
guerra civil é explorado no final do documentário de Margarida Cardoso. Segundo
Ros Gray (2016, p. 62-63), esse período incorporou

um conjunto de aspirações que, na época de sua emergência,
pareciam o começo de algo novo e inevitável, mas, na verdade,
marca o fim de uma era, tanto em termos de mudança tecnológica
para a televisão, vídeo e formas digitais, quanto em termos de
fracasso dos Estados-nação socialistas africanos em criar uma rede
de produção e distribuição de filmes independentes do imperialismo
capitalista. As revoluções africanas dos anos 1970 costumam ser
caracterizadas hoje pelo desapontamento e catástrofe que se
seguiram a elas. Os próprios filmes que deveriam fornecer uma visão
contrária – os filmes sobre a luta armada e aqueles feitos pelo INC –
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são em grande parte inacessíveis, raramente vistos, exceto em
exibições ocasionais para públicos de especialistas ou via cópias
degradadas que circulam informalmente. (…) A sobrevivência dessas
imagens em movimento tem uma relação desconfortável com a
realidade política e econômica dos dias de hoje (GRAY, 2016, p. 6263).

Diante desse contexto, a liberalização tornou-se a política oficial do país, ao
longo dos anos seguintes. Organizaram-se diversos colóquios em torno da
democratização da televisão e para apoiar o cinema nacional e as artes em geral.
Também foi necessário criar parcerias com países vizinhos, no âmbito da política
dos meios de comunicação, em especial com a África do Sul, devido a sua
estabilidade financeira na época, e com ONGs e instituições internacionais
europeias, nomeadamente portuguesas, como a Rádio e Televisão de Portugal
(RTP) e o Instituto Camões, que possibilitaram que as empresas de produção
pudessem funcionar e produzir filmes. Havia por parte dessas organizações
interesse na produção de filmes com temas específicos, como mulheres,
abastecimento de água, educação e campanhas de sensibilização sobre HIV/SIDA,
o que limitava consideravelmente a liberdade criativa e de produção de histórias
próprias dos produtores e cineastas. Além de incentivar a produção, as parcerias
internacionais também possibilitaram formação de profissionais do cinema
(CONVENTS, 2011, p. 503-506).
A perda do financiamento pelo Estado possibilitou também o estabelecimento
de novas empresas de produção privadas. Desde o início de década de 1990, outras
produtoras privadas, de pequeno e médio porte, estabeleceram-se em solo
moçambicano, principalmente para produzir filmes (CONVENTS, 2011, p. 511). A
Ébano Multimedia foi constituída em 1991 por José Luís Cabaço, Pedro Pimenta,
Licínio Azevedo e Sol de Carvalho. Camilo de Sousa juntou-se mais tarde ao grupo
enquanto Sol de Carvalho saiu para montar a Promarte, em 1993. Outros cineastas
e técnicos, como Karl de Sousa, Karen Boswall, Abdul Manafe e João Costa
(Funcho) também trabalharam na empresa. A Coopimagem, primeira cooperativa
independente de comunicação e produção de imagem, criada em 1992, foi uma das
principais produtoras moçambicanas da fase contemporânea, especializada em

72

produções educativas, e apoiada pela fundação holandesa Bernard van Leer. A
Promarte, como já mencionado, foi fundada em 1993 por Sol de Carvalho, junto a
Luís Artur Zambujo e Chico Carneiro. A empresa, inicialmente, pretendia fazer filmes
mais voltados para a arte, mas, por conta dos custos, acabou investindo em outros
tipos de produção, como documentários, filmes institucionais e de ficção. A Iris
Imaginações, também criada em 1993, resultou da parceria entre os cineastas
holandeses Bert Sonneschein e Emmy Bosten, do cineasta moçambicano Orlando
Mesquita e da cineasta portuguesa Francisca Serrão, todos com experiência na
produção de documentários e filmes de ficção dentro e fora de Moçambique. A
intenção da empresa é “informar aqueles que não têm acesso à informação, através
do entretenimento” (CONVENTS, 2011, p. 545). A Catembe Produções, por sua vez,
foi criada pela cineasta, produtora e técnica de som britânica Karen Boswall, que
chegou em Moçambique em 1994. A produtora, especializada em filmes educativos
e infantis, tem também realizado filmes sobre temas ecológicos para organizações
empenhadas na preservação da natureza. Finalmente, a Cinemate, empresa
especializada em estúdios e aluguel de equipamentos de audiovisual, fundada em
Portugal em 1965 por Fernando Costa, estabeleceu-se em Moçambique em 1996,
permitindo que grande parte do processo de pós-produção de filmes fosse feito no
país (CONVENTS, 2011, p. 534).
O início dos anos 2000 também foi marcado pela continuidade de criação de
novas empresas produtoras de produtos audiovisuais em Moçambique. A Meetings
Ltd. foi fundada em 2002 pelo cineasta francês Matthieu Bron, que vive e trabalha
em Moçambique desde 1998. Voltada para a produção e realização de filmes com
enfoque na comunicação para o desenvolvimento e atendendo organizações
nacionais e internacionais, desenvolveu a produção de documentários sobre temas
sociais e culturais, como De corpo e alma (2010), sobre portadores de deficiência
física e suas vidas cotidianas (CONVENTS, 2011, p. 512). A empresa Zoom:
Produção, Gráfica e Vídeo, fundada em Moçambique em 2009 e estabelecida em
Catembe, produz filmes locais e coprodução de filmes estrangeiros, assim como faz
serviços de tradução e legendagem de filmes em português, inglês, francês e
changana e promoção de músicos nacionais, incluindo a produção de materiais
gráficos e vídeo e a coprodução de espetáculos. A Mahla Filmes, fundada pelos
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cineastas Antônio (Pipa) Forjaz e Mickey Fonseca, em 2009, desde então tem
produzido spots televisivos, vídeos institucionais e de música, e filmes como Mahla
(2009), sob a direção de Mickey Fonseca, Dina (2010), também dirigido por Mickey
Fonseca, e O lobolo (2010), dirigido por Michele Mattison, todos exibidos e
premiados internacionalmente (CONVENTS, 2011, p. 513).
Vale ressaltar que esse contexto criou uma nova situação na produção
cinematográfica de Moçambique: ainda era notável a dedicação dessas produtoras
ao documentário, mas pôde-se observar um aumento, sobremaneira, na produção
de filmes de ficção, principalmente aqueles inspirados em obras da literatura
moçambicana. Um considerável número de filmes (curtas e longas-metragens) e
séries de televisão baseou-se, por exemplo, nos escritos de Mia Couto, como o
curta-metragem Fogata (1992), dirigido por João Ribeiro, uma releitura para o
cinema do conto “Fogueira”, publicado no livro Vozes anoitecidas (COUTO, 1987),
Terra sonâmbula (2007), longa-metragem inspirado no romance homônimo do
escritor moçambicano, publicado em 1992, e dirigido pela portuguesa Teresa Prata
(CONVENTS, 2011, p. 625), O último voo do flamingo (2011), também dirigido por
Ribeiro, e baseado no romance de mesmo nome, publicado em 2000 (CONVENTS,
2011, p. 510), entre outros, estratégia, inclusive, muito comum no cinema comercial,
utilizar-se de produções literárias consagradas para atrair novos públicos, além dos
já consumidores dessas literaturas, em outros formatos.
No âmbito da concepção de uma política cultural nacional, em 2000, foi criado
o Instituto Nacional do Audiovisual e do Cinema (INAC), dotado de personalidade
jurídica, autonomia administrativa e financeira, e tutelado pelo Ministério da
Educação e Cultura. O novo instituto tem como tarefas ocupar-se da pesquisa, do
arquivo, da conservação, do estudo, da regulamentação, da fiscalização, da
promoção e da divulgação do audiovisual e da atividade cinematográfica nacional.
No dia 21 de setembro de 2017 eu estive na sede do INAC em Maputo, com o
propósito de conhecer a estrutura da instituição, pesquisar seu acervo documental e
realizar entrevistas, atividades cumpridas parcialmente, pela falta de tempo hábil e
por questões burocráticas. O edifício possui uma biblioteca, dentro do Setor de
Documentação e Informação Cinematográfica (SDIC); o setor de Arejamento de
Filmes; e a Cinemateca (Arquivo Nacional de Filmes), com um acervo de vinte mil
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cópias, cerca de cinco mil títulos, em formatos 16mm e 32mm, que, para garantir
uma melhor conservação, teve todas as embalagens de metal substituídas pelas de
plástico. Esse rico acervo tem sofrido danos pela falta de verba e de equipamentos,
necessários para a sua digitalização, o que possibilitaria o restauro e a reprodução
desse material. Outro setor relevante é o Departamento de Promoção, responsável
pela “divulgação, exibição e promoção das atividades cinematográficas a nível
nacional e internacional, por angariar parceiros com vista a garantir a preservação
do patrimônio nacional em movimento, bem como intensificar a promoção do cinema
itinerante” (INAC, 2017). O instituto chegou a publicar algumas edições de um
boletim intitulado Kuxa Kanema, de periodicidade quadrimestral, como um canal
informativo e formativo para refletir sobre a atividade audiovisual e cinematográfica
nacional e internacional (CONVENTS, 2011, p. 565). No mesmo prédio também fica
localizado a sede da Associação de Cineastas Moçambicanos (AMOCINE), criada
em 2002, cujo secretário-geral é o cineasta Gabriel Mondlane. A associação, além
de comercializar cópias em DVD de filmes moçambicanos, tem apostado em
diferentes estratégias de popularização do cinema do país.
Em janeiro de 2017, foi aprovada a primeira lei do audiovisual e cinema, a Lei
1/2017, que se aplica à atividade audiovisual cinematográfica com fins comerciais ou
de interesse público, em todo o território nacional, e abrange todos os profissionais
da área, organizados de uma forma individual ou coletiva, nacionais ou estrangeiros
que queiram operar no país, bem como aos órgãos e Serviços da Administração
Pública e demais entidades públicas e privadas. Para o atual Ministro da Cultura e
Turismo, Silva Dunduro, em depoimento publicado no jornal O país, de 6 de
setembro de 2017, “a lei abrirá certamente um espaço para investimentos públicoprivado, para a melhoria da imagem do nosso país e contribuirá para o rendimento
dos cofres do Estado” (O PAÍS, 2017, p. 1). Ele espera que o instrumento legal seja
um elemento fundamental para o desenvolvimento do cinema, para potenciar
investimentos e poder tornar o país referência na área, assim como estimule
produções com conteúdos baseados em saberes e práticas da comunidade
moçambicana como fazem outros países africanos: “Queremos um cinema que
reflete a realidade e a cultura moçambicana, sem nos fecharmos ao mundo” (O
PAÍS, 2017, p. 1).
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Entretanto, a aprovação dessa lei não foi bem recebida pela maioria dos
cineastas que atuam em Moçambique. Isso porque o texto que foi aprovado não
corresponde ao que foi discutido e sugerido pelos cineastas nos encontros
promovidos anteriormente para a elaboração do conteúdo da lei. Durante o
seminário “Os moçambicanos perante o cinema e o audiovisual”, promovido pela
Associação dos Amigos do Cinema, em 27 de setembro de 2017, na cidade de
Maputo, evento do qual tive a oportunidade de participar, houve um debate sobre
essa nova lei e seu respectivo regulamento, com a presença do atual diretor do
INAC, Djalma Lourenço, do presidente da AMOCINE, Gabriel Mondlane, dos
cineastas João Ribeiro, Nildo Essá, Sol de Carvalho e Chico Carneiro, do produtor
Pedro Pimenta e de estudantes do curso de Cinema do Instituto Superior de Artes e
Cultura (ISArC), primeira instituição em Moçambique a oferecer curso superior nessa
área. Os pontos mais problemáticos da lei, segundo os cineastas, são a exigência
de um roteiro completo do filme para submissão de projeto, o que, contudo, não
garante sua imediata aprovação, o aumento das taxas de serviço e a não
delimitação do valor nem das fontes financeiras do fundo de promoção do cinema.
Apesar das dificuldades, novos cineastas moçambicanos têm surgido no país,
nesses primeiros anos do século XXI, trazendo suas histórias e analisando
criticamente a sociedade, muitos deles atuando de forma independente. Em 2005, o
cineasta José Augusto Nhamtumbo lançou seu primeiro filme, Muvart, documentário
que mostra a preparação de artistas do Movimento de Arte Contemporânea de
Moçambique (Muvart) para participarem de uma feira internacional de arte
contemporânea. Essa associação de jovens artistas caracteriza-se pela ruptura com
as formas tradicionais das artes plásticas (CONVENTS, 2011, p. 600). O coletivo
Explorados da História, formado pelos estudantes universitários Aladino Jasse,
Eugênio Benhe, Inadelso Cossa, Antônio Neto, Edson Mahanjane e Rui Chissico,
em parceria com o brasileiro Antônio Neto, produziram, em 2008, o filme Ter vinte
anos em Maputo, sobre o rap em Moçambique. Rogério Manjate dirigiu e produziu,
em 2007, os filmes My husband’s denial e I love you, este último ganhou o prêmio de
melhor curta-metragem no Festival de Cinema Africano de Tarifa (FCAT), na
Espanha, em 2009 (CONVENTS, 2011, p. 551). O cineasta Nelson Mabuie, que
havia participado anteriormente de duas oficinas de cinema, uma promovida pela
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produtora Marginal Filmes, em 2007, e a outra pela Nomadlab, em 2009, dirigiu o
curta-metragem Intervalo, no qual explora a sua relação com a filha e os conflitos da
adolescência (CONVENTS, 2011, p. 600). Mickey Fonseca dirigiu os filmes Mahla
(2009) e Dina (2010), este último recebeu os prêmios de melhor curta-metragem no
Festival de Cinema de Bujumbura (FESTICAB), no Burundi, e de melhor curtametragem de África, no African Movie Academy Awards, na Nigéria, em 2011
(CONVENTS, 2011, p. 573). Júlio Silva, cineasta dedicado a fazer filmes sobre o
mundo rural moçambicano, realizou os filmes Chikwembo (2010), primeiro filme
falado totalmente em changana, e Minthorri (2011), filme todo falado em macua
(DOMINGO, 2017). Camila de Sousa, que estudou antropologia audiovisual no
Brasil, produziu em 2010 o curta-metragem Mafalala blues (CONVENTS, 2011, p.
600).
Outros nomes que se destacam são Inadelso Cossa, Natércia Chicane, Nildo
Essá, Lionel Moulinho, Diovargildo Chauque e Orlando Mabasso Júnior. Inadelso
Cossa realizou os documentários Ainda em busca da independência (2010) e
Xilunguine, a terra prometida (2012), que aborda o processo de migração dos
tsongas (grupo étnico do sul de Moçambique) para a cidade de Lourenço Marques
(conhecida como Xilunguine), durante o período colonial, em busca de melhores
condições de vida. A produção foi selecionada para participar de vários festivais
internacionais de cinema, recebeu o prêmio de melhor documentário FIKE/Estação
Imagem do Festival Internacional de Curtas de Évora, e Menção Especial do Júri no
V Festival de Cinema Etnográfico do Recife, em 2013. No ano seguinte, Cossa
lançou Uma memória quieta (2014), filme que, através de imagens de arquivos,
busca rememorar o sistema de interrogatórios e torturas feito pela PIDE, durante o
regime colonial em Moçambique. Em 2016, dirigiu Uma memória em três atos, seu
primeiro documentário de longa-metragem. O cineasta também foi selecionado para
participar do Durban Talent Campus (2013), IDFA Summer School (2014), Locarno
Open Doors (2014) e Berlinale Talents (2015), projetos que investem na formação
de cineastas e na produção de filmes (CHOPO, 2017). Natércia Chicane participou
de formações e oficinas (projetos da Amocine, oficina de documentário Cineport –
Brasil, e concurso DocTV), entre 2008 e 2009, e dirigiu os filmes Johana, a terra que
roubou nossos maridos (2009), exibido em 2010 durante a quinta edição do
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Dockanema – Festival de documentário, em Maputo (CONVENTS, 2011, p. 600),
Alface e couve (2011), primeiro lugar do projeto de documentários da Amocine, em
2009, e Sonhos verdes, obra poética e cinematográfica, realizada com outras quatro
poetisas moçambicanas, que recebeu Menção Especial no XXVII Prêmio Mundial de
Poesia Nosside, em 2012. Ela lançou seu primeiro longa-metragem, Nas entrelinhas
da vida, em 2015 (CHICANE, 2017). Nildo Essá, que iniciou, em 2010, o projeto de
animação intitulado Os pestinhas, com o objetivo de divulgar mensagens educativas
para as crianças, lançou, no ano seguinte, seu primeiro curta-metragem, O tio
xixiteiro, sobre pessoas que urinam nas árvores, e em 2013, o primeiro filme da série
Os pestinhas, intitulado Os pestinhas e o ladrão de brinquedos, que concorreu ao
prêmio de melhor animação da África, em 2014 (NOTÍCIAS, 2014). Lionel Moulinho
tem realizado vários documentários sobre artistas de Moçambique, a destacar Ecos
do silêncio (2010), sobre o músico de soul e blues João Paulo (CONVENTS, 2011,
p. 600), Pfunguza (2011), sobre o artista plástico Noel Langa, Se me emprestares a
tua urna, eu deixo-te tocar o meu violão – vinte anos depois (2012), sobre músicos
moçambicanos, e A trança madura (2012), sobre o artista plástico Victor Sousa.
Diovargildo Chauque dirigiu, em 2012, o filme Nlhomulo, traços de violência, que
aborda a violência doméstica, em uma perspectiva bastante diferente do comum,
com um toque de humor e uma linguagem mais acessível ao público, e Orlando
Mabasso Júnior lançou seu primeiro curta-metragem de ficção Casa Branca, em
2015 (CHAUQUE, 2017). Segundo José Luís Cabaço (2005, p. 19), o
reconhecimento da nova cinematografia moçambicana pelo público e pela crítica é
merecido, pois o trabalho de muitos desses realizadores “resgata a preocupação
com uma estética e uma linguagem que preservam a interlocução com o públicoalvo que caracterizou desde a independência, a opção central do cinema
moçambicano” (CABAÇO, 2005, p. 19).
Ao lado dessa geração de novatos, cineastas mais consagrados, como
Gabriel Mondlane, Sol de Carvalho, Camilo de Sousa, Isabel Noronha, Orlando
Mesquita, Licínio Azevedo, e o roteirista Luís Carlos Patraquim também continuaram
produzindo seus filmes. Nesse período, Gabriel Mondlane dirigiu os filmes História
de um mineiro (2002), Graça no positivo (2003) e Voz noturna (2007), Sol de
Carvalho lançou seu primeiro longa-metragem de ficção, O jardim do outro homem
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(2007), Isabel Noronha lançou Ngwenya, o crocodilo (2007), documentário sobre o
famoso artista plástico e pintor moçambicano, Malangatana Ngwenya, produção que
foi eleita, em 2008, o melhor documentário de África, Ásia e América Latina no
Festival de Milão, Orlando Mesquita dirigiu o curta-metragem A bola (2001) – que
discute o uso de preservativos no país através de um jogo de futebol entre crianças,
cuja bola engenhosamente é produzida com um preservativo inflado e coberto por
fios de lã – e a série de três filmes curtos A nova bicicleta, O telefone e A falta de
água, esses lançados em 2011 – que retratam a vida de um cidadão moçambicano
com deficiência física (CONVENTS, 2011, p. 548-549), Licínio Azevedo dirigiu os
filmes Night stop (2002), O grande bazar (2006), seu primeiro filme de ficção (em
média-metragem), Hóspedes da noite (2007), entre outros documentários e Luís
Carlos Patraquim atuou como roteirista dos filmes O gotejar da luz (2001), dirigido
por Fernando Vendrell, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2005), de
José Carlos de Oliveira, e da série em vídeo Contos populares da lusofonia, de Luís
Beja (CONVENTS, 2011, p. 507).
No início dos anos 2000, ainda é possível observar a presença de alguns
cineastas estrangeiros que, ocasionalmente, produziram, ou têm produzido mais
recentemente, filmes no país, como as portuguesas Teresa Prata e Margarida
Cardoso, e o português Ico Costa, a inglesa Karen Boswall, a dinamarquesa Ire
Norgaard, as brasileiras Bárbara Tavares e Tenka Dara, entre outros. Teresa Prata,
que passou a infância em Moçambique e a adolescência no Brasil, dirigiu, por
exemplo, o longa-metragem Terra Sonâmbula (2007). Margarida Cardoso produziu,
além dos já citados documentários Kuxa Kanema: o nascimento de cinema (2003) e
Licínio Azevedo, crônicas de Moçambique (2011), os longa-metragem de ficção A
costa dos murmúrios (2004), inspirado no romance homônimo de Lídia Jorge,
publicado em 1988, que faz uma reflexão sobre a experiência colonial em
Moçambique, e cuja ação desenrola-se durante o período da guerra de libertação
(CONVENTS, 2011, p. 622) e Yvone Kane (2014), coprodução entre Portugal, Brasil
e Moçambique, que aborda a história da ex-guerrilheira e ativista política, de um país
africano não nomeado, mas supostamente Moçambique, cuja morte nunca tinha sido
esclarecida (ARAUJO, 2017). Em Moçambique, Ico Costa dirigiu os filmes Libhaketi
(2012), uma coprodução entre Portugal, Moçambique e França, filmado em
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Inhambane e Massavana, e com diálogos em bitonga e português, e Nyo vweta
nafta (2016), curta-metragem produzido com apoio da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, do Fundo de Apoio ao Cinema do Indie Lisboa, da
Universidad del Cine, da Kanema Produções e da Associação Positivo Moçambique,
também filmado em Inhambane (INDIELISBOA, 2017). Boswall, por sua vez, dirigiu
os documentários Batalhas da vida (1998) e From the Ashes (1999), ambos relativos
à guerra civil moçambicana, Dancing on the Edge (2001), que explora as
contradições entre a manutenção de ensinamentos espirituais africanos e a
adaptação à realidade do mundo moderno ocidentalizado no contexto moçambicano,
e Marrabentando (2004), sobre um importante gênero musical moçambicano, a
marrabenta. Norgaard realizou o curta-metragem Lobolo, o preço da noiva, (2010),
que reflete sobre o usual costume do contrato de casamento e a sua influência na
vida das mulheres, de suas famílias e da sociedade em geral (CONVENTS, 2011, p.
512). Já Bárbara Tavares dirigiu o curta-metragem O gigante de papelão em 2010,
sobre o artista plástico Sérgio César (CONVENTS, 2011, p. 635). Finalmente, a
cineasta paulista Tenka Dara produziu o documentário Timbila, dos Chopi para o
mundo, sobre o universo musical do grupo etnolinguístico Chopi, oriundo da zona sul
do país (CONVENTS, 2011, p. 596).
No caso do Brasil, de fato, o interesse pelo continente africano na produção
audiovisual se consolidou ao longo dos primeiros anos do século XXI. Além dos
casos já mencionados, a produtora Cine Internacional iniciou, em 2009, a gravação
de documentários em vários países da África, nomeadamente em Moçambique. A
série Nova África, dirigida pelo jornalista Luiz Carlos Azenha e por Henry Daniel Ajl
propôs-se empreender uma jornada de descoberta, inédita na televisão brasileira,
pelo continente africano, revelando-o em sua diversidade, para além dos tais
estereótipos imperialistas, com uma atenção especial a seus povos e culturas e à
capilaridade de suas relações com o Brasil (CONVENTS, 2011, p. 635). O
documentário consagrado a Moçambique procurou mostrar as transformações
operadas nas famílias rurais do país que, estimuladas pelo desenvolvimento
econômico, precisam mudar para a cidade, levando consigo as suas tradições e
sonhos, no caso, a transferência para a vila de Cateme, em Tete, de cerca de cinco
mil pessoas. Tudo isso porque o seu território tradicional faz parte da zona de

80

exploração de grandes empresas brasileiras no âmbito do novo ciclo do carvão
(CONVENTS, 2011, p. 636).
Em relação à exibição dos filmes produzidos em Moçambique, infelizmente,
estão disponíveis poucas estatísticas referentes ao número de salas comerciais de
cinema, de poltronas, de sessões e bilhetes vendidos nas cidades do país. O que se
sabe é que as produções moçambicanas hoje não dispõem de muitos locais para
serem exibidos comercialmente, portanto, não chegam até seu público primário e,
consequentemente, não geram renda dentro de seu mercado24. Além disso, o setor
audiovisual sofre bastante com a presença maciça e quase indissolúvel da pirataria,
e com o fechamento das salas de cinema de rua. As mais de cem salas de cinema,
que o país já teve, foram aos poucos fechando suas portas, para abrigar igrejas,
lojas comerciais e até edifícios residenciais. Há pouco tempo, apenas quatro salas
de cinema funcionavam regularmente no país, o Cinema Xénon, com 450 lugares,
localizado na Avenida Julius Nyerere; o Gil Vicente, com 800 lugares, localizado na
Avenida Samora Machel; o Cinema Lusomundo25, no Shopping Maputo, localizado
na capital, e o Novocine, com 400 lugares, localizado na cidade da Beira. Outras
duas salas operavam esporadicamente em Maputo, o Cinema Scala, localizado na
Avenida 25 de setembro, de propriedade do cineasta Sol de Carvalho, que
organizava sessões duas vezes por semana, seguidas de debate, e o Cinema
Charlot, localizado na Avenida Eduardo Mondlane, conhecido por sua programação
de filmes indianos. Essa sala de cinema teve sua programação reduzida
drasticamente nos últimos tempos e passou a realizar somente uma sessão semanal
de filme indiano, sendo o restante do tempo ocupado por atividades de uma igreja
evangélica. Entretanto, desde o incêndio que se deflagrou no edifício, em 2013, não
24
Em recente publicação à revista Rebeca (2016), o fotógrafo e documentarista Chico Carneiro,
nascido no Brasil e radicado em Moçambique, registrou em imagens a situação de algumas salas de
cinema de Moçambique na atualidade, como a dos cinemas Três de fevereiro e Vitória, localizados na
cidade de Beira, e atualmente desativados. Como alternativa, o autor menciona a existência de uma
rede de salas de cinema informais, que contam com um leitor de DVD e uma televisão, e oferecem
exibições de filmes piratas a preços baratos (CARNEIRO, 2016, p. 6).
25
Formada em 1953, primeiramente como uma empresa de distribuição de filmes, a
Lusomundo expandiu-se e se diversificou ao longo da década de 1980. Um dos maiores grupos de
comunicação em Portugal formou alianças estratégicas com grupos estrangeiros de distribuição como
a Warner Brothers, a Disney, Revolution Studios, Spyglass, Columbia e UIP (que inclui Universal,
Paramount e MGM-UA), para exibição cinematográfica em Moçambique (POWER, 2004, p. 277).
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se exibiu mais um filme naquele espaço. O Cine Gil Vicente, que nos últimos anos
esteve sob a gestão da Lusomundo, foi cedido pela empresa portuguesa ao
município de Maputo, alegando baixa rentabilidade financeira. O espaço tem sido
ocupado pela Companhia de Teatro Girassol, assim como tem acolhido diferentes
manifestações artísticas (MANJATE; MATUSSE JR., 2017, p. 4). Durante minha
viagem a Maputo, em setembro de 2017, eu visitei três dessas salas: o Scala, o Gil
Vicente e o Lusomundo. As duas primeiras, mais antigas, ainda mantém sua
arquitetura original, relativamente conservada, mas apresentam a necessidade de
pequenos reparos. Não havia uma programação específica de exibição de filmes
durante o período em que estive no país. Em relação à terceira sala, além da boa
infraestrutura, o espaço oferecia uma programação frequente de exibição de filmes,
entretanto, todos norte-americanos.
De acordo com reportagem do jornal Notícias, publicada em 14 de junho de
2017, defronte do Arquivo Histórico da Universidade Eduardo Mondlane, na região
da Baixa de Maputo, existiam mais dois cinemas, o Estúdio 222 e Cinema
Matchedje. O primeiro foi transformado em discoteca e o segundo tornou-se o CineTeatro Gilberto Mendes. No espaço onde estão estas duas antigas salas de cinemas
funcionava também o Cine-Varietá, que esteve aberto até 1967. Atualmente, estas
salas são administradas pela Companhia de Teatro Gungu, que promove todos os
finais de semana peças teatrais desse grupo. A supracitada matéria jornalística
ainda revela o destino de outras salas de cinema, todas localizadas em Maputo: a
sala de cinema São Miguel hoje abriga a Assembleia da República; o Cine Teatro
África, depois de abrigar uma sede da Igreja Universal do Reino de Deus, foi cedido
pelo governo à Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD), passando a ser
denominado Catedral das Artes; o Cinema dos Continuadores, que fica ao lado do
Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, foi adquirido pela Universidade Eduardo
Mondlane, que transformou o espaço em seu centro cultural; os cinemas Olímpia,
localizado junto ao Mercado Xipamanine, e Império, na Avenida de Angola, próximo
ao aeroporto, foram ocupados por moradores em condição de rua e usuários de
entorpecentes; e o Cinema Xénon, que durante anos foi mantido pela Lusomundo,
foi demolido para a construção de um edifício (MANJATE; MATUSSE JR., 2017, p.
1).
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Paralelamente às atividades destas salas comerciais, o INAC estima que
existam outros cinco mil espaços de exibição informal no país (embora somente
quinhentos deles sejam licenciados e efetuem o pagamento da taxa sobre o valor do
ingresso). Em áreas mais carentes, existem as chamadas “casas de filmes”, onde o
proprietário que dispõe de um aparelho de televisão ligado a um aparelho de DVD
promove sessões diárias – de quatro a seis por dia – e cobra ingresso de quem
deseja assistir. A capacidade de cada local deste tipo pode variar de trinta a cem
pessoas. Esta atividade, muitas vezes mantida de forma ilegal e em condições
precárias de funcionamento, tem se tornado a única alternativa para aquelas
pessoas que, em decorrência de suas limitações socioeconômicas, dificilmente
teriam acesso a uma sala de cinema convencional (GOULART, 2010, p. 17). Ou
seja, o que acontece hoje em Moçambique é que não existe um meio termo em
relação às opções de lazer cinematográfico no país. Se, por um lado, as salas de
cinema convencionais têm um custo alto para quem tem um nível socioeconômico
mais baixo, por outro, as “casas de filmes” oferecem ingressos mais acessíveis,
apesar de não oferecem uma boa estrutura para essa atividade.
No intuito de reverter ou amenizar essa situação, alguns projetos foram
lançados no país, em especial em Maputo, nos últimos anos, para atingir um público
de cinema mais vasto, como a Semana do Cinema Africano, o Kugoma – Fórum de
Cinema Moçambique e o INSTIDOC – Ciclo do Documentário Institucional,
realizados no Centro Cultural Franco-Moçambicano, o Cineclube Komba Kanema, e
as mostras de filmes organizadas pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da
Universidade

Eduardo

Mondlane

(FLCS/UEM).

O

Centro

Cultural

Franco-

Moçambicano tem desempenhado um papel importante na difusão de filmes, não só
moçambicanos, mas de outros países africanos, em Moçambique. Em 1999, por
exemplo, foi organizada pela instituição uma mostra de filmes africanos, que exibiu
Jump the gun (1997), de Les Blair, Brenda Fassie not a bad girl (1997), de Chris
Austin, The nativa who caused all the trouble (1989), de Manie van Rensburg, esses
três da África do Sul, e Flame (1996), da cineasta Ingrid Sinclair, do Zimbábue
(CONVENTS, 2011, p. 608). Nos últimos anos, o espaço tem sediado além dos
eventos já citados, atividades referentes ao projeto Museu do Cinema, promovido
pela Associação dos Amigos do Museu, como o Seminário “Os moçambicanos
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perante o cinema e o audiovisual”, entre 26 e 29 de setembro de 2017, da qual tive a
oportunidade de participar. A programação incluiu três aulas sobre a história do
cinema em Moçambique, ministradas pelo historiador belga Guido Convents, autor
do livro que nomeia o evento, apresentação de comunicações de pesquisadores de
diferentes países, como Brasil (sendo eu um deles) e Alemanha, além de
Moçambique, e a exposição “José Cardoso, um espólio”, em homenagem a esse
importante cineasta moçambicano. Participei também, como espectador, da oitava
edição do Kugoma – Fórum de Cinema Moçambique, realizada entre 28 e 30 de
setembro do mesmo ano. O evento exibiu filmes de realizadores oriundos de
Ruanda, Marrocos, Camarões e Quênia, além de uma sessão dedicada aos filmes
premiados no Concurso Curtas PALOP-TL 25 anos: Hora de Bai (Cabo Verde,
2017), de Samira Vera-Cruz; Mina Kiá (São Tomé e Príncipe, 2017), de Kátya
Aragão; Pá Nha Téra (Guiné-Bissau, 2017), de Rui Manuel da Costa; Percursos
(Angola, 2017), de Mauro Pereira; Entre eu e Deus (Moçambique, 2017), de Yara
Costa); e Tara Bandu (Timor-Leste, 2017), de Victor de Sousa. Anteriormente, no
mês de maio, este grupo de jovens cineastas havia participado de uma residência
artística em Maputo, sob a coordenação pedagógica e supervisão dos cineastas
João Ribeiro e Antonio Cabrita, no qual puderam desenvolver os roteiros desses
filmes.
O Cineclube Komba Kanema (expressão que significa “exibir o filme ou
mostrar o cinema”, nas línguas ronga e changana) foi criado em 2007, com o apoio
da Promarte, no intuito não só de exibir filmes moçambicanos, mas também divulgar
esses filmes nos meios audiovisuais, promover a educação cinematográfica, a
exibição de filmes e debates em escolas e associações, e possibilitar o acesso de
moçambicanos à produção de filmes amadores (CONVENTS, 2011, p. 608). Já a
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane
(FLCS/UEM) desde 2010 tem promovido regularmente a exibição de filmes e
estabelecido diálogos com profissionais das distintas áreas do cinema envolvidos na
materialização dos filmes programados, como a “Panorâmica do Cinema
Moçambicano” (2010), que consistiu em sessões de projeção de filmes nacionais,
organizadas pelo Departamento de Comunicação e Imagem da FLCS/UEM, seguida
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de “Arte e Cultura: arte ou cultura?”, em 2011, e do “Ciclo de Cinema Moçambicano”,
em 2012 (DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM – UEM, 2017).
Ainda não há no país uma operação de venda efetiva e expressiva de DVD,
hoje o formato mais flexível, menos oneroso e mais simples de operar, e muitas
vezes o único formato possível para a difusão de filmes em Moçambique, já que
muitos espaços de exibição, incluindo festivais, não têm os equipamentos
necessários para exibir filmes em outros formatos. É possível encontrar DVDs
originais de filmes moçambicanos na sede do INAC, na AMOCINE, e em algumas
lojas comerciais (visitei duas delas em Maputo, uma dentro do Museu de História
Natural, localizado na Travessia do Zambeze, bairro Polana Cimento A, que vende
especialmente livros e filmes, e a outra, na avenida 24 de julho, que vende produtos
variados, como artesanato, roupas, livros e discos. Os preços variam entre duzentos
e novecentos meticais (cerca de dez e cinquenta reais, respectivamente).
A empresa Lusomundo, que dispõe de uma considerável operação de
distribuição de DVD em Portugal, e que tem controlado esse setor em Moçambique,
não tem demonstrado interesse em investir nisso no país, alegando a venda ilegal
como um dos motivos para tal decisão. Entretanto, o preço de um DVD original pode
chegar ao mercado custando em média dez dólares, valor muito alto para a maioria
da população (GOULART, 2010, p. 18). Portanto, a venda de cópias não originais de
DVDs acaba possibilitando um maior acesso aos filmes pela população mais
carente.
2.1 A EXPERIÊNCIA TRANSNACIONAL DO CINEMA MOÇAMBICANO

Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do
antropófago. (Oswald de Andrade, 1970, p. 13)

Após a independência de Moçambique, como dito anteriormente, o cinema foi
rápida e estrategicamente pensado pelo Partido Frelimo como um instrumento de
ruptura com a história oficial escrita e endossada pelos colonizadores e aliados, uma
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instância de legitimação do Estado marxista em construção e, igualmente, como um
instrumento de criação e de consolidação de uma identidade moçambicana,
propagando, em consequência, dentre outros efeitos, a ideia imaginária de nação de
um único povo, no suposto apagamento da diversidade étnica em favor da
representação nacional, como confirma o pesquisador Esmael Alves de Oliveira:

O cinema moçambicano produzido após a independência se
constituiu, portanto, como uma ferramenta importante no processo de
construção de uma imagem nacional. Se antes da independência
houve produções e iniciativas externas (é o caso dos
filmes/produções
estrangeiras),
no
pós-independência
a
preocupação com uma imagem a partir de “dentro” se tornou o foco
da iniciativa política da Frente de Libertação Moçambicana (Frelimo).
Ainda que sendo utilizada para satisfazer as intenções ideológicas do
Estado, as ações do governo se mostravam como sendo de suma
importância, à medida que se constituía como uma tentativa de
ruptura com as imagens coloniais. Tratava-se naquele momento de
assumir a imagem do país recém-independente e de criar imagens
outras que não mais aquelas produzidas por um “olhar externo” e
colonizador (OLIVEIRA, 2016, p. 78).

Assim, nesse mesmo ano, algumas atividades foram realizadas, a fim de
estabelecer os objetivos e as ações do partido para o cinema. Entre 16 e 30 de
novembro, por exemplo, organizou-se a primeira Conferência Nacional do
Departamento de Informação e Propaganda da Frelimo, em Macomia. Através dela
foram definidas as prioridades nos campos da produção e da distribuição
cinematográficas: no primeiro, produção de filmes sobre a luta armada, o
colonialismo e as fases da revolução no novo país; no segundo, a nacionalização de
todos os canais de distribuição26, o estabelecimento de uma comissão de exame e
classificação dos espetáculos, para controlar a exibição de filmes e definir critérios

26
A nacionalização das salas de cinema em Moçambique envolveu, inclusive, a mudança dos
nomes desses espaços: o Cinema San Miguel, localizado em Maputo, passou a ser denominado
Cine-teatro Primeiro de Maio; o Cinema Manuel Rodrigues, em Inhambane, recebeu o novo nome de
Cine-teatro Tofo; o Cinema Almeida Garret, em Nampula, passou a se chamar Cinema Nampulense,
etc. (POWER, 2004, p. 273).
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mais rigorosos para a classificação desses filmes, e “a construção de sistemas de
distribuição que levariam o cinema a todos os moçambicanos, enfatizando a
importância dos cinemas móveis para a educação nos vilarejos” (GRAY, 2016, p. 5152). Além disso, ainda em relação à distribuição, foi proposto o estabelecimento de
circuitos de cinema com outros países socialistas, no intuito de “combater as
estruturas neocoloniais da indústria capitalista de cinema do Ocidente e dar acesso
aos moçambicanos a filmes que abordam a luta de outros povos contra a opressão e
exploração, filmes de natureza política, educacional e informativa” (GRAY, 2016, p.
51-52).
Dessa forma, além de investir na produção, o governo moçambicano passou
a priorizar a promoção do cinema, inclusive, nacionalizando ou controlando o circuito
de importação e distribuição dos filmes e programas audiovisuais, para,
posteriormente, organizar o seu próprio mercado audiovisual assegurando, assim,
um autofinanciamento das produções locais. Essa diferenciada concepção de
cinema visou outro público-alvo, não mais a burguesia colonial estrangeira; a
intenção era, a partir de isso fazer cinema para o povo moçambicano, em sua
maioria constituída por camponeses não alfabetizados na língua portuguesa. Assim,
investiu-se também na outra ponta do processo de comunicação, que é o receptor,
propiciando para esse público o primeiro contato com as imagens, em um país com
grande diversidade linguística. Os filmes produzidos pelo INC foram projetados em
todo o país, seja através de salas permanentes, seja através do Cinema Móvel,
sistema composto por trinta e cinco carros oferecidos pela União Soviética,
equipados para projeções itinerantes, principalmente para atender as áreas rurais
mais remotas, para onde o material de projeção e as bobinas eram transportados
(CABAÇO, 2005, p. 15-16).
A constituição e relevância de um cinema nacional, do cinema moçambicano,
foram e ainda vem sendo defendida por diferentes políticos, cineastas, artistas,
teóricos e críticos de cinema. Para Mahomed Bamba (2010, p. 279), as imagens nos
filmes em torno das quais se forjam identidades comuns em um país, contribuindo
consequentemente para uma homogeneização interna das consciências, vêm na
contramão do processo de “uniformização cultural imposta de fora pela globalização
e pela americanização da cultura” (BAMBA, 2010, p. 279). Nesse sentido, de acordo
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com Fernando Mascarello, cinemas nacionais, como o moçambicano, marcados pela
“nacionalização das indústrias e pela vinculação da imagem fílmica à forte marca
identitária das línguas nacionais” (MASCARELLO, 2008, p. 41), apareceram como
ferramentas importantes na luta “para preservar a diversidade cultural no mundo
globalizado, definido pelo predomínio cinematográfico quase generalizado de
Hollywood” (MASCARELLO, 2008, p. 45). Essa tendência que, segundo o autor,
sedimentou-se a partir da década de 1940, amadureceu ainda mais nos anos 1960,
ao associar Estado-nação, cinema e processos revolucionários, sobretudo nos
países latino-americanos, entre outros que integravam o chamado Terceiro
Cinema27

(MASCARELLO,

2008,

p.

41).

Recentemente,

as

discussões

contemporâneas sobre o conceito de cinema nacional estão invariavelmente ligadas
ao conflito entre “a promoção e a proteção de práticas locais que personificam a
especificidade cultural de um Estado-nação e a realidade ostensiva de um mercado
consumidor que favorece a gigantesca Hollywood no mundo todo” (ORTEGA, 2010,
p. 76). A defesa feroz dos países europeus ocidentais (liderados pela França) para
excluir setores audiovisuais do tratado do General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), em 1993, e a reivindicação dos Estados Unidos por sua inclusão nesse
acordo, revelam não somente o entendimento diferenciado de cinema como cultura
ou comércio respectivamente, mas também o papel central dos Estados-nações na
era atual e sua mudança de posicionamento estratégico como estruturas operantes
que são, ao mesmo tempo, inclusivas e exclusivas (ORTEGA, 2010, p. 76).
Contudo,

na

verificação

da

representatividade

cinematográfica

de

Moçambique ilustrada na ideia de cinema nacional, em nome de uma “pseudounivocidade” (DIONÍSIO, 2013, p. 15), também se constatou que a maior parte das
produções fílmicas que compõem o chamado “cinema moçambicano” é atribuída a
homens brancos, nativos e estrangeiros. Apesar de o país ser majoritariamente
constituído por uma população negra, são pouquíssimos cineastas negros(as) que
27
Para Guy Hennebelle (1978, p. 205), o “Terceiro Cinema” reconhece a luta anti-imperialista
dos povos do “Terceiro Mundo” e seus equivalentes nas metrópoles imperialistas como o eixo da
revolução mundial, que também é a maior manifestação cultural, científica e artística daquela época.
O “Terceiro Cinema” distingue-se do cinema hollywoodiano “pela recusa de falsificar a realidade e
pela rejeição de um arsenal de receitas baseadas numa espetacularização ruidosa” (HENNEBELLE,
1978, p. 206-207).
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conseguiram até hoje algum tipo de visibilidade e reconhecimento. O número de
mulheres cineastas no país é insignificante, se comparado com o dos homens. O
próprio Licínio Azevedo é exemplo desse sujeito privilegiado, por ser homem,
branco, de classe média e jornalista (a profissão também o coloca nesse lugar de
prestígio, de instrução e de intelectualidade) e no caso dele ainda, estrangeiro
(mesmo que naturalizado moçambicano). Outros aspectos também podem ser
levados em consideração, como o uso da língua: a maioria dos filmes é narrada e/ou
tem diálogos apenas em português (a língua do colonizador, ainda que apropriada
pelo moçambicano e africanizada) em um país de expressiva diversidade linguística.
Isso mostra que a ideia de cinema nacional que também se efetivou em
Moçambique agrega uma série de silenciamentos e negações. Além disso, no caso
de Moçambique, o cinema nacional constituiu-se de variados registros das imagens
de um país em construção, produzidos por diferentes profissionais, de distintas
nacionalidades, estilos equipamentos e propósitos. Se, em um primeiro momento, as
imagens produzidas no país tiveram um papel de propaganda revolucionária, seja
durante a luta armada pela libertação, seja na euforia dos primeiros anos de
independência, com a criação do primeiro Instituto Nacional de Cinema (INC), em
1976, os cineastas moçambicanos, auxiliados por estrangeiros, começaram a formar
suas primeiras equipes técnicas e o país passou a viver um clima efervescente na
produção audiovisual (JORNAL DA JORNADA, 2004, p. 11).
Nesse sentido, diversos teóricos compartilham a ideia de que a história do
cinema também se confunde com processos globais que culminaram em
postulações em torno do chamado cinema transnacional, ou seja, cinemas que
atravessam diferentes países e culturas e vão dos limites tanto de marcas – e
fronteiras – nacionais quanto de configurações continentais (LOPES, 2010, p. 94). O
crítico Vicente Ortega (2010, p. 77) reitera o pensamento de Lopes e acrescenta que
o cinema sempre possibilitou uma prática transnacional, na qual artistas, artesãos,
modelos econômicos, redes de distribuição e exibição e agentes culturais têm
costumeiramente cruzado fronteiras e interagido uns com os outros, moldando a
história do cinema mundial como um processo contínuo de “transfertilização
transterritorial” (ORTEGA, 2010, p. 77). Para os pesquisadores Elizabeth Ezra e
Terry Rowden (2006), o cinema transnacional “surge nos interstícios entre o local e o
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global”, isto é, devido à intimidade e à dinâmica comunal em que os filmes são
geralmente experimentados, o cinema tem uma capacidade singular para promover
vínculos de reconhecimento entre diferentes grupos. Esses laços, no entanto, não
devem ser confundidos “com a falsa unidade imposta por discursos que agrupam
todos os lugares de identidade local em oposição a uma força global nebulosamente
desindividualizadora” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 4). Assim, o transnacional
transcende ao mesmo tempo o nacional e o pressupõe, isto é,

para o transnacionalismo, seu outro nacionalista não é um inimigo
blindado com quem deve se envolver em uma batalha sombria até a
morte, nem uma relíquia detalhada cujas posturas desatualizadas só
podem ser desprezadas. Do ponto de vista transnacional, o
nacionalismo é, em vez disso, um parceiro dialógico acentuado cuja
voz muitas vezes parece ser cada vez mais forte no momento em
que sua substância está desaparecendo. Como pós-modernismo e
pós-estruturalismo, outros discursos que complicaram a noção de
representação não mediada, o transnacionalismo converte a
heterogeneidade em seu quadro semântico básico. Este
reconhecimento da natureza essencialmente imaginária de qualquer
noção de pureza cultural não é, no entanto, unilateral e sem
problemas (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 4).

Além disso, para Ezra e Rowden, o cinema transnacional como uma categoria

ultrapassa os discursos excepcionalmente excepcionais do “Terceiro
Mundo” e a noção de “Terceiro Cinema”, que se tornaram cada vez
mais problemáticas em um mundo já não marcado pelas fortes
divisões entre o comunismo, o capitalismo e o resto. O “Terceiro
Cinema”, inicialmente um lugar de resistência discursiva ao
imperialismo cultural, logo se tornou equiparado a todo o cinema
realizado no “Terceiro Mundo”, embora essa confusão tenha sido
rapidamente complicada pela presença de forças neocoloniais no
mundo pós-colonial e pelo fato que muitos cineastas do “Terceiro
Mundo” foram treinados no Ocidente. Devido às identidades híbridas
e cosmopolitas de tantos cineastas temporários, pode-se argumentar
que as oposições binárias e as relações terciárias perderam até
mesmo seu valor heurístico no sistema-mundo complexamente
interconectado com o qual mesmo os mais marginalizados devem
agora lutar (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 4).
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Como afirma Cléber Eduardo (2008, p. 193), a experiência transnacional do
cinema, começou a ocorrer, em diferentes lugares do mundo, já nas primeiras
décadas do século XX, variando, segundo o autor, de acordo com o contexto
histórico de cada local. Para Eduardo, dois fatores contribuíram singularmente para
desencadear este fenômeno no período inicial, sobretudo na rota Europa-Estados
Unidos: primeiro, o fato de estúdios norte-americanos pretenderem tirar das
empresas concorrentes de países da Europa seus principais talentos e explorar as
habilidades desses realizadores estrangeiros “para ampliar o poder de fogo de
artilharia de Hollywood”, a partir da década de 1920; segundo, a ascensão do
nazismo e a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1930 e 1940, que gerou diversos
fluxos migratórios de artistas e profissionais da área (EDUARDO, 2008, p. 193).
Ainda em relação ao primeiro, vale ressaltar que a circulação diversificada de
profissionais do cinema através de territórios nacionais do hemisfério norte definiu
um dos processos através dos quais os estúdios de Hollywood incorporaram – e
ainda hoje incorporam – diretores bem-sucedidos de diferentes lugares ao seu
mecanismo ideológico, econômico e estético dominante, na tentativa de ampliar o
escopo de seus produtos e, simultaneamente, enfraquecer a possibilidade de outras
indústrias nacionais adversárias constituídas por filmes produzidos no exterior. O
próprio desejo do cineasta em explorar diferentes projetos de cinema, as mudanças
na legislação cultural de um determinado território geopolítico, o funcionamento de
redes independentes de distribuição de filmes, a especificidade de mídia através das
quais objetos fílmicos circulam, entre outros fatores (ORTEGA, 2010), também pode
ser incluído como fator determinante.
Hoje, como ressalta Fernando Luís Machado (1999), a própria lógica de
globalização das relações econômicas, sociais e culturais favorece este tipo de
“geografia não nacional das grandes migrações internacionais”, ou seja,

não são só os países que podem ocupar lugares mais centrais ou
mais periféricos em uma economia globalizada. Se virtualmente
nenhuma região do mundo escapa aos efeitos da globalização, já o
seu grau de protagonismo nesse processo é muito desigual. Dentro
do mesmo país, pode haver regiões ou grandes cidades com
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vínculos diretos a essa rede global e outras mais estritamente
inseridas no âmbito nacional (MACHADO, 1999, p. 51).

Para Ortega (2010), uma abordagem transnacional para o cinema não
necessariamente

segue um modelo crítico que tenta simplesmente identificar o
transnacional dentro de um campo nacional específico delimitado por
fronteiras territoriais. Mesmo que estudiosos tenham realmente
produzido esforços notáveis acompanhando essa abordagem, ao
seguir a dimensão transnacional intrínseca do conceito de cinema
nacional em termos econômicos quanto estéticos, a estrutura que
proponho enfatiza, em vez disso, o caráter relacional do cinemático e
sua capacidade de criar pontes representacionais, ideológicas e
sociais entre diferentes formações socioculturais, entre nações. Este
modus operandi crítico toma como seu ponto de partida o
reconhecimento de que o cinemático nacional é uma categoria
flutuante que continuamente circula em uma variedade de campos
transterritoriais culturais, sujeitos a redefinições à medida que forças
sociais, ideológicas e econômicas concorrentes tentam reconfigurálo, seguindo pautas distintas (ORTEGA, 2010, p. 89).

Além disso, o projeto de cinema transnacional, no campo da análise fílmica,
visa rejeitar

zonas de conforto e procura desemaranhar as maneiras não
programáticas através das quais a criação cinematográfica
contemporânea opera. Primeiramente, ele está aberto para identificar
novos modos nos quais os diretores de diferentes regiões do mundo
podem estabelecer vetores de interação entre eles quando se trata
de estética e como estas escolhas estilísticas são informadas pelo
amplo cenário sociocultural e econômico no qual os filmes são
produzidos e consumidos. Em segundo lugar, avalia os canais que
possibilitam a interação transterritorial entre filmes (ORTEGA, 2010,
p. 80).

Entretanto, Ortega reconhece que é preciso levar em consideração o papel
dos diferentes Estados-nações em financiar ou capacitar práticas de criação
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cinematográfica, como também não negligenciar as especificidades culturais de
cada lugar. Por sua vez, para Elizabeth Ezra e Terry Rowden (2006):

o espaço da transnacional não é anarquicamente livre para todos,
em que os assuntos pós-coloniais bem-aventurados revelam-se em
estados de ahistoricidade ludicamente mistificados. A força contínua
do nacionalismo, especialmente o nacionalismo fundamentado nas
culturas religiosas, deve ser reconhecido como um componente de
construção emocional das construções das narrativas de identidade
cultural que as pessoas em todos os níveis da sociedade usam para
manter um senso estável de si (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 4).

No caso de Moçambique, com a crise econômica desencadeada pela guerra
civil, as mudanças no governo moçambicano, após a morte de Samora Machel, e a
abertura econômica ao capitalismo, entretanto, o Estado deixou de investir no
cinema nacional, abrindo mão do controle da produção, da distribuição e exibição de
filmes e favorecendo cada vez os investimentos estrangeiros no cinema entre as
décadas de 1980 e 1990. Nesse sentido, a utilização da categoria “cinema
moçambicano”, que, como já foi assinalado tem relevância no seu uso, só faz
sentido, na minha concepção, se destacar não só o cinema que é produzido por
cineastas moçambicanos de nascimento, e, sim, que não ignore as diferentes
inscrições identitárias, a exemplo de procedência de cada cineasta que atuou ou
atua ainda em Moçambique, e tendo em vista as múltiplas relações estabelecidas
com o país, mediante outras experiências cinematográficas nacionais, o que está
associado às temáticas de suas produções, assim como às dimensões estéticas e
criativas. Para José de Sousa Miguel Lopes (2016), a expressão “cinema
moçambicano” pode ser empregada “com a condição de que seja compreendida de
forma plural” (LOPES, 2016, p. 4) e deve levar em consideração não apenas a
existência de filmes feitos em Moçambique a partir de uma perspectiva africana, mas
também a criação de possibilidades imaginativas que vão além do que está dado.
Lopes na sua afirmação não deixa muito nítido a que se refere quando fala em
“perspectiva africana”. Na minha interpretação, o que defendo é que existem filmes
moçambicanos, produzidos em Moçambique, que exploram questões, temáticas e
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contextos moçambicanos, mesmo dirigidos por cineastas estrangeiros, ou seja, a
nacionalidade desses profissionais do audiovisual não entra em jogo nessa
discussão, ou, pelo menos, não interfira essencialmente na sua inclusão.

2.1.1 Produção, circulação e recepção de filmes moçambicanos: estratégias
transnacionais

Em relação à produção cinematográfica em Moçambique, viu-se que algumas
das primeiras iniciativas foram desenvolvidas por cineastas portugueses, com capital
estrangeiro, como a produção de jornais de atualidades, a partir dos anos 1950, que
cobriam os eventos nacionais de política significantes para o desenvolvimento do
poder colonial, e eram financiados principalmente pelo governo português (POWER,
2004, p. 266). Como uma produção fílmica requer, muitas vezes, grande capital
financeiro algumas parceiras entre diferentes países foram estabelecidas, ainda
nesse período, no intuito de amortizar os custos, como o filme Knock-out (1968),
dirigido por Vic (Viriato) Barreto, resultado de uma parceira entre Portugal e África do
Sul, e Eusébio, a Pantera Negra (1974), de Juan de Orduña, co-produzido por
Portugal e Espanha. Nos primeiros anos após a independência de Moçambique, a
produção de filmes, financiada em sua maioria pelo governo moçambicano, também
se deu através de acordos com outros países, como Do Rovuma ao Maputo (1976),
dirigido pelo jugoslavo Dragutin Popovic, decorrente da parceria entre Moçambique
e Jugoslávia (MATOS-CRUZ, 1999, p. 39-40).
Na década de 1980, o INC aliou-se à produtora portuguesa Filmform para a
realização do filme Música, Moçambique! (1981), dirigido por José Fonseca e Costa,
documentário sobre o primeiro Festival da Canção e da Música Tradicional de
Moçambique, realizado na cidade de Maputo entre 28 de dezembro de 1980 e 6 de
janeiro de 1981. A primeira coprodução entre Moçambique e Angola, segundo José
Mena Abrantes (2015, p. 25), foi o filme Pamberi ne Zimbabwe (1981), parceria do
angolano Carlos Henriques com o moçambicano João Costa, que documenta o
processo de independência do Zimbábue. Moçambique também estabeleceu com o

94

Zimbábue um acordo de cooperação na área da comunicação audiovisual, nesse
período, que visava, inclusive, estratégias de divulgação de filmes. O acordo
resultou na exibição, através do cinema móvel, de filmes sobre a realidade política
dos dois países e sobre problemas de saúde e de agricultura, para quarenta mil
habitantes das zonas rurais fronteiriças de ambos os países, entre maio e agosto de
1981 (CONVENTS, 2011, p. 423). Ainda na mesma década, o INC e o Instituto
Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) formalizaram um acordo de
cooperação de três anos, em junho de 1988, que previa a coprodução de projetos de
cinema, como a produção de documentários e filmes sobre a vida dos estudantes
moçambicanos em Cuba, troca de filmes para serem exibidos em determinadas
ocasiões, como festivais, promoção de filmes dos dois países e formação na área de
som e pós-produção. Entre 25 e 31 de outubro de 1988 foi promovido, no âmbito
deste acordo, a primeira semana de cinema em homenagem à cultura cubana, na
cidade de Maputo, com a exibição de filmes cubanos e participação de
representantes do cinema de Cuba (CONVENTS, 2011, p. 490).
Na virada dos anos 1980 para os 1990, passou a ser uma tendência o
processo de internacionalização do cinema, estendendo-se para os anos 2000.
No caso de Moçambique, o aumento no número de coproduções resultante da falta
de políticas de investimento por parte dos governos locais, foi um fator determinante
nesse processo de transnacionalização do cinema moçambicano, desde então. Na
década de 1990, por exemplo, Moçambique coproduziu, em parceria com Portugal e
Suécia, o filme Comédia infantil (1997), dirigido pela cineasta sueco-portuguesa
Solveig Nordlund (MATOS-CRUZ, 1999, p. 41). Esse processo, inclusive, tem sido
uma característica marcante em diferentes cinematografias contemporâneas
realizadas principalmente na América Latina e na África. No continente africano, por
exemplo, as coproduções cinematográficas envolvendo dois, três, ou mais países,
são usualmente recorrentes, e, na maioria das vezes, envolvem um parceiro
europeu28. Diante da grande frequência desses acordos, certamente tal modelo

28
O Fonds Sud, por exemplo, é um mecanismo que faz parte da política de cooperação
internacional da França com o resto do mundo. Esse fundo gerencia iniciativas e projetos de
coprodução com a maioria dos países latino-americanos e asiáticos, e financia integralmente projetos
de filmes africanos (CONVENTS, 2011).
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continuará sendo utilizado em longo prazo (DENNISON, 2013, p. 61). Além disso, a
partir dos anos 2000, a estabilidade política de Moçambique também abriu
gradualmente caminho à filmagem de produções cinematográficas internacionais
no país, como as superproduções norte-americanas Lumumba (2000), de Raoul
Peck, Ali (2001), de Michael Mann, A intérprete (2005), de Sydney Pollack, Em
nome da honra (2006), de Phillip Noyce, e Diamante de sangue (2006), de
Edward Zwick (CONVENTS, 2011). O longa-metragem de ficção A república di
mininus (2012), do cineasta bissau-guineense Flora Gomes, também foi gravado
nas ruas de Maputo nesse período.
Fundamental ressaltar que após os processos de descolonização das suas
antigas colônias em África, Portugal passou a investir, através do cinema, no intuito
de estabelecer um movimento de regresso ao continente com um projeto de
internacionalização cinematográfica e estreitar relações com estes países africanos,
assim como com o Brasil. Uma das grandes apostas da política cinematográfica
portuguesa nos últimos anos têm sido justamente o apoio à produção de filmes em
regime de coprodução com essas nações. A assinatura de acordos bilaterais entre
Portugal e suas ex-colônias, visando a ampliação e consolidação dessa estratégia,
por sua vez, desenvolveu-se ao longo da década de 1980: em 1981, por exemplo,
Portugal e Brasil assinaram um acordo (decreto n. 48/81, de 21 de abril), só
ratificado pelo Brasil em 1985; em 1989, foi a vez do acordo bilateral com Cabo
Verde (decreto n. 33/89, de 10 de agosto); com Moçambique, foi assinado em 1990
(decreto n. 52/90, de 11 de dezembro); em 1992, foi assinado um acordo de
colaboração com Angola (decreto n. 12/92, de 20 de fevereiro) e, em 1994, foi a vez
de São Tomé e Príncipe (decreto n. 17/94, de 17 de junho). Atualmente, em matéria
de cooperação cinematográfica, Portugal mantém ativos apenas acordos bilaterais
com Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique (CUNHA, 2013, p. 75).
Em termos gerais, com exceção do firmado com o Brasil, esses acordos
bilaterais apenas visam equiparar, sobretudo em termos fiscais, os filmes produzidos
em regime de coprodução entre esses países à categoria de filme nacional e, assim,
obter todas as vantagens previstas por lei. Com a fundação da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 1996, o desejo de cumprir o objetivo de
cooperação na cultura e materialização de projetos de promoção e difusão da língua
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portuguesa, fez com que ela passasse a apoiar e patrocinar diversas iniciativas de
divulgação da cultura cinematográfica, como organização de festivais e mostras de
cinemas, financiamento de prêmios de incentivo, concursos de filmes, entre outras.
Através do apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), Portugal
prevê, nos concursos públicos de apoio à produção cinematográfica, um espaço
específico para coproduções com os países africanos de língua oficial portuguesa e
para coproduções luso-brasileiras, atribuindo anualmente cerca de 10% de seu
orçamento total de produção a projetos que se integrem no âmbito desses
programas de incentivo. Esse programa entrou em vigor em 2001, mas desde o
início da década de 1990 tem apoiado outros projetos de cineastas desses espaços.
Nele são elegíveis os projetos de coprodução internacional de longas-metragens de
ficção e de documentários – a produção de curtas-metragens passou a fazer parte
do concurso em 2011 – que garantam a participação de, pelo menos, um produtor
português e um produtor de um país de língua oficial portuguesa, um realizador de
país de língua oficial portuguesa e que a versão original seja em língua portuguesa.
De 1991 a 2014, cineastas como Zezé Gamboa, Orlando Fortunato e Maria
Esperança Pascoal, de Angola; Flora Gomes e Sana Na N’Hada, da Guiné Bissau;
Fernando D’Almeida e Silva, Sol de Carvalho, João Ribeiro e Licínio Azevedo, de
Moçambique, entre outros, tiveram seus filmes apoiados pelo programa. Licínio
Azevedo, por exemplo, foi contemplado em 2008 com recursos para a realização do
filme Virgem Margarida, no valor de 250 mil euros (CUNHA, 2013, p. 76). Ele afirma,
em entrevista às pesquisadoras Ana Pereira e Rosa Cabecinhas (2016), que, à
medida que seus filmes começaram a ficar mais conhecidos, foi encontrando mais
facilidades para ter seus projetos aprovados em concursos:

Como os documentários foram bastante difundidos, ficou mais fácil
eu começar a concorrer a fundos para ficção, basicamente a
vantagem é essa; é que eu faço documentários e também faço filmes
institucionais, mais uma base de sobrevivência. Eu gosto muito de
fazer filmes educativos, então no país se consegue financiamento,
pequenos financiamentos, para filmes de ONG. O IBIS por exemplo,
da Holanda, tem projetos de educação no norte do país, alguns em
escolas, no interior, em vilas, em aldeias. Para eles fiz A Malária, um
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filme educativo que eu fiz sobre a doença. Com filmes como esse é
possível garantir a sobrevivência durante o ano e dá tempo de
procurar financiamentos demorados que são os dos filmes de ficção.
(...). Estranhamente, nesse momento para mim é mais fácil conseguir
financiamentos internacionais para ficção do que para documentário.
De repente, não sei porquê, o documentário ficou bastante difícil,
porque antes era a BBC, a ZDF, a Chanel 4 que financiavam, e
esses três canais te televisão mudaram suas linhas editoriais. Já não
têm aquelas séries de televisão dos anos 1990 dedicadas aos países
do Sul. Eles faziam muitos concursos entre os países ou só na
África, ou na África, na América Latina e na Ásia. Isso desapareceu
nas televisões (PEREIRA; CABECINHAS, 2016, p. 1031-1032).

Se, por um lado, os convênios e as disposições legais reconhecem que os
filmes produzidos em países com protocolos assinados devem ter as mesmas
vantagens que um filme nacional, por outro, levando-se em consideração a
distribuição e recepção desses filmes, a situação é bem diferente, de acordo com os
dados apresentados por Paulo Cunha (2013, p. 84-86), que analisa, através de
tabelas, as obras fílmicas identificadas no mercado comercial europeu e a presença
nos principais festivais de cinema internacionais. A partir desses dados, fica evidente
a dificuldade de penetração de filmes estrangeiros nos mercados de outros países, a
despeito, inclusive, da utilização de uma mesma língua.
Diversos teóricos também têm analisado outros problemas referentes às
estratégias de coprodução, como as obrigações colocadas por certos acordos e
instituições de financiamento em, por exemplo, selecionar e incluir no elenco de
filmes atores de certas nacionalidades, filmar em determinados locais, de escolher
“roteiros transnacionais”, cujos temas recorrentes sejam migração e travessia de
fronteiras, ou de até mesmo produzir filmes destinados a “públicos transnacionais”
(DENNISON, 2013, p. 61). Em um estudo recente sobre coproduções entre Portugal
e países africanos de língua oficial portuguesa, realizadas entre os anos 1988 e
2010, a pesquisadora Carolin Overhoff Ferreira (2014, p. 113) observou que todos
os filmes analisados por ela exploravam especificidades históricas e culturais
africanas e boa parte foi dirigida por cineastas africanos. Entretanto, ela acredita que
o interesse de Portugal, entre outros países europeus, em cofinanciar filmes com
países africanos nunca é desinteressado, já que essas parcerias garantem, por
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exemplo, trabalho e emprego a produtoras, laboratórios, técnicos e diretores
estrangeiros. Além disso, oferecem uma oportunidade de melhorar a imagem do excolonizador, promovendo de forma paternalista uma produção africana e/ou um
diretor africano.
O cineasta e crítico de cinema maliano Manthia Diawara (2007, p. 67)
também alerta que muitos filmes produzidos na África através de acordos de
coprodução insistem em retratar situações trágicas do continente, colocando em
cena temas que configuram uma visão “afropessimista”29: crianças famintas,
disseminação de doenças como a AIDS/SIDA, desvalorização econômica, mutilação
genital feminina e outras formas de opressão à mulher, corrupção e alienação dos
africanos das suas próprias tradições, racismo e danos ao meio ambiente, entre
outros. Além dos assuntos, Diawara

também

ressalta que

a linguagem

cinematográfica comumente utilizada nessas produções não representa um avanço
para o desenvolvimento de linguagens propriamente africanas (DIAWARA, 2007, p.
67). Significativamente, a maioria dos assim chamados filmes são meramente
reportagens televisivas que lidam com assuntos que exigem apenas a exposição
pública. São filmes problematizantes porque costumam tratar os africanos como
objetos “sobre os quais o diretor fala, e não como sujeitos que possuem desejos,
indiferentemente de suas condições sociais, pois possuem pouca compreensão ou
desejo de conhecer as necessidades das pessoas” (DIAWARA, 2007, p. 67). Por
fim, as estratégias de coprodução também podem interferir no justo reconhecimento
da nacionalidade dos filmes. Em muitos casos, utiliza-se a nacionalidade do diretor,
que não é o critério mais confiável para a classificação da nacionalidade de um filme
ou a do principal país financiador, normalmente um país europeu, que acaba
anulando a dos outros países e actantes envolvidos na produção do filme.

29
Designação utilizada por diferentes pesquisadores, políticos e artistas, que se refere a uma
ideia, herdeira do paternalismo eurocêntrico, de que o estado de calamidade em África é inerente ao
próprio continente. Para o professor e economista angolano Adelino Torres (apud QUEIROZ, 2007, p.
23), o termo afropessimismo diz respeito a considerações teóricas que teriam sido originalmente
traçadas no final do século XX por alguns intelectuais franceses ligados ao jornal Le Monde
Diplomatique. Buscando identificar as causas do subdesenvolvimento em África, estes estudiosos
defendiam que a raiz do problema reside em uma suposta condição de barbárie que seria intrínseca
às sociedades do continente (QUEIROZ, 2007, p. 23).
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Assim como Diawara, outros autores defendem que os efeitos dessas formas
de ajuda aos cinemas africanos podem ser mais nefastos do que benéficos. O
escritor e cineasta queniano Ngugi wa Thiong’o equipara a “descolonização da
mente” à descolonização dos recursos que permitam a produção de filmes feitos por
africanos sobre condições africanas (THIONG'O, 2007, p. 21). O autor acredita que
só é possível falar em cinemas africanos, quando houver recursos locais suficientes
para a produção, distribuição e acesso aos públicos africanos dessas produções.
Cabe aos cineastas, “enquanto agentes de transformação social”, através do uso
das tecnologias, prestarem esse serviço aos públicos e às sociedades, isto é,
estabelecer uma relação entre “a descolonização da mente e a posse da tecnologia
do cinema” (THIONG'O, 2007, p. 21), e ampliar a aproximação dos filmes africanos
de seus públicos.
Licínio Azevedo, apesar de reconhecer o peso da agenda internacional no
financiamento dos filmes, por sua vez, rejeita categoricamente a ideia de
neocolonialismo por parte dos países financiadores europeus. Para ele (2016, p.
1309), muitos filmes africanos financiados pela França, sobretudo entre as décadas
de 1960 e 1980, tinham objetivos neocoloniais evidentes, mas que ao mesmo tempo
deram um grande impulso para a cinematografia desses países. Por isso, ameniza a
discussão, achando um exagero o fato de alguns autores falarem em
neocolonialismo através do financiamento de filmes e em financiadores que estão
muito mais preocupados com os públicos e os mercados europeus do que com as
necessidades dos públicos e dos autores africanos. Ele, que se beneficiou de muitos
desses financiamentos para produzir alguns de seus documentários, assegura que
tem independência total durante todo o processo de produção de seus filmes
quando recebe dinheiro de organizações não governamentais, entre outras
instituições, desde a escolha dos temas à direção e montagem, isto é, “não sofre
nenhuma influência ou censura”, segundo ele, há apenas relações normais de
produção:

Se fosse em Hollywood sim, se você vai trabalhar para Hollywood
quem manda no filme é o produtor. Ele demite o realizador, demite o
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montador, troca o argumentista, troca o ator, põe a amante dele para
fazer o papel. Aqui a relação é diferente, resulta de uma dificuldade
comum, criando alianças (PEREIRA; CABECINHAS, 2016, p. 10311032).

Por sua vez, o cineasta moçambicano Sol de Carvalho, em um
posicionamento divergente ao de Azevedo, acredita que o chamado “cinema de
encomenda” pode trazer

consigo a arrogância do interlocutor que, por ser o portador do
dinheiro, se arroga no direito de saber como fazer o filme. Esse tem
sido um dos maiores cancros dum cinema que se pretende
pedagógico, educativo, etc. Mas, que, na verdade, não é mais do que
um palco, onde meninos e meninas estúpidos, atrás da mentira, da
ajuda aos pobrezinhos, dizem às pessoas pobres como se devem
comportar. E todas elas têm o desejo secreto de dizer, no seu círculo
de amigos, que foram elas que dirigiram aqueles filmes. E, apesar do
meu ódio a esses burguesinhos de pacotilha armados em artistas,
acho fundamental que a indústria dos países pobres consiga dialogar
com algumas organizações e seus líderes para, em vez de se
tentarem substituir aos técnicos e artistas, aceitarem um espaço de
diálogo construtivo, em que ambas as partes saem a ganhar. É uma
luta titânica, porque esse setor financia grande parte do nosso
cinema, mas por vezes não deixa de ser desesperante. E a minha
experiência mostra que o pior destes setores é precisamente o do
HIV. Já tive uma encomenda de filmes de ficção em que a expert
dirigia filmes sobre o combate ao HIV-SIDA, a partir do Peru, duma
organização que enviou outro expert de Nova York para decidir como
os atores deveriam estar vestidos. Tudo num filme feito por técnicos
moçambicanos com larguíssima experiência de trabalho nesta área.
E mesmo de discussão dos filmes sobre essa matéria com as
comunidades. Enfim, a iniciativa presidencial americana contra a
SIDA encobriu alguns dos maiores crimes educacionais que se
fizeram em África. É uma história que ainda está por se contar
(MIRANDA, 2015, p. 7).

Ele também afirma que seria interessante verificar que se criou um certo estilo
de fazer cinema em África, justamente pelo fato de muitos desses filmes africanos
obterem financiamento na Europa, a ponto de atender exigências:
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Os griôs eram quase obrigatórios nos filmes e a paisagem do campo
e da aldeia também (…). Mais recentemente, foi a emigração que se
tornou moda. Ou seja, os financiamentos determinam as escolhas
dos temas e dos modelos como os filmes devem ser produzidos e
isso leva a uma estética que só algumas vezes é rompida em África
(MIRANDA, 2015, p. 21).

A escolha da língua, que gerou intensos debates entre escritores africanos
acerca da produção e circulação das literaturas africanas principalmente nas
décadas de 1960 e 198030, por exemplo, também tem se refletido no processo de
produção de filmes africanos, principalmente quando envolve coprodução. Apesar
de não ter enfrentado, no mesmo nível, os desafios da palavra escrita e questões de
letramento e/ou aquisição linguística que permearam o debate sobre línguas e
literaturas africanas (normatizadas pela escrita), o cinema também tem que lidar
muitas vezes com situações em que uma língua deve ser escolhida, em especial,
quando há significativas restrições financeiras e técnicas. Dada a oralidade
intrínseca dos filmes, a maioria dos cineastas africanos, quando possível,
principalmente em produções mais independentes, buscam escolher os idiomas de
acordo com a história, meio social e local onde acontecem seus filmes.
Os filmes moçambicanos, produzidos entre as décadas de 1980 e 2000, por
exemplo, têm revelado timidamente esse cenário linguístico diversificado, com filmes
principalmente

falados

apenas

em

português,

especialmente

aqueles

que

acontecem em Maputo, ou em português e alguma outra língua nacional, e, em
poucos casos, filmes com diálogos totalmente em línguas locais, a exemplo dos
filmes Chikwembo (2010), cujo título significa em português, 'feitiço', filmado nas
zonas rurais da província de Gaza (Chibuto, Chigubo, Parque Nacional do Banhine e
Limpopo) e todo falado em changana, e Minthorri (2011), cujo título significa
30
Em debate tornado célebre, o escritor nigeriano Chinua Achebe defendia o uso do inglês na
escrita como uma estratégia pragmática (com base na história colonial da Nigéria, seu caráter
multilíngue e realidades globais), enquanto o escritor queniano Ngugi wa Thiong’o sustentava
escrever em giguyu e suaíli como estratégia de afirmação nacional (com base numa postura
anticolonial que também insiste na diferença cultural em que o étnico se torna o nacional).
Atualmente, um número significativo de escritores africanos tem utilizado as antigas línguas
europeias associadas aos ex-colonizadores (português, francês ou inglês), que se transformaram em
línguas nacionais de seus respectivos países (ARENAS, 2014, p. 33).
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'lágrimas', todo falado em macua, ambos dirigidos pelo cineasta moçambicano Júlio
Silva (DOMINGO, 2014).
Nos campos da distribuição e circulação dos filmes em Moçambique, a
primeira exibição cinematográfica no país, ocorreu no final de 1890, ainda no
período colonial, quando o engenheiro civil português José Onofre alugou uma tenda
do estado colonial, a fim de exibir filmes fornecidos pela distribuidora Pathé à
população reunida de Lourenço Marques (POWER, 2004, p. 263). Também usando
o mesmo distribuidor internacional, Manuel Augusto Rodrigues estabeleceu uma
segunda sala de cinema, o Salão Edison, na capital colonial em 1907. José Onofre e
Manuel Augusto Rodrigues organizaram espetáculos de teatro e concertos, além de
exibições de filmes, de modo a assegurar o sucesso comercial das suas empresas.
Em setembro de 1913, o primeiro cineteatro foi construído por Manuel Rodrigues em
Lourenço Marques. O Teatro Gil Vicente ocupou um papel de destaque na formação
e disseminação das identidades culturais portuguesas nas colônias. As quarenta e
duas salas de cinema construídas em Moçambique ao longo desse período foram
em grande parte controladas por Manuel Rodrigues (e mais tarde por seus filhos) e
se constituíram como espaços exclusivos para o povo português (POWER, 2004, p.
263). Segundo Jorge Rebelo (2016), essas salas de cinema

destinavam-se principalmente à burguesia colonial e aos colonos e,
mais tarde, também à burguesia interna nascente. O cinema era
ostensivamente utilizado para fomentar e perpetuar o mito racista da
supremacia branca entre os colonos. Mesmo assim, os efeitos
alienantes do cinema como instrumento de dominação, de
despersonalização cultural e de difusão da ideologia das classes
exploradas fizeram-se sentir com relativa intensidade nas massas
urbanas, e, em particular, contribuíram fortemente para a formação
ideológica e cultural da burguesia nacional, identificada com os falsos
valores da burguesia colonial e do capitalismo (REBELO, 2016, p.
68)

Naquele momento era inconcebível para o estado colonial que a população
negra nativa tivesse permissão para entrar nas salas de cinema da colônia. Até 1954
qualquer menção foi feita nos livros de estatuto dos direitos dos nativos de acesso
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ao cinema (POWER, 2004, p. 266). Um dos primeiros atos relativos à
regulamentação de exibição de filmes foi promulgado pelo Estado Novo em 1928,
quando o então Ministro das Colônias anunciou que todos os filmes estrangeiros
selecionados em colônias portuguesas tinham que ser legendados em português (a
não ser que pelo menos 40% da população na localidade de um teatro fossem
estrangeiros). Em 1953, foi decretado que todos os territórios coloniais deveriam
estabelecer comissões nacionais de censura ao cinema com delegações provinciais.
A maior parte da legislação colonial para a exibição de filmes estava preocupada
com as classificações de faixa etária que foram anexadas a cada filme. Antes de
1975, uma média de quinhentos filmes era exibida em Moçambique, todos os anos,
a maioria vinda de outros países, como Estados Unidos, Itália, França e Índia
(POWER, 2004, p. 266).
Durante os anos 1950 e 1960, os cineclubes, inicialmente estabelecidos por
portugueses, desempenharam um papel importante na circulação de filmes em
Moçambique e nos debates culturais entre grupos de intelectuais e críticos. Ainda na
década de 1960, alguns foram considerados, pelo regime colonial português, focos
de subversão, pois simpatizavam ideologicamente com a FRELIMO. Outra forma de
exibição cinematográfica no país, também implantada durante o período colonial, foi
a exibição de filmes feita por operadores ambulantes, os primeiros, oriundos também
de Portugal. O governo português, por exemplo, utilizava este modo de exibição
para informar e manipular a população. Logo após a independência, os cineclubes
deixaram de ser necessários, apesar de estarem incluídos na política de cinema que
o Partido Frelimo preconizava, mas não houve grandes investimentos nesse sentido,
portanto, tornaram-se menos frequentes, sendo retomados posteriormente, através
de algumas iniciativas (CONVENTS, 2011, p. 421).
Os cinemas ambulantes, entretanto, tornaram-se um elemento importante na
implantação da política cinematográfica da Frelimo, após a independência, já que o
partido utilizava a exibição de filmes na sua política de unificação nacional. Nesse
período, foi dada prioridade aos filmes que documentaram as experiências
revolucionárias de outros países, particularmente os países socialistas. Entre 1975 e
1979 cerca de 80% dos filmes exibidos em Moçambique foram produzidos na União
Soviética, Bulgária, Alemanha Oriental, Iugoslávia e Cuba. Equipes percorreram o
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país mostrando também as suas próprias produções, em especial, os filmes do Kuxa
Kanema, apesar das condições de guerra civil, realizando o objetivo do partido de
que os filmes fossem vistos também nas zonas rurais. Uma das metas a atingir era a
criação de duzentos locais de exibição nas aldeias comunais, no final dos anos
1970. Para isso, era necessário comprar até cinquenta projetores, uma parte
destinada às novas salas de cinema que iriam funcionar nas aldeias e outra
destinada às equipes de operadores ambulantes, e planejar cursos especiais de
formação para projecionistas e animadores destes cinemas ambulantes.
No final de 1986, entretanto, esse projeto apenas existiu no papel, pois se
tornou praticamente impossível viajar para as zonas rurais ou regiões remotas
devido à guerra civil. Os filmes, então, voltaram a ser exibidos principalmente nos
centros urbanos, especialmente em Maputo. Pouco antes, em 1983, por exemplo,
realizou-se na capital um festival de cinema soviético, com o intuito de mostrar aos
moçambicanos um pouco mais da realidade da antiga URSS e fortalecer os laços de
amizade e de cooperação que os dois tinham na época. O evento, que exibiu seis
filmes ao longo de sua programação, ocorreu no Cinema Gil Vicente e teve a
presença de cineastas e atores soviéticos, além do representante da Sovexportfilm,
única entidade soviética responsável pela importação e exportação de filmes na
URSS, que mantinha parcerias com o INC para troca de filmes e produção de filmes
moçambicanos (NOTÍCIAS, 1983a). No mesmo ano, foi promovido em Havana,
capital de Cuba, uma semana de cinema moçambicano no país. Foram exibidos
mais de quinze filmes moçambicanos, que teve a participação do cineasta José
Cardoso. Moçambique também já havia promovido anteriormente uma mostra de
filmes cubanos de animação (NOTÍCIAS, 1983b).
Depois de 1990, as atividades do cinema ambulante organizadas pelo
governo terminaram, mas ainda assim, continuou a ser, dos anos 1990 até os
primeiros anos do século XXI, a ferramenta por excelência para exibição de filmes
nas zonas remotas de Moçambique, através de iniciativas particulares. A chegada
do vídeo, inclusive, possibilitou a visualização de filmes de todo o mundo até nos
lugares mais remotos do país (CONVENTS, 2011, p. 422-423).
Com o fim do controle da distribuição e exibição de filmes pelo governo e
abertura econômica do país ao capital estrangeiro, desde o final da década de 1980,
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grupos internacionais de distribuição de filmes passaram a investir em Moçambique.
Uma das primeiras empresas privadas a surgir foi a sul-africana Adam Issa Filmes,
na década de 1990 (CONVENTS, 2011, p. 425). Em 2001, o holandês Bert
Sonnenschein iniciou o projeto FilmAfrik, vinculado a sua empresa de produção, a
Íris Imaginações, localizada em Maputo. O objetivo era distribuir os seus próprios
filmes e outros filmes africanos, nas lojas de vídeo locais. A partir daí, estabeleceuse uma rede de distribuição que cobriu todo o país. Seis meses depois de iniciado o
projeto, conseguiu-se fundos suficientes para o lançamento das primeiras fitas
cassetes de vídeo (CONVENTS, 2011, p. 425). No mesmo ano, os italianos
Elisabetha Antognoni e Nello Ferrieri, com a ajuda da Cooperação Italiana,
executaram um projeto chamado CinemArena em Moçambique que exibiu filmes
moçambicanos, europeus e americanos para adultos e crianças, em todo o país, ao
ar livre nas cidades e vilas, à noite, e durante o dia, em hospitais, escolas e
mercados, totalizando cento e trinta exibições nos três primeiros meses de
execução. Esse projeto possibilitou também a produção de filmes, especialmente,
educativos. Entre 2002 e 2003, também foi lançado o projeto Mobile Vision Africa, no
norte de Moçambique, pelo holandês Jürg Honneger, que percorreu aldeias nas
zonas mais remotas do país e exibiu filmes africanos e educativos (CONVENTS,
2011, p. 425). Hoje, a presença de grandes corporações de mídia, como a
Lusomundo, constitui um exemplo significativo da priorização do capital estrangeiro
no campo cinematográfico, que afeta não só a produção de filmes, como a
distribuição no país, o que tem resultado em desigualdades de acesso aos filmes
produzidos por pequenos e médios produtores de cinema.
No campo da recepção, o caráter transnacional do cinema em Moçambique
pode ser exemplificado pela realização de festivais nacionais e internacionais, que
formam uma rede de canais para o trânsito de filmes no mundo todo. Para Fernando
Mascarello (2008, p. 26), “a globalização das estratégias de lançamento
hollywoodianas e a transnacionalização de parcelas consideráveis dos circuitos
exibidores nacionais” têm trazido impactos no espaço da recepção, proporcionando
o surgimento de grupos sociais transnacionais (constituídos tanto por cineastas
quanto espectadores), “cada qual com seus investimentos estéticos específicos,
cimentados em torno de afinidades identitárias as mais diversas – sexuais, étnicas,
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raciais, etc.” (MASCARELLO, 2008, p. 26) e viabiliza a possibilidade de criação de
“identidades partilhadas” (HALL, 2006, p. 74), ou seja, a globalização e as novas
tecnologias

possibilitam

que

diferenciados

públicos

acessem

as

mesmas

mensagens e imagens, mesmo que essas pessoas estejam distantes umas das
outras no espaço e no tempo.
Em África, dois importantes festivais de cinema surgiram entre o final da
década de 1960 e início dos anos 1970: o Festival Pan-africano de Argel, cuja
primeira edição ocorreu em 1969, reunindo as principais figuras políticas e artísticas
da época, e o Festival Pan-africano de Cinema e da Televisão de Ouagadougou
(FESPACO), criado em 1970 na cidade de Burkina Faso, com o intuito de dar
visibilidade internacional à produção do país, possibilitar encontros e intercâmbios
entre os cineastas de todos os países africanos, assim como estabelecer diálogo
direto dos cineastas africanos com o seu público local (BAMBA, 2010, p. 274). O
Festival Pan-africano de Argel propunha, entre outros motivos, o fortalecimento das
cinematografias nacionais, a proposição de um debate sobre o papel e
responsabilidade dos cineastas, no que tangia, por exemplo, ao uso do cinema
como ferramenta anticolonialista e contra a censura, o fomento de coproduções e de
distribuição de filmes entre os três continentes (RODRÍGUEZ, 2016, p. 14-15).
Hoje, há cada vez mais encontros e festivais nacionais e internacionais de
cinema em que as produções africanas são selecionadas e apresentadas como um
todo. Em Moçambique, desde a década de 1980, isso tem sido feito, no intuito de
fortalecer a cinematografia nacional e estabelecer parcerias com profissionais de
outros países. Os mais recentes exemplos são o Dockanema – Festival do Filme
Documentário, a Semana do Cinema Africano, o Kugoma – Fórum de Cinema de
Moçambique, e o INSTIDOC – Ciclo do Documentário Institucional. O Dockanema,
primeiro festival internacional de filmes documentários realizado em Moçambique,
possibilitou que muitos filmes moçambicanos pudessem ser vistos e discutidos
desde sua criação em 2006 até sua última edição, em 2012 (CRUZ, 2012).
Organizado pela Ébano Multimedia em colaboração com a AMOCINE, seu objetivo
era promover a exibição de produções, em especial, locais e de outros países
africanos, em um país onde a maior parte dos filmes exibidos até então era oriunda
dos Estados Unidos e da Índia. A escolha do documentário, segundo Pedro
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Pimenta, promotor do festival, justificou-se pela tradição cinematográfica de
Moçambique nessa área. Um ano antes, Pimenta organizou a exibição de quinze
documentários no Centro Cultural Franco-moçambicano, no intuito de avaliar a
viabilidade de realização de um festival de cinema documentário, que teve presença
de um público expressivo, cerca de duas mil pessoas (CONVENTS, 2011, p. 581583).
A primeira Semana de Cinema Africano aconteceu entre 11 e 18 de abril de
2013, na capital moçambicana, uma parceria da Universidade alemã de Bayreuth e
o Instituto Cultural Moçambique – Alemanha (ICMA), sob a coordenação do cineasta
João Ribeiro, exibiu dezesseis filmes (exclusivamente longas-metragens de ficção)
oriundos de diferentes países africanos, como Burkina Faso, África do Sul, Ruanda,
República Democrática do Congo, Camarões, Senegal, Costa do Marfim, Mali e
Mauritânia, em dois programas de exibição, o Programa Principal e o Programa de
Clássicos Africanos (BOVINO, 2013). A segunda edição, sob o lema “Visão da
juventude sobre o futuro de África”, ocorreu em três espaços na Ilha de
Moçambique, primeira capital de Moçambique, e homenageou o cineasta camaronês
Jean Pierre Békolo, cujo filme O presidente (2013) foi proibido no seu país. Além do
Programa de Clássicos Africanos, com filmes premiados no FESPACO, foram
exibidos catorze longas-metragens africanos de ficção, lançados entre 2012 e 2013
e projetados em diversas salas da capital moçambicana. Na sequência das edições
anteriores e do sucesso por elas alcançado, foi realizado a terceira edição do evento
nas cidades de Maputo, Inhambane e Ilha de Moçambique, com a exibição de treze
filmes. A quarta e última edição ocorreu em Maputo, Beira e Inhambane, entre julho
e agosto de 2016 (SANTOS, 2016).
O Kugoma, criado em 2010, e coordenado pela produtora Diana Manhiça,
realiza exibição de curtas-metragens africanos, assim como oferece sessões de
intercâmbio, workshops de vídeo arte, oficinas e debates em torno da história e do
estágio atual do cinema moçambicano. Já o INSTIDOC, criado em 2014, é um ciclo
de cinema dedicado à divulgação de documentários promovidos ou apoiados por
instituições públicas, não governamentais, com ou sem fins lucrativos, e cujo
conteúdo manifeste um inequívoco valor de interesse público, abordando temáticas
como Direitos Humanos, Saúde, Política, Educação, Meio Ambiente, Cultura,
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Desporto, entre outras. Além da promoção de trabalhos de realizadores
independentes e de produtoras audiovisuais, a iniciativa tem estimulado a produção
de novas obras, ao garantir um espaço público para a sua exibição, despertando o
interesse institucional pela promoção e apoio à realização de documentários, assim
como tem promovido debates e conversas em sessões de diálogo que sucedem as
exibições diárias, facilitando encontros e troca de experiências entre criadores,
instituições e público. Comparando a segunda edição, realizada em 2015, com a
primeira, em 2014, houve um aumento do número de filmes que integraram a
programação, passando de sete, na primeira edição, para vinte e quatro na
segunda. Além de Moçambique, cujas obras ocuparam 50% da programação da
segunda edição do ciclo, foram exibidos curtas e longas-metragens de onze países,
designadamente de Madagáscar, Uganda, Quênia, Guiné-Bissau, Marrocos, Brasil,
Estados Unidos, Portugal, Itália, Indonésia e Timor-Leste. O número de visitantes
também aumentou de cerca de 350, na primeira edição, para mais de 800, na
segunda edição. Em 2016, a terceira edição do evento exibiu vinte e sete filmes de
dezoito países, e em 2017, foram exibidos vinte e seis filmes de trinta países
(INSTIDOC, 2017).
Além dos festivais e das mostras de cinema locais, uma pequena parte da
produção cinematográfica moçambicana circulou e ainda tem circulado em
diferentes lugares do mundo, através do lançamento em salas de cinema do circuito
comercial, comercializadas em DVD ou exibidas na televisão (como alguns filmes de
Licínio Azevedo, já exibidos em emissoras de TV de Moçambique, Portugal e Brasil).
Existe também uma circulação paralela pela Internet, muitas vezes sem autorização
do diretor ou das produtoras, mas que, principalmente pela comodidade e baixo
custo, permitem uma ampliação de público, trazendo maior visibilidade às
produções. Essas novas formas de produção, estabelecidas pelo vídeo digital,
alternativa de reduzido custo em relação aos filmes de 16mm e 35mm – e de
recepção, através da internet, têm sido facilitadas pela expansão das redes de
comunicação e de informação no mundo todo.
Em relação ao arquivamento e conservação dos filmes moçambicanos, a
ideia de preservar as imagens cinematográficas que fazem parte da memória
nacional, começou a ser retomada, em especial, após o lançamento do
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documentário Kuxa Kanema, o nascimento da nação, de Margarida Cardoso, em
2003. Moçambique então aderiu à Federação Internacional de Arquivos Fílmicos
(FIAF) e criou parcerias com instituições estrangeiras. Em 2004, durante a 31 a.
Jornada Internacional de Cinema da Bahia31, o cineasta Guido Araújo fez a doação
de

quatro filmes moçambicanos do seu

acervo

particular

à

Associação

Moçambicana de Cineastas (AMOCINE). A cerimônia de doação, com a colaboração
do Centro Técnico Audiovisual (CTAV) e da Secretaria do Audiovisual do Ministério
da Cultura (SAV/MINC), ocorreu no dia 14 de setembro, no Instituto Cultural BrasilAlemanha (ICBA), em Salvador, Bahia. Os filmes Água em Mueda, de Labi
Mendonça, Comboio da vida, de Ismael Vuvu, As ilhas do caminho longe, também
de Ismael Vuvo, e Minha mãe África, de Bengt Ligenroth, importantes documentos
da cinematografia moçambicana, passaram por limpeza, telecinagem e foram feitas
matrizes em beta, antes de ser entregues ao cineasta Gabriel Mondlane,
representante da Amocine presente no evento (JORNAL DA JORNADA, 2009, p. 2).
Em 2005, com o apoio da Mitsubishi Corporation de Moçambique,
desenvolveu-se um projeto para a digitalização do material cinematográfico do
Arquivo Nacional de Filmes. Posteriormente, a UNESCO financiou uma parte das
atividades do Arquivo e a outra parte foi apoiada por Portugal, através do seu
Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA), a que se acrescenta a participação da
Fundação Calouste Gulbenkian. A Cinemateca Portuguesa, inclusive, realizou um
trabalho nesse arquivo com dois técnicos portugueses e um moçambicano, no qual
foi feito o inventário das vinte e cinco mil atas, etapa considerada fundamental para
o processo de recuperação dos filmes. A partir de 2012, o governo alemão, através
do Instituto Cultural Moçambique-Alemanha, junto ao governo moçambicano
também investiu na conservação desse importante material histórico-cultural, que
mostra o percurso cinematográfico do país, com a digitalização dos documentários

31
A primeira edição desse festival, idealizado e gerido pelo cineasta baiano Guido Araújo, foi
realizada em 1972, como Jornada Baiana de Curta-metragem, ou seja, inicialmente voltado apenas
para produções baianas. Um ano depois, transformou-se em Jornada Nordestina, no terceiro ano
seguinte, o evento tornou-se de ênfase nacional, passando a ser denominado Jornada Brasileira de
Curta-metragem, atingindo, finalmente, o status de internacional, em 1985, tornando-se Jornada
Internacional de Cinema da Bahia (JORNAL DA JORNADA, 2003, p. 2). Esse evento, durante todo
seu período de existência, a última edição ocorreu em 2012, sempre teve uma participação
expressiva na divulgação das cinematografias africanas no Brasil.
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que sobreviveram ao incêndio do antigo INC. Graças a essa parceria, foi lançado um
conjunto de filmes digitalizados do arquivo em DVD, como Mueda, memória e
massacre e O tempo dos leopardos, além de edições dos Kuxa Kanema, que antes
da digitalização, foram restaurados, melhorando a qualidade das imagens e do som,
o que tornou mais possível a veiculação deles, através das universidades de
Bayreuth, na Alemanha, e Eduardo Mondlane, em Maputo, (DEUSTCHE WELLE,
2015, p.1). O INAC, em 2009, também subscreveu o projeto DOCTV, no intuito de
recuperar os documentários televisivos da CPLP (CONVENTS, 2011).
Apesar da pertinência do uso das categorias “nacional” e “transnacional” no
campo do cinema, em determinados contextos, elas também têm suas deficiências.
Para Durval Muniz de Albuquerque Junior (2007, p. 21), não é preciso qualquer
identidade para existir, pois “nada na natureza ou na cultura existe na identidade,
mas sim na diferença, na diversidade, na mudança, na mutação, na coalescência,
na coexistência, na convivência, na mistura, na informação”. Ele acredita que as
identidades “normalmente servem ao estabelecimento de hierarquias, dominações,
hegemonias e poderes”. Mesmo aquelas identidades que historicamente, em dado
momento, se mostraram revolucionárias, “normalmente confluíram para a reação”,
[mas] a medida que, uma vez vencedoras, tenderam a se querer perpetuar sem
mudanças, sem a insurreição das singularidades que as ameaçam e arruínam por
dentro” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 22). Além disso, a noção de identidade
comumente empregada quase sempre é “pacificadora, conservadora, quando não
reativa e reacionária, já que é a afirmação da continuidade e da semelhança”: O
autor, então, defende a afirmação da diferença, tomando-a “como ponto de partida
para estabelecer relações de criatividade, de invenção, de afirmação do diverso”, e
da singularidade, que só existe “ao afirmar a ruptura, a mudança, o deslocamento, o
deslizamento de práticas e sentidos” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 22). Ainda
mais, se a identidade sempre esteve na base da macropolítica no Ocidente
moderno, inclusive em macropolíticas culturais, foram as singularidades:

que mantiveram vivas as guerrilhas cotidianas das micropolíticas,
fonte do devir outro, da criatividade política que possibilitou
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transformações inesperadas pelos profissionais da grande política e
do Estado. Os artistas e produtores de formas e matérias de
expressão, muitas vezes foram guerrilheiros do cotidiano,
guerrilheiros do sentido, que impediram a cristalização das relações
de poder e dos saberes e sentidos (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007,
p. 22).

Albuquerque Junior também defende que as culturas, “no plural, constituídas
pela multiplicação do singular” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 22), sejam
encaradas como “potências da criatividade, da criação incessante do divergente e
não do convergente e do consensual”, ou seja, culturas “sem identidades, feitas de
singularidades afirmativas, já que o singular só existe ao se afirmar, enquanto a
identidade vive de negar o outro, o devir que reside em seu interior, vive da negação
e não da afirmação” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 23), pensamento que
estaria mais contemplado na noção de transnacionalidade. Entretanto, de acordo
com Fernando Mascarello (2012), a transnacionalidade como categoria analítica
apresenta limitações no campo teórico, quando supõe o nacional “como
ultrapassado, à revelia de tantas manifestações contrárias, à crença na sua
implosão contemporânea” (MASCARELLO, 2012, p. 37). Ele acredita que desse
abandono teórico precipitado da nação em favor dos cinemas de “solidariedades
transnacionais” corre-se o risco de um esvaziamento político do espaço
cinematográfico nacional:

Não havendo mais que falar em questões determinadas pelas
especificidades nacionais, tampouco há razão para se voltar, de
modo mais amplo, sobre o jogo político, econômico e cultural local
nas áreas da produção, distribuição, exibição e recepção
cinematográficas. As relações de poder que envolvem cineastas,
críticos ou plateias de centro e periferia são elas próprias também
atravessadas por marcadores nacionais como o lugar geográfico de
origem, moradia ou trabalho” (MASCARELLO, 2012, p. 37).
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2.2 DE UMA LEITURA ANTROPÓFAGA À PERSPECTIVAS DIASPÓRICAS PARA
O CINEMA EM MOÇAMBIQUE VIA LICÍNIO AZEVEDO

Só

a

antropofagia

nos

une.

Socialmente.

Economicamente.

Filosoficamente. (Oswald de Andrade, [1928] 1970, p. 13)

No Instituto Nacional de Cinema na época havia uma formação
contínua. Era feita na prática, fazendo filmes, mas com o apoio de
vários cineastas importantes e técnicos que vinham de diversos
países como Brasil, Cuba, Inglaterra, França e Itália. (Licínio
Azevedo, 2015)

A teoria da antropofagia cultural, comumente utilizada nos estudos literários
brasileiros, foi também utilizada no intuito de analisar possíveis apropriações no
desenvolvimento do cinema em Moçambique ao longo da história. O vocábulo
‘antropófago’, de origem grega, substantivo comum, masculino, é formado pela
junção dos termos antropos, ‘homem’, e phagos, ‘comer’ (AZEVEDO, B., 2016, p.
94). Ele foi empregado pelo escritor Oswald de Andrade, no “Manifesto antropófago”,
publicado em 1928, na Revista de Antropofagia. Nesse manifesto, que contém 51
aforismos, o autor questiona “a estrutura política, econômica e cultural implantada
pelo colonizador, na qual se formara a sociedade patriarcal brasileira, com seus
padrões repressivos de conduta” (GOMES, 2005, p. 47), e avalia os estragos de
uma civilização, que se perdeu “em modelos culturais impostos pelo patriarcalismo
luso-europeu, repressor e culposo, e ridiculariza a imitação grotesca de padrões
culturais e de comportamentos que nos são estrangeiros” (GOMES, 2005, p. 47). O
manifesto é finalizado com a assinatura do autor, local e data, seguidos de uma
relevante explicação: “Oswald de Andrade. Em Piratininga. Ano 374 da deglutição do
Bispo Sardinha” (ANDRADE, 1970, p. 19). Isso significa a radical negação de todos
os padrões hierárquicos estabelecidos, pois no processo digestivo opera-se a
“absorção do inimigo sacro – ensinamento caraíba” (AZEVEDO, B., 2016, p. 94). Do
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ponto de vista estético, o “Manifesto Antropófago” valoriza os elementos nativos e
primitivos em combinação com as tendências modernas do pensamento europeu.
Além disso, na conjunção de realidade natural, social e histórica brasileira com o
instrumental teórico e estético das vanguardas europeias, a antropofagia surge
“como uma proposta original e inédita: é a metáfora central a partir da qual entender
e expressar o Brasil, reavaliando o seu passado e incorporando-o criativamente ao
presente, na projeção e no projeto de um futuro utopicamente livre” (GOMES, 2005,
p. 48).
A teoria da antropofagia cultural, no campo da crítica, é, ao mesmo tempo,
“metafórica, diagnóstica e terapêutica” (NUNES, 1974, p. 26). Metafórica, ao
explorar um costume tupi de devorar o inimigo valente apresado em combate,
englobando tudo quanto se deveria repudiar, assimilar e superar para conquistar sua
autonomia intelectual; diagnóstica, ao se refletir sobre a sociedade brasileira como
uma sociedade traumatizada pela repressão colonizadora que lhe condicionou o
crescimento, tendo por modelo a repressão da própria antropofagia ritual pelos
jesuítas; e terapêutica, no sentido de ir contra os mecanismos político-sociais, os
hábitos intelectuais e as manifestações que, até inícios do século XX fizeram do
trauma repressivo (NUNES, 1974, p. 26). O manifesto oswaldiano também
apresenta “uma linguagem informada pelo cinema e pela propaganda, pelos meios
audiovisuais, pelas tecnologias e pela música, pelos manifestos políticos e artísticos
da virada do século XIX para o começo do século XX” (AZEVEDO, B., 2016, p. 100).
Além disso, defende o procedimento da intertextualidade: “Só me interessa o que
não é meu. Lei do Homem. Lei do antropófago” (ANDRADE, 1970, p. 13). Ao propor
uma “devoração crítica da realidade” (AZEVEDO, B., 2016, p. 78), Oswald de
Andrade colocou a literatura brasileira no mesmo patamar da literatura europeia, por
meio de uma atitude de diálogo. Assim, deglutir passa a ser uma metáfora do
processo criativo de uma literatura que passa a se apropriar da cultura do Outro, de
maneira a não a apagar, porém colocando-a em posição de relacionamento criativo
com a literatura já canonizada, desrespeitando deliberadamente seus preceitos e
lugares privilegiados, antes tidos como intocados pela crítica literária de caráter
eurocêntrico (AZEVEDO, B., 2016, p. 100).
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Nos contextos latino-americano e africano, o conceito de antropofagia cultural
permite às suas produções culturais libertarem-se do rótulo de inferioridade,
demonstrando que a cultura europeia passa por um processo de absorção seletiva:
deglute-se apenas aquilo que é imprescindível para renovar a literatura [arte],
devora-se (metaforicamente) somente as ideias que permitem rever a trajetória
formativa da cultura local pelo olhar do europeu (AZEVEDO, B., 2016, p. 100).
Dessa maneira, o discurso antropófago se converte em instrumento para reagir à
força suplantadora do colonizador, que insiste em apagar a cultura daqueles povos
considerados “inferiores”.
A partir da análise do manifesto oswaldiano, texto-base da teoria da
antropofagia cultural, foi possível observar que alguns aforismos contidos nesse
texto possibilitam uma reflexão sobre possíveis apropriações no processo de
desenvolvimento do cinema que se estabeleceu em Moçambique. No quinto
aforismo, por exemplo, que diz “Só me interessa o que não é meu. Lei do homem.
Lei do antropófago”, Oswald introduz a questão da alteridade, a relação com o Outro
(AZEVEDO, B., 2016, p. 112), já perceptível nas primeiras experiências com o uso
da câmera em Moçambique e na representação dos nativos pelo olhar europeu. No
sétimo aforismo, “O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o
mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema
americano informará”, Oswald introduz novos elementos “que passarão a ter
presença marcante no contexto do manifesto: a valorização da América (o Novo
Mundo em oposição ao Velho Mundo) e as novas linguagens tecnológicas (o
cinema, a televisão)” (AZEVEDO, B., 2016, p. 117). No contexto moçambicano, as
estratégias de representação e os discursos sobre o país e seus povos também
ganham outras perspectivas, a partir do momento em que cineastas, principalmente
moçambicanos, apropriam-se da tecnologia do cinema.
No décimo aforismo, “Contra todos os importadores de consciência enlatada.
A existência palpável da vida. E a mentalidade pré-lógica para o sr. Lévy-Bruhl
estudar”, defende-se uma leitura “muita mais interessada em não aceitar os
paradigmas ocidentais na forma como eles chegaram, em duvidar das catequeses
de pensamento e em criar perspectivas que em tudo questionam a centralidade da
racionalidade europeia” (AZEVEDO, B., 2016, p. 127). Nesse sentido, o “Manifesto
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Antropófago” é “um protesto contra a colonização, não motivado apenas pelo
resultado da relação de exploração econômica de nossas riquezas, mas pelas
consequências dessa exploração, a deturpação do ‘corpo brasileiro’ feita pelo
europeu” (AZEVEDO, B., 2016, p. 76). Segundo Beatriz Azevedo (2016), Oswald
aponta, “além da repressão, aquilo que foi encoberto neste processo desigual de
‘encontro’ cultural hierarquizado que é toda colonização”. Assim, a antropofagia
“nasce como resposta a tudo isso. Um revide desabusado que busca inspiração no
homem natural e nos elementos étnicos, estéticos e culturais reprimidos e
deturpados pela ação colonizadora” (AZEVEDO, B., 2016, p. 76). A antropofagia
oswaldiana “procura responder ao colonizador com uma devoração da história em
que haja troca de papéis, inversão de hierarquias” (AZEVEDO, B., 2016, p. 78).
No décimo nono aforismo, que diz “Contra o mundo reversível e as ideias
objetivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo
vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças românticas. E o
esquecimento das conquistas interiores”, Oswald de Andrade (1970) reafirma a ideia
de que “o pensamento precisa ser livre e se manter em movimento – e o faz também
do ponto de vista formal, rompendo as normas da gramática” (AZEVEDO, B., 2016,
p. 140). Ele também se coloca contra a catequese cristã dos jesuítas sobre os
ameríndios e de pensamento lógico, “enquanto imposição do sistema colonial
português em um processo brutal de aculturação que atacou os elementos axiais da
cultura autóctone, como a nudez, a poligamia, o nomadismo e, claro, o ritual da
antropofagia” (AZEVEDO, B., 2016, p. 140). Isso porque a ideia de catequese
expressa no texto oswaldiano é empregada em sentido amplo, incluindo aí também
a própria “catequese do pensamento lógico”. Ele parece querer “‘descatequizar’ o
pensamento, a ‘consciência enlatada’, através das rupturas que introduz na própria
linguagem e no encadeamento dos aforismos do manifesto, onde não há sequência
previsível nem sintaxe ‘domesticada’” (AZEVEDO, B., 2016, p. 141).
No vigésimo aforismo, “Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.
Roteiros. Roteiros”, o vocábulo repetido sete vezes invoca a ideia de movimento e
sobretudo

valoriza

a

perspectiva

processual, de percurso espaçotemporal

(AZEVEDO, B., 2016, p. 142). Ele também evoca o universo cinematográfico, “não
só pela ideia de roteiro, mas também pelo recurso de corte cinematográfico, de
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claquete, de tomadas curtas, entre pontos finais, perfiladas em sequência na mesma
linha” (AZEVEDO, B., 2016, p. 143). Finalmente, no trigésimo quinto aforismo, “As
migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os
Conservatórios, e o tédio especulativo”, Oswald invoca “as migrações, a mobilidade,
a circulação de ideias”, assim como “as migrações geográficas e sobrenaturais dos
pajés e suas funções de mediação entre o mundo dos vivos e dos mortos”
(AZEVEDO, B., 2016, p. 162,163).
No caso de Moçambique, os primeiros profissionais da área que migraram
para esse território, alguns se firmando em longo prazo, eram portugueses, em uma
migração ditada pelo processo de colonização, segundo afirmam os pesquisadores
Igor José de Renó Machado e Douglas Mansur da Silva (2014). Esse processo
consequentemente “gerou fluxos de várias ordens, às vezes incentivando
movimentos para metrópole, às vezes entre as colônias, às vezes incentivando
fluxos regionais que se relacionaram com a história colonial” (MACHADO; SILVA,
2014, p. 346). Dentro desse contexto, grande parte dos filmes produzidos por esses
cineastas objetivavam disseminar e consolidar o discurso colonialista através de
imagens, principalmente entre o início do século XX até meados da década de 1960.
Além destas experiências migratórias, é fundamental ressaltar outros
movimentos, marcadamente diaspóricos, dentro desse contexto. Para Hami Nacify
(2006), os movimentos diaspóricos podem ser classificados de acordo com suas
motivações.

Alguns

exemplos

são:

diásporas

de

vítimas

e

refugiados,

exemplificadas pelas experiências de povos judeus, africanos e armênios, ao longo
da história; diásporas do trabalho e serviço, exemplificadas pelos indianos;
diásporas de comércio e negócios, exemplificadas pelos chineses e libaneses;
diásporas imperial e colonial, a exemplo da britânica e russa; e diásporas culturais e
híbridas, a exemplo dos caribenhos. No caso de Moçambique, o período de conflito
armado entre o território africano e Portugal, durante a guerra de libertação
moçambicana, possibilitou outros fluxos migratórios de diferentes profissionais
estrangeiros do audiovisual, estimulados em registrar as ações das guerrilhas no
confronto com a metrópole e divulgar, em imagens, os trabalhos nas zonas
libertadas e as conquistas dos guerrilheiros moçambicanos, revertendo a ideia de
“apropriação” discutida a partir da teoria da antropofagia cultural, para algo mais

117

amplo, envolvendo partilhas e trocas, portanto, retomando-se aqui a ideia de
diáspora. De acordo com Nwachukwu Ukadike (1994, p. 231), diversos filmes sobre
os movimentos de libertação e sobre a guerra contra o colonialismo português foram
feitos em Moçambique, nesse período, por cineastas brasileiros, cubanos, chilenos,
norte-americanos, iugoslavos, ingleses, entre outras nacionalidades. Muitos deles
tiveram apoio da FRELIMO para produzir seus filmes, já que essas filmagens foram
importantes para uso interno da frente, dando ênfase ao papel dela como a
libertadora do país. A criação do Instituto Nacional de Cinema, após a
independência e ao longo do seu período de vigência, deu continuidade a esse
processo diaspórico com mais uma significativa leva de cineastas, roteiristas,
editores, produtores e técnicos estrangeiros, como Jean Rouch, Jean-Luc Godard,
Ron e Ophera Hallis, Santiago Alvaréz, Murilo Salles, Labi Mendonça, Chico
Carneiro, Licínio Azevedo, entre outros, configurando-se como uma importante
experiência de “troca de talentos e de tecnologias” (MELEIRO; BAMBA, 2017, p.
120), tanto para os cineastas moçambicanos quanto para os estrangeiros.
Para ilustrar melhor como se deu esse processo, através da experiência
cinematográfica moçambicana, alguns casos serão destacados a seguir. Em 1977,
Rouch foi convidado pelo governo moçambicano para organizar, com Jacques
d’Arthuys, uma oficina de cinema para alunos do Instituto Nacional de Cinema de
Moçambique (CABAÇO, 2005, p. 16). Eles também realizaram o curta-metragem
Makwayela (1977), um plano sequência, filmado em 16mm, na fábrica Vidreira de
Moçambique, em Maputo. O filme retrata trabalhadores da fábrica de garrafas que
cantam e dançam uma canção anti-imperialista no pátio e, em seguida, explicam a
origem e o sentido de tal música: a makwayela é uma dança trazida da África do Sul
pelos trabalhadores moçambicanos que migravam para as minas de ouro e
diamante. No ano seguinte, Rouch organizou, em Moçambique, um atelier de
cinema em Super 8, na Universidade Eduardo Mondlane, para introduzir e
disseminar essa que, na época, era considerada uma nova tecnologia (CABAÇO,
2005, p. 16).
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Jean-Luc Godard, por sua vez, assinou um contrato de dois anos com o
governo moçambicano para implantar a televisão nacional. Ele pretendia realizar
uma série de filmes chamados Naissance (de l’image) d’une Nation32, e ao mesmo
tempo fazer um estudo para a criação da televisão moçambicana, mas o projeto
fracassou antes do fim do contrato (CABAÇO, 2005, p. 16). Segundo José Luís
Cabaço, na época Ministro da Informação, em depoimento à cineasta Margarida
Cardoso para o filme Kuxa Kanema: o nascimento do cinema (2003), os objetivos de
Godard em Moçambique era montar uma televisão no Niassa, onde ele levaria os
meios, treinaria os camponeses da aldeia a utilizar os equipamentos, e deixaria as
câmeras nas mãos deles para que os mesmos produzissem as imagens que
quisessem. Para o ministro, aquela proposta era inviável, por conta das dificuldades
de implantação e consequentemente na desaprovação pelo governo moçambicano,
o que de fato ocorreu (CARDOSO, 2003). Godard também buscou experimentar em
produções fílmicas realizadas no país a técnica do cinema direto 33, que
aparentemente oferece mais liberdade de fala aos personagens, já que exige um
mínimo de interferência do diretor.
O casal Ron e Ophera Hallis foi convidado pelo diretor do INC, Américo
Soares, para trabalhar em Maputo. Em 1978, Ron trouxe equipamentos de trabalho
de Montreal, porque o instituto moçambicano não tinha orçamento suficiente para
comprar as máquinas necessárias. Esse equipamento, inclusive, foi fundamental
para a produção dos episódios do Kuxa Kanema. Ophera, por sua vez, trabalhou na
montagem das primeiras oito edições desse jornal cinematográfico de atualidades.
Ela também ministrou oficinas de formação, na área de montagem, para um grupo

32
O título do projeto de Godard faz referência ao filme The birth of a nation (em português, O
nascimento de uma nação, de 1915), produção norte-americana dirigida por David Wark Griffith,
considerada, por muitos teóricos e estudiosos, significativa para a história do cinema mundial, apesar
do cunho extremamente racista.
33
Para Jacques Aumont e Michel Marie (2003, p. 81), a expressão apareceu no início da
década de 1960 para substituir rapidamente a expressão 'cinema verdade', considerada “ambígua
demais e até mesmo confusa”. Segundo eles, o processo de gravação da imagem e do som no
cinema direto se diferencia do cinema de ficção tradicional, já que as imagens são gravadas sem
ensaios, segundo o princípio da improvisação máxima, e o som é “sempre aquele gravado
simultaneamente à imagem, pois o diretor exclui, por princípio, toda pós-sincronização dos diálogos e
dos ruídos” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 81).

119

de jovens moçambicanos34 (CONVENTS, 2011, p. 461-462). Nos primeiros dois
anos de estadia, Ron e Ophera também dirigiram três curtas-metragens, Makwaya
Moçambique (1978), Colonialism has fallen (1979) e A revolução La Famba (1979).
Ron também produziu os filmes Chopi music of Mozambique (1982), Banguza
Timbila (1982) e Samora Machel, son of Africa (1989).
O cineasta cubano Santiago Álvarez contribuiu na disseminação do gênero
documentarista no país, “caracterizado por forte implicação social, herdada de
correntes jornalísticas da América Latina” (JORNAL DA JORNADA, p. 11), além de
também defender a importância do cinema revolucionário na construção da
identidade de um povo. O documentário, de fato, continua sendo “o principal
instrumento utilizado por cineastas moçambicanos para a crítica social e política do
seu país” (JORNAL DA JORNADA, p. 11). Santiago Álvarez também desenvolveu
“uma forma única de propaganda política, usando a montagem rápida imbuída de
humor e ironia, que foi uma novidade nos filmes políticos durante os anos 1960 e
1970” (GRAY, 2016, p. 54). Segundo Ros Gray (2016), essa forma “revolucionária”
de montagem com “justaposições de imagens não relacionadas e sons quebravam a
ilusão burguesa de continuidade e envolviam o espectador na construção de uma
'nova sinfonia' ao conectar suas partes disparatadas” (GRAY, 2016, p. 55). Álvarez
produziu dois documentários, que expressaram o espírito revolucionário da recémfundada República Popular de Moçambique: Maputo meridiano novo (1976) e Nova
sinfonia (1982), além de uma reportagem cinematográfica no Noticiero ICAIC
Latinoamericano, n. 836, de 1977 (BESKOW, 2016, p. 112).
Devido à ditadura política no Brasil, muitos artistas e intelectuais brasileiros
deixaram o país na década de 1970. Alguns deles migraram para Moçambique,
como José Celso Martinez e Celso Luccas, que dirigiram Vinte e cinco: a revolução
de Moçambique (1975). O filme, uma coprodução entre o INC, o Oficina Samba

34
Durante o período colonial, poucos técnicos e operadores de câmera negros tinham
conseguido encontrar trabalho, os que conseguiam eram em posições subalternas. Em 1976, um
grupo de jovens moçambicanos que ainda estava na escola foi selecionado para aprender diferentes
aspectos da produção cinematográfica e foram treinados principalmente através do trabalho e
observando cineastas mais experientes. No ano seguinte, o próprio INC começou a treinar novos
cineastas moçambicanos. Muitos desses estagiários trabalham no cinema ou na televisão ainda hoje
(GRAY, 2016, p. 55).
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(Brasil) e o Institut Nacional de l'Audiovisuel (INA), da França, além de representar
um importante registro da luta anticolonialista em Moçambique, é um exemplo
significativo da contribuição dos brasileiros para a história cinematográfica
moçambicana. Segundo reportagem publicada na revista Tempo, em dois de
outubro de 1977, o filme explora quatro datas marcantes na história de Moçambique:
25 de junho de 1962, data da fundação da Frente de Libertação Moçambicana
(Frelimo); 25 de setembro de 1964, quando foi iniciada a luta de insurreição; 25 de
abril de 1974, com a queda do regime salazarista em Portugal, e 25 de junho de
1975, data oficial de independência de Moçambique através de um mosaico de
imagens, muitas delas atreladas à violência colonial, a exemplo de filmes coloniais
portugueses, de massacres com o de Wiriyamu, do treinamento das forças de
FRELIMO e da proteção militar em volta da barragem de Cabora Bassa, mas,
harmonicamente misturadas às imagens de alegria da liberdade reencontrada, com
a retirada das estátuas dos conquistadores portugueses e do discurso inaugural do
presidente Samora Machel (DIATTA, 1977, p. 51-52). Essa mescla de imagens de
arquivo (da Rádio e Televisão de Portugal, da Cinemateca Portuguesa e do Instituto
Nacional de Cinema de Moçambique – INC, por exemplo) em vídeo e fotografias,
com algumas palavras-chave (no caso, revolução, invasão, escravidão, resistência,
solidão, colônia e metrópole, revolta, luta armada e revolução, e descolonização),
trechos de música e narração (em voz over35), contribui na própria estruturação do
documentário, concebido com o intuito de estabelecer uma reflexão crítica sobre
tudo que estava intimamente ligado ao colonialismo e ao imperialismo. Nesse
sentido, é significativa a participação de Samora Machel ao longo do filme e a
referência a Eduardo Mondlane. Há uma cena, a fim de ilustração, na qual o
presidente Samora Machel desce de um avião ao som da música “Zumbi”, na voz do
35
“Em um filme, a voz define-se sempre em relação à imagem e à tela. Ela intervém como
elemento da representação cinematográfica e se situa em função dos elementos visuais dessa
representação” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 300). Muitas tipologias foram propostas para dar conta
de suas relações, contudo as mais comuns são as proposições inglesas “in”, usada quando há uma
sincronia na imagem e na fala do personagem; “off”, usada em uma narração ou uma cena cujo
personagem está do lado de fora de um ambiente e ouvimos somente a sua voz; e “over”, usada
quando, além de não vermos o personagem, não sabemos quem está falando. Essa voz é mais
comumente usada no caso de um narrador onipresente e onisciente, ou seja, aquele que acompanha
toda a história, mas que não é um dos personagens ativos da trama.
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compositor e intérprete brasileiro Jorge Ben Jor, relacionado essa importante figura
da luta contra o processo de escravização no Brasil, com uma das lideranças da
revolução que culminou com a independência de Moçambique. Exatamente na parte
do filme intitulada “Escravidão” exibe-se o regime de trabalho forçado pelas
companhias capitalistas em território moçambicano, como as de cultivo de algodão.
O espectador depara-se com imagens de pinturas de Jean-Baptiste Debret, que
retratam negros escravizados no Rio de Janeiro, durante o século XIX, de um lado, e
trechos de discursos de Samora Machel em que fala sobre a urgência e importância
da liberdade, de outro (MARTINEZ, 1975).
“Colônia e Metrópole”, por sua vez, mostra a presença e influência do
catolicismo (com imagens de uma procissão religiosa nas ruas de Lourenço
Marques) e os impactos do colonialismo sobre a população local em relação ao uso
de álcool e tabaco, e à prostituição. “Revolta” faz referência ao massacre de Mueda,
região norte de Moçambique, na década de 1960, intercalando imagens de
fuzilamentos de negros, da atuação da Ku Klux Klan, e do massacre de elefantes,
em campos de caça. Já “Luta armada e revolução” refere-se ao início da luta
armada no país, em 1964, aos objetivos da luta, a construção de uma nova
Moçambique sem fome e com todos livres, o trabalho nas zonas libertadas, o
avanço da guerra e enrijecimento dos ataques, com o bombardeamento de aldeias,
o uso do napalm e o fuzilamento de pessoas. Finalmente, “Descolonização” revisita
a cerimônia de posse do primeiro presidente de Moçambique independente, com
imagens do discurso de Samora Machel e do desfile da independência, da chegada
da tocha da liberdade em Maputo, da festa da Revolução no estádio esportivo
durante os Jogos Olímpicos e o retorno das tropas portuguesas a Lisboa
(MARTINEZ, 1975).
A estreia de Vinte e cinco: a revolução de Moçambique aconteceu durante as
comemorações do primeiro aniversário da independência do país. Uma sala de
cinema com 1600 lugares ficou lotada durante três semanas. O filme também foi
apresentado na Quinzaine des réalisateurs, do Festival de Cannes de 1977, com a
presença de uma delegação do INC. No Brasil, depois de algumas exibições nos
festivais de cinema, o filme foi proibido pela censura em todo o território nacional, e,
depois de examinado durante quatro meses, voltou a ser exibido em um circuito
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paralelo em sessões gratuitas nas periferias das grandes cidades (FINA; NEVES,
1995, p. 64). Em diversos relatos compilados no livro Cinemação (1980), José Celso
Martinez descreveu sua experiência em Moçambique, detalhando as tribulações e
peripécias que marcaram o seu engajamento no cinema, como o processo de
produção desse filme:

Nós estivemos em Moçambique filmando o 25 e desde o início
tivemos um apoio muito grande do Ministério da Informação que
entrou na produção com uma Bolex, um gravador cassete e filme
Kodak. Depois do filme pronto (ele foi finalizado em Portugal) nós
retornamos a Moçambique e no dia 25, um ano de independência, de
noite, nós passamos a primeira sessão para o pessoal do Instituto de
Cinema e depois o filme foi mostrado para a população, foi mostrado
para os dirigentes, que gostaram muito do filme e nos convidaram
para participar do instituto, da organização do instituto (MARTINEZ,
1980).

Em seguida, veio Labi Mendonça, em 1980, também a convite de Ruy Guerra,
com a tarefa de contribuir na reestruturação do INC, que passava por problemas de
gestão em todos os níveis. Ele foi diretor da Kanemo, primeira empresa estatal de
produção cinematográfica moçambicana, atuou como designer gráfico e produtor
audiovisual (CONVENTS, 2011, p. 483). Em depoimento, Mendonça relembrou
como foi essa experiência para ele e outros profissionais brasileiros:

Nos anos 1980 ocorreu um dos processos mais ricos da fase em que
o cinema moçambicano sofreu uma injeção de grande incentivo e
esforço. A fase em que o cineasta Ruy Guerra resolveu levar uma
equipe completa de cinema, de profissionais brasileiros que já
trabalhavam juntos, para dar uma nova dinâmica nos processos de
produção do então Instituto Nacional de Cinema. Antes, as
produções eram sazonais e eram finalizadas com grande dificuldade.
O realizador e produtor Alberto Graça, o diretor de fotografia Antônio
Luiz Mendes Soares, a diretora de produção Vera Zaverucha, eu,
produtor, montador e editor de som, além de som direto, fizemos
parte dessa equipe, que depois foi reforçada pelo produtor Nilson
Barbosa e pelo gerente de processos Luís Sarmento. Nossa missão,
além de ministrar uma grande oficina para os dez realizadores
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selecionados pelo INC (hoje INAC), que depois resultou na
publicação de um livro intitulado Como se faz um filme: etapas de um
processo de produção, publicado pelo Instituto Nacional do Livro e do
Disco, essa primeira equipe deu sustentação para que o Kuxa
Kanema, o cinejornal de atualidades semanais, fosse produzido
regularmente. Dessa nossa primeira passagem por Moçambique,
foram realizadas as filmagens do Primeiro Festival Nacional de Canto
e Dança Tradicionais, cuja final aconteceu em Maputo em dezembro
de 1980. Desse material foi feito em 1981 por José Cardoso, o longametragem Canta meu irmão, ensina-me a cantar, do qual eu fui o
editor de som e engenheiro de mixagem. Dessa equipe fomos
convidados eu e Vera Zaverucha para permanecer em Moçambique
por um ano, a Vera como Coordenadora do Departamento de
Produção e eu como Coordenador do Departamento de Som e
Finalização. E dessa experiência nasceu o projeto da primeira
produtora independente associada ao INC, a Kanemo Produção e
Finalização, com investimentos de empresas associadas, e onde
foram formados diversos profissionais que deram suporte à fase mais
produtiva dos anos 1980, e que reuniu profissionais como Mario
Borgneth, Chico Carneiro, até hoje cineasta e produtor radicado em
Moçambique, Xuxo Lara, Marta Siqueira, Marcio Jacovani, além de
muitos outros parceiros do INC que colaboram nas produções, como
Pedro Pimenta, João Costa, Ahmad Ali, e outros (MATTOS, 2017).

No trecho supracitado, Labi Mendonça comenta uma série de iniciativas que
tiveram a colaboração de profissionais brasileiros do cinema, como filmes, livros e
cursos de formação, e de como essa parceria com os moçambicanos foram
significativas para todos os envolvidos, a exemplo do cineasta paraense Chico
Carneiro, por sua vez, contratado, inicialmente, para trabalhar como operador de
câmera no INC. Entretanto, ele também atuou na formação de quadros de
profissionais em diversas funções, assim como foi responsável pelo departamento
técnico do instituto, que incluía, além das câmeras, o laboratório de fotografia e
maquinaria, grua e luzes (CONVENTS, 2011, p. 483). Já o fotógrafo Edgar Moura,
que iniciou a carreira no cinema como diretor de fotografia de alguns filmes de Ruy
Guerra, trabalhou no INC como professor de fotografia, e fez carreira internacional
em Portugal e Cabo Verde, nos anos 1990, enquanto que o carioca Murilo Salles,
deu aulas de montagem e dirigiu Estas são as armas (1978), filme resultante de um
vasto material de arquivo da FRELIMO, que inclui muitas imagens de combates e do
país recém-independente (CONVENTS, 2011, p. 483). Em entrevista ao jornalista
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Carlos Alberto Mattos (2016), Salles explicou como se deu o processo de produção
do filme:

Tive que sair do Brasil para realizar o rito de passagem da fotografia
para a direção. Isso aconteceu com um filme militante. O presidente
Samora Machel insistia ser necessário que se fizesse um filme para
explicar aos moçambicanos o que era imperialismo. Assumi a tarefa.
Tinha à minha disposição um precioso material de registro da luta
armada da Frelimo, além dos arquivos de centenas de cinejornais
portugueses da época colonialista. O filme foi montado para
emocionar um povo que se esforçava para entender o que era uma
revolução marxista-leninista, mas estava muito orgulhoso de poder
construir sua própria nação (MATTOS, 2016).

O cineasta carioca Mario Borgneth realizou os filmes Maputo mulher (1984),
já mencionado anteriormente, Karingana wa Karingana (1985) e Fronteiras de
sangue (1987). Karingana wa Karingana (1985) homenageia José Craveirinha, poeta
moçambicano, falecido em 2003, apresentando entrevistas com o escritor em sua
residência na Mafalala e cenas com atores interpretando alguns de seus poemas.
Fronteiras de sangue (1987), por sua vez, explora o processo histórico-político de
Moçambique, com o início da luta de libertação, em 1964, à chegada de Joaquim
Chissano à Presidência da República, em 1986, além de registrar depoimentos de
todos os líderes políticos da região da África Austral (CONVENTS, 2011, p. 483).
Durante o seminário Trocas culturais afro-luso-brasileiras, dentro da programação da
31a. Jornada Internacional de Cinema da Bahia, em 2004, Borgneth também
ressaltou a relação efetiva estabelecida entre os brasileiros e os africanos, naquele
período, na contramão das motivações dúbias e mais ou menos escusas das
políticas oficiais brasileiras em relação ao continente:

Se é verdade que, nos anos 1960, havia uma política, uma ação de
caráter oficial, institucional, do Brasil, ao olhar a África como um
objeto de desejo, por suas mais diferentes motivações, também é
verdade, que na mesma década, vários brasileiros intelectuais,
cineastas, como Licínio e vários outros, foram os primeiros de nós
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que estabeleceram uma relação orgânica, uma relação de
solidariedade, de entrega, de engajamento político, nos processos
que estavam acontecendo em África (…). Eu, por exemplo, participei
junto a um grupo brasileiro de uma tentativa de estruturar programas
de cooperação de maneira, portanto, organizada, no sentido de
estabelecer relações estruturantes, projetos de cooperação no
campo do cinema e de audiovisual, que avançavam um pouco mais
do que o voluntarismo engajado e partiam para tentativas de se
estruturar relações com os moçambicanos, no sentido de deixar
estruturas que pudessem funcionar de maneira sustentável,
autônoma, independente (BORGNETH, 2005, p. 37-38).

Licínio Azevedo chegou a Moçambique, em 1977, para trabalhar no Instituto
Nacional de Cinema (INC), também a convite de Ruy Guerra. Produziu textos para
documentários e algumas pesquisas para o instituto, depois atuou no Instituto de
Comunicação Social, com um programa de rádio, o Programa das aldeias comunais,
e o jornal Campo, distribuído em áreas rurais. Ele também foi responsável pela
formação de profissionais para atuar na TV Moçambique, que começou a produzir
seus primeiros vídeos educativos. Depois assumiu a direção do programa televisivo
semanal de meia hora, o Canal Zero, na TVM, que existiu por cinco anos e recebeu
vários prêmios internacionais.
Se, por um lado, a presença e atuação de profissionais estrangeiros em
Moçambique foram significativas para a produção cinematográfica local, a exemplo
da incorporação ao acervo cinematográfico moçambicano da maioria dos filmes
produzidos por esses cineastas, por outro, essas experiências transnacionais
também repercutiram na vida e obra deles. No caso de Jean Rouch, após a
experiência no INC, ele continuou utilizando o suporte Super 8 como método de
trabalho para formação de cineastas, “que seria a base para suas célebres oficinas
de cinema” (SORANZ, 2014, p. 161), e criou os Ateliers Varan (1981), com a
finalidade de formar cineastas em países sem uma produção cinematográfica
consolidada, levando os recursos a grupos étnicos e sociais com pouco acesso a
técnicas e meios de produção do cinema. Em relação a Jean-Luc Godard, apesar de
tanto o contrato com o governo moçambicano quanto as experiências com a
televisão terem falhado, ao retornar à França, ele escreveu na revista francesa
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Cahiers du Cinema um artigo sobre sua experiência moçambicana intitulado, em
português, “Nascimento (da imagem) de uma nação” (JORNAL DA JORNADA, p.
11). Godard também utilizou o material produzido em Moçambique mais tarde na
montagem de uma sequência, com duração de pouco mais de dois minutos, no
Episódio 2A (Une histoire seule) da série Histoire(s) du cinéma (SORANZ, 2014, p.
161).
Em relação a José Celso Martinez, com a realização dos filmes produzidos
fora do Brasil e da atuação no INC em Moçambique, ele deu continuidade ao projeto
de filmes com o Teatro Oficina, em São Paulo, a partir dos anos 1980, que se
transformou no Uzyna Uzona, “um núcleo de criação que envolvia expressões
diversificadas como teatro, cinema e música e utilizava politicamente tecnologias de
imagem, como o videoteipe, grande novidade na época” (SORANZ, 2014, p. 161).
Já Celso Luccas, em publicação recente, analisou os impactos das exibições do
filme Vinte e cinco: a revolução de Moçambique (1975) no Brasil, durante o regime
de ditadura militar:

Quarenta anos depois da primeira exibição do filme Vinte e cinco – a
revolução de Moçambique na primeira Mostra de Cinema de São
Paulo, me vem na cabeça alguns short cuts da famosa sessão de
estreia do filme no Brasil. Era plena ditadura, eu e Zé Celso, os
diretores, estávamos exilados há vários anos e não podíamos
retornar. A nossa cópia 16mm foi enviada clandestinamente da
França ao Brasil, para participar da Mostra a convite de seu diretor
Leon Cakoff. Sem o certificado de censura, houve a inesquecível e
histórica projeção no Masp, com várias intervenções da plateia que
tomava totalmente os assentos e escadas. Durante a sessão, no
escuro do cinema, houve de tudo do que, na época, não se podia ter:
num fato inédito, houve várias manifestações, palavras de ordem
contra a “dura”, furores revolucionários e um receio inquietante de
uma invasão ou repressão na sala do Masp lotada. Era a primeira
vez na ditadura que se via e se ouvia uma revolução em língua
portuguesa. A mensagem era clara: descolonização, libertação!
Portugal, África, Brasil. O 25 foi a luz no fim do túnel, como uma
chave mágica, ele abriu a era da abertura política. Sua chegada
provocou um “vento” vindo das terras africanas, um respiro no sufoco
dos anos de chumbo. Prenunciou a saída de cena dos militares, a
volta dos exilados, o fim da censura e a democratização. (…) Na
prática, tivemos que forçar a “abertura” em todas as cidades em que
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mostramos o 25 e o O parto (José Celso Martinez Corrêa e Celso
Luccas, 1975) pelo Brasil, numa viagem que duraria dois anos,
projetando os filmes em todos lugares disponíveis de cada região,
usando como sala de projeção, praças, ruas, teatros, auditórios,
igrejas, danceterias, ambulatórios e até boates. Essa trajetória com o
cinema ambulante, mambembe e sempre improvisado, começa no
Rio Grande do Sul, passa pelo Sudeste, vai pelo Nordeste e entra na
Amazônia, percorre mais de quarenta cidades brasileiras levando
cinema em lugares que o cinema nunca tinha chegado (LUCCAS,
2016, p. 88-89).

Já Licínio Azevedo, em depoimento apresentado durante o Seminário Trocas
Culturais Afro-luso-brasileiras, dentro da programação da 31a. Jornada Internacional
de Cinema da Bahia, em 2004, afirmou que a sua vivência em África o fez rever o
próprio conhecimento e postura em relação ao continente. Antes de ir à África, o que
sabia sobre o continente era basicamente através da leitura de livros do escritor
norte-americano Ernest Hemingway, como As verdes colinas da África (1935) e As
neves de Kilimandjaro (1961), cujas histórias exploram grandes safáris e caçadas de
animais. Mais adiante, a partir do seu trabalho com o jornalismo, na década de 1970,
passou a conhecer um pouco mais sobre a realidade africana, em especial, sobre os
processos de descolonização, que decorriam, naquela época, em diferentes regiões
do continente:

Pela primeira vez, começaram a soar nos meus ouvidos nomes
grandiosos como Amílcar Cabral, Agostinho Neto... Comecei novas
leituras... Depois disso […] fui para a África, onde permaneço até
hoje, e começou, então, a relação física. Foi logo no primeiro
momento que eu tive a noção, a consciência, das cores: o preto e
branco. Primeiro estive na Guiné-Bissau, e descobri que, como os
japoneses, para nós, parecem todos iguais, os brancos pareciam
todos os mesmos, lá para os camponeses da Guiné-Bissau, e,
inclusive, do mesmo sexo, pois não faziam muita distinção entre
homem e mulher. (…). Depois disso, já em Moçambique, descobri
que, além de sermos todos iguais, nós, os brancos, e do mesmo
sexo, também tínhamos a capacidade de multiplicação. Fui fazer um
trabalho no planalto de Mueda, na zona da etnia dos macondes,
onde começou a guerra de libertação. Macondes são grandes
guerreiros e grandes escultores do ébano, e eu fui, talvez, o primeiro
branco estrangeiro que foi visitar o planalto, para fazer um trabalho,
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acompanhado por colegas moçambicanos, logo após a guerra, sem
me dar conta do perigo que isso representava. Quando cheguei em
uma aldeia (...), as crianças começaram a fugir, a gritar,
desesperadas, e a esconderem-se no mato. Eu perguntei para os
colegas moçambicanos: 'Mas o que estão a dizer, o que estão a
gritar'? 'Muitos brancos, muitos brancos'. O único branco era eu, o
primeiro que eles viam depois do final da guerra. (…) Então, ali, eu
comecei a descobrir o lado da África no qual o Hemingway nunca
tocou nos seus livros, porque ele só falava do lado do caçador
branco, do grande caçador branco (AZEVEDO, 2005, p. 34).

Pouco tempo depois de ter chegado ao país, ele adquiriu a nacionalidade
moçambicana e começou a produzir e dirigir seus primeiros filmes. Hoje é
reconhecido nacional e internacionalmente como um dos cineastas mais importantes
do país, através das premiações e dos elogios da crítica de cinema na imprensa.
Este reconhecimento e consequentes oportunidades de trabalho podem ser
justificados, entre outros fatores, pela quantidade de obras produzidas (mais de vinte
filmes, entre documentários e ficções) e pela diversidade temática dos filmes. Além
disso, sem dúvida alguma, o fato de ele ser branco, de classe média e,
profissionalmente, ter atuado como jornalista e escritor, também contribuíram para
esse reconhecimento.
Sobre o seu estilo de direção, a técnica de filmagem disseminada por JeanLuc Godard em Moçambique, que orientava a introdução de uma distância não
intrusiva entre a câmera e os sujeitos, o foco em pessoas comuns, o uso de câmera
portátil, a busca por locais característicos, o uso de sons naturais e a inclusão de
elementos relacionados a práticas culturais, como dança e música (ARENAS, 2012,
p. 81) foi utilizada por Azevedo durante muito tempo. Como o próprio afirmou, em
depoimento à cineasta Margarida Cardoso, foi com Godard que ele também
aprendeu a filmar o mínimo possível, cujo lema era “filmar um minuto e montar dois”
(CARDOSO, 2011).
Situações como as apresentadas acima podem constituir o que a antropóloga
brasileira Claudelir Correa Clemente (2008, p. 168) define como “espaço social
transnacional”, isto é, aquele que corresponde a uma vida social, de indivíduos ou
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coletivos (de refugiados, imigrantes e profissionais) na mobilidade. A autora acredita
que tais indivíduos

adentram fronteiras geográficas por todos os cantos do mundo e
parecem não se conter nas localidades e em Estados nacionais.
Movidos pelo movimento, parecem tecer diariamente, em seus
caminhos, relações sociais, suportes de um novo tipo de referência
territorial e de vida social que já não estão mais presas ao local físico
até então entendido como uma das únicas bases de vinculação
social (CLEMENTE, 2008, p. 168).

De fato, contextos que envolvem migrações, exílios, diásporas e mestiçagens
têm levado ao “questionamento sistemático de pertença única e estimula um debate
identitário que precisa ser libertado de seu pacto exclusivo com a língua e com a
nação” (BERND, 2010, p. 19). A autora acredita que, ao recusar definições
identitárias fechadas e circunscritas a um só quadro de referências e ao aceitar o
heterogêneo, o caráter transnacional inerente nessas experiências de deslocamento
fragiliza a tentativa de se construir identidades que têm como únicos parâmetros a
pertença a um território e a uma língua (BERND, 2010, p. 16-17). Para a cientista
social Rossana Rocha Reis (2007, p. 35), a imigração, “na medida em que subverte
a relação povo-Estado-território, obriga o Estado a formalizar, mediante as políticas
de imigração e de cidadania, as regras de acesso ao território e à nacionalidade”.
Isso porque, segundo ela, a nacionalidade quase sempre foi atribuída, independente
das vontades dos sujeitos, por causa do controle sobre sua identidade nacional
comumente detido pelos Estados. Os sujeitos podem até decidir deixar o território de
seu país, se encontrar algum outro disposto a recebê-los, mas, dificilmente podem
renunciar a sua nacionalidade, caso fosse necessário ou desejado (REIS, 2007, p.
35).
De acordo com pesquisadora Alessandra Meleiro (2014), esse contexto
repercute, inclusive, na indicação da nacionalidade de alguns desses profissionais
do audiovisual, a exemplo de Ruy Guerra e Licínio Azevedo. O primeiro, que nasceu
em Moçambique e se radicou no Brasil, costumeiramente é apresentado como
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moçambicano, português ou brasileiro, enquanto que o segundo, nascido no Rio
Grande do Sul, radicado em Moçambique em 1977, e pouco tempo depois
naturalizado

moçambicano,

costuma

ser

apresentado

como

brasileiro

ou

moçambicano ou com ambas as nacionalidades em uma mesma expressão. Para
Julia Kristeva (1994, p. 203), o que vale nesse processo não é o que está apenas na
certidão de nascimento, mas também a manifestação de desejo por parte do sujeito,
de estar, pertencer e permanecer em qualquer lugar de sua vontade. Os indicativos
de nacionalidade devem ir além do jus sanguinis, “quando a nacionalidade é
transmitida por descendência, através dos pais” (REIS, 2007, p. 35) e do jus soli,
“quando a nacionalidade se baseia no local de nascimento” (REIS, 2007, p. 35). Ruy
Guerra, por exemplo, problematiza a ideia de nacionalidade, levando em
consideração própria sua trajetória de vida, no poema “Esta janela”:

Porque não dá mais para fingir que sou moçambicano, se não voltei
para as acácias rubras da minha infância e não aceitei o quotidiano
incerto da Independência. E no entanto sei que sou moçambicano.
Porque não dá mais para fingir que sou brasileiro, mesmo se
acumulei décadas de verde-amarelo na carne, mesmo se tivesse
filhas e paixões brasileiras, mesmo se é nas águas do Tuatuari num
amanhecer de brumas onde eu gostaria que fossem lançadas as
minhas cinzas. E no entanto, sei que sou brasileiro. Porque não dá
mais para fingir que sou português, se sempre fugi dessa metrópole
distante que marcou a minha juventude a ferro e desprezo, cinco
quinas no peito e braço estendido na Praça Mouzinho de
Albuquerque. E no entanto, sei que sou português (GUERRA, 1999,
p. 33).

Em entrevista a Nuno Sena, ele explicou como responde quando lhe
perguntam sobre sua nacionalidade:

Sou português (nunca tive outra nacionalidade oficial), que continuo
moçambicano de nascimento e que o resto da minha vida afetiva foi
passada no Brasil. Digo que sou latino-africano. Só tenho espaços de
vida, não tenho espaço de morte. Essa volta ao lugar de origem eu já
não tenho, ele foi fragmentado. O regresso a Moçambique ajudou-me
a tomar consciência da minha condição de cineasta em trânsito em
qualquer lugar que esteja (SENA, 1999, p. 28-29).
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Licínio Azevedo, por sua vez, em entrevista ao jornal moçambicano Domingo,
de 19 de janeiro de 2014, definiu-se como moçambicano “da gema”: “Sou
moçambicano. Vivi no Brasil vinte e cinco anos, mas estou em Moçambique há trinta
e cinco” (DOMINGO, 2014). Nesse sentido, o pesquisador Omar Ribeiro Thomaz
(2004, p. 206) traz uma contribuição relevante para entender esse processo de
autoidentificação à nacionalidade moçambicana. Thomaz explica que, ainda no
período colonial, o “ser moçambicano” estava ligado não apenas à terra de
nascimento, mas também a um gesto de vontade. Daí a expressão local para definir
os processos que nortearam a escolha da nacionalidade no período de transição e
nos anos posteriores à independência: “fulano ficou moçambicano”; “sicrano ficou
português”. Um ato de vontade que revelava a adesão à nação, por sua vez formada
na resistência ao colonialismo e na revolução. Com relação àqueles que tinham
evidentes possibilidades de escolha, naquele período, “ficar moçambicano” poderia
ser interpretado como uma verdadeira conversão política; “ficar português” era ora
uma traição, ora a evidência de um compromisso prévio com o colonialismo
português (THOMAZ, 2004, p. 206).
Além do desejo de pertencimento a Moçambique, a partir do critério de
nacionalidade, a experiência migratória de Licínio Azevedo e vivência no país há
mais de trinta anos, como já foi apresentado, sem dúvidas, repercutiram também na
sua produção jornalística e artística. Já em Moçambique, além de ouvir e contar
histórias, de escrever roteiros para documentários e filmes de ficção, ele sempre
viajou pelo país em busca de imagens. Isso acabou definindo sobremaneira a
escolha dos temas explorados em suas narrativas. Para Mahomed Bamba (2012, p.
223), são recorrentes na filmografia de cineastas que “vivem o duplo paradoxo de
residir na Europa e pretender fazer filmes sobre as realidades africanas baseados no
Ocidente”, que constituem, na sua concepção “a geração dos cineastas da
diáspora”, ou que vivem na África e realizam filmes no continente, temas como o
exílio, a imigração e a mestiçagem. Segundo Bamba, nesse “cinema da imigração”,
a questão da identidade é ao mesmo tempo individual, comunitária e nacional
(BAMBA, 2012, p. 224). O teórico Hugo Achugar acrescenta que, mais que uma
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circunstância geográfica, o deslocamento é assumido como um 'lugar de
enunciação'36 – ou seja, a ideia de que todo discurso é sempre formulado a partir de
um lugar que é ao mesmo tempo “verdadeiro e imaginado, concreto e desejado,
histórico e ficcional” (ACHUGAR, 2006, p.19). Nesse sentido, o ensaísta uruguaio
entende o lugar como um posicionamento identitário, lembrando que o lugar de onde
se fala (ab situ) nem mesmo precisa ter um caráter geográfico. Assim, o que artistas,
como Licínio Azevedo, nesse caso, expressam é um “desejo de distanciamento
duplo – físico e discursivo – de sua nação de origem” (ACHUGAR, 2006, p.19).
Azevedo, em diversas ocasiões, costuma enfatizar sua nacionalidade moçambicana,
muito mais que a brasileira, como o mesmo afirmou no trecho de entrevista citado
anteriormente, não rejeita, mas se distancia, fisicamente e discursivamente, como
destaca Achugar, com o intuito de assumir prioritariamente esse outro lugar de fala.

36
Segundo Mônica Cassana (2013, p. 67), os estudos mais recentes sobre a enunciação,
dentro da Linguística textual, passaram a considerar também o sujeito que enuncia, ou seja,
consideram a perspectiva de um sujeito que se apropria da língua para constituir-se, para falar e para
dialogar no mundo”. O teórico uruguaio Hugo Achugar, com a ideia de 'lugar de enunciação' amplia
essas possibilidades discursivas, já que considera não apenas o sujeito nesse processo como o
próprio lugar de onde ele fala.
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3 LICÍNIO AZEVEDO: DO BRASIL A MOÇAMBIQUE, DE JORNALISTA A
CINEASTA, UM CONTADOR DE HISTÓRIAS

Então, ali, eu comecei a descobrir o lado da África no qual o
Hemingway nunca tocou nos seus livros, porque ele só falava do
lado do caçador branco, do grande caçador branco. (Licínio Azevedo,
2005, p. 34)

Um dos pontos de partida utilizado nesse trabalho para compreender a obra
de Licínio Azevedo foi percorrer sua trajetória errante como jornalista no Brasil até
estabelecer vínculos mais fortes em Moçambique. Cabe agora procurar entender
melhor como se deu esse processo de transição do jornalismo e da literatura para o
cinema. Em entrevista ao jornal moçambicano Debate, de 24 de junho de 2015, ele
revelou que, no início, nem tinha planos de fazer cinema:

De uma maneira mais literária, gostava de estórias, sobretudo,
histórias que se passavam na América Latina, em países como
Argentina, Bolívia, Peru. Normalmente coisas sociais. Havia na
época muitos golpes de Estado, muitas revoluções e greves. E ao
mesmo tempo o meu objetivo era ser escritor. Foi como jornalista e
escritor que eu vim para Moçambique para trabalhar no Instituto
Nacional de Cinema. Vim com objetivo semelhante ao que fazia na
Guiné-Bissau, que era recolher estórias da luta pela independência,
usar ou escrever em forma de conto, ou de forma ficcionalizada e
fazer base de roteiros para cinema […] Não escolhi fazer cinema, de
certa maneira foi uma transição natural. Conheci o cinema como
cinéfilo. Frequentava muito cinema no Brasil. E aqui [Moçambique]
trabalhei alguns anos só o texto. Não tinha o objetivo de fazer filmes
(DEBATE, 2015, p. 5-6).

Seu objetivo, como informado acima, era escrever integrando a linguagem
jornalística à literária, propondo uma forma diferente, ou, pelo menos, pouco usual,
de fazer jornalismo, mas, ainda assim, já explorada por diferentes escritores, que
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também atuaram ou tiveram formação na área, misturando acontecimentos reais
com situações e personagens fictícios:

Eu acho que o fato de a minha formação ser de jornalista influencia
muito, porque é uma profissão que eu adoro, no sentido em como eu
fazia jornalismo. Era um instrumento político, na época da ditadura
militar, de oposição à ditadura e que me levou a fazer inúmeras
viagens por conta própria, nas férias, pela América Latina,
acompanhar greve de mineiros na Bolívia, golpes de Estado,
terramotos, processos políticos e isso foi o jornalismo que me deu,
eu acho, uma vivência ideológica. O jornalismo no Brasil, naquela
altura, era muito diferente, baseado no novo jornalismo norteamericano, de Gay Talese e todos os outros. Mesmo o Hemingway
foi jornalista, em um certo momento. E o Steinbeck também. O
Garcia Marques foi jornalista antes de ser escritor, trabalhava em
jornais da Venezuela. Estudávamos muito esses textos diferentes de
jornalismo, como os textos do Garcia Marques, por exemplo. Eram
peças literárias, então o jornalismo, para mim, foi sempre uma
maneira de contar histórias também; nunca um jornalismo objetivo. E
um instrumento político, como o cinema (PEREIRA; CABECINHAS,
2016, p. 1032-1041).

Como costumava viajar pelo país, assim como por outras localidades, atrás
de imagens, como processo natural de investigação e apuração jornalística ou de
pesquisa para suas histórias, chegando, inclusive, a gravar conflitos em diferentes
regiões, como por exemplo, um tiroteio na África do Sul no período do apartheid,
filmado por ele e sua equipe, seu já anunciado e exercitado interesse por assuntos
políticos também foi estimulado por essas situações e, consequentemente, foram
determinantes na transição definitiva do jornalista para o cineasta. Outro fator
relevante foi sua própria prática com a escrita cinematográfica, ou seja, ele já
possuía experiência em cinema, como ele mesmo reconhece na declaração abaixo,
e, em decorrência disso, atuou na formação de jovens profissionais da área, como o
próprio relembra:

Como eu tinha experiência em cinema e como escritor, fui
encarregado de formar jovens que não tinham experiência nenhuma
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de trabalhar com vídeo. Foi nesse processo que fiz minha transição
natural. Comecei a fazer filmes. Fazia filmes experimentais. Foi
através do Canal Zero que comecei a fazer filmes. Lembro-me do
primeiro videoclipe do país. Fui eu que fiz. Foi o Melancólico. Foi lá
no Instituto de Comunicação Social, com a música de Mucavele.
Passou centenas de vezes na televisão. No Instituto de
Comunicação, saí como realizador independente (DEBATE, 2015, p.
6).

De fato, depois de orientar novos técnicos do audiovisual e produzir vários
vídeos de dez minutos, ao longo da década de 1980, para o Instituto de
Comunicação Social, através do programa Canal Zero, filmados por todo país e que
tratavam principalmente dos efeitos da guerra civil, acumulando, assim, dezenas de
pequenas produções, Azevedo finalmente produziu e dirigiu seu primeiro filme, A
colheita do diabo, em 1988, e, aos poucos, foi se firmando como cineasta. Assim,
apesar de ter começado a carreira pela escrita, inicialmente como jornalista e
escritor e, em seguida, como roteirista, foi no cinema que Licínio Azevedo encontrou
o quadro mais completo de sua realização profissional, como o próprio declara em
entrevista ao jornal moçambicano Domingo, de 19 de janeiro de 2014, pois, no
cinema encontram-se fundidos “a literatura, o jornalismo, a fotografia e a montagem”
(DOMINGO, 2014, p. 2).

3.1 A PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E LITERÁRIA

Foi como jornalista e escritor que eu vim para Moçambique para
trabalhar no Instituto Nacional de Cinema. Vim com o objetivo
semelhante ao que fazia na Guiné-Bissau, que era recolher estórias
da luta pela independência, usar e escrever em forma de conto, ou
de forma ficionalizada e fazer base de roteiros para cinema. (Licínio
Azevedo, 2015)
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Antes de apresentar o mapeamento realizado em torno da produção
cinematográfica de Licínio Azevedo, optou-se também verificar parte de sua
produção jornalística, que inclui dezenas de matérias publicadas em diversos jornais
ao longo de muitos anos de carreira, no Brasil e em outros países, e literária,
composta principalmente por narrativas curtas e longas, publicadas em livros e
antologias. Como jornalista, ele foi repórter do Coojornal, um boletim interno da
Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, que, devido ao aumento da demanda,
teve o número de páginas multiplicado e a circulação passou a ser nacional
(GUIMARAENS; CENTENO; BONES, 2011, p.). Em depoimento publicado no site
Coletiva.net (2011), o jornalista relembrou que na década de 1970, “Moçambique
alimentou o imaginário sobre uma nova África, onde, tal como Angola e GuinéBissau, o povo lutava pela sua independência”. Para ele, naquele momento, “podiase dizer que havia em Moçambique uma sucursal do Coojornal” (2011), sendo ele
um correspondente do tabloide no país.
Diversos jornalistas gaúchos que viviam em outros estados atuavam como
correspondentes do Coojornal. Às vezes, matérias que saíam reduzidas em
periódicos do centro do país eram divulgadas na íntegra por este jornal, que permitia
a publicação sem assinatura para evitar embaraços diante do contexto político da
época. Ao longo de sete anos, de 1974 a 1983, foram produzidas 78 edições desse
periódico. Em 1980, Azevedo publicou no Coorjornal uma reportagem intitulada “O
amargo regresso – valeu a pena voltar?”, que lhe rendeu, no mesmo ano, o “Vladimir
Herzog”, importante prêmio brasileiro de jornalismo para obras relacionadas com os
Direitos Humanos. Nesta reportagem, os depoentes relataram as principais
dificuldades encontradas ao retornarem ao Brasil, depois de anos no exílio. Damaris
Lucena, maranhense de 53 anos, por exemplo, que presenciou o esposo, Antônio
Raimundo Lucena, ser morto pela polícia em São Paulo, mencionou o preconceito
sofrido e desconfianças dos vizinhos por ter sido exilada, além dos problemas de
saúde resultantes das torturas que sofreu pelos militares. Isaura Silva Coqueiro, de
39 anos, viúva de Aderval Alves Coqueiro, assassinado no Rio de Janeiro em 1971,
também destacou as dificuldades dos anistiados para conseguir emprego no país,
diante de um quadro de crise no mercado de trabalho e da perseguição política. A
maioria dos exilados entrevistados que retornaram ao Brasil relataram o processo
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difícil de reintegração, para conseguir emprego, moradia, educação e saúde para os
filhos, além da insegurança e das incertezas em relação ao futuro (COORJORNAL,
1980).
Licínio Azevedo também trabalhou na Folha da Manhã, jornal publicado em
Porto Alegre pela Companhia Jornalística Caldas Júnior, entre 1969 e 1980, no
Movimento, no Jornal da Tarde e no Versus, de São Paulo. O jornalista e repórter de
televisão Caco Barcelos, também gaúcho, e um dos criadores do Versus, periódico
que apresentava grandes reportagens sobre a América Latina, chegou a trabalhar
com Licínio Azevedo inicialmente na Folha da Manhã. Em entrevista realizada no
StudioClio, no dia 7 de maio de 2009, em Porto Alegre, Barcelos reconheceu a ajuda
que recebeu do colega jornalista no início de sua carreira, em 1973: “os primeiros
livros de qualidade que me passaram às mãos vieram do Emilio [Chagas], do Licínio
Azevedo, também jornalista, e de um primo querido que me ajudou muito com os
livros fundamentais” (BARCELOS, 2017, p. 40), e relembrou episódios vividos
juntos, quando Azevedo era editor da seção responsável pelas notícias de violência.
Em decorrência de uma reportagem de Barcelos sobre tortura a presos e outros
abusos da polícia, por exemplo, diversos colegas do jornal, inclusive ele, foram
ameaçados de demissão ou, de fato, afastaram-se do jornal:

Em uma madrugada, eu voltei com uma história que era assim: em
uma delegacia de polícia em Canoas/RS, acontecia uma partida de
futebol – era uma metáfora dos policiais. Na madrugada, eles
fechavam o xadrez, transformavam numa quadra e chutavam as
vítimas – por isso associavam ao futebol. Tinha até um juiz que
apitava quando havia qualquer movimento estranho na delegacia.
Ele apitava, e a tortura parava. Eu fiquei lá, mais ou menos
escondido, e fiz a narrativa deste episódio. Isso desagradou
profundamente, me parece, o Secretário de Segurança, que teria
pedido a minha cabeça. Cobraram do Licínio Azevedo, que era o
editor da editoria responsável pela área de violência, a
responsabilidade sobre mim. E ele disse: “Eu li a matéria, a matéria
está correta, e eu não aceito que o Caco seja afastado daqui”. Aí, por
cadeia, vários se afastaram, no total saíram vinte e dois
(BARCELOS, 2017, p. 40).
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A parceria com Azevedo também ocorreu no jornal Versus, como afirma
Barcelos:

Eu estava envolvido, junto com o jornalista Marcos Faerman, na
criação de Versus (...). Então saímos para a América do Sul e
América Central, com o Licínio Azevedo. Tínhamos um roteiro.
Quando achávamos uma história, parávamos para apurar os fatos e
depois para escrever. Passávamos as reportagens para as revistas
alternativas e alguma coisa para a grande imprensa, para poder
sobreviver, ter dinheiro. Fiquei nesse processo uns cinco anos,
trabalhando de forma independente, com alguns intervalos de dois,
três meses fixos numa redação (BARCELOS, 2017, p. 40).

Inicialmente, o tabloide bimestral era modestamente vendido de mão em mão,
mas aos poucos passou a ser distribuído em bancas de jornal de São Paulo, Rio de
Janeiro, Porto Alegre e outras cidades. Uma vez consolidada sua distribuição
nacional, no seu apogeu em 1977, o jornal alternativo superou a marca de 35 mil
exemplares vendidos. Foram lançadas trinta e quatro edições de Versus, no período
de 1975 a 1979 (BARCELOS, 2017, p. 40). Na mesma entrevista, o jornalista também
se recordou das viagens que fez pela América Latina ao lado de Licínio:

Na América Central, quando estávamos na fronteira da Guatemala
com a Nicarágua, em 1976, presenciamos o maior terremoto da
história da Guatemala. Vinte e seis mil mortos. Sou sobrevivente. O
epicentro, na verdade, foi longe de onde a gente estava. Nós
estávamos na fronteira, e o epicentro foi no interior do país. A capital
não sofreu tanto, porque a estrutura dos prédios previa estes abalos
sísmicos. Mas no interior, casas com paredes de adobe, grossas,
desabaram e foi uma tragédia horrível. Nós tratamos de ir logo para o
epicentro tentar cobrir aquele episódio (BARCELOS, 2017, p. 41-42).

Em depoimento coetâneo, Licínio Azevedo assinala que a citada viagem foi
uma das mais significativas de sua carreira:
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Caco Barcellos, meu amigo, irmão, colega, e eu saímos juntos do
jornal Folha da Manhã e fomos viajar; a mulher dele, fotógrafa,
estava grávida. Subimos a Amazônia e quando chegamos à
Guatemala houve um terramoto enorme, 25 mil mortos. Nós ficamos
lá, junto com os jornalistas estrangeiros, vivemos aquele terremoto,
então a minha viagem interrompeu-se ali (AZEVEDO, 2016, p. 10321042).

A produção jornalística e literária de Licínio Azevedo inclui também os livros
Diário da libertação (1977), coescrito com Maria da Paz Rodrigues, Moçambique
com os mirage sul-africanos a quatro minutos (1980), Relatos do povo armado
(1982), inicialmente publicado em dois volumes, e posteriormente reunidos em um
único, sob o título Coração forte (1995), e o romance Comboio de sal a açúcar
(1997). Publicado no Brasil pela editora Versus, de São Paulo, Diário da libertação
descreve o cenário ainda recente de guerra em Bissau, capital da Guiné-Bissau, em
1976, dois anos depois do fim da luta de libertação:

A guerra acabou há dois anos. Os soldados brancos foram
substituídos por negros, o quartel da Marinha ocupado pelo PAIGC.
As camas dos oficiais portugueses estão no mesmo lugar, mas
acolhem novos corpos. Cooperantes soviéticos, cubanos, franceses,
portugueses. Chegamos para um trajeto de cinco meses. Tempo
marcado para conhecer os funcionários da ala da caserna
transformada em hotel. Para se habituar com aquela proximidade
contingente com a selva, com o passado, com o presente africano. E
ver de relance a atitude das mulheres, dos velhos, dos garçons. A
fisionomia dos antigos guerrilheiros (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977,
p. 17).

Os autores, apresentando dados recolhidos sobre a cidade de Bissau nos
anos 1960, ou seja, ainda no período colonial, analisando a situação estrutural e
social da localidade no contexto imediato do pós-independência:

Bissau. Uma cidade de palhoças de adobe, de bairros com casas
amontoadas. A história de uma cidade que também é a do seu povo,
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da luta de libertação. Em 1960, antes dos primeiros confrontos
armados, a capital tinha 15 mil habitantes. Com o desenvolvimento
da luta, os moradores das zonas agrícolas iniciaram um movimento
de migração para o maior centro urbano do país. Fugiam para o
“santuário do Império Colonial”. Os portugueses aproveitaram,
incentivaram os camponeses a abandonar suas plantações e a
constituir o lumpem da cidade. O governo encontrava uma
possibilidade de enfraquecer as bases do PAIGC, no interior e de
proteger as guarnições de Bissau de eventuais ataques. E as
famílias se instalaram. Ergueram, apressadamente, cabanas
rudimentares em volta dos sete quartéis de Bissau. No fim da guerra,
em 1974, a capital tinha 100 mil habitantes, cerca de quinze por
cento da população do país. Desempregados, trabalhadores
eventuais, prostitutas, marginais. A infraestrutura urbana não
acompanhou o crescimento demográfico. Surgiram bairros
apertados, sem nenhum planejamento. Sem luz, sem água, sem
esgotos. Casas cobertas de palha, cercadas por pântanos, habitadas
por camponeses desenraizados, sem condições de sobrevivência na
zona urbana (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977, p. 19).

Na análise comparativa apresentada acima sobre a cidade de Bissau entre a
década de 1960 e 1970, Azevedo e Rodrigues revelam as estratégias do governo
português ao estimularem a migração camponesa para a capital, no intuito de
enfraquecer o processo de luta de libertação intensificado no ambiente rural, ao
mesmo tempo em que desenvolvia um processo de (des) urbanização da cidade
bissau-guineense, com o crescimento avançado e desorganizado decorrente desse
intenso processo migratório. Na passagem abaixo, eles analisam os desafios do
governo pós-independência e os projetos desenvolvidos ou planejados para
melhorar as condições de vida dos habitantes:

Ao assumir o governo, em setembro de 1974, o PAIGC encontrou os
cofres do Estado vazios. Um território de 36125 quilômetros
quadrados, com uma população de 600 mil habitantes, explorado
unicamente em função dos interesses da metrópole, sem uma
alternativa de crescimento própria. As perspectivas seriam limitadas,
desde o início, pelas carências existentes: 96 por cento de
analfabetos, falta de técnicos, de mão de obra especializada, de
equipamentos e tecnologia para a agricultura. Mas a guerra ensinou
a ser paciente. A enfrentar os problemas por etapas. (...).
Entendemos como é difícil reconstruir um país com uma estrutura
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econômica e social condicionada pela dominação estrangeira.
Convivemos com um povo que, após doze anos de luta armada e
dois de reconhecimento formal da independência, iniciou uma luta
talvez mais longa que a primeira. Uma guerra em que as táticas a
serem usadas são novas para dirigentes forjados na guerrilha, nas
emboscadas contra tropas portuguesas (AZEVEDO; RODRIGUES,
1977, p. 22-24).

No período em que esteve na Guiné-Bissau, Licínio Azevedo acompanhou o
presidente Luiz Cabral, nas viagens que ele fazia pelo interior do país, no intuito de
produzir reportagens para o jornal Nô Pintcha. Criado no início de 1975 e, nessa
época, dirigido por Lopes Pereira, esse tabloide, composto por apenas oito páginas,
e que demorava dois dias para ser escrito e impresso, em uma tiragem de 4500
exemplares, divulgava “informações sobre a situação pós-independência, notícias
sobre a África e o mundo, para serem lidas por uma população pouco alfabetizada
[em língua portuguesa], em um país que não edita[va] livros e onde o jornal é[era] o
único meio de comunicação com o exterior” (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977, p. 76).
Uma das mais importantes reportagens produzidas pelo jornalista para o Nô Pintcha
foi justamente sobre uma das viagens que Luiz Cabral realizou pelo interior da
Guiné-Bissau: “Era a primeira viagem demorada do presidente pelo sul do país
desde a independência. Queria tomar contato com o povo, inteirar-se das
perspectivas do ano agrícola. Faríamos a cobertura para o jornal” (AZEVEDO;
RODRIGUES, 1977, p. 64). Ao longo dessa viagem, o jornalista descreveu desde as
dificuldades do trajeto, devido à má qualidade de muitos trechos de estradas, de
pontes destruídas e da presença de minas terrestres, herdadas da guerra, até as
expectativas de todos os integrantes da comitiva do presidente, em especial do
próprio Luiz Cabral, assim como das populações que teriam contato com o
presidente pela primeira vez:

A comitiva partiu do Palácio Presidencial, no centro de Bissau, na
quarta-feira, 28 de julho, às 15 horas. Percorreu quinze cidades e
aldeias, quase sem intervalos para descanso. Passou por muitas
sem poder parar. Em todos os lugares foi recebida pelo povo, havia
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música e dança, encontro de companheiros de luta (AZEVEDO;
RODRIGUES, 1977, p. 64).

A população aguardava ansiosamente a chegada do presidente, para relatar
as dificuldades que a região estava passando, na cidade de Cacine, onde havia um
antigo quartel que abastecia aviões e helicópteros durante a luta de libertação. Essa
cidade chegou a ser uma das maiores produtoras de arroz da Guiné-Bissau, mas
estava com falta de alimentos por causa da destruição das plantações, arruinadas
ou abandonadas com a guerra. A chegada do presidente representava um alento
para todos e sua recepção deu-se com muita festa e alegria:

Mais de mil pessoas esperam Luiz Cabral no início da rua sem
calçamento que atravessa a cidade e termina no quartel. A única. Ele
desce e segue a pé, rodeado pela multidão. Como nos outros
lugares, tambores e danças. Mulheres alegres com os filhos presos
às costas aprendendo o ritmo do contato com o corpo da mãe. No
movimento de pernas no chão de Cacine. Velhas abanando com
lenços de cabeça na porta das palhoças (AZEVEDO; RODRIGUES,
1977, p. 64).

Como os autores informam no livro, o presidente conversou com as pessoas
em todos os lugares por onde passou, discursou para o público, recordou-se de
diferentes capítulos da luta de libertação e prometeu empenhar-se na solução dos
problemas apresentados (AZEVEDO; RODRIGUES, 1977, p. 64).
No livro Moçambique com os mirage sul-africanos a quatro minutos, publicado
no Brasil em 1980 pela editora Global, de São Paulo, Azevedo, recém-chegado ao
país africano, abordou a revolução moçambicana e as frentes contrarrevolucionárias
e teceu suas primeiras impressões sobre Moçambique após a independência,
analisando a implantação, os avanços e retrocessos do projeto da nova nação
moçambicana, proposto pelo então presidente Samora Machel, que incluía, por
exemplo, o aprimoramento do sistema de transportes e da reocupação do território,
com a criação das aldeias (no campo) e bairros comunais (nas cidades), na
infraestrutura; a ampliação das formas de agricultura familiar e cooperativa e
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nacionalização das indústrias, na economia; ações de prevenção de doenças,
expansão da política de vacinação para diminuição da mortalidade infantil e combate
a doenças como sarampo e malária, na saúde; realização de eventos de valorização
das práticas culturais nacionais, como o Festival de Dança, realizado em 1978, na
cultura; a construção de novas escolas de educação básica e a criação de novas
vagas na Universidade Eduardo Mondlane – criada em 1962, e denominada, na
época, Universidade de Lourenço Marques –, na educação.
Azevedo, assim como fez com a cidade de Bissau, no livro anterior, também
descreveu a cidade de Maputo, analisando-a comparativamente entre o final do
período colonial e o início do pós-independência:

Maputo se divide em duas: a cidade de cimento e o caniço. Na
cidade de cimento moravam duzentos mil brancos. No caniço viviam
os negros, a grande maioria espoliada da capital de quase um milhão
de habitantes. (...). Na década de sessenta houve o boom da
construção civil em Maputo. Prédios altos, modernos, muitos deles
construídos às pressas e com problemas de estrutura. Mas com vista
para a baía. Avenidas amplas e arborizadas com nomes de heróis
coloniais e expoentes do salazarismo. O caniço cresceu de qualquer
maneira. Aos poucos e sempre. Becos tortuosos e enlameados
cercados por palhoças erguidas anarquicamente em terrenos
comprados de latifundiários que dispunham de todas as áreas em
volta da cidade de cimento com o consenso da administração
colonial. (...) O boom se manifestou um pouco mais tarde no caniço,
já no fim da década de 1960, início da de 1970. A administração
abriu algumas escolas, alguns centros de assistência. Alargou e
asfaltou becos estratégicos para impressionar a população. E para
facilitar a circulação dos carros de polícia que andavam pelos
subúrbios atrás dos turras ('terroristas') ou de simpatizantes da
guerra de libertação (AZEVEDO, 1980, p. 7-8).

Na passagem acima, o então jornalista revela os contrastes da cidade,
composta por um centro concebido especificamente para atender a elite portuguesa,
que começou a ocupar efusivamente a cidade ao longo da década de 1960,
estimulando consideravelmente a área da construção civil e acompanhando os mais
modernos projetos arquitetônicos europeus da época, enquanto que ao mesmo
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tempo expandiam-se em torno desse centro construções alternativas e não
planejadas, ocupadas pelas populações negras e mais carentes, muitas delas
oriundas de ambientes rurais em busca de melhores condições de vida na capital ou
em fuga em decorrência da guerra que avançava no campo.
Além disso, o livro apresenta diferentes relatos de pessoas, recolhidos por
Azevedo, como a da portuguesa Irene, que chegou a Moçambique em 1923 e
trabalhou como funcionária da administração colonial; Julião Amuli, camponês do
norte de Moçambique, História Machava, também camponês, e Manuel Tiago
Gomes Fantasia, comerciante português, oferecendo variados pontos de vista sobre
a colonização portuguesa no território africano e as expectativas de construção de
um novo país com a emancipação. Defensora de Mouzinho de Albuquerque, a
portuguesa Irene, já aos oitenta anos de idade, ainda acreditava na monarquia e na
ação civilizatória dos portugueses. Julião Amuli, por outro lado, relata que durante o
período colonial foi obrigado a fugir para Tanganika (ex-colônia inglesa que junto
com Zanzibar formaram a Tanzânia) aos quinze anos para não ser levado pelos
sipaios para o trabalho forçado na construção de estradas. Já o camponês História
Machava conta que migrou de sua aldeia para a aldeia comunal Eduardo Mondlane,
em busca de melhores condições de vida. Manuel Tiago Gomes Fantasia, que
chegou a Moçambique em 1962 e voltou a Portugal em 1979, por sua vez,
exemplifica o movimento dos portugueses retornados a Portugal. Na passagem
transcrita abaixo, Azevedo analisa esse processo de retorno expressivo de
portugueses à antiga metrópole, receosos com os novos rumos de Moçambique,
após a independência, e especialmente, com a situação deles diante daquele outro
contexto:

Nas ruas chamam a atenção o grande número de containers
endereçados a Portugal. Disseram que um ano atrás tinha muito
mais e antes mais ainda. (...) Grande parte dos portugueses deixou
correndo o país com a queda da ditadura em Portugal e o acordo do
novo governo com a Frelimo. As casas abandonadas foram
nacionalizadas, ocupadas por africanos e técnicos estrangeiros
contratados pelo governo – os cooperantes (AZEVEDO, 1980, p. 8).
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Além de analisar os movimentos migratórios dos portugueses para fora de
Moçambique, e dos moçambicanos, dentro e fora do território moçambicano,
principalmente devido aos ataques da Rodésia (atual Zimbábue) e da África do Sul
durante a guerra civil, Azevedo, justamente, também explora no livro os impactos
desse conflito, que naquela época estava apenas se iniciando, para o país e para
suas populações, e que se expressou, por exemplo, em forma de destruição e
morte:

Episódios como esses, envolvendo aviões e tropas rodesianas
transportadas em helicópteros, aconteceram 449 vezes de janeiro de
1977 a dezembro de 1978. Intensificaram-se em 1979. Naqueles dois
anos foram destruídas em Moçambique duzentas casas, duas
locomotivas, noventa e quatro carros, quatro tratores, nove depósitos
de cereais, sete lojas do povo, quatro escolas, oito pontes, dois
moinhos, um tanque de água, dois hospitais, uma plantação de chá.
Moçambique perdeu uns cinquenta milhões de dólares com as
destruições feitas pelo exército rodesiano. Além disso há todo o
prejuízo indireto, difícil de calcular. Projetos agrícolas, florestais,
mineiros, industriais e pecuários da zona da fronteira foram
suspensos. Três pontes ferroviárias importantes destruídas na
província de Tete fizeram o país perder cento e cinquenta mil dólares
por dia. As telecomunicações entre o sul e o norte foram
interrompidas com o bombardeio de centrais. De 1977 a fins de 1979
morreram 1338 moçambicanos nas mãos dos comandos racistas e
debaixo das bombas dos Mirage. Foram feridos 1538 e 751
desapareceram raptados pelos rodesianos. Foi preciso transferir
dezenas de milhares de famílias das zonas vulneráveis. A mudança
de cada dez mil famílias custa dezoito milhões de dólares
(AZEVEDO, 1980, p. 28-29).

Retomando o tema da guerra de libertação contra o jogo colonial português,
iniciada em Moçambique no ano de 1964, Licínio Azevedo escreveu Relatos do povo
armado, no período em que esteve no norte do país, junto à fronteira com a
Tanzânia, uma das primeiras zonas libertadas durante a guerra de independência, e
permaneceu na região durante cerca de três meses. O livro é composto por vinte e
seis narrativas curtas, baseadas em diferentes relatos recolhidos em 1987, que, de
maneira geral, envolvem episódios da luta pela liberdade, narrados pelos sujeitos
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que os viveram, a exemplo de fuga de populares, do sacrifício dos camponeses para
alimentar os combatentes, das batalhas vencidas e perdidas, etc. Azevedo também
particularidades da FRELIMO durante o conflito armado, como o processo de
convocação de combatentes e o ingresso de populares nos movimentos de
guerrilha, as diferentes fases da luta e a perseguição da Polícia Internacional de
Defesa do Estado (PIDE) aos guerrilheiros e aliados. O projeto inicial de Relatos do
povo armado era o filme Crossing the river, uma coprodução cinematográfica entre
Moçambique e Tanzânia, a ser realizada em 1976, mas que nunca se concretizou, e
cuja história seria roteirizada pelo próprio Licínio Azevedo. Entretanto, apesar dessa
iniciativa audiovisual não ter sido produzida, muitas das histórias reunidas no livro
foram utilizadas, posteriormente, para a produção de roteiros para desenhos
animados, de teatro radiofônico e de vídeos, além de ter sido referência para o
longa-metragem de ficção O tempo dos leopardos (1985), dirigido por Zdravko
Velimirovic e Camilo de Sousa.
As narrativas publicadas nos dois volumes de Relatos do povo armado foram
reeditadas pelas Edições Dinossauro, de Lisboa, e publicadas, em 1995, em um
único volume intitulado Coração forte, composto pelas mesmas vinte e seis histórias.
Na narrativa de abertura do livro, de título homônimo ao da coletânea, o leitor já é
inserido no contexto que predominará toda a obra: a violência do colonialismo e da
guerra:

Os colonialistas vinham por todos os lados, talvez uma companhia.
Jarnete correu várias vezes de uma extremidade à outra da aldeia,
protegendo-se momentaneamente atrás de paredes e atirando como
um louco para dar tempo à população de escapar. Gritava com toda
a gana: - Fujam, o inimigo está aí! Fujam, fujam! Há guerra aqui,
camaradas! (AZEVEDO, 1995, p. 9).

Em “O pecado de Julião Amuli”, o autor explora o processo de captura de
camponeses moçambicanos pelos colonialistas para o trabalho forçado nas
machambas:
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Os homens amarrados já não protestavam. Os que se atreveram a
isso ao serem capturados foram espancados antes de se juntarem
aos outros. As famílias agora simplesmente olhavam, impotentes. A
de Julião nem sequer estava ali, não voltara da machamba. Ele
pensou que talvez fosse melhor assim, que não o vissem amarrado
como um cão na soleira da porta dos brancos. E começou a forçar a
corda que o prendia. Disfarçava o movimento das mãos para escapar
à vigilância do sipaio que os obrigava a manterem-se sentados
enquanto caçavam mais camponeses (AZEVEDO, 1995, p. 17).

Em reação ao agressivo contexto de perseguição e opressão colonial, a
narrativa também apresenta as iniciativas de mobilização dos camponeses para
aderirem à luta de libertação e reverterem esse quadro:

Nessa época cada mobilizador desenvolveu técnicas próprias de
clandestinidade e mobilização. Julião observava cuidadosamente o
homem que tinha em vista: “Este deve ter paciência para ouvir o que
vou dizer e é capaz de aceitar”. Só então se aproximava. Chegava à
palhota dele à noite e explicava os propósitos da FRELIMO. Se
tivesse êxito combinava um encontro no mato. O novo mobilizado
transformava-se em um mobilizador e levava mais dois ou três
companheiros à reunião. Julião falava ao grupo. – Este encontro é
para informar que vamos começar a luta em Moçambique. Nós todos
devemos ter a mesma força e a mesma compreensão pois a nossa
arma principal contra os colonialistas é a unidade. Só depois de
estarmos unidos poderemos encaminhar o que pretendemos. – Mas
como vamos expulsar os colonialistas? – era a pergunta inevitável
dos camponeses, entre incrédulos e assustados com o que ouviam.
– Há um único meio: a guerra. – Como? Não temos armas. –
Teremos armas, fardas e tudo o que precisamos. Mas primeiro é
necessário união. O resto vem depois (AZEVEDO, 1995, p. 21).

Outra narrativa relevante de Coração forte é “A libertação de Nkuanda
Tamira”, que conta a história de Nkuanda Tamira, negro assimilado 37 que trabalha
como intérprete das línguas maconde, macua e suaíli para o português em um posto

37
De acordo com o antropólogo José Luís Cabaço (2009), os assimilados eram aqueles negros
que estudavam em escolas missionárias, sabiam falar português, tinham bom comportamento e
exerciam profissão que auferisse rendimento necessário para o sustento próprio e das pessoas da
família, ou possuía bens suficientes para o mesmo fim (CABAÇO, 2009, p. 113).
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da administração colonial, e que foi preso e torturado sob a acusação de ter se
aliado aos guerrilheiros. O episódio do massacre de Mueda é relembrado através do
relato de Miranda, outro negro assimilado que trabalhava com Nkuanda como chefe
de posto:

Miranda, o chefe do posto, foi a Mueda no dia 16 de junho de 1960
quando o governador de cabo Delgado reuniu a população liderada
por Kiribiti, Vanomba e outros dirigentes da MANU. Voltou dois dias
depois com uma pedrada na cabeça e o testemunho de muitas
mortes, agitado de uma maneira que Nkuanda nunca vira. Contou
que o povo quis matar o governador, que chegou a agarrar no
casaco dele. E que por isso os soldados dispararam (AZEVEDO,
1995, p. 38).

O mencionado massacre ocorreu no distrito de Mueda, localizado na
província de Cabo Delgado, região norte de Moçambique, em 16 de junho de 1960,
no qual parte da população local foi assassinada pelo exército colonial português.
Acredita-se que tal acontecimento foi um dos últimos representativos da resistência
dos moçambicanos à dominação colonial portuguesa antes do desencadear da luta
armada de libertação nacional. A manifestação, de cunho pacífico, teria sido
organizada pela União Africana de Moçambique (MANU), um dos três grupos
políticos que dariam origem a FRELIMO.
Ao longo das outras narrativas observa-se um quadro contundente do que foi
a brutalidade da repressão exercida sobre as aspirações do povo moçambicano e de
seus aliados à independência. Inúmeros relatos de torturas, massacres e
perseguições perpassam essas histórias. Além disso, o processo de formação de
guerrilheiros pela FRELIMO, as estratégias de convencimento da necessidade de
luta às populações locais, e os casos de deserção e traição de integrantes da
Frelimo também são ressaltados no livro, como na narrativa de encerramento, “O
traidor Mario Manteiga”, publicada, posteriormente, na coletânea organizada por
Nelson Saúte, As mãos dos pretos: antologia do conto moçambicano (2001). A
trama conta a história do ex-guerrilheiro da FRELIMO, Mario Manteiga, que teria
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ingressado no grupo voluntariamente, foi treinado e pouco tempo depois desertou
levando consigo armas e fardamento. Ele também roubou e enganou comerciantes,
sequestrou e violentou mulheres, ainda vestido com a farda de soldado. Suas
atitudes incomodaram autoridades do exército, em especial, o comandante
Massesse, principalmente porque esse comportamento gerava ainda mais
desconfiança na população perante as ações e objetivos da FRELIMO. Mario
chegou a ser capturado por soldados de tropas portuguesas, e em depoimento,
alegou ter sido obrigado a se aliar aos guerrilheiros moçambicanos. Em seguida,
junto com outros presos políticos, conseguiu fugir. Mudou de nome e decidiu
novamente se integrar às Forças Armadas populares, como voluntário. Foi aceito,
recebeu instrução e participou de treinos fingindo que tudo aquilo era novidade.
Após um tempo, enquanto aguardava a chegada de armamento à corporação, Mario
desertou de novo e capturou outra mulher, já que teve que abandonar a anterior
para poder fugir. Entretanto, ele foi denunciado à FRELIMO enquanto estava
abrigado na casa da irmã. Tentou fugir, assim que percebeu que estava sendo
vigiado, mas acabou sendo atingido pelos tiros e morto pelos guerrilheiros. Apesar
do caráter ficcional, essa narrativa de Azevedo, que encerra Coração forte, reflete
sobre muitos dos conflitos que de fato ocorreram dentro da própria FRELIMO, de
acordo com diferentes fontes, historiográficas ou não, em especial, no processo de
adesão de novos integrantes à guerrilha e de gestão do movimento, resultando em
casos de corrupção, traição, deserção e desligamentos.
Comboio de sal e açúcar, por sua vez, foi publicado em Moçambique pela
editora Ngira em 1997. O romance narra uma arriscada viagem de trem, de Nampula
a Cuamba, no ano de 1988, em plena guerra civil38, como afirma o próprio autor:

Durante a guerra houve a história do comboio irregular que saía
quando houvesse condições, que fazia o trajeto do norte do país, de
Nampula para Malauí. Moçambique era um grande produtor de
38
Vale relembrar que um dos motivos desse conflito entre o Partido Frelimo e a RENAMO
estava relacionado justamente às incompatibilidades ideológicas que resultaram em casos de
desligamentos de membros da Frelimo, que posteriormente fundaram a RENAMO, até hoje opositora
da antiga frente e atual partido político.
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açúcar, mas as plantações foram destruídas e não havia açúcar nem
para o chá. Então as mulheres do Norte compravam sal no litoral e
atravessavam o norte do país para ir ao Malauí vender e comprar
açúcar. As mulheres levavam os sacos de sal e depois com a venda
do açúcar sustentavam a família. Só que essa viagem era uma
viagem que podia não ter fim, o comboio fazia 700 quilômetros, podia
levar um mês, dois meses, era atacado, havia sabotagens na linha e
muitas dessas mulheres e outros passageiros e o pessoal dos
caminhos de ferro morriam. Durante a guerra eu tentei conseguir
dinheiro para fazer um documentário, mas não consegui. Quando a
guerra acabou fiz essa viagem várias vezes, recolhendo histórias,
ouvindo e entrevistando pessoas, um trabalho mais de jornalismo.
(AZEVEDO, 2016, p. 1031).

Assim como ocorreu no contexto verídico, com base nos depoimentos
colhidos por Azevedo, durante a guerra, em especial, na região norte do país, as
plantações de açúcar foram destruídas, o que gerou a quase escassez do produto,
por outro lado, havia uma produção efetiva de sal, costumeiramente transportado
pelo trem. Para reverter tal problema, a estratégia adotada pela população foi viajar
para o Malauí, país fronteiriço, e lá trocar sal pelo açúcar. Entretanto, essa viagem,
no livro, foi apenas um pretexto para que o autor explorasse uma série de outras
questões relacionadas aos contextos político, econômico, social e cultural
moçambicanos no pós-independência. Para completar, e suavizar um pouco a
trama, o livro também narra a história de amor da enfermeira Rosa e do militar Taiar
durante essa viagem de trem, e de como a guerra interferiu no desenvolvimento
dessa relação:

Baseado nesse contexto, escrevi um livro, uma história de amor
entre uma jovem enfermeira, Rosa, que é recém-formada, idealista e
que viaja nesse comboio para ir para o hospital onde foi alocada.
Durante o trajeto, de vários dias, no meio da guerra, ela apaixona-se
por um tenente, militar da guarnição do comboio, e tudo acaba muito
mal no meio da guerra (AZEVEDO, 2016, p. 1031).

Comboio de sal e açúcar também foi traduzido para o inglês, cuja publicação
foi lançada pela editora 30º. South Publishers, da África do Sul, em 2007. Nos
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Estados Unidos, chegou a ser escolhido como livro do mês pelo Essence Book Club,
reconhecido clube de leitores de Nova Iorque. Em 2016, foi lançada a adaptação
cinematográfica do romance, de título homônimo, roteirizada e dirigida pelo próprio
Licínio Azevedo, da qual falarei um pouco mais na seção seguinte.
3.2 A PRODUÇÃO FÍLMICA E PRÁXIS DE CINEMA

Não escolhi fazer cinema, de certa maneira foi uma transição natural.
Conheci o cinema como cinéfilo. Frequentava muito cinema no
Brasil. E aqui (Moçambique) trabalhei alguns anos só o texto. Não
tinha o objetivo de fazer filmes. (Licínio Azevedo, 2015)

Um interessante panorama da produção fílmica de Licínio Azevedo pode ser
encontrado no documentário Licínio de Azevedo, crônicas de Moçambique (2011),
uma coprodução entre a LX Filmes, de Portugal, a Ardèche Images Production, da
França, e a Ébano Multimedia, de Moçambique, dirigido por Margarida Cardoso. A
diretora portuguesa acompanhou e registrou Azevedo durante as gravações de
Virgem Margarida, em 2010. Além de exibir uma série de excertos de filmes de
Licínio Azevedo, a obra apresenta variados depoimentos do cineasta, relacionados a
sua trajetória de vida, ao processo de produção de alguns de seus filmes, ao seu
entendimento de cinema e aos seus métodos de trabalho.
Composta por mais de vinte filmes, a maior parte de sua produção fílmica
costuma ser classificada pela crítica de cinema convencional e, em alguns casos,
pelo próprio cineasta, como documentário, apesar de já termos visto que ele
costumar mesclar História e ficção, a linguagem documental com a ficcional em seus
filmes. Apesar disso, não há como negar que as produções documentais africanas,
ao longo dos anos, contribuíram largamente para o entendimento de questões
atuais, assim como aquelas mais antigas, que necessitam de investigação histórica
(LESSA, 2013, p. 78-79), consequentemente, constituindo patrimônios excepcionais
não só nos campos cultural, político, social e econômico, como também no campo

152

psicológico, ao alavancar o nível das consciências coletivas e individuais, no que diz
respeito aos olhares estereotipados e negativos que foram e frequentemente ainda
são lançados sobre o continente em cena (DIAKHATÉ, 2009, p. 97). Não é a toa
que, de fato, há uma produção significativa de documentários dentro do continente
africano, realizados principalmente a partir dos anos 1960.
Em se tratando da experiência cinematográfica em Moçambique, muitas de
suas produções documentaristas foram fundamentais para o registro e compreensão
da experiência pós-colonial, sobremodo, calcada na guerra civil, a exemplo daqueles
produzidos por Licínio Azevedo. Como relembra o cineasta, em entrevista ao
jornalista Estêvão Azarias Hamurabi publicada no periódico Plataforma Macau
(2014), a escolha do Instituto Nacional de Cinema, na época de sua implantação,
pelo documentário foi extremamente significativa para atender os objetivos políticos
estabelecidos na instituição, assim como passou a ser referência para outros países
africanos: “Nas décadas de 1970 e 1980, nenhum outro país africano fazia
documentários. A história de Moçambique, em todo o processo de independência,
teve muitos momentos bons, que viriam a ser retratados, de forma talentosa, pelos
próprios documentários” (HAMURABI, 2015). Azevedo acredita que o documentário
que se desenvolveu em Moçambique, inclusive, inspirou realizadores de outros
países africanos, como África do Sul e Namíbia, em oposição aos filmes de ficção
que eram produzidos em diferentes lugares do continente e financiados por países
europeus, como a França.
Algumas características significativas, que configuram o documentário,
apontadas pelo professor e teórico em estudos de cinema nos Estados Unidos, Bill
Nichols, de fato, podem ser verificadas nos filmes de Licínio Azevedo. A título de
exemplo, comumente no documentário,

as pessoas são tratadas como atores sociais, não como atores
profissionais. Os atores sociais continuam a levar a vida mais ou
menos como fariam sem a presença da câmera. Continuam a ser
participantes culturais, não artistas teatrais. Seu valor para o cineasta
consiste não no que exige uma relação contratual, mas no que a
própria vida dessas pessoas incorpora. Seu valor reside não nas
formas como disfarçam ou transformam comportamento e
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personalidade habituais, mas nas formas como comportamento e
personalidade habituais servem às necessidades do cineasta. Isto
posto, os documentaristas geralmente favorecem os indivíduos cujo
comportamento espontâneo diante da câmera transmita uma ideia de
complexidade e profundidade semelhante à que valorizamos na
atuação de um ator treinado. Esses indivíduos têm carisma: atraem
nossa atenção, captam nosso interesse e nos fascinam (NICHOLS,
2016, p. 64).

Entretanto, o que vai caracterizar o estilo de produção cinematográfica do
cineasta é a mistura da linguagem documentarista com a ficcional, a começar pelo
seu primeiro filme, A colheita do diabo (1988)39, que apresenta no elenco atores
profissionais e amadores, além daqueles que, de fato, vivenciaram a história
reencenada, no caso, os antigos combatentes de guerra, ex-guerrilheiros da Frelimo,
que participaram da guerra de libertação. Essa coprodução entre Moçambique,
França, Bélgica e Dinamarca, teve o roteiro escrito pelo próprio diretor. Vale
ressaltar que a maior parte das histórias que Azevedo escreve é baseada em
notícias de jornal, em especial, matérias sobre crimes, que remetem ao início de sua
carreira no jornalismo como repórter policial. No caso de A colheita do diabo, ele
inspirou-se na história de uma aldeia ameaçada pela seca, mas também por um
bando de bandidos, e defendida por veteranos de guerra. O título do filme refere-se
às minas terrestres que durante muito tempo depois da guerra civil continuaram a
matar e mutilar as pessoas que pisavam no solo “contaminado”. Esse trabalho, na
época, envolveu toda a equipe do INC, que já estava inativa há alguns anos, devido
às dificuldades financeiras e à guerra civil.
Depois do seu filme de estreia, Licínio Azevedo produziu, em vídeo, para as
televisões ZDF (da Alemanha) e Channel 4 (do Reino Unido), Marracuene (1990),
que aborda o processo de locomoção diária dos moradores de uma aldeia
moçambicana, localizada em Marracuene, que fica a 35 km de distância da capital

39
Antes disso, como já foi dito, Azevedo havia apenas produzido pequenos vídeos para o
Instituto de Comunicação Social. Vale ressaltar que um deles obteve grande repercussão, no caso, o
videoclipe Melancólico (1986), música do cantor Mucavele, com duração de sete minutos.
Considerado o primeiro do gênero no país, o vídeo passou centenas de vezes na televisão, segundo
o cineasta em entrevista ao jornal moçambicano Debate, de 24 de junho de 2015.

154

do país, em decorrência da guerra civil. Por causa dos intensos tiroteios que
ocorriam principalmente à noite, a maior parte das pessoas da comunidade
atravessava a barco o rio em direção ao outro lado da margem para dormir e
retornar no dia seguinte. Quem permanecia, procurava evitar ao máximo qualquer
sinal de que havia gente naquela região. Em relação ao formato escolhido para essa
produção, das três propostas de se fazer cinema, que transitavam no país naquele
momento, o Super 840, defendido por Jean Rouch, o 16 mm e o 35 mm, defendidos
por Ruy Guerra, e o vídeo, difundido por Jean-Luc Godard, Azevedo acreditava que
a terceira era a forma mais interessante para produzir filmes, pelos custos menores
e por ser uma nova tecnologia, na época. Esse segundo trabalho foi muito
importante para o cineasta, pois a partir daí ele continuou a desenvolver uma
linguagem alternativa de cinema, ao fazer um documentário menos “clássico”, em
distinção ao que tipicamente era produzido no INC. O diretor, por exemplo, procurou
dar mais espaço aos personagens, possibilitando que eles falassem de seus
problemas, tristezas e esperanças, sem muita intervenção sua.
As

práticas

cinematográficas de

Azevedo,

em

especial nos filmes

convencionalmente classificados como documentários, revelam uma grande
afinidade com o chamado “modo observacional” (NICHOLS, 1991), ou seja, aquele
que enfatiza a suposta não intervenção do cineasta na narrativa. Esses filmes de
Azevedo são, em grande parte, estruturados ao redor de um “princípio axiográfico”
(NICHOLS, 1991), no qual uma ética de representação é conhecida e vivenciada
através da relação espacial entre a câmera e os sujeitos, refletida na proximidade
física, assim como da aparente aceitação tácita e mútua, entre o cineasta e os
sujeitos representados (ARENAS, 2014, p. 42-43). Esse estilo de direção, marcado
por uma “presença ausente” (NICHOLS, 1991) descentraliza, até certo grau, a
perspectiva de Licínio Azevedo em relação aos sujeitos retratados, frequentemente
moçambicanos negros e pobres, e, na sua maioria, camponeses (ARENAS, 2014, p.
40
Segundo John David Beal (1976, p. 14), refere-se a um formato de filme de 8 mm de
largura, desenvolvido nos anos 1960, semelhante ao antigo padrão 8 mm, mas com perfurações
menores, o que permitia um aumento na área de exposição da imagem e, portanto, resultando em
uma imagem com mais qualidade.

155

42-43). Como afirma próprio o cineasta, o mais importante no seu trabalho são as
pessoas que se tornam personagens dos seus filmes, que detêm saberes próprios e,
sobretudo, modos particulares de expressão destes saberes (CARDOSO, 2011). Por
isso, defende a técnica que oferece mais liberdade a esses, pois acredita que as
pessoas devem dialogar entre elas e viver seus cotidianos diante da câmera com
naturalidade. Além disso, declara que não gosta muito de dirigir (CARDOSO, 2011).
Segundo Amaranta César (2015, p. 83), a possibilidade técnica de capturar a
fala na ocasião do seu surgimento marcou profundamente os rumos estéticos e
políticos que o documentário tomou a partir da década de 1960. A captura do som
direto foi responsável por uma redefinição das funções e do lugar da voz no
documentário, posicionando a fala das pessoas como um dos aspectos sonoros
mais fundamentais das abordagens documentais que apareceram a partir de então
possível com a invenção do chamado “conjunto sincrônico leve (a câmera 16mm
Eclair-Coutant e o gravador Nagra)” (CÉSAR, 2015, p. 83-84). Nesse sentido, a
pesquisadora acredita que o conceito de “tomada de palavra”, do sociólogo,
historiador e filósofo francês Michel de Certeau, torna-se relevante para pensar a
fala no documentário, “a partir da articulação da sua acepção técnica e estética com
sua dimensão política, especialmente, aquela vinculada às questões das políticas da
identidade e da diferença” (CÉSAR, 2015, p. 83-84). Para Certeau (1994), a “tomada
de palavra” pode ser entendida como “um movimento que corresponde à conquista
do poder de falar, à construção de condições para a constituição de uma linguagem
própria, à organização política de uma comunidade minoritária para fundar, ou
refundar sua identidade cultural (CERTEAU, 1994). Técnicas como essas, inclusive,
foram as primeiras utilizadas pelos cineastas africanos com o propósito de se
libertarem da linguagem e dos códigos criados pela reportagem de atualidade,
através dos quais as identidades africanas foram descodificadas pelos realizadores
ocidentais desde a época colonial e desde os primeiros tempos do cinema (além das
abordagens científica ou etnográfica), e para construírem ou ressaltarem o que eles
acreditavam significar suas identidades (DIAKHATÉ, 2009, p. 92). Diante disso, a
língua, e mais especificamente, a oralidade “apresentam-se como elemento de
demarcação da diferença e de afirmação da identidade, e que tem, por isso, a fala –
suas inflexões dialetais, texturas, entonações – como lugar e gesto de resistência”
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(CÉSAR, 2015, p. 84-85). Isso quer dizer que a fala, no cinema, torna-se uma “falaação” ou uma “fala-vivida”, capaz de expor uma concepção de memória e de
identidade “como processos históricos, dinâmicos, que não se encerram em um
passado imutável, original” (CÉSAR, 2015, p. 89).
O documentário seguinte, produzido por Azevedo, foi Adeus RDA, em 1992,
filmado na Alemanha e em Moçambique, para a série “South” do Channel 4, do
Reino Unido, cuja história aborda o traumático processo de retorno de onze mil
moçambicanos ao país, após viverem uma década na antiga República Democrática
da Alemanha (RDA). Em entrevista às pesquisadoras Ana Pereira e Rosa
Cabecinhas (2016), o diretor explicou como surgiu a ideia do filme:

Há vinte anos que eu fiz esse filme, que eu nem gosto muito, sobre
os moçambicanos que trabalhavam na RDA e até hoje não foram
pagos. A maior parte do dinheiro que recebiam na Alemanha era
transferido para o Banco Central em Moçambique. Quando
regressaram, receberam apenas 10%. O país estava pobre, não teve
dinheiro para pagar o salário de vinte mil pessoas. Eram montantes
grandes, então eles até hoje se manifestam, uma vez por mês fazem
manifestações na rua, vinte anos depois. Então eu apresentei o filme
e convidei todos os trabalhadores, foram três ou quatro mil ver o
filme em várias sessões. No dia seguinte fizeram uma manifestação
violenta, queimaram carros e a polícia acusou o filme de ter
provocado isso. Mentira! Porque quem provocou foram eles, o
governo que não pagou o que devia (PEREIRA; CABECINHAS,
2016, p. 1032-1034).

O filme começa com um grupo de pessoas que promovia uma passeata em
uma rua de Maputo, a maioria vestindo roupas semelhantes às de um grupo
estandartizado de rock, com correntes, aros e colares, levando bandeiras da antiga
República Democrática Alemã e gritando impropérios ao presidente e ao governo da
época, transgredindo assim a paisagem autorregulada da cidade (HERNÁNDEZ,
2006). São os chamados “majermanes”41, um grupo social constituído por antigos

41
De acordo com Héctor Guerra Hernández (2006), a expressão “madjermane”, ou
“madgermanes”, ou “majermanes”, resultante de um processo de justaposição fonética, consiste em
uma maneira típica moçambicana de designar um produto “Made in Germany”, ou seja, vindo da
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trabalhadores moçambicanos da República Democrática Alemã, que hoje já não
existe mais. Intercalando imagens e depoimentos, o documentário apresenta relatos
da vida destes trabalhadores, narrados por eles mesmos, logo após a extinção da
RDA e do retorno obrigatório a Moçambique. A narrativa mostra também aqueles
que permaneceram na Alemanha. Tanto estes últimos quanto os que voltaram
apressadamente para Moçambique, através do programa de retorno organizado pela
República Federal de Alemanha, apresentam uma história similar: o desejo e a
oportunidade de obter um futuro melhor para os imigrantes representados na
Alemanha (HERNÁNDEZ, 2006).
Segundo Jochen Oppenheimer (2004), a constituição dos “majermanes” deuse a partir da somatória de diferentes fatores. Durante, pelo menos, dez anos, de
1979 até ao fim da República Democrática Alemã, em 1990, o governo de
Moçambique promoveu a migração de milhares de trabalhadores para a Alemanha
do Leste. O principal propósito desta migração era amortizar os encargos da dívida
contraída com a RDA, que se haviam tornado insustentáveis. Em muitos aspectos,
esta migração tinha semelhanças com a dos mineiros moçambicanos para a África
do Sul durante o período colonial: enquadramento legal e institucional, contratação
rotativa de jovens, entre 18 e 25 anos, solteiros, pagamento diferenciado de parte
dos salários, segregação e controle sociais e habitacionais no país de acolhimento,
incluindo, neste caso, a formação profissional e técnica dos trabalhadores migrantes
(OPPENHEIMER, 2004). O acordo, considerado símbolo da solidariedade entre um
regime comunista europeu e regimes socialistas do chamado “Terceiro Mundo”,
funcionava quase como um pretexto para recrutar mão de obra, tendo em vista que
nele estava estabelecido que os trabalhadores contribuíssem com seu trabalho para
o pagamento da dívida que seu país tinha com a RDA (OPPENHEIMER, 2004).
Contudo, tanto a ida desses imigrantes para a RDA e a estadia neste país, quanto o
retorno deles e o processo de reintegração, foram acelerados e muitas vezes
traumáticos. No documentário de Azevedo, as experiências de retorno ao país são

Alemanha. O termo, apesar do tempo, permaneceu, e agora é reivindicado pelos próprios antigos
trabalhadores moçambicanos na RDA na luta pelo seu reconhecimento como marca identitária.
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intensificadas pelo difícil processo de reintegração de sujeitos migrantes. Poucos
trabalhadores moçambicanos ficaram na Alemanha após a unificação. Para os que
regressaram a Moçambique, alguns deles depois de dez anos de ausência, foi como
uma viagem a um mundo desconhecido, pois o seu país já não era aquele que
haviam deixado.
A guerra da água (1996), por sua vez, enfoca uma grave crise de água na
região rural da província de Inhambane, causada pelo colapso da infraestrutura
resultante da guerra civil, associada ao prolongamento da seca. A ideia do filme
surgiu após a leitura de um relatório elaborado pela antropóloga Brigite Bagnol,
esposa de Azevedo na época, que se torna codiretora do filme, sobre a situação da
água no país. Por causa da guerra, diversos poços artesianos e cisternas foram
danificados ou destruídos, e a abertura de novos poços foi interrompida, trazendo
muitas dificuldades para os povos que dependiam dela. Nesse cenário, as mulheres,
personagens da trama e principais provedoras dos lares moçambicanos, foram
obrigadas a se deslocar por longas distâncias em busca de uma lata de água nos
rios ou enfrentavam filas nos poucos poços de água que existiam, mesmo sem a
garantia de conseguir tal provento. Para a pesquisadora Jacimara Souza Santana
(2014, p. 156), uma das grandes exigências do serviço doméstico que ocupava
muito o tempo dessas mulheres, tanto em zonas urbanas quanto rurais de
Moçambique, era justamente a aquisição da água. O problema da escassez de água
no país, diante desse contexto, aliado à falta de chuva, também prejudicou as
plantações nas zonas rurais (fonte de alimentação e de renda daquelas pessoas) e
provocou deslocamentos e novos processos migratórios.
O filme, gravado em changana e português, inicia-se com um narrador em
voz over (relembrando, voz narrativa usada quando, além de não vermos o
personagem, não sabemos quem está falando) que contextualiza a trama, ocorrida
na região de Chicomo, norte de Moçambique, três anos após o fim da guerra civil,
situa o problema da falta de água na localidade e como isso afeta à população que
vive em torno dela (AZEVEDO, 1996). A primeira história apresentada é de Luisane
e sua família, composta pela esposa Amélia e pelos filhos Narciso, Telsa e
Argentina. Enquanto Luisane sai de casa para caçar, Amélia deixar o lar e os filhos à
procura de água. Narciso fica responsável em cuidar da machamba (plantação) e
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Telsa em cuidar da irmã mais nova. A segunda história é de Zaida, mãe de muitas
crianças, que cuida sozinha dos filhos enquanto o marido trabalha na África do Sul.
Zaida também é responsável em cuidar da sogra, viúva e já idosa.
A terceira história que se destaca na narrativa é a de Saela, experiente
construtor de poços em embondeiros, também conhecidos como baobás, árvores
predominantes nas províncias

de

Cabo

Delgado,

Inhambane

e

Tete,

e

extremamente importantes dentro da estrutura econômica e sociocultural dessas
comunidades. Além de sua magnitude e beleza, já que, dependendo da sua idade,
pode atingir até vinte metros de altura e seu tronco poroso pode ter dez metros de
diâmetro; o embondeiro pode armazenar até cento e vinte mil litros de água,
resistindo a grandes períodos de seca; é fonte de alimento, porque suas folhas
podem ser consumidas na forma de cozidos, saladas ou como tempero, o fruto que
produz é rico em vitamina C e em cálcio, e com as sementes secas pode-se fazer
um substancioso mingau ou servir de petisco, quando torradas. Sua madeira é
excelente para fabricar instrumentos musicais; do seu cerne, se obtém fibra
fortíssima, com a qual se tecem cordas e linhas. A árvore também se torna cenário
por excelência dos eventos marcantes da sociedade: sob a copa do baobá
costumam se reunir o conselho dos anciãos, atuam os contadores de história, as
pessoas se encontram e conversam. Além disso, na mitologia e no pensamento
iorubá, a árvore representa o princípio da conexão entre o mundo sobrenatural e o
mundo material:

Uma das versões do mito cosmogônico relata que foi através do
Òpó-orun-oún-àiyé – o pilar que une o mundo transcendente ao
imanente – que os deuses primordiais chegaram ao local aonde
deveriam proceder o início do processo de criação do espaço
material. Este pilar – muitas vezes simbolizado pela árvore ou por
seu tronco – é uma figura de origem, é um signo do fundamento, do
princípio de todas as coisas, elemento de conexão entre a
multiplicidade dos mundos. Um dos mitos da criação conta que para
cada ser humano modelado (a matéria primordial era o barro) por
Orisala criava-se simultaneamente uma árvore (WALDMAN, 2012, p.
225).
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Assim, pelas diversas razões apresentadas, essa árvore representada o eixo
da vida social no contexto moçambicano e ganha destaque em diferentes narrativas
orais, audiovisuais e escritas, a exemplo de algumas produzidas por Licínio
Azevedo, nesse caso, o filme A guerra da água.
Ao longo da trama, mulheres de diferentes localidades encontram-se no
intuito de conseguirem um balde de água nos poucos poços que ainda funcionavam.
Elas eram as principais responsáveis pelo fornecimento de água nas aldeias,
podendo alguns homens executar esse serviço, porém, mediante pagamento. Esse
processo de aquisição de água, por meio de carregamentos em mutirões, também
funcionava como espaço de sociabilidade entre elas, pois exigia o emprego de
muitas horas (SANTANA, 2014, p. 156). Elas brigam, envolvem-se em confusões,
muitas delas um tanto humoradas, assim como debatem e refletem sobre suas
condições enquanto mulheres, tais como, suas funções na família, em comparação
com as dos homens, e se lamentam das injustiças sofridas ao constatarem tais
realidades: as mulheres trabalham mais e são menos reconhecidas; têm que cuidar
da casa e dos filhos, têm que buscar água em lugares distantes e ainda sofrem
suspeita de traição quando chegam tarde (depois de passarem horas esperando o
conserto das bombas dos poços ou as enormes filas formadas em decorrência dos
poucos poços existentes na região), enquanto os homens ficam no mato, tentando
caçar, ou nos bares, bebendo e conversando.
Segundo o próprio Licínio Azevedo comenta em depoimento à cineasta
Margarida Cardoso, o processo de filmagem foi semelhante aos filmes anteriores: o
diretor apresentou um tema para as personagens e elas começaram a conversar
entre elas sobre o assunto, evidenciando a divisão de gênero dentro desse contexto
cultural, no qual as mulheres assumem muito mais obrigações que os homens
(CARDOSO, 2011). O filme também chama a atenção para a situação de mulheres
viúvas, que perdem sua função dentro da família, não recebem atenção dela nem
cuidados, e sofrem acusações de terem matado os maridos, no caso deles
morrerem primeiro, ou seja, acredita-se que se um homem morre antes da esposa,
significa que ela não soube cuidar dele o suficiente (AZEVEDO, 1996). Em voz off
(relembrando, voz usada em uma narração ou em uma cena cujo personagem está
do lado de fora de um ambiente e ouvimos somente a sua voz), uma idosa viúva
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conta sua história, rememorando o tempo em que era feliz com o marido, ainda vivo,
em contraste com o drama atual que vivia, marcado pelo abandono e descaso, a par
da responsabilidade da nora em cuidar da mãe do marido. Nessa situação, o filme
chama atenção para a prática do lobolo, compreendido como

um benefício segundo o qual, pela lei consuetudinária, a família da
noiva tem direito, por ocasião do casamento, a uma compensação
que pode ser paga em cabeças de gado, dinheiro ou por outros
objetos considerados de valor para essa cerimônia. Era também por
meio do casamento que os descendentes de um mesmo ancestral
passavam a ter direito a terra, incluindo as árvores, frutos, água,
cereais e produtos agricultáveis (SANTANA, 2014, p. 61).

Em relação às crianças, o filme menciona o processo de amadurecimento
precoce delas. Desde cedo, os meninos têm que aprender a caçar e pescar, e as
meninas a cuidar da casa e dos irmãos mais novos, o que não impede que
encontrem tempo para diversão (AZEVEDO, 1996). A pesquisadora Giulia Spinuzza
(2017, p. 136), por sua vez, acrescenta um aspecto que não foi mencionado na
leitura acima: o problemático conflito entre o homem e o meio ambiente durante um
período de prolongada seca. Para a autora, esse filme “problematiza a relação entre
as alterações no meio ambiente e as suas consequências na sociedade rural,
porque estabelece uma ligação entre o problema ecológico (a falta de água como
consequência da seca), o desequilíbrio social e político e as questões de gênero”
(SPINUZZA, 2017, p. 136). Na trama, inclusive, Luisane recorre a um curandeiro, no
intuito de entender as causas desse problema e na tentativa de reverter esse
desequilíbrio. Para muitos moçambicanos, especialmente aqueles que vivem em
zonas rurais, os curandeiros, além de oferecem tratamento para as doenças do
corpo, diante da ausência de hospitais e médicos, através do seu extenso
conhecimento de plantas medicinais tradicionais, transmitido de geração para
geração, eles também são consultados para resolverem outros problemas, já que
também são intimamente relacionados com o mundo sobrenatural, a exemplo da
cena do filme A guerra da água citada acima.
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O documentário Tchuma Tchato (1997), produzido para a Fundação Ford,
também estabelece uma reflexão sobre a relação homem e meio ambiente, ao
relatar uma experiência de gestão comunitária dos recursos naturais na fronteira
entre Moçambique, Zâmbia e Zimbábue, que consequentemente alterou o modo de
vida dos habitantes da região (CARDOSO, 2011). Dois anos depois, a história é
retomada em Mariana e a lua (1999), no qual Azevedo acompanha a personagem
Mariana Mpande, curandeira e chefe da reserva de Tchuma Tchato a uma viagem
para os Estados Unidos, onde ela falaria sobre a reserva e trocaria experiências com
curandeiros locais. O filme se inicia com o mapa geopolítico de África sendo
gradualmente focado no centro do continente para passar a mostrar apenas a sua
zona oriental, depois o plano é centrado em Moçambique e nos países vizinhos,
Zâmbia, Zimbábue e Malauí, chegando, finalmente na região de Tete, visualmente
muito distante da capital moçambicana (AZEVEDO, 1999). Para a pesquisadora
Kamila Rodrigues (2012, p. 2),

esta sequência, filmada em uma única tomada, permite apresentar o
país a partir de várias perspectivas. Primeiro, Moçambique é traçado
como parte integral do continente, mas com fronteiras bem
demarcadas. A escolha do mapa geopolítico – e não geofísico –
reforça a simbólica unificação do espaço e dos seus habitantes, que,
embora representem etnias, línguas e tradições diferentes, compõem
a nação moçambicana.

Após a abertura do filme, com as imagens descritas acima, e ao som de
tambores, o narrador, em voz off inicia a fala, descrevendo a região onde se passa a
história e apresentando a personagem principal: “A nossa história começa na aldeia
de Bawa, em uma região isolada da África, sede do primeiro projeto moçambicano
de gestão comunitária dos recursos naturais, denominado Tchuma Tchato. Mariana,
a curandeira e líder espiritual, está doente” (AZEVEDO, 1999). Líder de toda a
comunidade, Mariana aparece na primeira cena deitada no chão na entrada da sua
casa, dormindo e tremendo de febre. Para Kamila Rodrigues (2012, p. 2), ao filmar a
protagonista nesse momento de fragilidade, “o diretor consegue criar uma relação de
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intimidade com os espectadores, representando Mariana como uma pessoa e não
uma personagem-tipo”. Estas aparentes fraqueza e vulnerabilidade da curandeira,
destacadas através do foco no rosto da personagem em primeiro plano, contrastam
com a sua importante função social e com sua postura ativa ao longo da narrativa
(RODRIGUES, 2012, p. 3). Depois de dois dias adoentada, Mariana afirma que
agora estava autorizada a viajar para os Estados Unidos, fazendo referência aos
antepassados, que guiavam os destinos daqueles habitantes. Nesse sentido, o culto
aos antepassados e a valorização de práticas tradicionais moçambicanas destacamse na narrativa. A troca de experiência com curandeiros locais estimulou o contato
do espírito que rege a atividade curandeira de Mariana com os espíritos dos índios
nativos de uma reserva na Califórnia reforçando a dimensão espiritual de sua
viagem. As práticas e discursos tradicionais e modernos complementam-se através
da personagem Mariana, porque enquanto cultiva as crenças e os costumes dos
seus antepassados, acompanha e lidera o crescimento de sua comunidade,
especialmente depois da introdução do projeto Tchuma Tchato que transformou a
economia da região, baseada na agricultura de subsistência e na caça furtiva, para
uma gestão sustentável e conservativa dos recursos naturais (AZEVEDO, 1999).
A relação do homem com a natureza ainda é explorada em A ponte (2001),
documentário que apresenta relatos do esforço coletivo de uma comunidade para
construir uma ponte, em Chimanimani, uma das mais belas regiões de Moçambique.
Durante o período de chuvas constantes, os rios enchem e, por vários meses, a
região fica isolada do resto do país. A criação de uma reserva natural, cuja principal
atração é o monte Binga, o ponto mais alto de Moçambique também beneficiará a
comunidade local e promover o seu desenvolvimento. Porém, nada pode ser feito
sem a construção da ponte. No entanto, o sucesso deste empreendimento não
depende apenas do esforço dos homens. Depende, também, da cumplicidade dos
espíritos da região e da própria natureza (AZEVEDO, 2001).
A situação das mulheres em Moçambique é retomada no documentário A
última prostituta (1999), no qual cinco mulheres falam da sua experiência em
campos de reeducação, criados pelo governo moçambicano imediatamente após a
independência, na chamada “Operação Limpeza”. A proposta de Samora Machel,
concebida ainda durante o confronto contra Portugal, visava, entre outros objetivos,
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repudiar o colonial e o tradicional, baseando-se em valores nacionalistas, em
símbolos patrióticos, nas relações interpessoais de solidariedade e na formação
político-militar (CABAÇO, 2009, p. 305). Em relação à mulher, o objetivo era criar a
“mulher nova moçambicana”, ou seja, aquela fora dos estereótipos e ideais
colonialistas.
Segundo o diretor, em entrevista ao pesquisador Leonardo Ferreira (2015),
essas mulheres foram levadas para o norte do país pelas Forças Armadas do
governo, sob o comando do Partido Frelimo, no dia 7 de novembro de 1976. Nesse
dia, grupos de militares bloquearam a Rua Araújo e outras ruas, becos e praças do
centro da capital, com o propósito de deter agitadores e marginais, afetando,
sobretudo, as prostitutas que atuavam na região. O diretor, na sua fala, apontou
referências históricas e ainda sinalou para desdobramentos futuros. A começar, ele
explicou que o filme foi inspirado em uma fotografia tirada por Ricardo Rangel,
importante fotógrafo moçambicano, no dia dessa ação. Na foto, “uma mulher,
prostituta, de minissaia, [era] escoltada por dois militares, guerrilheiros recém-saídos
da guerra pela Independência”. Azevedo afirmou também que aquela operação

tinha como objetivo levar todas as prostitutas, símbolo da decadência
e exploração colonial, para centros de reeducação no interior do
país, no meio da selva, entre animais selvagens, para serem
transformadas em “mulheres novas”. Eu próprio, ultra-idealista na
época, julgava aquele processo algo de positivo. Rangel deu o nome
à foto, “A Última Prostituta”, mas de maneira bastante irônica. A foto
me inspirou para um documentário que fiz, com o mesmo título,
documentário bastante tradicional, baseado em entrevistas com
reeducandas e reeducadoras (ex-combatentes) pois o tema, na
época, não permitia grandes fantasias. No documentário, com os
depoimentos das reeducandas, sobretudo, me dei conta do que
realmente havia acontecido em nome das boas intenções, todo o
lado machista, etc. Um homem entre 500 mulheres.

Entre os variados testemunhos das participantes, foi mencionada a história de
Margarida, uma menina de dezesseis anos, virgem, enviada por engano a um
campo de reeducação, que teve que conviver com todas aquelas outras mulheres, e
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sofreu todo tipo de adversidade. Na época da produção do filme, Margarida não
estava mais viva, já que ela havia morrido pouco tempo depois de ter chegado ao
centro:

Elas contaram-me a história de Margarida, uma camponesa
adolescente que foi levada por engano para o centro de reeducação.
A história de Margarida, para mim, merecia uma ficção e não alguns
minutos de documentário (FERREIRA, 2015, p. 38).

O documentário é construído a partir de eixos narrativos que se alternam ao
longo da trama. No primeiro, várias prostitutas narram suas histórias dentro de um
quarto, enquanto arrumam o cabelo e se maquiam; no segundo, o fotógrafo Ricardo
Rangel exibe e comenta as fotografias que tirou em 1975 na Rua Araújo; no terceiro
o diretor filma em grandes planos fixos o testemunho de prostitutas; finalmente, no
quarto, duas atrizes encenam o encontro entre uma das prostitutas e Margarida
(TAVARES; VIEIRA, 2016, p. 125-126). Segundo a professora e pesquisadora
Teresa Manjate, da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade
Eduardo Mondlane em Moçambique, no filme há

pequenas narrativas (des)articuladas em virtude de serem
apresentadas por diferentes vozes. As fotografias apresentadas pelo
fotógrafo Ricardo Rangel surgem como um estímulo primário para as
cenas subsequentes. A partir daí vozes desdobram-se em narrativas
fragmentadas que contextualizam e sustentam as histórias que se
vão contando. São vozes e saberes que testemunham experiências
vividas. Os nomes (incluindo o de Margarida), as referências, as
vozes, as perspectivas justificam-se não só pela pluralidade de
visões, mas pela coesão em termos testemunhais – datas, lugares e
paisagens, nomes, motivações, “culpas” e “inocências” (MANJATE,
2017, p. 115).
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Teresa Manjate também destaca o caráter memorialístico do filme, não só
através dos próprios relatos orais, como também dos objetos, como o espelho, das
fotografias e dos lugares:

à semelhança do universo da oralidade, é como se imagens
ganhassem vida através da “voz” ou das vozes plurais e ao mesmo
tempo singulares dos contadores de histórias, à volta da fogueira.
Aqui não há exatamente uma fogueira, mas uma mesa com objetos
de beleza, um espelho. Há também uma cortina que dilui a imagem
física, colocando em relevo as vozes e as histórias contadas num
plano privilegiado. Há também uma mesa com muitas fotografias,
todas carregadas de muito simbolismo. A força da imagem
fotográfica ao que ela registra dá a essa imagem a estrutura de um
documento, como registro de memórias. [...] Há também lugares que
despoletam memórias individuais e coletivas. “Aqui é o Café Central,
aqui o Hotel (…) a Rua Araújo”. […] Além de acontecimentos e
lugares, a memória é constituída por sujeitos – homens e mulheres –
encontrados numa trajetória. Entre muitos nomes e perfis, o nome e
o perfil de Margarida são mencionados (MANJATE, 2017, p. 115).

A partir do excerto de entrevista de Licínio Azevedo às pesquisadoras Ana
Pereira e Rosa Cabecinhas (2016), é possível observar a importância que essas
outras fontes memorialísticas apresentadas no filme trouxeram para o processo de
revisitação desse capítulo da história moçambicana, durante muito tempo apagado
ou invisibilizado das fontes históricas oficiais, por representar um incômodo para as
autoridades políticas locais ligadas à Frelimo:

Quando eu fiz A Última Prostituta o tema era tabu ainda no país. Era
tabu porque era sobre esse processo de reeducação que foi muito
violento. Muitas mulheres morreram nos centros de reeducação,
pode chamar de centros de concentração se você quiser, uma
maneira doce de dizer campos de concentração é centros de
reeducação, porque era suposto saírem dali mulheres novas, para
serem mães de família e tal. Queriam salvar aquela coisa quase
cristã de recuperar as prostitutas. Transformar em mulheres úteis à
revolução e ao socialismo vigente na época. Quando o filme ficou
pronto coincidiu com o processo de eleições, como eu fui sempre
simpatizante do partido Frelimo pediram que não passasse o filme
naquele momento, que não passasse na televisão. Então aceitei,
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porque era um momento em que iria parecer provocação (PEREIRA;
CABECINHAS, 2016, p. 1032-1033).

O documentário Night stop (2002) dá continuidade à discussão sobre a
prostituição em Moçambique, ao explorar as histórias de algumas de mulheres que
fazem programas sexuais ao longo do Corredor da Beira, no centro de Moçambique.
Para Azevedo, a história do filme é sobre uma guerra diferente, à SIDA/AIDS, “que
tem matado mais pessoas do que todas as outras guerras com suas metralhadoras
e bombas” (PEREIRA; CABECINHAS, 2016). A produção justamente faz parte de
uma série de vídeos intitulada Steps for the future e pautada no tema da SIDA/AIDS
na África Austral. Com diálogos em ndebele, shona, nhungwe, português e inglês, a
trama, que ocorre à noite em volta do motel Montes Namuli, traz cenas de interação
entre Suja, Antonia, Lili, Cinda, Rosa, Margarida, Odete, Claudina e Olinda
Escondido, ou entre elas e os seus clientes (AZEVEDO, 2002). A construção
narrativa do filme, caracterizada pela falta de narração em voz off ou de explicações
textuais e pelo não direcionamento do olhar dos personagens para a câmera,
permitiu que diferentes situações fossem abordadas e mostradas de forma mais
natural, em especial, a vulnerabilidade dessas mulheres, pela possibilidade de se
contaminar com o vírus HIV através de uma relação sexual sem proteção, por não
receber o pagamento de um cliente, por sofrer alguma agressão física, ou por
receber falsas promessas de viagem, quando acompanhavam um cliente, iludidas
pela esperança de abandonar aquela profissão. Através do uso de planos médios 42
e primeiros planos (também chamados de closes-up ou close), os espectadores
42
A definição dos planos em um filme está relacionada ao enquadramento, um dos elementos
mais importantes da linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em
cada momento de sua realização, assim como também pode determinar o modo como o espectador
percebe o mundo que está sendo criado pelo filme. Em relação à distância do enquadramento, temse o plano geral (PG), normalmente utilizado no enquadramento de paisagens, vistas aéreas de
cidades, entre outras vistas; o plano de conjunto (PC), cujas figuras são mais proeminentes, mas o
fundo ainda domina; o plano americano (PA), no qual a figura humana é enquadrada mais ou menos
a partir dos joelhos; o plano médio (PM), que enquadra o corpo humano da cintura para cima; o meio
primeiro plano (MPP), que enquadra o corpo do peito para cima; o primeiro plano (PP), que
tradicionalmente mostra apenas cabeça, mãos, pés ou objetos pequenos; e o primeiríssimo plano
(PPP), ou plano de detalhe, que destaca uma porção do rosto ou isola e amplia um objeto
(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 309).
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podem se sensibilizar com a precariedade das vidas delas (ARENAS, p. 87-88). Por
outro lado, o filme mostra também um sentimento de solidariedade entre elas, ao
trocarem experiências, abraços, e por vezes, compartilhar choros. As mulheres mais
velhas e experientes, por exemplo, aconselham as mais jovens a utilizarem
preservativos e a não cederem aos pedidos dos clientes por relações sexuais sem
proteção (AZEVEDO, 2002). Todas as informações, inclusive, sobre as vidas dessas
mulheres são transmitidas através de conversas e gracejos.
Outro aspecto importante para entender o estilo e processo de produção dos
filmes de Licínio Azevedo é a etapa de pesquisa, que normalmente estende-se por
alguns meses. Para o cineasta, ainda na mesma entrevista já citada,

o documentário tem a ver com a pesquisa sempre, é um trabalho
jornalístico, escrevo uma história que reproduzo. O documentário
para mim é uma pesquisa muito mais complexa do que a da ficção.
Porque você realmente tem que pesquisar profundamente para fazer
um bom documentário. Na ficção tem uma base em que tu inseres o
contexto, mas depois é aquilo que tu crias, está na tua cabeça. Já o
documentário não, então as coisas para mim estão completamente
ligadas. Todos os filmes de ficção que eu fiz, os poucos que eu fiz,
estão sempre relacionados com uma história real, que está por trás,
com alguma coisa e sobre a qual eu pesquisei (PEREIRA;
CABECINHAS, 2016, p. 1041-1042).

Por causa do longo tempo entre a pré-produção e a produção dos filmes, as
histórias colhidas podem sofrer alterações, como, por exemplo, aconteceu durante a
realização do filme Desobediência (2002). Baseada em uma matéria de jornal sobre
um homem que cometeu suicídio por causa da desobediência da esposa, durante a
pesquisa as informações sobre o fato divergiam. A trama, com diálogos nas línguas
ndau, ximanica e português, foi interpretada pelos próprios intervenientes da história,
no caso, os membros de duas famílias opostas e inimigas, que não sabiam que
trabalhariam juntos: “o suicida tinha um irmão gêmeo, que no filme interpreta a si
mesmo e ao irmão morto. Rosa e os demais também vivem seus próprios papéis”
(AZEVEDO, 2014). Quando essas duas famílias se encontraram pela primeira vez
para as filmagens, houve uma grande confusão, que o diretor acreditava que
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conseguiria controlar. Entretanto, ele teve que mudar os planos. De acordo com o
realizador,

foi uma tarefa difícil convencer as duas famílias – a mulher e os
irmãos do falecido marido – a participarem no filme, mas o conflito
ainda estava longe de ser terminado. Por outro lado, eles nunca
tinham visto um filme e, assim que as filmagens começaram descobri
logo que não tinham compreendido o propósito de sua participação.
Eles simplesmente queriam aproveitar a oportunidade de reviver os
eventos, com o propósito de uma retaliação de uma vez por todas.
Cada vez que havia uma pausa nas filmagens o conflito retomava a
um nível paralelo, com comportamentos imprevisíveis de ambos os
lados. Isso fez-me trazer uma segunda câmara para cena para
registrar tais eventos e situações em que os personagens principais
ignoram o roteiro e tentam introduzir outros elementos, ou
simplesmente se recusam a cumpri-lo. Como estavam tão
intimamente relacionadas com a história, este making of tornou-se
um elemento fundamental para a estrutura dramática do filme
(CARDOSO, 2011).

Estas pessoas confrontaram-se com os fatos vividos e, para surpresa do
diretor, foi revelada a verdadeira versão da história, através da participação de um
feiticeiro local, “que também aceita reencenar seu veredicto anterior” (AZEVEDO,
2014) e do uso de uma segunda câmera. Nesse sentido, o documentário, com
frequência,

exibe um conjunto mais amplo de tomadas e cenas do que a ficção,
um conjunto unido menos por uma narrativa organizada em torno de
um personagem central do que por uma retórica organizada em torno
de uma lógica ou argumento que lhe dá direção. Os personagens, ou
atores sociais, podem ir e vir trazendo informação, dando
testemunho, oferecendo provas. Lugares e coisas podem aparecer e
desaparecer, conforme vão sendo exibidos para sustentar o ponto de
vista ou a perspectiva do filme (NICHOLS, 2016, p. 45).
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Isso foi possível através da montagem com planos curtos e mais dinâmicos,
de origem norte-americana, recurso costumeiramente utilizado pelo cineasta. De
acordo com Bill Nichols (2016), a montagem no documentário costuma ter uma
função comprobatória, isto é, ela “não só aprofunda o envolvimento do espectador
com a história que se desenrola no filme, como sustenta os tipos de proposta ou
afirmativas que o filme faz sobre o mundo” (NICHOLS, 2016, p. 45). A montagem em
continuidade, por exemplo, que trabalha para tornar invisíveis os cortes entre as
tomadas, muito comum em filmes de ficção, tem menos prioridade no documentário.
Ainda segundo o autor,

aquilo que a continuidade consegue na ficção é obtido no
documentário pela história: as situações estão relacionadas no
tempo e no espaço em virtude não da montagem, mas de suas
ligações reais, históricas. A montagem no documentário demonstra
essas ligações. A demonstração pode ser convincente ou
implausível, precisa ou distorcida, mas ocorre em relação a situações
e acontecimentos com os quais estamos familiarizados, ou para os
quais podemos encontrar outras fontes de informação (NICHOLS,
2016, p. 45).

No final do filme, como explicou o cineasta, a versão comprovada revelou que
o suicida era amante da cunhada, “assim quebrando o tabu de que os dois irmãos
gêmeos não podem fazer sexo com uma mesma mulher”. Apesar de Rosa não ter
tido culpa pela morte do marido, ela continuou sendo ameada pelo cunhado
(AZEVEDO, 2014).
A recorrente opressão praticada sobre as viúvas em Moçambique, associada
ao tradicional costume do lobolo também é explorada em Roofless (2008),
documentário produzido para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
que mostra as dificuldades enfrentadas pela jovem viúva Cecília Xavier Cumanio,
após a morte do marido, em um acidente na África do Sul, para criar os seus filhos,
sozinha. Na trama, ela é expulsa da propriedade que pertencia ao marido pelo
sogro, que a responsabiliza pela morte do seu filho. Ela então se vê obrigada a
trabalhar em uma plantação de açúcar para sustentar a família, quando conhece
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Maria Aduzinda de Almeida, presidente da Associação de Mulheres Abandonadas
pela Indústria de Açúcar, que a encoraja a levar a família do falecido marido ao
tribunal para reaver a sua propriedade (TAVARES; VIEIRA, 2016, p. 127-128).
Nesse sentido, o filme também acaba destacando a importância de associações
como essa de apoio às mulheres em Moçambique.
As mulheres continuam em evidência em outras produções de Licínio
Azevedo. O documentário As pitas (1998), dessa vez, enfatiza o universo juvenil,
através do compartilhamento de problemas comuns e da exposição de situações
características da idade. Na trama, quatro jovens amigas de colégio, habitantes da
cidade de Tete, interior do Moçambique, foram escolhidas para conversar sobre
amores e desamores, a exemplo da traição de um namorado, do assédio de um
professor ou do surgimento de um novo amor, em diálogos que alternam ternura e
humor. Uma delas afirma que, para seduzir o jovem por quem se apaixonou, não
hesitou em recorrer à magia, sem dar crédito às advertências das outras
(AZEVEDO, 1998). A narrativa também explora a relação entre práticas tradicionais
e modernas e/ou ocidentalizadas, representadas, por exemplo, pelo contraste entre
as vestimentas das adolescentes e das mulheres mais velhas. Tanto nas primeiras
imagens do filme, em que há um cruzamento entre uma adolescente, vestida de
calça jeans, camiseta e sapatos de salto, e uma mulher vestida de capulana e lenço
na cabeça, no caminho da escola, quanto nos diálogos entre as crenças e os
discursos veiculados nos programas de televisão, em especial, as telenovelas
brasileiras, e os filmes norte-americanos alugados na locadora em diversas ocasiões
pelas garotas, a diversidade, em um país de fortes contrastes culturais e sociais,
pode dialogar entre si e conviver pacificamente, ou seja, sem necessariamente
reforçar um discurso de ruptura com o passado em nome de uma modernidade
ocidental (AZEVEDO, 1998).
Mãos de barro (2003), por sua vez, apresenta a história da ceramista Reinata
Sadimba, nascida em 1945, em Nimba, localizada no planalto de Mueda e que entre
1965 e 1974 participou da guerra de libertação moçambicana ao lado do pai e do
marido. O filme registra a viagem de retorno de Sadimba a sua terra natal, já que há
muito tempo vivia em Maputo. A abertura do filme expõe diferentes esculturas da
artista, chamando a atenção para a beleza de seu trabalho. Em seguida, cenas em
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Maputo mostrando as etapas de preparação do barro e de produção das peças, com
o auxílio da neta, são intercaladas com cenas da viagem, desde a saída de Maputo,
a passagem por Pemba e à chegada a Mueda, e cenas de conversas com familiares
e amigos, nas quais Sadimba relembra sua infância, quando começou a produzir
suas primeiras panelinhas de barro, deixando a mãe admirada, até a retomada do
trabalho como escultura, após o fim da guerra e do divórcio com o marido.
Também de caráter mais biográfico e com o propósito de valorizar sujeitos
importantes da cultura moçambicana, Licínio Azevedo realizou o documentário
Ricardo Rangel, ferro em brasa (2006). No filme, o já reconhecido fotógrafo
moçambicano conduz o espectador pela sua vida e obra, em grande parte dedicada
à cidade de Maputo, à vida boêmia e ao jazz. Rangel foi um símbolo vivo da geração
que no fim dos anos 1940 iniciou as primeiras denúncias contra a situação colonial
em Moçambique no jornalismo e na fotografia. Nesse período, enquanto fotografava
os lugares ocupados pelos colonos portugueses, ele revelou a desumanidade e a
crueldade do regime colonial. O título do filme, inclusive, faz referência a um de seus
mais importantes trabalhos, uma fotografia de um jovem camponês negro que foi
marcado na testa com um ferrete (ferro em brasa), por ter perdido uma cabeça de
gado. Desde então, até o fim da guerra civil, ele registrou mais de sessenta anos da
história de Moçambique nos mais diferentes espaços, pessoas e situações. O filme
foi rodado e concluído alguns meses antes da morte de Rangel, em 11 de junho de
2009.
As memórias da colonização portuguesa no território moçambicano também
ganham ênfase no documentário Hóspedes da noite (2007), gravado na cidade da
Beira, capital da província de Sofala e segunda maior cidade de Moçambique,
através da história do antigo Grande Hotel da Beira, hotel de luxo fundado em 1955,
ainda no período colonial, considerado, na época, o maior do país e um dos maiores
do continente africano, já que possuía mais de trezentos quartos, suítes luxuosas e
piscina olímpica. Segundo reportagem de Paola Roletta para o semanário
moçambicano Savana, publicada em 22 de setembro de 2006, como hotel, ele
funcionou até 1963, um ano antes do início da guerra de libertação, já que não era
rentável. Ao longo dos anos seguintes serviu para diferentes propósitos: chegou a
ser utilizado como um centro de conferências e para realização de festas, entre as
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décadas de 1960 e 1980. Após a independência do país, o porão já era utilizado
como cela para prisioneiros políticos, no caso, aqueles que foram considerados
inimigos da Frelimo, e como passagem para os campos de reeducação durante a
“Operação Produção” (ROLETTA, 2006). Durante a guerra civil, também se tornou
um campo de refugiados. Como o conflito armado estava devastando o país, a falta
de moradia tornou-se um grave problema naquele período, então, pessoas de várias
camadas sócias e proveniências, passaram a ocupar, inicialmente, os quartos, e
depois outros espaços do hotel, como os corredores, as cozinhas, os frigoríficos e os
banheiros, mesmo em condições precárias, sem eletricidade e água canalizada. A
ocupação do hotel atravessou a década de 1990 e início dos anos 2000 sem
grandes modificações. Por se localizar na região central da cidade, há uma disputa
grande em morar nesse local. Ele já chegou a abrigar mais de três mil pessoas. As
autoridades evitam comentar o assunto ou encontrar uma solução definitiva sobre o
que fazer com o imóvel e como transferir todas as pessoas daquele lugar
(ROLETTA, 2006).
As imagens de abertura mostram o hotel em sua época áurea, seguidos pelo
título do filme e de planos que evidenciam a decadência do hotel no tempo presente
(AZEVEDO, 2007). A antiga piscina olímpica, por exemplo, virou um reservatório de
água suja. O recurso narrativo adotado pelo realizador aproxima-se do comumente
utilizado no documentário tradicional: não há narração em voz off, apresentam-se
depoimentos de alguns residentes do hotel, na época das filmagens, as informações
básicas sobre os sujeitos falantes surgem em forma de letreiros quando eles
aparecem pela primeira vez, assim como todas as informações adicionais sobre
suas vidas, a história do hotel e as condições de moradia são apresentadas através
de conversas aparentemente sem qualquer tipo de roteirização. Para Giulia
Spinuzza (2016, p. 280), essa mise-en-scene43

43
O termo é utilizado para expressar “o controle do diretor sobre o que aparece no quadro
fílmico. Como seria esperado, a mise-en-scène inclui os aspectos do cinema que coincidem com a
arte do teatro: cenário, iluminação, figurino e comportamento das personagens” (BORDWELL;
THOMPSON, 2013, p. 205).
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proporciona duas narrativas complementares que se ligam ao
mesmo lugar pelo fio do tempo: por um lado, a narrativa dos exempregados evidencia a opulência da elite da época colonial e, por
outro, a narrativa do presente mostra a pobreza extrema de uma
multidão. Para além disso, o realizador foca tanto a problemática
social dos habitantes do hotel como a relação entre o passado e o
presente por meio das lembranças dos ex-trabalhadores, que
recordam os espaços transformados e seus antigos hóspedes.
Dessa forma, o documentário questiona ao mesmo tempo a
dimensão histórica, social e política de uma realidade que reflete
dinâmicas e problemáticas extensíveis ao contexto nacional.

Gravado nas línguas macua, sena e português, o filme registra a visita de dois
ex-empregados do hotel ao antigo local de trabalho, o senhor Pires e o senhor Caíto,
que revelam, em tom nostálgico, algumas histórias daquele lugar. Seus depoimentos
são entremeados por outros, como de Rachida, Sofia e Francisca, e seus
respectivos maridos e filhos; de Camões, professor de geografia, desempregado,
que morava com a mulher e o filho, e que no final da trama consegue uma chance
de trabalhar em uma universidade de outra cidade, consequentemente mudando-se
para outro local; de Ananias e sua família, que sobrevivem financeiramente através
do aluguel de baterias, necessárias para o funcionamento dos equipamentos
eletrônicos, diante da ausência de energia elétrica no hotel; de Rafate, a quem
chamam de louco, pelo comportamento fora dos padrões; e dos irmãos órfãos que
dividem um cubículo de 4 m2. A maior parte dessas histórias tem em comum
situações associadas à guerra civil e a deslocamentos forçados. Além disso, elas
proporcionam questões significativas da vida urbana de uma grande cidade
moçambicana.
Acampamento da desminagem (2004) é outro exemplo de narrativa que
aborda os impactos da guerra civil em Moçambique. A equipe de produção
acompanhou um grupo de trabalhadores cuja tarefa era detectar e eliminar minas
terrestres espalhadas pelo interior do território moçambicano. A narrativa retrata o
cotidiano desses trabalhadores e a interação deles com as comunidades de
camponeses durante o período em que trabalharam na região. O diretor, em
entrevista a Margarida Cardoso (2011), explica como funcionava o processo: “uma
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vez que uma mina terrestre (ou um conjunto delas) é detectada por cães
farejadores, os trabalhadores limpam a área e preparam-se para fazê-la explodir”
(CARDOSO, 2011). O filme também apresenta a complexidade e os perigos dos
procedimentos de desminagem: “Por vezes, os trabalhadores utilizam equipamentos
controlados remotamente a fim de realizar as operações mais difíceis do processo”
(CARDOSO, 2011).
A riqueza que vê na vida dos sujeitos que compõem seus filmes é
considerado por Azevedo como um processo decisivo para a escolha deles, ou seja,
na sua concepção, um processo intuitivo (CARDOSO, 2011), como foi possível
observar a partir desse percurso pela sua obra. Seu último documentário, Ilha dos
espíritos (2009), também segue essa tendência. Produzido com o apoio financeiro
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), o filme, a princípio, é dedicado à Ilha de Moçambique, cidade insular
situada na província de Nampula, na região norte de Moçambique, que deu nome
ao, hoje, país e da qual foi a primeira capital. Devido a sua rica história, manifestada
por um importante patrimônio arquitetônico, a ilha foi considerada pela UNESCO, em
1991, Patrimônio Mundial da Humanidade (AZEVEDO, 2009). O filme compõe-se de
imagens da ilha, desde a chegada de turistas ao local e dos lugares avistados
através dos barcos que cruzam sua costa, de entrevistas com historiadores e guias
turísticos que apresentam histórias da região e ressaltam a importância do turismo, e
de narrativas dos moradores da localidade, que se sobressaem em relação às
anteriores. A maioria desses relatos tem em comum um espírito que faz parte da
memória local, e não da oficial. Um deles é narrado por uma mulher idosa que,
inclusive, sabe indicar o lugar preciso onde esse espírito aparece. Em outra
sequência, vários clientes de um bar começam a falar sobre esse espírito. As
pessoas sentadas na mesa ao lado seguem atentamente o relato antes de intervir e
de adicionar mais detalhes (FENDLER, 2016, p. 3310). Em seguida, outra depoente
assume a narração e, aliada a um desempenho vivaz, conta outra versão dessa
história, mostando como esses relatos representam “a memória popular da ilha
como a ideia de uma comunidade viva”, além daquela que se tornou museu,
configurada nos espaços que compõem a arquitetura da ilha (FENDLER, 2016, p.
309).
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A partir dos anos 2000, Licínio Azevedo começou a dirigir seus primeiros
filmes classificados como ficcionais: o média-metragem O grande bazar (2006), e os
longa-metragem Virgem Margarida (2012) e Comboio de sal e açúcar (2016). Os
dois primeiros serão explorados na seção seguinte. Comboio de sal e açúcar, seu
filme mais recente, é uma adaptação do seu romance homônimo publicado em
1997. O cineasta, pela primeira vez, investiu em uma produção cuja história ocorre
em plena guerra civil moçambicana, diferentemente do que fez em filmes anteriores,
que exploram o contexto do pós-guerra. Inspirado em filmes norte-americanos do
gênero western, a começar pela referência à viagem, ao deslocamento de um lugar
para outro, a trama também apresenta típico conflito entre o bem e o mal, o
confronto entre o vilão e o herói, representado pelos personagens Taiar e Salomão,
ambos militares, mas, no caso do primeiro, ainda tinha a responsabilidade de
gerenciar a escolta do trem. Por um lado, eles eram aliados contra os chamados
“bandidos armados”, expressão que fazia referência aos integrantes da RENAMO,
por outro, rivais, já que apresentavam divergências ideológicas e comportamentais.
Salomão tinha uma visão extremamente machista e agressiva em relação às
mulheres, e acreditava que pelo simples fato de ser homem e tenente do Exército,
poderia possuir qualquer uma, inclusive meninas, enquanto que Taiar pensava de
forma contrária. Eles também disputaram o amor de Rosa, enfermeira que estava no
trem porque foi encarregada de trabalhar na cidade de Cuamba. A narrativa
procurou articular diferentes situações, temas e conflitos, como o próprio trajeto
perigoso da viagem de trem, em contexto de guerra, os percalços diante de um país
destruído pelas armas de fogo, bombas e minas terrestres, os relatos e experiências
das personagens em trânsito e a história de amor entre Taiar e Rosa, que imprimiu
leveza ao filme.
A análise do conjunto da obra do cineasta levou-me a constatar que Licínio
Azevedo explora diferentes questões relacionadas aos contextos político, histórico e
sociocultural de Moçambique, no período pós-independência, através de uma
multiplicidade de vozes, recursos, efeitos, impressões e percepções cognitivas e
afetivas. Apesar das significantes diferenças entre um filme documentário e um de
ficção, de fato, elas não garantem uma separação absoluta nas técnicas
empregadas em cada um. Para Bill Nichols, “todo filme é um documentário (…)

177

mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a cultura que a produziu e
reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela” (NICHOLS, 2010, p. 26), e,
como foi observado, os documentários de Azevedo também carregam elementos da
ficção, já que ele costuma mesclar essas diferentes linguagens e técnicas. Além
disso, na opinião de Mahomed Bamba (2011), todos os filmes do cineasta

são construídos como filmes sociais e privilegiam o ponto de vista da
população sobre sua realidade (a luta de sobrevivência
protagonizada pelas mulheres cisterneiras no documentário A guerra
da água (1996), e das vítimas da guerra civil e o contingente de
deslocados e refugiados que ela criou. Sendo assim, são obras que
representam uma nítida inflexão na filmografia de Licínio Azevedo e
uma distância com a estética do cinema nacionalista. Predomina nos
seus trabalhos uma preocupação estética com um tipo de cinema
mais engajado socialmente do que ideologicamente. Um cinema que
escruta o destino do pequeno povo e que explora as relações que se
tecem entre a história, a memória, as tradições africanas, os
problemas cotidianos das populações do campo e das cidades. Esta
mudança pode significar uma forma de desencantamento póscolonial do cineasta e o fim das grandes utopias nacionalistas que
acompanharam os primeiros anos da independência moçambicana.
Mas indica, por outro lado, um certo pragmatismo e lucidez na forma
como Azevedo passou a administrar sua carreira a partir dos anos
1990 em Moçambique (BAMBA, 2011, p. 6).

Esse “pragmatismo e lucidez na forma como passou a administrar sua
carreira”, a que menciona Bamba, configurado, por exemplo, no seu atual
investimento em filmes de ficção, continua se refletindo no reconhecimento ao seu
trabalho pelo público e crítica local e internacional, e reforçado através dos inúmeros
prêmios angariados ao longo de sua carreira, e de número cada vez mais expressivo
nos últimos anos. Comboio de sal e açúcar, inclusive, é a primeira indicação de
Moçambique ao Oscar, famosa premiação do cinema mundial oferecida pela
Academia de Artes Cinematográficas dos Estados Unidos. Essa postura de Licínio
Azevedo pode ser também entendida, não apenas, mas principalmente, como uma
estratégia para continuar realizando seus filmes com um pouco mais de facilidade,
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pois é inegável que isso vem abrindo muitas portas para ele, em especial, pelas
oportunidades em adquirir financiamento no exterior.

3.3 A CIRCULAÇÃO DOS FILMES DE LICÍNIO AZEVEDO EM FESTIVAIS E
MOSTRAS DE CINEMA

Moçambique é um “público” que aprendeu muito “lendo cinema”:
documentários,

revolução,

identidade

nacional.

O

público

moçambicano alfabetizou-se bastante com o cinema nacional.
(Licínio Azevedo, 2016)

O reconhecimento da importância da produção audiovisual de Licínio
Azevedo tem se manifestado, principalmente, através da expressiva circulação dos
seus filmes, em festivais e mostras, e da recepção da crítica de cinema, em especial,
no triângulo intercontinental que envolve os três países de língua oficial portuguesa,
Brasil, Moçambique e Portugal. Essa subseção será dedicada aos festivais e
mostras, enquanto que a subseção seguinte, à crítica de cinema.
Em primeiro lugar, torna-se fundamental compreender como se caracteriza e
se estrutura um festival e uma mostra e identificar suas contribuições na divulgação
de um filme. Para Tetê Mattos (2013, p. 116), um festival “é uma iniciativa
estruturada em mostras ou sessões, capaz de promover o produto audiovisual,
respeitando-o como manifestação artística e disponibilizando-o à sociedade, com
proposta de periodicidade regular”, ou seja, ela ressalta a relevante função de um
festival para a promoção de obras fílmicas, constituição de público e promoção, não
só dos filmes, mas dos profissionais envolvidos no processo, como roteiristas,
produtores, diretores e atores. Além disso, a repercussão de filmes através de
festivais e suas articulações políticas configuradas nos “encontros de entidades do
audiovisual, [ajudam] na articulação dos diversos segmentos, estimulam criações de
entidades de classes e viabilizam encontros políticos com autoridades do
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audiovisual” (MATTOS, 2013, p. 118), assim como também podem incentivar
possíveis patrocinadores e apoiadores para futuras produções. Isso porque, por seu
caráter eventual, o festival possui “forte poder de mobilização da mídia gerando
inúmeras matérias durante o período de realização” (MATTOS, 2013, p. 116). Para a
autora, o mercado de filmes, que costuma ter uma atuação bastante significativa em
alguns festivais, “constitui [...] espaços privilegiados de compra e venda de produtos
audiovisuais e na realização de negócios de coprodução entre países” (MATTOS,
2013, p. 118), como o Rio Market, importante evento que integra o Festival do Rio
de Janeiro. Mattos ainda acrescenta a realização de concursos que também
viabilizam a realização de obras audiovisuais, através de prêmios em dinheiro,
aluguel ou doação de equipamentos. Os festivais também se diferenciam pelos seus
perfis (temáticos, universitário, de animação, documentário, ambiental, infantil, entre
outros), pelos seus objetivos (reflexão, difusão, mercado, inserção social, turismo),
pelos seus portes (grande, médio e pequeno), pela organização (produtores
independentes, empresários, prefeituras, estado), pelas formas de financiamento
(patrocinados por verbas de empresas privadas, verbas públicas, leis de incentivo) e
pela programação – inédita, inventiva, de forte diálogo com o público, experimental
(MATTOS, 2013, p. 120).
Assim como o festival, a mostra visa à divulgação e promoção de filmes, pode
ter um caráter itinerante ou não e não costuma realizar premiação. O festival seria
um evento artístico, com apresentações previamente selecionadas e de cunho
competitivo; a mostra, por sua vez,

é uma prática social e cultural na medida em que os curadores do
dito evento desempenham um papel de mediadores entre públicos
reais (ou potenciais) e as obras. Esta mediação é manifesta nos
diversos critérios de pré-seleção dos filmes que serão exibidos. Ela é
visível também no discurso estético-ideológico do material de
divulgação do evento (BAMBA, 2010, p. 2).

Além disso,
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diferentemente dos festivais tradicionais e mais glamorosos, as
mostras temáticas de cinema perseguem outros objetivos (…). O
contato com filmografias provenientes de outras práticas
cinematográficas ou com temas específicos, ocorre, às vezes, com
base numa consciência política que faz a particularidade das mostras
temáticas. (…). No período curto em que dura o evento, forma-se
uma comunidade de usuários com preocupações e interesses
comuns e, portanto, como uma forte identificação com a temática em
questão (BAMBA, 2010, p. 4).

Isso quer dizer que as mostras, em especial, as que ocorrem em ambientes
universitários, além de contribuírem para a formação de plateias para os filmes
“provenientes de outras práticas cinematográficas ou com temas específicos”, como
ressalta Bamba, a exemplo dos filmes africanos, preenchem lacunas recorrentes nos
sistemas de distribuição comercial, e têm demonstrado grande potencial na
mediação que fazem entre os filmes e o público. Para o autor, nas mostras, desde a
seleção dos filmes, “que em muitos casos se funde em uma lógica estéticoideológica”, até os catálogos e encartes, costumam-se ilustrar “as intenções e
lógicas que motivam a seleção criteriosa do acervo de filmes em exibição” (BAMBA,
2010, p. 4). Em relação às mostras temáticas sobre os filmes africanos, Bamba
acredita que, “além de criar espaços de recepção para esses filmes, chamam a
atenção sobre outras realidades que, muitas vezes, escapam ao discurso oficial e da
crítica sobre o estado de saúde do cinema feito na África” (BAMBA, 2010, p. 5).
Nesse sentido, diferentes festivais e mostras de cinema, desde a década de
1970, no Brasil, e mais recentemente em Portugal e Moçambique, países
conectados por diferentes contextos de hostilidades e afinidades (linguística,
histórica, pessoal, etc.) têm possibilitado a circulação mais efetiva dos filmes do
cineasta. Em um levantamento recente feito sobre esses eventos, que ocorreram
entre o final da década de 1990 e o ano de 2016, pude confirmar um número
significativo de festivais e mostras que exibiram, pelo menos, um filme de Licínio
Azevedo. No Brasil, alguns foram exibidos e premiados em diferentes edições da
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Jornada Internacional de Cinema da Bahia44. Em 1997, durante sua 24a. edição, por
exemplo, foi exibido o filme Tchuma Tchato (1997), no dia 15 de setembro, dentro da
Mostra Especial Cinema da África Negra. Em 2004, a Jornada homenageou a
produção audiovisual dos países africanos de língua portuguesa. Durante o festival,
foram exibidos os filmes Mãos de barro (2003), no dia 11 de setembro, e Night stop
(2002), no dia 13 de setembro, dentro da Mostra Internacional Moçambicana. Essa
mesma edição teve a presença do cineasta Licínio Azevedo. Em 2009, durante sua
36a. edição, a Jornada, em parceria com a Associação Brasileira de Professores de
Literatura Portuguesa (ABRAPLIP), que realizou no mesmo período seu 22 o.
Congresso Internacional, exibiu o filme O grande bazar (2006), no dia 16 de
setembro (JORNAL DA JORNADA, 2009).
Outro festival que se destacou na divulgação de filmes de Licínio Azevedo no
Brasil foi o Festival de Cinema Panafricano (2000-2005), em Salvador. Durante sua
primeira edição, em 2000, que contou com a presença do cineasta, foram exibidos
os filmes Tchuma Tchato (1997), A árvore dos antepassados (1995), Mariana e a lua
(1999), além do documentário Histórias com Licínio Azevedo (2010), dirigido pelo
cineasta baiano Pola Ribeiro. O evento, cuja última edição ocorreu em 2005, tinha a
coordenação de Fátima Fróes, curadoria de Luiz Orlando Silva, cineasta que,
através de seus filmes e vídeos, também divulgava a história e da cultura das
populações negras da África e da diáspora, e apoio de ONGs e da Diretoria da
Imagem e Som (DIMAS) da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Com o intuito de
“resgatar a cultura e a autoestima da população negra pela imagem” (BAMBA, 2006,
p. 138), as atividades ocorriam principalmente na Sala Walter da Silveira, nos Barris.
Desde a primeira edição do festival, os organizadores optaram por exibir os filmes

44
Mesmo antes de se tornar um festival internacional, o que só aconteceria em 1985,
como já mencionado, esse evento teve uma participação expressiva na divulgação das
cinematografias africanas no Brasil ao longo do seu período de existência. Na VIII Jornada, por
exemplo, que aconteceu na Paraíba em 1979, única vez que ela foi realizada fora da Bahia, foi
exibido o documentário Carnaval da vitória (1978), do cineasta angolano Antonio Ole, que
homenageia o líder revolucionário Agostinho Neto, falecido exatamente naquele ano. Ao longo da
década de 1980, esse intercâmbio com os cinemas da África se intensificou. Através de uma parceria
com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por exemplo, a Jornada organizou
em 1983 e 1984 as Mostras do Cinema de Angola e Moçambique, respectivamente (JORNAL DA
JORNADA, 2003, p. 2).
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em bairros populares da cidade, além das salas tradicionais, para não ficarem
restritos a espaços que limitassem o evento só para cinéfilos. Assim, procuraram
conceber um festival de caráter popular e mais próximo da população
afrodescendente, ainda considerada excluída das telas e das salas de cinema como
cidadão e como público (BAMBA, 2006, p. 140). Além disso, foi concebido como “um
espaço de intercâmbio entre cineastas e produtores de outros estados e países,
visando discutir a herança africana e interligar as nações negras com o ocidente e
as comunidades afrodescendentes, tendo o cinema como fio condutor” (BAMBA,
2006, p. 138).
Em relação ao público, os critérios de seleção dos filmes foram prédeterminados por motivações de ordem étnica (BAMBA, 2006, p. 140). Após as
exibições, ocorriam debates entre o público e os próprios profissionais envolvidos
nas produções, especialistas e pesquisadores, ou seja, apresentava condições
suficientes para firmá-lo como o “maior evento para os cinemas africanos na Bahia”
(BAMBA, 2006, p. 138). Apesar da curta existência, Mahomed Bamba acredita que o
modo de exibição “ativista e intervencionista” do festival contribuiu para preservar
seu caráter não competitivo e militante e, consequentemente, “transformou-o em um
exemplo ilustrativo dos múltiplos usos de que podem ser objeto os filmes africanos
fora da África e da Europa” (BAMBA, 2006, p. 139).
Um terceiro exemplo é o Festival Internacional do Rio de Janeiro, considerado
um dos mais importantes da América Latina. De acordo com Ilda Santiago, atual
diretora desse festival, em entrevista ao jornalista Roberto Cunha (2013), o evento
começou em 1999, a partir da inspiração de outros eventos internacionais de cinema
que já eram realizados na cidade desde a década de 1980, como o FestRio, criado
em 1983, que funcionava em São Conrado, no antigo Hotel Nacional, e durou até
1987, a Mostra Banco Nacional de Cinema, em 1989, que durou dez anos, e a
Mostra Rio, em 1997, que durou dois anos. O Festival do Rio resultou da junção do
Rio Cine, um festival mais voltado para o cinema brasileiro e latino-americano e da
Mostra Banco Nacional. O evento é realizado pelo Cinema do Rio e pelo Centro de
Cultura, Informação e Meio Ambiente (Cima), responsáveis pela produção do
Festival, realização da Première Brasil e pelo RioMarket, maior mercado do
audiovisual da América Latina (FESTIVAL DO RIO, 2018). A definição dos
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premiados é atribuída por um júri oficial, que seleciona os vencedores em onze
categorias

(Melhor

Longa-Metragem

de

Ficção,

Melhor

Longa-Metragem

Documentário, Melhor Curta-Metragem, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz,
Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor
Fotografia e Melhor Montagem), e um júri popular, que elege os vencedores em três
categorias

(Melhor

Longa-Metragem

de

Ficção,

Melhor

Longa-Metragem

Documentário e Melhor Curta-Metragem). Ainda existem as menções honrosas e
prêmios especiais. Alguns dos nomes mais importantes do cinema mundial já
passaram pelo Festival apresentando seus filmes, como os diretores Roman
Polanski, Costa-Gavras, Tom Tykwer, Dario Argento, Leos Carax, Im Sang-soo,
João Pedro Rodrigues, Masahiro Kobayashi, Louis Malle, Carlos Saura, John
Waters, Peter Greenaway, Stephen Frears, François Ozon, Todd Solondz, entre
outros (FESTIVAL DO RIO, 2018). Os filmes de Licínio Azevedo já foram exibidos,
pelo menos, em duas edições, a 14ª. edição, em 2012, com Virgem Margarida
(2012), e a 18ª. edição, em 2016, que contou com a presença do cineasta45 e na
qual foi exibido o filme Comboio de sal e açúcar (2016).
Finalmente, o Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa –
Cineport, criado em 2005, que também já promoveu alguns filmes de Licínio
Azevedo no Brasil, como Hóspedes da noite (2007), exibido na quarta edição, em
2009. Instituído pela Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho e com sede em
Cataguases, no estado de Minas Gerais, esse festival tem o objetivo de integrar o
mercado cinematográfico dos países envolvidos e promover os filmes realizados em
português e em línguas nacionais dos países de língua oficial portuguesa. Os filmes
da programação e da competição são selecionados por uma comissão formada por
profissionais de diferentes países, como Camilo de Sousa, Isabel Noronha, Gabriel
45
Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, pois fui um dos
selecionados para participar do Talents Press Rio, workshop de formação de críticos de cinema, que
ocorreu, pela primeira vez no Brasil, entre os dias 6 e 16 de outubro daquele ano, como atividade
paralela ao Festival do Rio. Organizado pelo Berlinale Talents, em parceria com a Federação
Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) e o Goethe Institut, essa iniciativa já era recorrente
no Festival do Berlim e, nos últimos anos, também tem ocorrido em outros lugares do mundo, como
Buenos Aires, na Argentina. Além de um encontro coletivo com o cineasta, previsto na programação
do workshop, também realizei uma entrevista, em particular, com ele, transcrita na íntegra na seção
Apêndices.
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Mondlane e o próprio Licínio Azevedo, a exemplo de Moçambique (CONVENTS,
2011, p. 578).
Em relação às mostras, dentro do recorte temporal estabelecido, identifiquei
mais de dez eventos desse formato em que houve exibição de filmes do cineasta
brasileiro-moçambicano. De uma maneira geral, elas se caracterizam pela
organização por departamentos acadêmicos, pela realização em universidades, e
pela diversidade geográfica, já que os exemplos ocorreram em diferentes lugares do
Brasil. A mostra “África contemporânea: ciclo de debates e mostra de filmes” foi
organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e realizada
nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2009, com a exibição do filme Hóspedes da noite,
no dia 13 de maio. Ela também ocorreu na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), entre os dias 18 e 19 de maio de 2009, com a exibição do mesmo filme, no
dia 18 de maio (ÁFRICA CONTEMPORÂNEA, 2009). A mostra “Bamako – Cinemas
Africanos de Língua Portuguesa” foi realizada entre 26 e 30 de agosto de 2013, na
FUNDAJ Derby, em Recife, com a exibição do filme O grande bazar, no dia 28 de
agosto. Já a mostra “Bamako Especial: olhares sobre a felicidade”, organizada pela
Bamako Produções, em 2013, ocorreu no Canto das Artes, Taquaruçu, Palmas,
Tocantins, com a exibição do filme O grande bazar, no dia 28 de setembro
(CINECLUBE BAMAKO, 2013). O “Cine Unilab – Mostra de Cinema Africano:
migração e refúgio” foi promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura
(PROEX) e pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE), e
realizado tanto no Auditório do Campus da Liberdade quanto no Anfiteatro do
Campus da Liberdade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB), em Redenção, Ceará, entre os dias 6 e 9 de maio de
2014, com a exibição dos filmes: Adeus RDA, no dia 6 de maio, Desobediência, no
dia 8 de maio, O grande bazar, no dia 8 de maio, e A guerra da água, no dia 9 de
maio (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNILAB, 2014). A “Mostra de Cinema
Moçambicano – Licínio Azevedo”, promovida pelo Centro de Estudos Africanos
(CEA), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre 3 e 20 de novembro
de 2014, exibiu, por sua vez, os filmes: Virgem Margarida, Hóspedes da noite, Ferro
em brasa, O grande bazar, A árvore dos antepassados, Tchuma Tchato,
Desobediência e Marracuene (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS,
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2014). Em Brasília, foi organizado o evento “Vidas em português – Mostra de filmes
africanos lusófonos”, no Centro Cultural Banco do Brasil, de 11 a 16 de fevereiro de
2015, com a exibição dos filmes O grande bazar, Hóspedes da noite e Virgem
Margarida (CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, 2015). Na “Mostra África,
Cinema – Um olhar contemporâneo”, realizada na Caixa Cultural do Rio de Janeiro,
entre os dias 30 de junho e 12 de julho de 2015, exibiu-se o filme Virgem Margarida,
em duas sessões, nos dias 30 de junho e 7 de julho. A “VII Mostra Internacional e
Unificada de Cinema Africano”, promovida pela Universidade Federal do Ceará
(UFC) e pela UNILAB, e que ocorreu entre 8 e 30 de setembro de 2015, exibiu o
filme Virgem Margarida. O grupo de pesquisa “Discursos de migrações, êxodos e
retornos, trânsitos e trocas culturais em/entre países de língua oficial portuguesa, em
contextos de globalização e pós-colonialidade – Fase III: Angola, Moçambique,
Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal e Brasil”, do Instituto de
Letras da Universidade da Bahia, coordenado pela Prof a. Dra. Maria de Fátima Maia
Ribeiro, e pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFBA (PROEXT), exibiu o
filme O grande bazar, no dia 9 de janeiro de 2017 durante o “Cine-debate ÁfricasBahia: Mostra de Filmes da África de Língua Oficial Portuguesa”. Na “Mostra
África(s): Cinema e revolução”, patrocinada pela Caixa Econômica Federal e com
curadoria de Lúcia Monteiro Ramos, entre os dias 11 e 23 de novembro de 2016,
foram exibidos os filmes A colheita do diabo e Hóspedes da noite, no dia 17 de
novembro, no Cine Belas Artes, de São Paulo. Finalmente, o “Projeto Cine & Vídeo
Tarumã”, com o tema “Conhecendo traços culturais da África no cinema”, realizado
como atividade de extensão do curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e
Comunicação (FIC), da Universidade Federal do Amazonas, e com apoio cultural da
Take Vídeo Locadora, em comemoração ao Dia Mundial da África, exibiu o filme
Virgem Margarida, no dia 25 de maio. As sessões ocorreram no Auditório Rio Negro
do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), localizado no setor
Norte do Campus Universitário, entre os dias 23 e 26 de maio de 2017
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 2017).
Em Moçambique, dentro do mesmo período anteriormente referido, os filmes
de Licínio Azevedo circularam no “Dockanema – Festival do Cinema Documentário
de Moçambique”, que, na sua segunda edição, realizada em 2007, exibiu os filmes
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Desobediência, no dia 15 de setembro, Hóspedes da noite, nos dias 21 e 23 de
setembro, e A guerra da água, no dia 22 de setembro; e na sétima e última edição
de existência, realizada em 2012, foi exibido Hóspedes da noite, no dia 19 de
setembro, dentro do Ciclo Grande Hotel, no Centro Cultural Brasil-Moçambique; e
nas mostras da “Semana de Cinema Africano em Moçambique”, que, na sua
primeira edição, realizada entre os dias 11 e 18 de abril de 2013, exibiu o filme
Virgem Margarida, durante a abertura do evento, no dia 11 de abril; e do “Ciclo de
Cinema Moçambicano”, realizado no Centro Cultural Português da Beira e apoiado
pelo Instituto Camões da Cooperação e da Língua. O evento ocorreu entre 22 de
agosto e 28 de novembro de 2013, e homenageou Licínio Azevedo exibindo quatro
filmes do cineasta, um em cada mês dentro do seu período de duração, no caso, A
árvore dos antepassados, projetado no dia 22 de agosto, seguindo-se Tchuma
Tchato, no dia 26 de setembro, A guerra da água, no dia 31 de outubro, e
Desobediência, no dia 28 de novembro (INSTITUTO CAMÕES – BEIRA, 2013).
Em relação a Portugal, o levantamento realizado identificou um festival e três
casos de mostras. O Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin),
criado em 2010, tem como objetivo incentivar a interculturalidade, a inclusão social e
o intercâmbio cultural nos países de língua portuguesa, além de descobrir e
estimular novos valores na área cinematográfica desses países. Diversos filmes de
Licínio Azevedo, como O grande bazar (2006), Hóspedes da noite (2007), A ilha dos
espíritos (2010), entre outros, já foram exibidos os filmes nesse festival, em
diferentes edições. A mostra “Rotas e Rituais – Levanta o braço, grita a tua
liberdade”, realizada no Cinema São Jorge em Lisboa, entre os dias 22 e 29 de maio
de 2015, com a exibição do filme Virgem Margarida, no dia 28 de maio (ROTAS E
RITUAIS, 2015). O “Simpósio Internacional de Cinemas em Português” foi realizado
na Universidade de Coimbra, que na sua sexta edição, nos dias 10 e 11 de março
de 2015, reuniu cineastas e pesquisadores para debates e apresentação de
trabalhos sobre o cinema em Moçambique. Licínio Azevedo, inclusive, esteve
presente no evento em diferentes momentos: no painel “O cinema moçambicano do
tempo colonial à atualidade”, falando sobre Moçambique cinematográfico; durante a
exibição do filme Virgem Margarida; e na mesa-redonda “Realizar e produzir cinema
em Moçambique hoje”, com a participação de outros cineastas, como Sol de
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Carvalho, Diana Manhiça e João Ribeiro (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2015). O
“Ciclo O Espírito do Lugar – Licínio de Azevedo, cineasta de Moçambique”, por sua
vez, realizou uma retrospectiva da obra do cineasta, na Cinemateca Portuguesa,
com a exibição de vinte e um filmes dele, além do documentário Licínio de Azevedo
– Crônicas de Moçambique, dirigido por Margarida Cardoso, entre 1 e 19 de
dezembro de 2015 (CINEMATECA PORTUGUESA, 2015).
Segundo Mahomed Bamba (2006, p. 138), por intermédio dos festivais e
mostras internacionais realizados, referindo-se, nesse caso, ao Brasil, o público
brasileiro vem tendo contato com filmes de países africanos. Vários motivos
justificam a exibição de filmes africanos no país, dentre os quais o crítico destaca a
inserção em um conjunto de ações estratégicas que visam à implantação e
viabilização da Lei 10.639/03, atual 11.645/08, sobre a obrigatoriedade do ensino da
história e cultura afro-brasileiras e africanas na educação nacional nos níveis
Fundamental e Médio (BAMBA, 2010, p. 2); a facilidade de ter as obras em suportes
DVD, que permitiu a organização fácil e rápida de muitos eventos de exibição
pública fora dos circuitos tradicionais das salas de cinema onde os filmes africanos
ainda têm dificuldades para chegar (BAMBA, 2010, p. 7); e um contexto sociocultural
e político brasileiro marcado por intensos debates sobre a valorização e reafirmação
da herança da cultura e das artes de matriz africana (BAMBA, 2010, p. 8). Além
disso,

as mostras de cinemas africanos no Brasil se configuram como
casos de recepção transnacional na medida em que deflagram
práticas de leitura e interpretação das obras fílmicas fora de seus
contextos socioculturais de origem (as leituras e (re)interpretações
coletivas dos filmes africanos não correspondem sempre aos
sentidos que os próprios públicos africanos dão a estas obras).
Sendo assim, diversos fatores sociopolíticos circunstanciais acabam
incidindo na recepção dos filmes africanos, a ponto de criarem, às
vezes, uma descontinuidade e fratura entre os horizontes de
expectativas e as “intenções” inerentes à produção das obras
fílmicas, as preocupações culturalistas, estéticas ou políticas dos
curadores das mostras e a leitura e interpretações mobilizadas pelos
públicos presentes (BAMBA, 2010, p. 1-2).
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Tais eventos culturais organizados em torno dos cinemas africanos colocam
os espectadores “diante de uma situação de prática espectatorial em que novas
particularidades culturais determinam os modos de leitura dos filmes africanos”
(BAMBA, 2007, p. 87). Assim, a realização dos filmes por diretores africanos “parece
proceder diretamente dos esforços para a construção simbólica do conceito de
nação pela autoafirmação por meio da imagem”, e o uso destes filmes africanos por
uma parte da diáspora africana parece também determinado por fatores de ordem
étnica e política (BAMBA, 2007, p. 87).
Ainda conforme Bamba, a recepção “diaspórica” dos cinemas africanos
“problematiza e, ao mesmo tempo, ajuda a entender muitos aspectos da dimensão
cultural que se sobrepõe à dimensão estética nos filmes africanos” (BAMBA, 2007,
p. 87). Como os filmes e o público costumam ser selecionados e visados pelos
organizadores desses festivais e mostras na base de critérios étnico-culturais, é
mais possível que haja, por parte do público da diáspora, a mobilização de modos
de leitura particulares. Dessa maneira, um mesmo filme africano “poderá ser
diversamente interpretado conforme é projetado para um público ocidental em um
festival na Europa ou para um público negro no contexto de um festival organizado
pela diáspora africana” (BAMBA, 2007, p. 87). Ele acredita que a relação da
diáspora negra ou norte-africana com o cinema e as imagens provenientes da África
constrói-se como uma prática de recepção cultural, “pois os filmes africanos,
enquanto manifestações culturais geograficamente marcadas, passam a ser objeto
de um novo investimento semântico que supera, muitas vezes, o conteúdo narrativo”
(BAMBA, 2007, p. 87).
Outro aspecto extremamente importante em relação à circulação mundial dos
filmes africanos, ao longo destes últimos dez anos, deve-se a outro fator tecnológico:
a expansão da internet. Alguns filmes de Licínio Azevedo, como O grande bazar
(2006), Ricardo Rangel: ferro em brasa (2007) e Virgem Margarida (2012), estão
disponíveis em sites da internet, como antes informado, entretanto, nem sempre
com autorização dos detentores dos direitos autorais sobre a obra, que pode ser o
próprio cineasta, a produtora ou a distribuidora do filme, o que funciona como
alternativa de acesso aos filmes a baixo custo, apesar de nem sempre com a
mesma qualidade digital, diante de um circuito comercial ainda restrito para as
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produções africanas em geral, ainda que, nesse sentido, a obra de Azevedo também
tem conseguido algum tipo de visibilidade, normalmente esperada e desejada pelos
cineastas, a exemplo de Virgem Margarida, exibido em janeiro de 2015, e Comboio
de sal e açúcar, em 2017, ambos em salas do Cinema Lusomundo Moçambique, de
seus mais recentes, filmes de Licínio Azevedo já foram exibidos em salas de cinema
Foram adotadas também como estratégia de divulgação de alguns filmes a exibição
na televisão, como aconteceu no Brasil com o filme Virgem Margarida, exibido no
Canal Brasil, dentro do circuito “Ciclos de Cinema Africano”, no dia 23 de novembro
de 2015 e da produção de DVD para comercialização, através de sua produtora
Ébano Multimedia. Apesar do preço médio de um DVD ser considerado alto para a
renda salarial mínima em Moçambique, como mencionado anteriormente, através
dessa mídia hoje é possível realizar mais facilmente projetos como, por exemplo, o
FilmAfrik, desenvolvido pela produtora Íris Imaginações para atender o público rural
do país, já que não é mais necessário uma grande infraestrutura para essas
exibições.
Ao analisar a circulação dos seus filmes e a preocupação que sente com o
impacto dessas produções sobre o público, Azevedo enfatiza sua consciência diante
do ofício de cineasta e a potência política e humana do cinema:

O meu trabalho no cinema passou a tocar os corações das pessoas,
passou a ser compreendido. As pessoas passaram a admirar e
gostar do meu trabalho, porque ele refletia, além dos aspectos
sociais, também esses aspectos fundamentais na vida delas, que
são as suas crenças e que, normalmente, eram completamente
ignoradas em obras do gênero ou tinham um papel secundário. E o
respeito às crenças, relacionadas com o culto dos antepassados,
para mim está ligado ao respeito às pessoas. Isto desenvolveu-se
em mim, passou a ter um papel preponderante no meu trabalho de
cinema, não como um mero exercício estético, intelectual, ou
manipulação de uma realidade, mas como uma integração
verdadeira e espiritual (AZEVEDO, 2005, p. 35).

Esse viés político e ético que, na sua concepção, predomina em sua obra, em
sobreposição ao estético ou técnico, diferencia o cinema feito por ele e normalmente
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esperado por seu público, diferente daquele do “mundo mais desenvolvido” em
termos de fazer cinema e “das mentes ocidentais” que costumam consumir estas
imagens:

Eu sei que todos fazemos filmes para os outros, isso não é nada de
especial. A diferença é que para as mentes ocidentais essa ideia de
fazer filmes para as pessoas nunca é compreendida na sua essência
prática. Aqui os filmes são mostrados ainda através do cinema
móvel. É o cinema que procura as pessoas. Para mim o importante é
assistir às projeções e ter uma ideia precisa dos efeitos do meu
trabalho sobre as pessoas. Hoje no mundo mais desenvolvido isso
não acontece. É tudo massificado, difuso e pouco humanizado. Por
isso é tão difícil explicar e me fazer entender que o meu
compromisso é com as pessoas e não com o cinema (AZEVEDO,
2012).

Nesse sentido é que, ao avaliar como o público tem recebido seu trabalho,
Licínio Azevedo revela “o compromisso com as pessoas” desdobrado em face da
abordagem das vivências e experiências da plateia e das pessoas que participam
dos seus filmes, a ponto de, em antiga entrevista, de mais de dez anos, afirmar:

As pessoas passaram a admirar e gostar do meu trabalho, pelo fato
de refletir além dos aspectos sociais, também esses aspectos
fundamentais na vida delas, e são as suas crenças e que,
normalmente, eram completamente ignoradas em obras do gênero
ou tinham um papel secundário (AZEVEDO, 2005, p. 35).

O cineasta também reconhece a importância de espaços alternativos de
exibição, mencionados anteriormente, que melhor atendam às demandas dos
públicos africanos e revertam as dificuldades enfrentadas nesse setor, como ressalta
em trecho de entrevista posterior, publicado em 2016:

Todos os meus filmes são mostrados em Moçambique no país
inteiro, não através das redes de salas de cinema, que praticamente
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não existem. Existem duas em Maputo, duas em Matola, que são da
Lusomundo e que só exibe filmes norte-americanos. Mesmo para
exibir Virgem Margarida que poderia ter bom público, foi uma grande
dificuldade para mostrar nessas salas, por falta de interesse dos
distribuidores. [...] Todos os nossos filmes são vistos no país inteiro,
mostrados através do cinema Arena, um cinema móvel feito pela
AMOCINE ou dos canais de televisão (AZEVEDO, 2016, p. 10321033).

3.4 A CINEMATOGRAFIA DE LICÍNIO AZEVEDO E A CRÍTICA DE CINEMA

Aqui [Moçambique] não há espaço para se ver cinema nem para se
ver filmes em conjunto. Muito menos espaços para ver grupos de
pessoas a discutirem sobre o cinema. Tudo isso dificulta a formação.
(Licínio Azevedo, 2015)

Além das mostras e festivais, os filmes podem ter a seu dispor uma rede de
discursos sociais que também os promovem e de certa forma reconstroem o
acolhimento do público a eles (GOMES, 2008, p. 128). Nesse sentido, a crítica de
cinema pode ser vista “como um excelente elemento de investigação do alcance
histórico do filme, ou seja, de sua recepção” (GOMES, 2008, p. 127). Ela também foi
concebida

como um objeto retórico, um produto simbólico e até mesmo como
uma construção poética que evoca efeitos em seus destinatários.
Esse tipo de discurso sobre filmes se utiliza de estratégias
persuasivas para conseguir a adesão de seus leitores, estratégias
estas que ajudam a reforçar ou negar pensamentos compactos como
os estereótipos sobre uma dada obra (GOMES, 2008, p. 128).

Para Regina Gomes, o crítico, “ele próprio um espectador, é testemunho de
uma época; não um mero leitor de seu tempo, mas produtor de uma leitura mais
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acurada e atenciosa de uma obra, desde já tida como objeto de análise seu”
(GOMES, 2008, p. 128). Assim, tendo a crítica um papel de transmissão histórica de
sentido para um leitor, cabe a ela também “estar atenta para evitar distorções e
generalizações abusivas” (GOMES, 2008, p. 133), já que o seu discurso “constitui
um meio socialmente efetivo da acolhida dos filmes, abrigo histórico dos filmes,
produzindo expectativas de aprovação ou desaprovação no público-leitor” (GOMES,
2008, p. 133).
No Brasil, as primeiras publicações especializadas em crítica de cinema
surgiram no início do século XX, como O cinema (1913), A fita (1918), Palcos e telas
(1918), Selecta (1924), Cinearte (1926) e O fan (1928). Entre os anos 1960 e 1970,
houve uma produção fértil da crítica de cinema, em especial por conta do Cinema
Novo, “uma vez que os críticos se sentiram estimulados diante de um movimento
energético e totalmente diferente daquilo a que eles estavam habituados a ver nos
filmes brasileiros” (GOMES, 2015, p. 110). Nos anos 1980, entretanto, uma boa
parte dos críticos “deixa os diários e migra para outros espaços, como as revistas
culturais (especialmente a Filme Cultura) e para o ambiente universitário, onde os
textos ficam mais ecléticos, subjetivos e dialogam com a análise textual” (GOMES,
2015, p. 110). Hoje, poucos jornais no Brasil mantêm seus cadernos culturais, que
apresentavam diversos textos voltados para as artes, em especial, o cinema. Se o
objeto de análise for filmes africanos, a situação ainda é pior. Com o propósito de
confirmar essa afirmação, realizei também o levantamento de textos considerados
da crítica de cinema em publicações recentes de alguns jornais brasileiros,
moçambicanos e portugueses, de circulação nacional. Do Brasil, foram identificadas
apenas uma entrevista com o cineasta, intitulada “O mal está no homem, não na
ideologia, diz cineasta Licínio Azevedo”, publicada no jornal O Globo, do Rio de
Janeiro, em 2 de julho de 2015, e um texto crítico, de autoria do jornalista Carlos
Alberto

Mattos,

sobre

o

filme

Desobediência,

intitulado

“Casamento

à

moçambicana”, também publicado no O Globo, e depois reeditado em Cinema de
fato (2016), livro que reúne diversos textos críticos do jornalista e crítico de cinema
brasileiro, publicados ao longo da sua carreira. Há pequenas reportagens também
em diferentes edições do Jornal da Jornada, publicação anual referente à Jornada
Internacional de Cinema da Bahia.
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Entre os periódicos moçambicanos, dois exemplos também se dedicaram ao
cinema: o jornal Notícias e a revista Tempo. Notícias é um dos principais jornais
de Moçambique, considerado o mais antigo e de maior circulação. Foi fundado por
Manuel Simões Vaz em 15 de abril de 1926 e é publicado em Maputo. Já a revista
Tempo, segundo Emídio Machiana (2002, p. 45),

foi criada em 1970, e surgiu como uma alternativa à imprensa
existente, até aquele momento, marcada pela dura censura
estabelecida pelo governo colonial fascista. Tratou-se de uma revista
que não se deixava tolher por quaisquer formas de autoritarismo, de
modo que até mesmo seus patrocinadores poderiam ser alvos de
críticas. Os temas tratados em suas notícias já eram um indicativo da
sua irreverência ao governo colonial: o analfabetismo entre a
população negra, os conflitos de terra entre os colonos e a população
negra e, também, o feminismo. Seu público leitor era a classe média
colonial, e em decorrência do teor de seus artigos, foi alvo de
constantes processos judiciais. A Tempo era herdeira de certa
autonomia editorial antes de ser abalada pela nova política de
informação pós-independência, dando lugar ao surgimento de
intermitentes fraturas com o discurso do governo, e de uma nova
modalidade de censura.

Isso porque, a partir de 1975, ou seja, após a independência nacional e o
advento das nacionalizações, a publicação passou a pertencer ao Estado
moçambicano e a servir como um dos mais notáveis instrumentos de propagação e
disseminação de mensagens e ideais pró-governamentais da época do partido
único. Este período é tido em alguns círculos da opinião pública como a fase crucial
no desempenho daquela que foi a maior revista de grande informação de
Moçambique (MACHIANA, 2002, p. 45).
A revista começou com 64 páginas, atingiu 80 em 1973, passou para 50 nos
anos 1980, e em 2008 fechou com 64 páginas. De lá até o seu encerramento, o
número de exemplares por edição variou bastante. Começou com cinco mil e houve
épocas em que atingiu os 25 mil sem nunca ter ultrapassado os 40 mil. Terminou
com vinte mil. Desde sempre teve uma periodicidade semanal, mas com a
privatização passou a ser mensal e a cores. Durante 38 anos foram publicadas 1574
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edições de Tempo (MACHIANA, 2002, p. 45) Desse repertório constam informações
que vão desde a proclamação da independência, passando pelas decisões tomadas
nos congressos do Partido Frelimo, as duras leis do período revolucionário,
responsáveis pelo descontentamento de muitos cidadãos, as peripécias das
nacionalizações das infraestruturas coloniais, os ataques a Matola pelas forças
armadas sul-africanas em janeiro de 1980, os contornos do Acordo de Inkomati em
1984, os conteúdos dos comícios populares, a morte de Samora Machel, em outubro
de 1986, ainda os acordos de paz em 1992 culminando com os últimos
acontecimentos que se deram no país até 2008, ano em que saiu à rua a última
edição (A VERDADE, 2017). Ao longo desse período muitas publicações
relacionadas ao cinema foram assinadas, especialmente, pelas jornalistas Maria de
Lourdes Torcato e Teresa Sá Nogueira. Torcato, inclusive, esteve na fundação da
revista e foi correspondente da Agência de Informação de Moçambique (AIM) na
África do Sul. O estudo realizado em periódicos moçambicanos revelou apenas duas
entrevistas publicadas, uma no jornal Domingo, e outra no Debate: “Licínio de
Azevedo: o colecionador de troféus”, Domingo, 19 de janeiro de 2014; e “Queremos
fazer filme como se fosse de Hollywood, Licínio de Azevedo”, assinada por Nelson
Marqueza e publicada em Debate, de 24 de junho de 2015.
Já em Portugal, as primeiras publicações destinadas à crítica cinematográfica
também se encontravam em revistas, como a Cine-revista (1912), O foco (1913),
Animatógrafo (1919), Cinéfilo (1928), O filme (1926), Plateia (1951) e Celuloide
(1957) e em jornais, como o Diário Popular, o Diário de Lisboa, o República, o
Expresso e o Jornal de Letras e Artes, atual Jornal de Letras, Artes e Ideias
(GOMES, 2015, p. 110-111). Boa parte desses textos, com exceção de Cinéfilo,
Plateia e Celuloide, teve uma vida efêmera e circulava, sobretudo, em Lisboa e no
Porto (GOMES, 2015, p. 111). Entre os jornais portugueses, cada um trazia uma
seção, seja dedicada à crítica de artes em geral, como o Expresso, com o
suplemento “Atual”, e o Jornal de Letras, Artes e Ideias, seja dedicada ao teatro e ao
cinema, como o Diário Popular, com a seção “Depois das nove”, e o República, com
a seção “Espetáculos”, ou dedicada especificamente à crítica de filmes em exibição,
como o Diário de Lisboa, com a seção “Diversões” (GOMES, 2015, p. 110-111). Na
investigação feita, identifiquei poucas reportagens, entrevistas e textos críticos sobre
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filmes de Licínio Azevedo, publicados no Público, no Jornal de Letras, Artes e Ideias,
e Diário de Notícias: “O inimigo dentro da revolução”, reportagem de Ana Dias
Cordeiro sobre Licínio e sobre o filme Virgem Margarida publicada no jornal Público,
de 22 de novembro de 2013; “Na vida real as heroínas do filme teriam ido para a
prisão”, entrevista com Licínio e reportagem sobre o filme Virgem Margarida,
publicadas no Diário de Notícias, de 24 de novembro de 2013; “Licínio de Azevedo,
o pai do cinema moçambicano”, reportagem de Manuel Halpern, publicada no Jornal
de Letras, Artes e Ideias, de 9 de dezembro de 2013; “O perfume série B do
Comboio de sal e açúcar de Licínio Azevedo”, texto crítico de Jorge Mourinho,
publicado em Público, de 10 de agosto de 2016; “Uma cavalgada com o seu que de
heroico”, texto crítico de Luís Miguel Oliveira sobre o filme Comboio de sal e açúcar,
publicado também no Público, de 27 de setembro de 2017; “Licínio Azevedo: Eu não
faço filmes políticos. Não tenho culpa se tudo é político”, entrevista a Mariana
Pereira, publicada no Diário de Notícias, de 29 de setembro de 2017.
Para Cyntia Nogueira (2006, p. 157), a atividade de crítica de cinema, em
jornais e revistas especializados e impressos no Brasil, passou a perder espaço e
prestígio a partir da década de 1970, “quando ocorre a industrialização e
padronização da imprensa brasileira, e o jornalismo cultural passa por um processo
de simplificação, seguindo lógicas de promoção comercial”. Nesse mesmo período,
ocorreu “o esfriamento da atividade cineclubista e a especialização cada vez maior
da crítica cinematográfica, que migra para as universidades e deixa de dialogar de
forma tão efetiva com a sociedade em um sentido mais amplo” (NOGUEIRA, 2006,
p. 157). Esse processo tornou-se uma tendência mundial, afetando diferentes
lugares, afetando, inclusive, o mercado editorial de Moçambique e Portugal. Por
outro lado, com a emergência da internet, um novo espaço de estímulo e expansão
da cinefilia e da crítica cinematográfica expandiu. Segundo Nogueira, a internet, de
fato, “parece restabelecer um espaço para o embate de ideias e a reflexão sobre
cinema, permitindo o agrupamento de pessoas de diferentes localidades que
dividem o mesmo prazer de ver e discutir filmes” (NOGUEIRA, 2006, p. 159); no que
se refere à crítica, a rede de computadores parece apresentar-se como uma espécie
de ‘lugar ideal’ para o exercício dessa atividade, por diferentes razões: pelo baixo
custo para manter um site e daí a viabilidade de constituir um espaço de expressão
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independente; pela ausência de restrições quanto ao tamanho e à quantidade de
textos; pela possibilidade de alcançar grupos maiores e mais seletivos; e pela
facilidade de criar fóruns permanentemente abertos de debate (NOGUEIRA, 2006, p.
159).
Em minha experiência como crítico de cinema, a internet, de fato, ofereceu
um terreno propício para o desenvolvimento dessa atividade, de forma amadora, em
um blog pessoal e, em seguida, em uma revista eletrônica intitulada Tabuleiro de
Cinema. A participação em cursos de qualificação, como o workshop de formação
de críticos de cinema, o Talents Press Rio, do qual participei em 2016, possibilitou a
escrita de alguns textos analíticos, publicado no site do Festival do Rio e no site do
Goethe Institut, em português, alemão e inglês. Desta produção, adquiriu relevância,
a título de exemplo e de exceção, a resenha sobre o filme Comboio de sal e açúcar
(2016), intitulada “Uma viagem em busca da paz”, na qual analiso a repercussão da
viagem de trem em contexto de guerra, e a função importante que esse meio de
transporte assume na narrativa, assim como ressalto o duelo entre dois homens pela
conquista de uma mulher, típico confronto entre o bem e o mal (com a vitória do
herói no fim) e aprecio os elementos dramáticos da produção, a tensão, os conflitos
e os ataques armados, com feridos e mortos, típicos dos filmes de guerra.
Entretanto, sinalizo que a produção de Licínio Azevedo não apresenta os
recorrentes estereótipos de produções hollywoodianas cujas tramas estejam
relacionadas ao continente africano, em especial, às guerras, apesar de o próprio
autor assumir sua inspiração em recursos, estratégias e linguagens recorrentemente
exploradas em filmes oriundos dessa região dos Estados Unidos para a construção
narrativa de Comboio de sal e açúcar.
Sabe-se que inúmeras produções de Hollywood acerca de África apresentam
discursos que enfatizam apenas características negativas do continente e dos
africanos, e que costuma ir ao encontro da expectativa de boa parte do público e da
crítica ocidental por narrativas que vinculem a África apenas à pobreza, fome,
miséria, guerras e doenças. Na minha leitura e interpretação, “não há em Comboio
de sal e açúcar apelo ao excesso de sangue e mortes. Tudo é apresentado de forma
sutil” (FRANÇA, 2016). O filme também apresenta características particulares das
sociedades moçambicanas, recorrentes nos filmes de Azevedo, como o respeito à
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terra em que os antepassados são sepultados, e os conflitos e conciliações entre
práticas e discursos considerados “tradicionais” e “modernos”.
Há também textos sobre filmes de Azevedo publicados em outros blogs
pessoais, dedicados exclusivamente ou não ao cinema, como a da jornalista
moçambicana Eliana Nzualo. Em 2016, ela escreveu o texto “A biografia ficcionada
de Moçambique”, publicado na página do Festival do Rio 2016, seção Talents Press.
Nesse ensaio, ela analisa comparativamente os filmes Virgem Margarida e Comboio
de sal e açúcar, além de ressaltar a importância do cineasta Licínio Azevedo para o
cinema local, nos mais de trinta anos de vivência em Moçambique. Para a autora, o
realizador “acompanhou de perto as mudanças por que o país passou” (NZUALO,
2017a), e com “o olhar de quem viveu essas diferentes realidades, sem a
condescendência e insensibilidade habitual dos realizadores que fazem filmes sobre
as guerras em África, que ele consegue fazer o papel de historiador por meio da
reinterpretação dos acontecimentos” (NZUALO, 2017a). A jornalista ressalta que, no
intervalo entre os dois filmes, a própria história do país mudou: “A euforia e
idealismo da independência já desapareceram e deram espaço para interesses
individuais se sobreporem às ideias revolucionárias. Essa mudança reflete-se no
ritmo distinto entre os dois filmes”. Ela afirma também que os filmes estabelecem
críticas ao passado, mas “que não procura culpados, antes tenta enquadrar os
acontecimentos no seu tempo e espaço” (NZUALO, 2017a).
Em outro texto de sua autoria, “(Des)Virginando Margarida”, publicado em seu
blog pessoal Escreve, Eliana Escreve, a jornalista analisa o filme Virgem Margarida.
Para a autora, o filme mostra, naquele contexto, “de uma forma quase literal, que a
libertação da mulher moçambicana só seria possível quando os grupos
abandonassem a sua fidelidade às outras estruturas em que estão inseridas”
(NZUALO, 2017b). No caso, para as combatentes, “era necessário abandonarem a
estrutura militar e denunciar o abuso de poder e machismo dos seus colegas”. Para
as reeducandas, “era preciso deixarem as alianças tribais e de classe de lado”
(NZUALO, 2017b). Além disso, a jornalista também destaca “as atrocidades,
violência e consequências dos processos revolucionários” (NZUALO, 2017b),
temas recorrentes nos filmes de Licínio de Azevedo.
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Em relação às publicações acadêmicas dedicadas aos filmes de Licínio
Azevedo, a pesquisa identificou diferentes textos, publicados principalmente no
Brasil e em Portugal. A começar por Mahomed Bamba, que no artigo “O parti-pris
ideológico e estético de dois brasileiros na formação de um cinema pós-colonial em
Moçambique (anos 1970-80)”, publicado na revista Interin (BAMBA, 2011), analisa
as experiências de engajamento ideológico de Licínio Azevedo e José Celso Correa
Martinez, na tentativa de afirmação de um “cinema nacional pós-colonial” em
Moçambique nos anos 1970. Para tal, além de oferecer informações significativas
para o entendimento do contexto no qual se desenvolve o cinema no país, Bamba
tece observações sobre os filmes Vinte e cinco: a revolução de Moçambique, de
José Celso Martinez e Celso Luccas, A árvore dos antepassados e A guerra da
água. Já Alexandre Antônio Timbane, professor da Academia de Ciências Policiais
de Moçambique (ACIPOL), no artigo “Marcas da identidade cultural e linguística
moçambicanas no filme Virgem Margarida, de Licínio Azevedo”, publicado na revista
Língua & Literatura (2016) analisa o filme Virgem Margarida, a partir das marcas
linguísticas e culturais moçambicanas presentes na narrativa. Para o autor, as
marcas do português de Moçambique estão presentes e configuram a chamada
“moçambicanidade46” e a pertença da variedade local, assim como as tradições e as
culturas diferenciam esse filme moçambicano dos outros filmes internacionais.
Por sua vez, no artigo “É impossível falar a homens que dançam”, publicado
no livro Memórias ancoradas em corpos negros (2015), a pesquisadora Maria
Antonieta Antonacci analisa os filmes A árvore dos antepassados e A guerra da
água como exemplos de expressões artísticas que “traduzem tensões e viveres
constituídos fora de perspectivas, competências e seletividades do sistema mundo
global, mas desde muito atravessadas por interações entre tradição e modernidade”

46
A ideia de moçambicanidade engloba um conjunto de características e de maneiras de
pensar, de sentir e de se exprimir próprios dos moçambicanos. Com a independência nacional, o
projeto político delineado pelo governo de Samora Machel pregava o igualitarismo, ou seja, nenhum
grupo étnico seria favorecido. Era necessário abandonar as suas identidades prévias de pertença a
um determinado grupo étnico para aderir a esse projeto nacionalista. Assim, a mocambicanidade foi
politicamente construída como um dever-ser absoluto e irredutível, que não deveria ser contaminado
pelas ideias de caráter étnico (CABAÇO, 2009, p. 322).
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(ANTONACCI, 2015, p. 238). Para a autora, “a cinematografia, como a literatura, a
escultura, a música, a dança e o teatro das Áfricas independentes explicitam
questões e disposições culturais, da ordem das coisas e dos seres em seus
universos, expondo as profundas clivagens em relação à civilização ocidental
(ANTONACCI, 2015, p. 239).
Miriam Tavares e Silvia Vieira, pesquisadoras do Centro de Investigação em
Artes e Comunicação (CIAC), da Universidade do Algarve, no artigo “Cartografias do
desejo: a cidade como o espaço do outro (e alguns apontamentos sobre a cidade no
cinema moçambicano”, publicado na Revista Internacional em Língua Portuguesa,
(2010), analisam a relação entre a cidade e o cinema, a partir dos filmes
moçambicanos O jardim do outro homem (2007), de Sol de Carvalho, As pitas
(1998) e O grande bazar (2006), de Licínio Azevedo. Já em “O contador de
mulheres: a mulher moçambicana na cinematografia de Licínio Azevedo”, publicado
no livro Perspectivas luso-brasileiras em Artes e Comunicação: cinema e outras
artes (2016), as mesmas pesquisadoras analisam as personagens femininas dos
filmes As pitas (1998), A última prostituta (1999), Desobediência (2001), Night stop
(2002) e Virgem Margarida (2012), já que, na maioria dos filmes de Licínio Azevedo,
as protagonistas são mulheres. Giulia Spinuzza, pesquisadora do Departamento de
Literaturas Românicas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(Portugal), publicou em 2016, o texto “Olhares cruzados sobre o Grande Hotel da
Beira: Hóspedes da noite, de Licínio Azevedo, e 'Casa de ferro', de João Paulo
Borges Coelho”, no qual analisa comparativamente o documentário Hóspedes da
noite, de Licínio Azevedo e o conto “Casas de ferro” (2005), do escritor
moçambicano João Paulo Borges Coelho, pois ambos se debruçam sobre a história
do Grande Hotel da Beira e de seus inquilinos, no intuito de refletir a complexa
relação entre o passado e o presente com base nas representações do hotel e dos
moradores dele.
Na publicação intitulada “Mariana e Mwadia: identidades errantes da nação
moçambicana”, da revista Mulemba, do Rio de Janeiro, em 2012, a pesquisadora
Kamila Krakowska Rodrigues, da Universidade de Coimbra, realiza análise
comparativa entre o documentário Mariana e a lua (1999), de Licínio Azevedo, e o
romance O outro pé da sereia (2006), de Mia Couto, porque defende que as duas
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obras moçambicanas, embora diferentes do ponto de vista de meio narrativo e de
relação entre realidade e ficção, abordam a questão da preservação da identidade
em zonas isoladas da região de Tete, que passavam por um processo de
modernização. Para Ana Cristina Pereira (2017, p. 1), “a singularidade da história do
cinema feito em Moçambique depois da independência do país faz com que o
cinema moçambicano seja alvo, nos últimos anos, de forte interesse da academia a
nível internacional”. Apesar disso, ela ressalta que ainda são muito raros, ou mesmo
inexistentes, “estudos específicos sob a perspectiva de gênero no cinema
moçambicano” (PEREIRA, 2017, p. 1). Diante dessa constatação, a autora, no texto
“Das margens para o ecrã: mulheres na ficção cinematográfica moçambicana”,
pulicado na revista Ex æquo, analisa comparativamente dois filmes moçambicanos,
O jardim do outro homem (2006), de Sol de Carvalho, e Virgem Margarida (2012), de
Licínio Azevedo, buscando relacionar aspectos de gênero, raça e classe, em uma
análise de caráter crítico-discursivo, “para perceber a forma como são representadas
as mulheres no cinema moçambicano dos nossos dias e como essas
representações

propõem,

ou

não,

olhares

alternativos

às

representações

hegemônicas da mulher na sociedade moçambicana” (PEREIRA, 2017, p. 1).
Por sua vez, em “Virgem Margarida: do sublime ao trágico”, publicado na
revista Mulemba, em 2017, as pesquisadoras Ana Maria de Souza e Regina da
Costa da Silveira, do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), investigam o
filme Virgem Margarida utilizando-se de conceitos da antropologia, com foco
também na questão de gênero, explorando a violência sofrida pelas personagens
mulheres na trama e a questão religiosa, problematizando o posicionamento da
Frelimo, na época em que se passa a história, em relação a determinadas práticas
religiosas locais, consideradas “superstições” ou “tradicionalismos”.
Em dois estudos recentes de minha autoria, o primeiro, intitulado “As
contradições do projeto da nação moçambicana pós-independência no filme Virgem
Margarida (2012), de Licínio Azevedo”, publicado na revista África(s), em 2017,
debrucei-me

sobre as implicações negativas do

projeto da

nova

nação

moçambicana, proposto pelo governo pós-independência, através da leitura
interpretativa e crítica do filme Virgem Margarida (2012). A narrativa traz alguns
questionamentos à funcionalidade desse projeto, apresentando falhas que
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aparentemente não estavam previstas no momento de sua elaboração, como a
opressão e violência sofridas pelas personagens femininas ao longo de toda a
trama, desde a captura delas em Maputo pelos soldados do Exército da Frelimo, até
o treinamento militar ao qual são submetidas para que atingissem o status de
“mulher nova”. Já em “A produção documentarista de Licínio Azevedo: imagens,
discursos e narrativas moçambicanas do pós-independência, publicado na revista
Mulemba (2017), procurei refletir a relação entre cinema, história e memória a partir
da produção documentarista de Licínio Azevedo, constituída por mais de vinte filmes
classificados como documentário. Essas produções, de uma maneira geral,
oferecem

ao

espectador

imagens representativas

de

espaços

e

práticas

socioculturais moçambicanas, de forma positiva, e, vale ressaltar, lidam com
questões históricas do contexto moçambicano, ainda marcantes no imaginário e
cotidiano local, resultando em memórias audiovisuais das experiências individuais e
coletivas dos sujeitos retratados.
Teresa Manjate, da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique, no
artigo “Virgem Margarida e A última prostituta: a morte das fronteiras entre o
documentário e a ficção?”, também publicado na revista supracitada, oferece uma
reflexão sobre os liames que separam o cinema documentário e o cinema de ficção
e as possibilidades de hibridação entre as duas linguagens. Para a autora, “apesar
das distinções elaboradas em torno dos gêneros e modos do cinema, as diferenças
não garantem uma separação absoluta entre a ficção e o documentário. Alguns
documentários utilizam muitas convenções que frequentemente se associam à
ficção, como, por exemplo, roteirização, encenação, reconstituição, ensaio e
interpretação. Alguns filmes de ficção utilizam muitas práticas ou convenções que
frequentemente estão associadas à não-ficção ou documentário, como filmagens
externas, com não-atores (na asserção clássica do termo), improvisação e uso de
imagens de arquivo, entre outras. Essa tendência atualmente reconhece no cinema,
quer ficcional quer documentário, uma dinâmica que muitas vezes ultrapassa o que
as tradições cristalizaram, convocando novas posturas e debates sobre as diferentes
maneiras de fazer cinema” (MANJATE, 2017, p. 114). Para defender tal
posicionamento, ela utiliza como exemplo dois filmes de Licínio Azevedo, A última
prostituta, classificado como documentário, e Virgem Margarida, classificado como
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filme de ficção. Manjate afirma que os dois filmes “apresentam e representam atos
de ver, ouvir e mover como estruturas sígnicas, de onde se podem tirar sentidos
múltiplos. Parecem um mesmo filme, porém com propostas apresentadas de
maneira diferente” (MANJATE, 2017, p. 115).
A investigação da fortuna crítica produzida sobre a obra cinematográfica de
Licínio

Azevedo

também

identificou

alguns

estudos

desenvolvidos

por

pesquisadores nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, a maioria, inclusive,
publicada no Brasil. Fernando Arenas, professor do Departamento de Estudos
Espanhóis e Portugueses da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, é um
dos estudiosos oriundo desses espaços que tem se dedicado nos últimos anos às
cinematografias de países africanos de língua oficial portuguesa, que já resultou no
livro Lusophone Africa: beyonde Independence (2011), publicado pela editora da
Universidade de Minnesota, entre outras publicações. No artigo “Retratos de
Moçambique pós-guerra civil: a filmografia de Licínio Azevedo”, que integra um dos
capítulos desse livro e foi publicado no Brasil, em português, na obra Filmes da
África e da diáspora: objetos de discursos (2012), organizado por Mahomed Bamba
e Alessandra Meleiro, o pesquisador ressalta a importância que o cineasta Licínio
Azevedo tem para a história do cinema moçambicano, além de analisar alguns de
seus filmes, como A árvore dos antepassados (1995) e A guerra da água (1996),
explorando temáticas e estratégias estilísticas. Já a investigadora da área de
Estudos Portugueses e Luso-Africanos da Universidade de Manchester, no Reino
Unido, Hilary Owen, publicou em 2016, o artigo “O jardim de tantos homens: a
mulher nova e a nova libertação em Virgem Margarida e O jardim de outro homem”,
na revista Cerrados, no qual analisa a representação dos conflitos intranacionais de
Moçambique, pós-Guerra Fria, focalizando a luta da mulher contra a exploração
sexista da política nacional da Frelimo em dois filmes moçambicanos: Virgem
Margarida, de Licínio Azevedo, e O jardim de outro homem, de Sol de Carvalho. Por
fim, Ute Fendler, professora da Universidade de Bayreuth, Alemanha, no artigo
“Quando os filmes convidam a viajar... Cinema e/é viagem”, publicado em 2016, na
revista Cerrados realiza discussão sobre os filmes Republica di mininus (2013), de
Flora Gomes, e Ilha dos espíritos (2009), de Licínio Azevedo.
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Pelo

levantamento

e

investigação

realizados

sobre

as

publicações

acadêmicas acerca da filmografia de Licínio Azevedo, pôde-se apreender o quanto,
de uma maneira geral, a crítica de cinema sobre seus filmes ainda está concentrada
majoritariamente no estrangeiro (nesse estudo, apenas dois pesquisadores
moçambicanos desenvolveram reflexões sobre alguma produção do cineasta
brasileiro-moçambicano, um voltado, mais especificamente, para a Linguística e o
outro para as Ciências Sociais). Contudo, durante minha estada em Maputo, durante
o mês de setembro de 2017, pude perceber o grau de interesse dos estudantes
moçambicanos pela produção de Azevedo, em especial dos graduandos do curso de
Cinema, oferecido pelo Instituto Superior de Artes e Cultura (ISARC), o que
consequentemente pode resultar em trabalhos e publicações acadêmicas futuras.
Em relação a Portugal, como mencionado anteriormente, o país tem investido
em produções fílmicas africanas, através de acordos de coprodução com as suas
antigas colônias, mas que não se resume a isso, já que também há iniciativas no
campo da distribuição desses filmes, a exemplo dos festivais e mostras, e na
recepção, a partir das publicações de textos críticos em jornais, revistas e livros.
Essa postura tem suscitado interesse em diferentes pesquisadores no sentido de
analisar, e até denunciar, caso constatado, o controle dos filmes e o peso ideológico
e identitário por parte do antigo país colonizador, pois, como recorda Carolin Ferreira
(2014, p. 114), devido às peculiaridades do colonialismo português e como resultado
da insistência em discursos coloniais em tempos pós-coloniais, as relações entre
Portugal e suas ex-colônias são ao mesmo tempo mais próximas e mais
complicadas quando comparadas com outras experiências coloniais em África
(FERREIRA, 2014, p. 114).
Assim, diante da multiplicidade de iniciativas e de inscrições cartográficas do
mapeamento da fortuna crítica de Licínio Azevedo, torna-se imprescindível discutir
sobre os “lugares de enunciação”47 nos quais geralmente se concentram os estudos

47
Dentro da Linguística textual, os estudos mais recentes sobre a enunciação passaram a
considerar também o sujeito que enuncia. Segundo Mônica Cassana (2013, p. 67), “as teorias
enunciativas constituem-se como um conjunto de estudos que veem a língua não como um sistema
de regras, mas de uma perspectiva de um sujeito que se apropria da língua para constituir-se, para
falar e para dialogar no mundo”, ou seja, o sujeito ao tomar a língua para falar, insere-se nela para
fazer sentido. Hugo Achugar (2006, p.19), com a ideia de “lugar de enunciação” amplia as
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críticos sobre os cinemas de África. Ainda hoje, grande parte das ideias construídas
e difundidas sobre o continente africano ao longo dos séculos, seja em textos
históricos, teóricos ou artísticos, esteve (e continua) ligada ao pensamento
ocidental48. Segundo Ana Mônica Lopes e Luiz Arnaut (2008, p. 11), essas
referências,

consequentemente,

compuseram

imaginários

que

acabaram

engessando as representações da África em determinados parâmetros, limitando-a,
por exemplo, a uma unidade cultural e histórica, apagando-se sua multiplicidade
social, política, econômica e cultural. Para Leila Hernandez (2005, p. 17),
praticamente tudo que diz respeito ao continente africano consolidou-se com o
surgimento do racionalismo, no século XVI. As ideias destas produções da chamada
“modernidade” revestiram-se então de uma legitimidade científica derivada do par
dicotômico “saber-poder” que se instalou e se conservou fiel às regras de que “não é
qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em
qualquer circunstância” (HERNANDEZ, 2005, p. 17). Em outras palavras, a atividade
do conhecimento passou a ser reconhecida como um privilégio daqueles intitulados
capazes, “sendo-lhes, por isso, conferida a tarefa de formular uma nova visão do
mundo, capaz de compreender, explicar e universalizar o processo histórico”
(HERNANDEZ, 2005, p. 17).
Para Toyin Falola (2007, p. 22), a Europa “plantou suas memórias no intelecto
e no método”, a partir do conhecimento obtido dos próprios africanos e

possibilidades discursivas, já que considera não apenas o sujeito nesse processo como o próprio
lugar de onde ele fala. Para Hugo Achugar, todo “lugar de enunciação” é, ao mesmo tempo, “um lugar
concreto, verdadeiro, e um lugar teórico ou desejado”, ou seja, “um saber que fala de um lugar, mas
também acredita, deseja, imagina, constrói, ficcionaliza esse lugar” (ACHUGAR, 2006, p. 19).
48
Para Alexandre Del Valle (2003), a noção de Ocidente pode variar, podendo cada região do
mundo autodeclarar-se ocidental em relação a um Oriente, tudo dependendo do lugar geográfico e do
ponto de vista representativo de onde a pessoa se coloca. Originalmente, o termo tinha um
significado literalmente geográfico, contrastando a Europa das culturas e civilizações ligadas
ao Oriente Médio, Norte da África, Oriente Próximo, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia e Extremo Oriente,
que costumavam ser vistas como Oriente pelos primeiros europeus modernos. No entanto,
atualmente essa definição geográfica tem pouca relevância, desde que os Estados Unidos e
o Canadá, que se formaram na América, a Rússia que se expandiu para o Norte da Ásia, e
a Austrália e a Nova Zelândia, que foram criadas na Oceania, também integram o Ocidente. A noção
de Ocidente utilizada está associada ao poderio político-econômico, concentrado em países como
Estados Unidos, França e Inglaterra (DEL VALLE, 2003, p. 315-316).
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posteriormente codificados nas línguas europeias e recondicionados pelos
estrangeiros como forma de controle. É o que o pesquisador brasileiro Henrique
Freitas define de “pilhagens teóricas e epistêmicas”, isto é, aquelas que

consistem na subtração ou apropriação de elementos constitutivos
dos saberes subalternos (aqueles que constituem as cosmogonias
indígenas, africanas, negro-brasileiras ou as tecnologias sociais e
linguísticas dos pobres) sem qualquer agenciamento e muitas vezes
mesmo sem referenciação dos sujeitos dessas gnoses. Nesse
sentido, é pilhagem, porque saqueia-se o outro naquilo que se
reconhece como mais valioso para incorporando em seu repertório
como estratégia de projeção individual ou de um grupo
completamente diferentes daquele que gestou os saberes em foco
(FREITAS, 2016, p. 39).

Para o autor, a violência da “colonialidade do poder-saber” deu-se através da
negação desses sujeitos, inclusive no reconhecimento da humanidade deles, do
genocídio e epistemicídio de diversos povos e da pilhagem dos seus saberes
(FREITAS, 2016, p. 44).
Essa espécie de “saber moderno constituído” permeou, inclusive, a
formulação de princípios políticos, éticos e morais que fundamentaram os regimes
colonialistas do século XIX. Assim, além da exploração econômica e física
ocasionada pelo processo colonial às sociedades colonizadas, justificou-se a
reprodução desses discursos hegemônicos na tentativa de convencer tais indivíduos
de sua condição de subalternidade (OLIVEIRA, 2014, p. 84) e, a partir da vinculação
da subalternidade dos sujeitos colonizados às suas etnias ou culturas, permitir
intervenções e dominações em diferentes esferas de atividade e para os mais
diversos fins (BHABHA, 1998, p. 124). O Ocidente intitulou-se como o único capaz
de entender a África, de modo a se apropriar de seus recursos e em muitas vezes foi
bem-sucedido nessa empreitada (FALOLA, 2007, p. 25), já que a reprodução
constante desses discursos e narrativas fizeram com que os sujeitos colonizados
encarassem muitas vezes tal processo histórico, e algumas categorias atrelados a
eles, de maneira naturalizada.
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Um dos grandes problemas do conjunto de escrituras e narrativas sobre a
África, produzido nesses espaços, em particular entre as últimas décadas do século
XIX e ao longo do século XX, reside no fato de eles apresentarem uma série de
equívocos, pré-noções e preconceitos decorrentes, em parte, das lacunas do
conhecimento, quando não do próprio desconhecimento sobre o referido continente.
Além disso, muitos desses discursos permanecem conectados aos pensamentos de
inúmeros

sujeitos

na

contemporaneidade,

incluindo

aqueles

oriundos

das

sociedades anteriormente dominadas. Seus efeitos negativos prolongam-se até os
dias atuais, deixando fortes marcas nas ciências humanas, em particular, na
antropologia e na historiografia sobre o continente (HERNANDEZ, 2005, p. 17),
assim como na literatura, nos filmes e programas de televisão. No caso da crítica de
cinema, Mohamed Bamba (2007, p. 84) afirma que

como as demais áreas de produção de conhecimento, pode ser
portadora da ideologia do seu contexto cultural de produção. A crítica
ocidental não escapa desta regra. (...) Muitas vezes, os olhares e as
leituras ocidentais sobre as imagens produzidas pelos artistas
africanos criam e reforçam a diferença. A relação dos ocidentais com
a criação dos artistas dos países do Sul permanece terrivelmente
marcada por uma atitude neocolonialista que os faz exigir uma
‘autenticidade’ desses artistas. Isso passa por uma flagrante
ignorância da existência de uma arte contemporânea e a recusa de
uma expressão autônoma que não corresponda às expectativas
exóticas ocidentais (BAMBA, 2007, p. 84).

A visão eurocêntrica construída ao longo do tempo sobre a África e sobre os
africanos ainda tem um peso extremamente negativo dentro dessas sociedades.
Para a escritora moçambicana Paulina Chiziane, o que se sabe ou o que se lê sobre
as diversas culturas africanas, escrito por antropólogos e sociólogos desde o tempo
colonial, está carregado de uma série de estereótipos sobre esses sujeitos
(CHIZIANE, 2014, p. 2). Chinua Achebe, escritor nigeriano, acredita que além das
literaturas produzidas na Europa sobre a África, a cobertura midiática ocidental e/ou
ocidentalizada tem sido problemática ao repercutir sobre temas relativos ao
continente. Segundo ele, essas mídias tendem a estar viciadas, já que costumam

207

destacar apenas os aspectos negativos do continente africano, como fome,
desastres naturais, tumultos populacionais, doenças, entre outros, deixando de lado,
suprimindo e apagando seus aspectos positivos. Para Achebe, o processo de
transição de um regime para outro na maioria dos países africanos, de fato, implicou
em problemas como fomes e guerras, não foi um processo fácil e composto apenas
por situações positivas, mas ressalta que uma cobertura “apenas centrada nos
pontos negativos não ajuda a que os acontecimentos se desenvolvam de uma
maneira mais saudável” (ACHEBE, 2014, p. 4). Assim, o escritor acredita que o
colonialismo continua a existir, só que agora “de um modo diferente e mais sutil”.
Para ele, a forma de colonialismo “bárbara e explícita de invadir países” deu lugar a
uma nova forma de colonialismo “assente na economia e nas trocas comerciais”;
uma nova forma de colonialismo “que perpetua resquícios de colonialismo passado,
com recurso a dependências econômicas, tecnológicas, culturais e ideológicas”.
Portanto, acredita que a Europa, entre outras potências geopolíticas, continua “a
impor a sua ideologia no processo de desenvolvimento de alguns países, quer seja
através do comunismo quer seja através do capitalismo” (ACHEBE, 2014, p. 2).
De acordo com Mia Couto (2014), determinadas áreas do conhecimento,
como a etnografia e a antropologia, preocuparam-se excessivamente em classificar
o que era e não era africano, ou seja, “os descobridores de identidades” oriundos
delas assemelhavam-se aos navegadores do século XVI: “uns, ansiosos por batizar
territórios que, afinal, já há muito estavam batizados; outros, apressados em nomear
categorias populacionais cujos contornos nem mesmo eles conheciam: as tribos, as
etnias, os clãs” (COUTO, 2014, p. 1). Diante disso, o escritor moçambicano defende
que a África não continue sendo reduzida a uma entidade simples, “fácil de entender
e de caber nos compêndios de africanistas”:

A dominação colonial inventou grande parte do passado e da
tradição africana. Alguns intelectuais africanos, ironicamente, para
negarem a Europa acabaram abraçando conceitos coloniais
europeus. [...] O nosso continente é o resultado de diversidades e de
mestiçagens (COUTO, 2014, p. 1).
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A escritora nigeriana Chimamanda Adichie também alerta para os perigos do
pensamento ocidental hegemônico, que ela nomeia como “única história”. Para
ilustrar seu raciocínio, Adichie relata alguns episódios de sua vida, na palestra
intitulada “O perigo de uma única história”, proferida em 2009. O primeiro exemplo,
citado por ela, está relacionado a sua trajetória como leitora, permeada, desde a
infância, por livros norte-americanos e britânicos, o que acabou desenvolvendo nela
uma consciência sobre personagens da literatura que estava longe de sua realidade.
Ao começar a escrever, suas histórias consequentemente assemelhavam-se às
histórias estrangeiras que lia, sempre com “crianças de pele branca e olhos azuis”.
Até que ela descobriu histórias africanas, e percebeu que “pessoas como ela”
poderiam estar nas histórias. A escritora, conclui, a partir desse exemplo, que a
construção da “história única” está intimamente relacionada a questão do poder.
Como as narrativas são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são
contadas realmente dependem do poder:

Há uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, que eu lembro sempre
que penso sobre as estruturas de poder do mundo, e a palavra é
“nkali”. É um substantivo que livremente se traduz: “ser maior do que
o outro”. Como nossos mundos econômico e político, histórias
também são definidas pelo princípio do “nkali”. (...) Poder é a
habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de
fazê-la a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Mourid
Barghouti escreve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito
“mais simples é contar sua história, e começar com “em segundo
lugar”. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos,
e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história
totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do estado
africano e não com a criação colonial do estado africano e você tem
uma história totalmente diferente (ADICHIE, 2014, p. 1).

A afirmação de Adichie confirma que a visão construída ao longo do tempo
sobre a África e sobre os africanos por lugares de fala específicos e legitimados pelo
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poder e pautada no etnocentrismo49, no eurocentrismo50 e no estereótipo51, ainda
tem um peso extremamente negativo dentro das sociedades. Isso faz com que
muitos teóricos, grande parte vinculados aos estudos pós-coloniais, proponham-se a
refletir sobre tal situação, revisando, reconstruindo, desconstruindo e até propondo
novos discursos.
Frantz Fanon (1979), ainda na segunda década do século XX, foi um dos
primeiros a analisar os impactos do processo de colonização nas sociedades
colonizadas, além do ponto de vista sociopolítico e econômico. Visando a
“descolonização das mentes”, ele defendia que as histórias deveriam ser reescritas
e reinterpretadas, de maneira que os sujeitos se colocassem na posição de sujeitos
ativos. Fanon também questionou, de dentro da universidade, a tradição acadêmica
de encarar os sujeitos colonizados como apenas objetos de discurso. Hoje, outros
nomes têm assumido essa tarefa. Paulin Hountoundji, por exemplo, é um dos
pensadores africanos que tem problematizado os efeitos da internalização do
pensamento hegemônico global por parte da pesquisa acadêmica africana. O autor
refere-se em muitos textos à incapacidade de descolonizar a vida intelectual como
49
De acordo com Silviano Santiago, a partir da leitura de Jacques Derrida, etnocentrismo é
concebido como o “centramento em uma determinada cultura que se torna como cultura de
referência. Do ponto de vista etnocêntrico, o etnólogo lê outras culturas de acordo com os
pressupostos da sua. A Etnologia clássica via a civilização ocidental – europeia – como a forma mais
avançada das sociedades humanas e, por esse motivo, a tomava como cultura de referência,
considerando as outras civilizaçõs como primitivas. (...) O etnocentrismo se constitui, portanto, como
um dos elementos estruturantes do pensamento ocidental, que comanda uma cadeia de
centramentos – logocentrismo, fonocentrismo – e que é denunciado pela desconstrução e pelo
descentramento” (SANTIAGO, 1976, p. 37).
50
Segundo Samir Amin (1999), economista e cientista político egípcio, o eurocentrismo “é um
culturalismo no sentido em que supõe a existência de invariantes culturais que dão forma aos trajetos
históricos de diferentes povos, irredutíveis entre si. É então anti-universalista, porque não se interessa
em descobrir eventuiais leis gerais da evolução humana. Mas apresenta-se como um universalismo
no sentido de que propõe a todos a imitação do modelo ocidental como única solução aos desafios
do nosso tempo” (AMIN, 1999, p. 7).
51
Para Marco Aurélio Luz (2011), a principal característica do estereótipo é “justificar a
exploração e a opressão pelo índice imaginário de superioridade de um grupo humano sobre o outro,
recalcando todo o processo histórico que engendrou esta situação”. Por outro lado, na ideologia
neocolonial da discriminação, “as causas do próprio estado de carência, miséria e pobreza da
população oprimida estão camufladas e invertidas. Não é obra da exploração, mas do próprio
explorado, o ‘bode expiatório’, responsável por este estado de coisas, devido a sua ‘inferioridade’.
Neste caso, precisa ser amparado pela bondade do explorador que, com seu ‘sangue’, sua ‘razão’ e
sua ‘superioridade’, resgatá-lo-á de seu estado inferior” (LUZ, 2011, p. 24).
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sendo

uma

externalização

persistente

da

pesquisa

acadêmica

africana,

caracterizada pelo recurso acrítico a paradigmas, conceitos e metodologias que são
gerados no exterior e que reduzem a África a algo de simplista e homogeneizado
(HOUNTOUNDJI, 2008, p. 149). Entre os inúmeros desafios enfrentados pelos
pesquisadores africanos e africanistas, o principal deles refere-se exatamente à
quebra do monopólio de ideias hegemônicas sobre o continente. Para Toyin Falola
(2007, p. 37), a África precisa entender o Ocidente de modo a se libertar dessa
dominação. Eduardo Costa Dias também defende que o estudo das realidades
africanas preveja o combate ao etnocentrismo e ao que ele denomina de
“ocidentecentrismo científico” (DIAS, 2014, p. 7). Isso pode ser feito através de
publicações de novas ideias e invenções, de adoção de modelos democráticos
dentro das instituições acadêmicas, veículos de comunicação, entre outros.
Para Mahomed Bamba (2007, p. 84), a crítica cinematográfica ocidental e
ocidentalizada tende a elaborar e projetar suas próprias representações imaginárias
sobre filmes africanos ou produzidos na África, o que, consequentemente, reforça o
desenvolvimento e a consolidação de leituras e interpretações preconceituosas,
enquanto rejeita as novidades (estéticas e temáticas) oferecidas pelos cineastas
africanos. Diante deste contexto, Bamba examina a participação dos próprios
teóricos, críticos e cineastas africanos, como Manthia Diawara, naquilo que define
como nova “partilha do sensível” sobre os filmes africanos, isto é, um pensamento
cinematográfico crítico proveniente das margens que revela visões diferentes com
respeito a um mesmo objeto de estudo, assim como traz à tona outros tipos de
preocupações estéticas, formalistas e temáticas que são mais ou menos
organizadas como reflexões teóricas (BAMBA, 2014, p. 78), como as entrevistas, por
exemplo. Para ele, os filmes africanos apenas passaram a ganhar olhares
diferenciados, ou melhor, passaram a ser apreciados como essencialmente são, isto
é, “como imagens decorrentes de outra cultura (e não de uma cultura imaginada e
pré-fabricada pelo ocidente), quando emergiu um novo público que não
compartilhava das categorias da crítica eurocêntrica hegemônica” (BAMBA, 2007, p.
85). O autor também acredita que a análise deste “processo de renegociação dos
sentidos” ajuda a compreender o

lugar que os diferentes protagonistas
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(historiadores, críticos e cineastas) ocupam neste campo discursivo e teórico
(BAMBA, 2014, p. 78).
Três correntes intelectuais foram fundamentais, na concepção de Bamba,
para a contraposição aos discursos “ocidentalocêntricos” dominantes, pois
provocaram abalos nos diversos contextos de construção de saberes, não só por
terem criado seus próprios objetos de estudo, seus léxicos e seu arsenal teórico,
mas, sobretudo, “por terem marcado uma espécie de irrupção dos intelectuais das
ex-colônias nos campos dos debates sobre questões como diásporas, raça,
diferença sexuada, alteridade, formas culturais e artísticas” (BAMBA, 2014, p. 79): o
critical race studies, os estudos da subalternidade e os estudos pós-coloniais. Para
Achille Mbembe (2017, p. 57), a “razão negra” consiste em

um conjunto de vozes, enunciados e discursos, saberes, comentários
e disparates, cujo objeto é a coisa ou as pessoas ‘de origem africana’
e aquilo que afirmamos ser o seu nome e a sua verdade (os seus
atributos e qualidades, o seu destino e significações enquanto
segmento empírico do mundo).

A “razão negra” remete, portanto, para várias versões de um mesmo enredo,
de uma mesma configuração; seus textos apresentam características próprias, são
produtos de uma “internacionalização poliglota” (MBEMBE, 2017, p. 62); e seus
lugares de nascença “são as grandes metrópoles dos Estados Unidos e das
Caraíbas, seguindo-se a Europa e, mais tarde, África. É nesta vasta rede mundial
que as ideias circulam e se estabelece o imaginário negro moderno” (MBEMBE,
2017, p. 62). A noção, entretanto, não só designa um conjunto de discursos, como
de práticas,

um trabalho quotidiano que consistiu em inventar, contar, repetir e
pôr em circulação fórmulas, textos, rituais, com o objetivo de fazer
acontecer o Negro enquanto sujeito de raça e exterioridade
selvagem, passível, a tal respeito, de desqualificação moral e de
instrumentalização prática (MBEMBE, 2017, p. 62).
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Ela também é construída a partir de um texto primeiro, “a consciência
ocidental do Negro”, na verdade, “uma constelação que não parou de se modificar
com o tempo e que foi ganhando formas múltiplas contraditórias e divergentes”, que
responde a um segundo, “simultaneamente gesto de autodeterminação, modo de
presença em si, olhar interior e utopia crítica” (MBEMBE, 2017, p. 62). Este texto é,
ainda, fruto de uma longa história de radicalidade,

por sua vez germinada nas lutas abolicionistas e na resistência ao
capitalismo. Sobretudo no decorrer do século XIX, tal resistência foi,
em grande medida, impulsionada pelo anarquismo internacional,
principal veículo de oposição ao capitalismo, à escravatura e ao
imperialismo (MBEMBE, 2017, p. 62).

Além disso, o conteúdo deste texto segundo é essencialmente marcado

pelo combate dos povos submetidos à colonização e à segregação,
que tentam libertar-se das hierarquias raciais e cuja intelligentsia
constrói uma consciência coletiva que, adotando uma epistemologia
da luta de classes propriamente dita, combate as dimensões
ontológicas resultantes da construção de temas acerca da raça”
(MBEMBE, 2017, p. 62-63).

Diante das diferentes histórias que os cineastas africanos narram, das cores e
das sonoridades que suas narrativas projetam, dos olhares que põem sobre os
homens, as mulheres e as crianças, dos ritmos e das durações das tramas, das
percepções do cotidiano que oferecem, das idiossincrasias de cada local (BAMBA,
2014, p. 80), muitos discursos e terminologias usados pela crítica e pela teoria de
cinema

ocidental

para

falar desses filmes mostraram-se

inapropriadas e

insuficientes.
O grupo de dos Estudos Subalternos, reconhecido por sua importante
intervenção na historiografia contemporânea, “reúne estudiosos que, seguindo a
formulação do teórico italiano Antonio Gramsci sobre as classes subalternas como
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uma categoria alijada do poder, articula uma pertinente discussão sobre os sujeitos
subalternos no contexto do sul-asiático” (ALMEIDA, 2014, p. 12). Gayatri
Chakravorty Spivak, em Pode o subalterno falar (2014), por exemplo, desenvolve
uma crítica aos intelectuais ocidentais, em particular Deleuze e Foucault, “para
refletir sobre a prática discursiva do intelectual pós-colonial e de uma autocrítica ao
grupo de estudos subalternos, ao qual se vincula” (ALMEIDA, 2014, p. 12).
Construindo seu argumento sempre por meio de “um viés problematizado pela
desconstrução derridiana, a autora rejeita ainda o que ela considera uma errônea
apropriação do termo subalterno, que não pode ser usado para se referir a todo e
qualquer sujeito marginalizado” (ALMEIDA, 2014, p. 13). O termo “subalterno”,
portanto, como Spivak argumenta, descreve as camadas mais baixas da sociedade
“constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação
política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social
dominante” (ALMEIDA, 2014, p. 13). Neste trabalho, a teórica indiana também
procura “questionar a posição do intelectual pós-colonial ao explicitar que nenhum
ato de resistência pode ocorrer em nome do subalterno sem que esse ato esteja
imbricado no discurso hegemônico”. Dessa forma, ela desvela o lugar incômodo e a
cumplicidade do intelectual que julga poder falar pelo outro e, por meio dele,
construir um discurso de resistência. Agir dessa forma é reproduzir as estruturas de
poder e opressão, mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma posição,
um espaço de onde possa falar e, principalmente, no qual possa ser ouvido
(ALMEIDA, 2014, p. 14). Nesse sentido, o outro e o subalterno são constituídos
apenas como objetos de conhecimento por parte dos intelectuais que almejam
meramente falar do outro, e essa postura é extremamente perigosa. Por isso, muitos
cineastas e estudiosos africanos têm investido nos estudos dos cinemas africanos e
na da crítica de cinema voltada para a realidade do continente.
Os estudos pós-coloniais, principalmente a partir dos anos 1970, também
desenvolveram suportes críticos para análise de produções culturais, lidando, em
especial, com a literatura produzida em países que outrora foram colônias europeias
(de Inglaterra, França, Portugal e Espanha), mas é, sobretudo, na Inglaterra e nos
Estados Unidos, nos anos 1980, que esses estudos, iniciados por autores
qualificados como intelectuais da diáspora negra ou migratória – fundamentalmente
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imigrantes oriundos de países pobres que passaram a viver na Europa Ocidental e
na América do Norte, como Edward Said, Stuart Hall, Homi Bhabha, entre outros,
são difundidos. Segundo Edward Said (2005, p. 37), as discussões sobre o póscolonial surgiram justamente em um contexto, onde

a Europa e o Ocidente já não são mais padrões indiscutíveis para o
resto do mundo. O desmantelamento dos grandes impérios coloniais
depois da Segunda Guerra Mundial diminuiu a capacidade da Europa
de iluminar intelectual e politicamente o que se costumava denominar
de regiões obscuras da Terra. Com o advento da Guerra Fria, a
emergência do Terceiro Mundo e a emancipação universal sugerida,
se não decretada, pela presença das Nações Unidas, as nações e
tradições não europeias pareciam agora dignas de atenção séria
(SAID, 2005, p. 37).

Para o teórico argentino Walter Mignolo, os estudos pós-coloniais podem ser
entendidos com base em três processos históricos fundamentais: em primeiro lugar,
o final da supremacia europeia, que dizimou a própria confiança europeia e inspirou
a crítica pessoal; logo em seguida, a manifestação inicial dos Estados Unidos como
o poder econômico e militar, oferecendo direções no ambiente político e na
produção cultural; e por fim, o primeiro passo para a descolonização do Terceiro
Mundo, promulgado pela independência política na Ásia e na África (MIGNOLO,
1996, p. 10-11). O autor também ressalta que o “pós” do pós-colonial é
notavelmente diferente dos outros “pós” da crítica cultural contemporânea,
principalmente pelo fato de a teoria, tanto em termos de situação ou condição, como
de produção teórica e discursiva, tender a estar conectada às experiências do
chamado Terceiro Mundo (MIGNOLO, 1996, p. 09). Portanto, essa ideia não deve se
confundir, por exemplo, com o pós-independência – embora esta anteceda aquela.
Esses estudos contemplam um conjunto de pesquisas e escritos que
analisam os efeitos políticos, sociais, econômicos, filosóficos e artísticos deixados
pelo colonialismo em países que viveram processos de colonização. Para o
sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, a área contempla
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um conjunto de correntes teóricas e analíticas, com forte implantação
nos estudos culturais, mas hoje presentes em todas as ciências
sociais, que têm em comum darem primazia teórica e política às
relações desiguais entre o Norte e o Sul na explicação ou na
compreensão do mundo contemporâneo. Tais relações foram
constituídas historicamente pelo colonialismo e o fim do colonialismo
enquanto relação política não acarretou o fim do colonialismo
enquanto relação social, enquanto mentalidade e forma de
sociabilidade autoritária e discriminatória (SANTOS, 2006, p. 28).

Como sugere Stuart Hall (2008, p. 109), o termo “pós-colonial” não se
restringe a descrever uma determinada sociedade ou época, mas reler a
colonização como parte de um processo global essencialmente transnacional e
transcultural, produzindo uma reescrita descentrada, diaspórica e mesmo global das
grandes narrativas imperiais do passado, centradas na nação. Seu valor teórico,
ainda nas suas palavras, recai sobre sua recusa de uma perspectiva do aqui e lá, de
um então e agora, de um em casa e no estrangeiro (HALL, 2008, p. 109). O “póscolonial”, portanto, a partir dessa perspectiva, vai além do cronológico – de um
período específico – para estabelecer-se enquanto corrente teórica que problematiza
as relações desiguais entre quem produz o conhecimento e quem carrega as
marcas de desigualdade advindas da situação colonial. Ele extrapola o limite
cronológico estreito, segundo o qual estaria preso ao prefixo “pós”, que
rigorosamente lhe assinalaria o significado exclusivo daquilo que vem “depois” da
colonização (SCHMIDT, 2009, p. 137). Para Inocência Mata, o “pós-colonial”

pressupõe (...) uma nova visão da sociedade que reflete sobre a sua
própria condição periférica, tanto a nível estrutural como conjuntural.
Não tendo o termo necessariamente a ver com a linearidade do
tempo cronológico, embora dele decorra, pode entender-se o póscolonial no sentido de uma temporalidade que agencia a sua
existência após um processo de descolonização – o que não quer
dizer, a priori, tempo de independência real e de liberdade (MATA,
2014, p. 10).
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Nesta acepção, ao pressupor uma nova visão da sociedade e refletir sobre a
sua própria condição periférica, o “pós-colonial” intenta

adaptar-se à lógica de abertura de novos espaços, de que fala
Kwame Anthony Appiah. E os significantes desses (novos) espaços
apontam tanto para novas corporizações e legitimidades
socioculturais como para um compromisso na adaptação da tradição
às exigências de um mundo cujos mecanismos de regulação
ultrapassam os limites dos sujeitos dessa tradição. Assim, pode
pensar-se que uma das marcas desse gesto de abertura de novos
espaços, portanto, da condição pós-colonial, é tanto a recusa das
instituições e significações do colonialismo como das que saíram dos
regimes do pós-independência (MATA, 2014, p. 01).

Inocência Mata ressalta também que a experiência “pós-colonial” não pode
ser homogeneizada, já que os países africanos, por exemplo, não são todos
igualmente pós-coloniais. Portanto, a teoria que tende a explicar “a formação das
sociedades crioulas insulares, de África ou das Américas” não pode ser a mesma
para espaços africanos “em que os sujeitos e os efeitos das políticas coloniais foram
completamente diferentes” (MATA, 2014, p. 04). Para a autora, não serão
igualmente pós-coloniais países como Angola e a Nigéria, em relação aos da
América Latina, nos quais, em alguns deles “houve a substituição quase total de
sociedades de diferentes formações socioculturais e diversos e complexos
agenciamentos étnicos e políticos” (MATA, 2014, p. 04), ou Moçambique e São
Tomé e Príncipe, mesmo ambos tendo semelhante colonizador:

Por causa dessas diferenças, é preciso que na sua avaliação o
crítico se proponha negociar, teoricamente, as relações de
semelhança e diferença, de rupturas e continuidades operadas no
período pós-independência, a fim de não operar, acriticamente, a
transferência de teorias explicativas de uma situação histórica para
espaços outros apenas pela sua “proximidade afetiva” ou
“conveniência ideológica (MATA, 2014, p. 4).
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Os estudos pós-coloniais também se constituem de reflexões críticas
fundamentalmente preocupadas com a análise das formas culturais que refletem, ou
inclusive desafiam as relações de subordinação e dominação entre regiões e nações
do capitalismo mundial, tanto no interior dessas nações, como entre raças, etnias e
culturas; formas de dominação que surgiram no processo de colonização europeia e
que continuam atuando, ainda hoje, no período pós-independências (GRÜNER,
2002). Sendo assim, propõem-se a

desfazer o eurocentrismo, mantendo, porém, a consciência de que a
pós-colonialidade não se desenvolve numa distância pan-óptica em
relação à história: a pós-colonialidade existe como um “depois” –
depois de ter sido “trabalhada” pelo colonialismo. O espaço ocupado
por esta enunciação de discursos de dominação não se localiza nem
dentro nem fora da história de dominação europeia, mas antes numa
relação tangencial com ela (ALMEIDA, 2007, p. 28).

Para Homi Bhabha (1998), esses posicionamentos críticos são resultantes
“das forças desiguais e irregulares de representação cultural envolvidas na
competição pela autoridade política e social dentro da ordem do mundo moderno”,
ou seja,

as perspectivas pós-coloniais emergem do testemunho colonial dos
países do Terceiro Mundo e dos discursos das ‘minorias’ dentro das
divisões geopolíticas de Leste e Oeste, Norte e Sul. Elas intervêm
naqueles discursos ideológicos da modernidade que tentam dar uma
‘normalidade’ hegemônica ao desenvolvimento irregular e às
histórias diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos. Elas
formulam suas revisões críticas em torno de questões de diferença
cultural, autoridade social e discriminação política a fim de revelar os
momentos antagônicos e ambivalentes no interior das
‘racionalizações’ da modernidade (BHABHA, 1998, p. 239).

O comprometimento político dos estudos pós-coloniais na crítica ao
colonialismo e com a desconstrução do seu discurso contribuiu também, de forma
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significativa, na ruptura com a “história única”, aquela “sustentada pelas
metanarrativas que legitimaram as ideologias do processo de colonização,
naturalizando a dominação do homem pelo homem, a partir das diferenças raciais
hierarquizadas como justificativa para o processo civilizatório” (PEZZODIPANE,
2013, p. 88). Muitos dos filmes produzidos em África vêm sendo abordados e
apreendidos, nas teorias do cinema não hegemônicas, justamente como produtos
pós-coloniais e anticolonialistas, isto é, de “descentramentos”, com o objetivo de
verificar como se elaboraram as estratégias culturais para “resistir à perspectiva
colonial e eurocêntrica da história” (BAMBA, 2008, p. 223). Assim, as “leituras póscoloniais” dos filmes africanos devem estar atentas às questões ligadas às
reivindicações identitárias e aos modos de desconstrução dos códigos neocoloniais,
assim como também devem ser sensíveis às conclusões das recentes revisões
críticas dos estudos pós-coloniais, como o não binarismo das relações históricas e
culturais entre o ex-colonizador e o ex-colonizado (BAMBA, 2008, p. 223).
Tornou-se imprescindível, consequentemente, repensar a situação colonial
mediante construções epistemológicas produzidas a partir do processo de
independência política das nações colonizadas (PRATT, 1999). Todavia, não se
trata

somente

de

repensar

a

situação

colonial

em

si.

Antes,

trata-se

fundamentalmente de se repensar as bases epistemológicas do próprio pensamento
pós-colonial, constituído sobre os alicerces da identificação das assimetrias
existentes nas relações coloniais, cujos antagonismos possibilitam a reflexão
referente

à

suposta

hegemonia

bélica,

epistemológica,

cultural

e

social

eurocentrada. Nesta perspectiva, articulações interdisciplinares entre política,
economia e cultura objetivam fazer emergir os saberes outrora ocultados, mas que
estiveram permanentemente submersos no manto da dominação europeia (PRATT,
1999). É o que propõe o pensamento decolonial52.
Assim como a teoria pós-colonial, o pensamento decolonial articula-se na
perspectiva de demonstrar as dessemelhanças antagônicas existentes entre
52
O vocábulo “decolonial” é utilizado no lugar de “descolonial” em virtude da indicação de
Walter Mignolo “para diferenciar os propósitos do Grupo Modernidade/Colonialidade e da luta por
descolonização do pós-Guerra Fria, bem como dos estudos pós-coloniais asiáticos” (ROSEVICS,
2017, p. 191).
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colonizador e colonizado, denunciando essa discrepância como um projeto de
domínio e opressão (COLAÇO, 2012, p. 08). Entretanto, urge explicitar que os
pensamentos pós-colonial e decolonial constituem projetos que estão sendo
construídos à medida que as relações sócio-históricas acontecem no âmago da
sociedade moderna, e por isso, apresentam significativas particularidades. Além de
problematizar a manutenção das condições colonizadas da epistemologia, buscando
a emancipação absoluta de todos os tipos de opressão e dominação, e articular
interdisciplinarmente cultura, política e economia de maneira a construir um campo
totalmente inovador de pensamento que privilegie os elementos epistêmicos locais
em detrimento dos legados impostos pela situação colonial, o decolonial “reflete
sobre a colonização como um grande evento prolongado e de muitas rupturas, e não
como uma etapa histórica já superada (COLAÇO, 2012, p. 08). Deste modo, sua
intenção não é desfazer o colonial ou revertê-lo, ou seja, superar o momento colonial
pelo momento pós-colonial. A intenção é provocar “um posicionamento contínuo de
transgredir e insurgir”. O decolonial implica, portanto, “uma luta contínua” (COLAÇO,
2012, p. 08).
Além disso, o projeto da decolonialidade não é fundado no discurso
acadêmico, tampouco trata de uma inovação intelectiva, mas faz emergir
conhecimentos que sempre existiram e que não encontravam espaço de apreciação,
invisibilizados pelos saberes acadêmicos eurocentrados (PRATT, 1999). Na
consecução

do

projeto

decolonial,

percebe-se

a

preponderância

da

transculturalidade sistêmica, ou seja, explicita-se, no âmbito do encontro de culturas
que os impactos culturais não afetam apenas as nações colonizadas, mas também
as nações colonizadoras, possibilitando falarmos em transculturalidade como um
fenômeno da “zona de contato” instalada nos limites das tensões estabelecidas pela
situação colonial (PRATT, 1999).
As produções fílmicas realizadas em Moçambique são exemplos de como
nesse espaço há, simultaneamente, corpora relevantes de produtos materiais
passíveis de análises formais, assim como um amplo campo de práticas de
subversão e resistência culturais. Filmes como Um ano de independência (1976), de
Luís Carlos Patraquim e Fernando Silva, Mapai (1976), de Fernando Silva, Ofensiva
(1980), de Camilo de Sousa, e Moçambique, imagens de um retrato (1987), do
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cineasta chileno Rodrigo Gonçalves, são exemplos de como, ao longo da história,
refletiram-se em imagens sobre as consequências do colonialismo e resquícios da
experiência colonial no território moçambicano. Um ano de independência retrata a
longa luta pela independência desde o início da insurreição até o primeiro ano de
independência. Mapai é sobre o ataque do exército da Rodésia, no governo racista
de Ian Smith, às aldeias moçambicanas, como Mapai. Ofensiva mostra o presidente
Samora Machel fazendo uma importante pesquisa de relatórios, que levou a
conclusão de que a incompetência, a burocratização, a má administração, o
descuido, a indisciplina, os métodos de trabalho errados, o roubo, a sabotagem e a
destruição de mercadorias e equipamentos feitos pelos “inimigos da revolução”, por
razões políticas, estavam destruindo os projetos de desenvolvimento da nação, para
que o socialismo fosse considerado culpado (UKADIKE, 1994, p. 239-242).
Moçambique, imagens de um retrato faz uma denúncia de como os meios de
comunicação internacional fornecem informações erradas sobre Moçambique e
como fazem de maneira equivocada a cobertura das ações especiais efetuadas pela
África do Sul para desestabilizar o país. O filme critica, sobretudo, o veto dos
Estados Unidos nas Nações Unidas, para denunciar a agressão da África do Sul
(CONVENTS, 2011, p. 498).
Para a jornalista Maria de Lourdes Torcato (1984), o cinema produzido em
Moçambique, naquele período era

um cinema comprometido com a nossa sociedade em transformação,
com as linhas diretivas do partido Frelimo, com as preocupações
fundamentais do nosso Estado. É um cinema que dedica largos
minutos de projeção e muitas horas de esforço e trabalho, à
participação popular na edificação da nova sociedade, à ofensiva
política e organizacional, às crianças, à emancipação da mulher, à
socialização do campo, ao aumento de produção e a tantos (se não
todos) os pontos que sabemos que contribuem para alcançarmos o
objetivo de sair do subdesenvolvimento. Essa é a razão do nosso
respeito pelo cinema que os trabalhadores do INC fazem. Eles põem
no seu trabalho um esforço e um espírito de sacrifício que só tem
equivalente no otimismo revolucionário que os anima. Mas mais
importante do que tudo isso é que conseguem comunicar com o
espectador, torná-lo parte integrante do seu cinema. Porque um filme
não acaba à porta do laboratório que fez a cópia final: ele só adquire
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a sua existência efetiva em frente ao espectador, na sala que o
exibe. Só o público e a sua adesão lhe dão realidade (TORCATO,
1984).

Muitos cineastas ainda são extremamente comprometidos com questões
políticas e sociais do país, “apesar das mudanças ideológicas e políticas
implantadas desde o final da década de 1980” (ARENAS, 2012, p. 80), e assumem o
“duplo compromisso com a memória do passado colonial e as utopias do presente”
(MELEIRO, 2014, p. 02) no contexto pós-independência, a exemplo de Ruy Guerra e
Licínio Azevedo. Preocupado em “falar do presente pós-colonial e do futuro a partir
de testemunhos extraídos do período da luta anticolonial de Moçambique”
(MELEIRO, 2014, p. 02), Ruy Guerra, dirigiu, por exemplo, o filme Mueda, memória
e massacre (1979). A produção configura-se como um registro de uma recriação
histórica do massacre ocorrido no distrito de Mueda, localizado na província de Cabo
Delgado, região norte de Moçambique, em 16 de junho de 1960, no qual parte da
população local foi assassinada pelo exército colonial português. O massacre de
Mueda, desde 1976 (e durante cerca de, pelo menos, duas décadas), foi
popularizado em várias encenações teatrais. Os sobreviventes do massacre
interpretaram e reinterpretaram, em vários momentos, este episódio da história de
Moçambique, desempenhando quer o papel de agressores, quer de vítimas (os
habitantes

de

Mueda

encarnavam

simultaneamente

os

funcionários

da

administração colonial, os militares do exército português e os manifestantes). A
recriação histórica de Ruy Guerra, realizada entre 1978-1979, e que articula
imagens de várias dramatizações populares do massacre (pelo menos três ou mais),
foi uma das primeiras a serem feitas pelo cinema depois da independência e foi
filmada no local original do massacre (SCHEFER, 2012, p. 271). O diretor preferiu
registrar a encenação teatral, inspirada na obra homônima de Calisto dos Lagos,
peça teatral oral e improvisada, jamais estabilizada pela escrita, do que conceber
uma outra encenação do massacre.
Nos primeiros planos do filme, um corneteiro toca a alvorada no posto
administrativo. O público disposto em círculo assiste a cena. A câmera mostra
primeiramente mulheres com trajes locais filmadas de costas, que não hesitam em
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virar-se e transparecer que sabem que estão sendo filmadas, depois exibe o
ambiente ao redor em toda sua amplitude. O círculo cerca o prédio do posto e seu
pátio, uma das principais locações do filme. Nesse espaço ocorre toda a
comunicação entre os representantes das autoridades coloniais e a população,
marcada pelo autoritarismo, berros e pequenas agressões. Em seguida, chegam
homens e mulheres vindos da Tanzânia para reivindicar a independência de
Moçambique. Alguns deles são obrigados a esperar do lado de fora, expostos ao
sol, sentados em pequenos bancos rentes ao chão, antes de serem introduzidos no
prédio administrativo. A ação, inicialmente, concentra-se nesse movimento de entrar
e sair do posto. De seu interior, vê-se um corredor e uma pequena sala, com duas
mesas, uma delas com uma máquina de escrever, usada pelo escrivão para
registrar tudo que seria dito. Além dos militares, um deles, exercendo a função de
intérprete, dos diálogos travados em maconde e português, havia também nas
dependências do posto, um padre de prontidão.
O pano de fundo da encenação não é tanto a brutalidade da força colonial,
mas sim a ignorância e o ridículo das pessoas que a constituíam. Assim, em vários
momentos do filme observam-se situações de humor, como nas paródias em que
moçambicanos negros, que desempenhavam o papel de autoridades ou soldados,
referiam-se a si como brancos portugueses; nas caricaturas de aspecto físico, como
o da autoridade apresentada com uma barriga postiça e um falso nariz; de atitudes
de subserviência um tanto forçadas (as corridas desatadas do soldado para
responder ao chamado dos superiores ou do soldado que se curva para servir de
escrivaninha humana); simulações de dor, através dos gritos exagerados do soldado
punido com sovas de palmatória, e fatos inesperados, como a entrada de uma
galinha na cena de dramatização do conflito e a tentativa apressada de retirá-la do
cenário (GALANO, 2007, p. 77-78). O filme também apresenta diferentes formas de
resistência dos moçambicanos ao regime colonial português, que vão além da
questão política: a resistência cultural, quando os personagens utilizam suas línguas
étnicas para se comunicar diante dos representantes políticos dos portugueses, em
contraposição à língua do colonizador; a resistência histórica, já que a encenação
teatral do episódio de Mueda funcionava como uma versão não oficial do fato
(através da oralidade), registrada de maneira diferente pela história oficial
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portuguesa (escrita) – as informações divergiam, por exemplo, em relação ao
número de mortos no massacre – e a resistência religiosa, pois os moçambicanos
não aceitaram ser batizados pelo padre.
Licínio Azevedo também compartilha da ideia de que a condição histórica em
que o país se encontrava obrigou os cineastas a engajarem-se em prol da
construção de uma determinada imagem de Moçambique, por isso, as primeiras
manifestações cinematográficas no país foram de caráter político e defendiam,
principalmente, o ideal da unidade nacional moçambicana: “Desde o começo, o
cinema moçambicano teve uma ligação com a política. Levou muito para os
cineastas libertarem-se dessa ideia e dos temas indicados pelas autoridades”
(AZEVEDO, 2015, p. 1).
Ainda em referência aos estudos críticos sobre os filmes africanos, o
pesquisador Mahomed Bamba (2014) destaca a contribuição dos próprios cineastas
africanos, para a construção e o fortalecimento das “teorias dos cinemas africanos”,
diante da necessidade de explicar e comentar suas opções narrativas e estilísticas,
Conforme Bamba (2014, p. 91), muitos consideram os cineastas africanos como
intérpretes de seus povos e de suas culturas, mas esquecem de que eles podem ser
também intérpretes de seus próprios filmes. Assim, a delimitação dessas “teorias
dos cinemas africanos” não coaduna forçosamente com os modelos propostos pelas
teorias do cinema ocidental, já que elas podem se encontradas tanto nos
depoimentos, nas declarações e tomadas de posições de alguns cineastas
africanos, quanto na elaboração de obras fílmicas autorais em que determinadas
questões socioculturais, estéticas, políticas ou ideológicas são abordadas de forma
mais ensaística (BAMBA, 2014, p. 96). Nesse contexto, acredita-se que uma das
tarefas que hoje se apresenta para aquele que trabalha com imagens é investigar
“de que modo e quais são as possibilidades de desarranjar visões e ideias
estabelecidas à revelia de nós mesmos, e como criar mecanismos – técnicos,
espaciais, temporais, sensitivos, visuais – de produção de experiências diversas”
(FRANÇA, 2007, p. 49).
Além do já citado maliano Manthia Diawara, o próprio Mahomed Bamba,
nascido na Costa do Marfim, também foi um importante estudioso e teórico dos
cinemas africanos, este, inclusive, falando a partir do Brasil. Alguns outros nomes
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que vêm desenvolvendo estudos significativos referentes às cinematografias
africanas são a franco-senegalesa Lydie Diakhaté, o tunisiano Ferid Boughedir, a
nigeriana Françoise Balogon, o queniano Ngugi Wa Thiong’o, entre outros. A
produtora cultural e crítica de arte Lidie Diakhaté53 (2009), ao analisar o
desenvolvimento e as transformações ocorridas no cinema documentário tanto em
África como na sua diáspora, em uma tentativa de sistematização das produções
documentaristas africanas, delimitou três campos de abordagem, nos quais
concentrou sua análise: o “etnográfico”, o “intimista” e o “globalizante”. O “olhar
etnográfico” (DIAKHATÉ, 2009, p. 97), para a autora, representaria o primeiro olhar
documental pousado sobre o continente, iniciado por realizadores ocidentais e a
partir do qual os primeiros cineastas africanos utilizarão como referência na leitura e
na produção visual, para reproduzi-la ou questioná-la. As inovações e formas de
representação trazidas por esta concepção tiveram um impacto evidente nas
ambições dos jovens cineastas africanos da época, quer sejam contra, como
Ousmane Sembène, cineasta senegalês que considerava os filmes etnográficos
aqueles que só atendiam aos interesses dos europeus; ou a favor, como sucede
com os cineastas nigerinos Oumarou Ganda e Mustapha Alassane, favoráveis ao
modelo utilizado pelo cineasta francês Jean Rouch (DIAKHATÉ, 2009, p. 97). Assim,
nesse primeiro momento, a produção documental fez-se a partir das imagens de
África e dos negros realizadas principalmente por cineastas do Ocidente (em
Moçambique, ressaltam-se, nesse aspecto, os filmes etnográficos realizados pela
antropóloga portuguesa Margot Dias, como mencionado anteriormente).
O “olhar intimista” (DIAKHATÉ, 2009, p. 86), por sua vez, é aquele “através do
qual o realizador opta por falar da sua história pessoal ou da sua comunidade a fim
de desencadear outras imagens sobre a África: a África contada a partir do interior”
(DIAKHATÉ, 2009, p. 86). Essa tendência foi marcante principalmente nas
produções fílmicas no período pós-independências, caracterizado pela maior
53
Lydie Diahkaté é co-fundadora e co-diretora do festival Real Life Documentary, encontro
anual, iniciado em 2006, na cidade de Acra, capital de Gana, inteiramente dedicado ao documentário.
O festival “tem como ambição apoiar e estimular a difusão, a promoção e a produção do cinema
documentário no continente africano, pondo em diálogo, filmes oriundos da África e da sua diáspora e
contribuindo, deste modo, para uma memória mais dinâmica que permita uma relação renovada com
o passado africano” (DIAKHATÉ, 2009, p. 83-84).
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liberdade de criação e pela crítica dos valores impostos pelo colonialismo. Diante do
seu caráter pessoal, instaurou uma nova relação com o mundo, que contrastava
com a tendência “etnográfica” que veiculava, na sua maioria, apenas estereótipos.
Para a autora, os cineastas africanos, desejando abandonar os filmes institucionais
e etnográficos, que aprisionavam os africanos como objetos de observação e de
educação, “apropriaram-se das ferramentas cinematográficas para se tornarem
autores e sujeitos” (DIAKHATÉ, 2009, p. 89).
Em Moçambique, a tendência intimista marcou, sobretudo, os documentários
produzidos, cujas práticas cinematográficas encontravam-se por vezes ligadas aos
movimentos revolucionários locais, como a FRELIMO. O documentário foi utilizado
então como instrumento de denúncia e ferramenta de educação e apoio à revolução.
Com efeito, é notadamente a partir das imagens de filmes realizados por produções
locais, muitas delas com a colaboração de profissionais estrangeiros, sobre os
movimentos independentistas de tendência comunista e marxista, como a FRELIMO
em Moçambique, que alguns cineastas africanos iniciaram os seus patrimônios
audiovisuais. Filmes como Deixem-me ao menos subir às palmeiras (Joaquim Lopes
Barbosa, 1972) e Vinte e cinco: a revolução de Moçambique (José Celso Martinez e
Celso Luccas, 1975), de Moçambique, entre outros, são exemplos de denúncia à
opressão colonial e de apoio ao despertar das consciências individuais e coletivas
para a libertação.
Por sua vez, o “olhar globalizante” é aquele utilizado pelos “cineastas da
diáspora”, mas também por aqueles que vivem em África e os que filmam fora dos
seus países de origem (DIAKHATÉ, 2009, p. 86). Ele propõe “uma abordagem
dialogante que os leva a olhar a história, na sua interação com diferentes contextos
e continentes, em que se confrontam diversos elementos linguísticos, estilísticos e
culturais” (DIAKHATÉ, 2009, p. 86). Para a autora, movimentos como o da Negritude
e do Pan-africanismo, que se desenvolveram a partir do princípio do século XX, e
que trouxeram modificações na representação e na definição da identidade negra
nos Estados Unidos, na Europa e na África, tiveram um impacto direto na produção
de documentários nos três continentes. Também está relacionado com os processos
de mundialização e de acesso aos novos meios de comunicação, nos quais os
cineastas africanos tendem a buscar inspiração além do seu ambiente imediato para
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reconhecer e reivindicar suas identidades (DIAKHATÉ, 2009, p. 104). Além disso,
ela acredita que todos estes realizadores “transcendem a noção do estado-nação e
os constrangimentos da etnicidade e das suas particularidades e criam um novo
espaço de diálogo e de definição de uma identidade negra híbrida” (DIAKHATÉ,
2011, p. 122).
Férid Boughedir, por sua vez, fez um levantamento de possíveis conflitos,
temas e tendências que marcaram a produção cinematográfica de África, entre 1970
e 1990, também em uma tentativa de sistematização, apresentando produções
africanas de diferentes países e diretores, como Xala (1974), de Ousmane
Sembène, Finyé (1982), de Souleymane Cissé, Nelesita (1983), de Ruy Duarte,
Sarraounia (1987), de Med Hondo, Mortu Nega (1988), de Flora Gomes, Samba
Traore (1992), de Idrissa Ouedraogo, Sankofa (1993), de Haile Gerima, entre outros.
Em relação aos conflitos, ele menciona a recorrente oposição dicotômica (e já
defasada) entre “tradição” e “modernidade”, ramificada através dos contrastes entre
a cidade grande e o campo, entre a mulher “tradicional” em contraste com a
“ocidentalizada”, entre a medicina “moderna” e a “tradicional”, e entre a arte
“mantenedora da identidade cultural e o da arte que se tornou commodity e objeto
de consumo” (BOUGHEDIR, 2007, p. 38). Como afirma Paul Gilroy (2012, p. 371), o
termo “tradição” não está agora sendo usado nem “para identificar um passado
perdido nem para nomear uma cultura de compensação que restabeleceria acesso a
ele”, ou seja, ele “não se encontra em oposição à modernidade, nem deve conjurar
imagens íntegras da África que possam ser contrastadas com o poder corrosivo,
afásico, da história pós-escravidão das Américas e do Caribe ampliado” (GILROY,
2012, p. 371). Nesse aparente conflito, analisa-se

uma grande quantidade de filmes que passou a ter como tema geral
a jornada da aldeia para a cidade, lugar onde se perde a alma e, não
raramente, também a vida. A aldeia claramente passa a representar
a tradição, enquanto a cidade torna-se símbolo da ocidentalização e
o deslocamento físico simboliza a jornada espiritual. Essa jornada é
quase sempre condenada pelo autor, que invariavelmente advoga o
retorno do herói para a aldeia, ou seja, para suas raízes culturais
(BOUGHEDIR, 2007, p. 38).
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Entre os principais temas, o autor ressalta a luta contra o colonialismo,
quando há filmes “que glorificam a luta contra o colonialismo no passado e a luta
atual dos movimentos de libertação”, notável em diversos filmes moçambicanos, em
especial, documentários; “os traumas infantis da independência”, quando os filmes
exploram narrativas sobre os que lutaram pela independência ou os intelectuais
africanos traumatizados ao se depararem com o Ocidente”; “as desilusões”, ou seja,
os filmes que criticam as novas classes médias que surgiram após a independência
(BOUGHEDIR, 2007, p. 40); o êxodo rural, causado principalmente pelas sacas,
enchentes ou guerras; e a situação das mulheres, isto é, os filmes que descrevem
as condições injustas impostas às mulheres africanas (como o casamento forçado e
o sistema de dotes) e o desejo delas por liberdade (BOUGHEDIR, 2007, p. 40).
Entre as tendências, Boughedir ressalta a “política (ou sociopolítica)”, a “moralista ou
moralizadora”, a “umbilical”, a “cultural” e a “comercial”. Na tendência “política (ou
sociopolítica)”, o cineasta “analisa a realidade por intermédio de critérios sociais,
econômicos e políticos” (BOUGHEDIR, 2007, p. 40), e cujo principal objetivo “é a
conscientização do público com relação às estruturas que o condicionam e o
estímulo para exigir mudanças e melhorias no sistema social” (BOUGHEDIR, 2007,
p. 40). Essa tendência é predominantemente encontrada nos filmes de Licínio
Azevedo, entre outros produzidos no país por outros cineastas.
A tendência “moralista ou moralizadora”, ao contrário da anterior, defende
“que não são as instituições, mas o próprio homem que pode corrigir seus caminhos”
(BOUGHEDIR, 2007, p. 40). Através dela, os cineastas parecem acreditar que “é
suficiente mudar o comportamento do próprio indivíduo para que as coisas
melhorem, supondo que o indivíduo tem o poder de escolher entre o bem e o mal,
sem levar em conta suas condições econômicas e políticas”. Assim, nos filmes
inseridos nessa vertente “não existem classes sociais distintas nem interesses
econômicos ou poderes políticos em jogo, mas uma visão dicotômica do mundo,
uma cisão entre a tradição e a modernidade” (BOUGHEDIR, 2007, p. 40; 42). Na
tendência “umbilical”, a intenção do diretor “não é provocar uma mudança política
nem recomendar um comportamento moralizado, mas apresentar um problema
pessoal”, ou seja, fala consigo mesmo, em vez de se dirigir ao público, priorizando
resolver um problema pessoal e são geralmente feitos por intelectuais que residiram
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na Europa por um longo período e que estão em busca de sua identidade
(BOUGHEDIR, 2007, p. 43). Ao contrário das tendências anteriores, a “cultural” não
deseja iniciar uma discussão sobre política ou moral, mas sobre cultura; os filmes
não chegam a nenhuma conclusão, deixando o assunto livre para reflexão”. A
tendência comercial, por sua vez, visa o imediato retorno financeiro; são filmes que
têm um forte apelo moralista, com ênfase na comédia e no romance (BOUGHEDIR,
2007, p. 44-45).
Manthia Diawara, por sua vez, colabora com os estudos dos cinemas
africanos ao valorizar a conjugação cinema, narrativa curta e oralidade. Em um
balanço da cinematografia da África do Oeste, ele analisa o “estilo narrativo griótico”,
muito recorrente na produção dos cineastas dessa região do continente, como o
cineasta senegalês Ousmane Sembène, segundo o qual a narração permite
encenação com gestos estilizados e a utilização de palavras como arma, não só por
alcançarem amplo público, como por deixarem espectadores fascinados com as
formas sofisticadas de línguas como o mandinga e o bambara, das quais os griôs
são considerados guardiões (DIAWARA, 2007, p. 73). Sembène projetou isso desde
seus primeiros filmes, como Le mandat (1968) e Xala (1974), cujos corpos negros,
enquanto “construções culturais em movimento” (ANTONACCI, 2015, p. 347),
causavam estranheza aos críticos ocidentais que ignoravam o cabedal simbólico e
comunitário desses corpos. Através dessa atividade griótica dos mais velhos,
também incorporada em diferentes filmes de Licínio Azevedo, é que a memória, o
saber e o conhecimento vão se perpetuando, “fazendo com que a palavra
redimensionada performaticamente em gesto, silêncio, canto, encenação, música e
dança, cumprisse sua função de exemplaridade dentro de um conjunto mais amplo
de sentidos” (QUEIROZ, 2007, p. 44), ou seja, como esclarece Hampâté Bâ (1982,
p. 199), a relação do homem tradicional com o mundo é uma relação viva de
participação e não uma relação de pura utilização. Assim a tradição oral, tomada
como um todo, não se resume à transmissão de narrativas ou de determinados
conhecimentos. Ela é geradora e formadora de um tipo particular de homem
(HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 199). Assim, concepções estéticas “de resistência”
(ANTONACCI, 2015), como essa, ou seja, estéticas alternativas que remetem “a
práticas não realistas (...) que possuem ritmos históricos diversos, outras estruturas
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narrativas e diferentes visões sobre o corpo, a sexualidade, a espiritualidade e a vida
coletiva” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 407), tornaram-se significativas ao conjugar
linguagens e lugares de memória, além de encenar oralidades com diálogos em
línguas locais, como o wolof (ANTONACCI, 2015, p. 347).
A relação entre cinema e tradições orais, nas produções fílmicas africanas,
inclusive, não está pautada apenas na palavra (oral ou escrita), ela incorpora
também outros elementos, como a música e a expressão corporal. Elementos da
narração oral, como o “uso dos refrões, das frases feitas e de máximas populares
depositárias de uma grande carga expressiva ligada à tradição” (RIESCO, 2012, p.
107), estão habitualmente articulados com a música, a dança e a performance. A
pesquisadora Beatriz Riesco (2012, p. 109) afirma que, alguns diretores africanos,
ao longo de quatro décadas, entenderam, por exemplo, a necessidade de utilizar a
música para consecução de determinados objetivos estratégicos:

em um primeiro momento tratava-se de construir a recentemente
criada nação própria de uma maneira crítica. Por sua vez, viram a
necessidade de recuperar a memória histórica intencionalmente
sepultada pelos colonizadores, tarefa fundamental para oferecer
alternativas ao colonialismo opressor e ao seu continuador, o
neocolonialismo. E, fundamental também, entenderam a importância
de criar uma teoria africana para as práticas culturais e sociais
próprias. Neste ambiente, o cinema teve um papel central (RIESCO,
2012, p. 109).

Entretanto, como a própria autora aponta, o estudo da música 54 em narrativas
fílmicas africanas, apesar de ser uma tarefa necessária, está ainda pendente
(RIESCO, 2012, p. 102). Além disso, as ferramentas conceituais determinadas por
uma tradição musical ocidental secular também podem ser insuficientes para esses
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O músico e pesquisador Tony Berchmans (2012) refere-se às expressões “música de
cinema” ou “música original do filme” (em inglês, score) para indicar as canções que tocam em um
filme ou são especialmente compostas para determinado filme. O termo “trilha sonora” (em inglês,
soundtrack) frequentemente usado para indicar isso, na verdade não é o mais adequado na sua
opinião, pois tecnicamente representa todo o conjunto sonoro de um filme, ou seja, além da música,
inclui os efeitos sonoros e os diálogos (BERCHMANS, 2012, p. 19).
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casos. Como explica Patrice Pavis (1996, p. 148), “nas línguas africanas não existe
uma palavra sequer que traduza o termo ‘música’; as palavras que utilizam
designam tanto dança quanto música; não existe tampouco um termo para distinguir
a música do ruído”. Essa falta de delimitação entre o propriamente musical e outros
elementos (como a dança, o movimento, o texto recitado), consequentemente,
acaba dificultando um pouco a compreensão do seu uso nos cinemas africanos. As
barreiras linguísticas também dificultam a compreensão de certas canções (em
línguas autóctones) com valor determinante no filme em que se inserem, como
ressalta Riesco:
Seguindo
essas
duas
linhas
não
incompatíveis,
mas
complementares, vão se incorporando aos idiomas musicais
modernos (sinfônicos ou sintetizados), motivos africanos
(hibridização muito frutífera), e o crescente uso de idiomas africanos
do pop urbano. Os idiomas tradicionais não são esquecidos por
completo e continuam sendo usados ocasionalmente, mas são muito
menos habituais que os urbanos. As referências à tradição africana
se misturam e encontram-se estilos musicais urbanos que variam de
uma região para outra, mesclando-se com estilos musicais ocidentais
(inclusive hinos e cantigas coloniais revisadas). Nessa linha de
renovação e criação autônoma encontram-se famosos compositores
como Francis Bebey, Abdullah Ibrahim, Manu Dibango, Ray Lema,
Salif Keïta, Ali Farka Touré, Wasis Diop, Papa Wemba ou Zegué
Bamba, que realizam trilhas sonoras em que a sofisticação de estilos
(desde o popular ao jazz, passando pela adaptação de música
orquestral contemporânea do ocidente) funciona como elemento
poético criador de efeitos inesperados (RIESCO, 2012, p. 111).

Os elementos sonoros também são determinantes para a composição
estética do filme, embora nem sempre explorados nos estudos de cinema 55. Para
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Tony Berchmans (2012) acredita que a ‘música de [no] cinema’ “deve auxiliar a narrativa,
seus personagens, seu ritmo, suas texturas, sua linguagem, seus requisitos dramáticos”, que ela
pode “emocionar, arrancar lágrimas, causar tensão, desconforto, incomodar, narrar um
acontecimento, uma morte, uma perseguição, uma piada, um diálogo, um alívio, uma festa, descrever
um movimento, criar um clima, acelerar uma situação, acalmá-la […], descrever o período histórico
em que se passa o filme ou sugerir a localização geográfica da história, enfim, de um jeito ou de outro
[…], ela está lá por algum motivo, e ainda que não a ouçamos, podemos senti-la” (BERCHMANS,
2012, p. 20).
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Mahomed Bamba (2014), a focalização fílmica concerne justamente antes de tudo “à
produção de um saber dirigido ao espectador e a construção desse discurso de
saber pelas diferentes instâncias fílmicas de narração que transita sempre pela
interação entre os signos visuais e sonoros”, isto é, da relação entre as personagens
e suas falas ou das falas de outras instâncias sobre elas. A análise do uso do som
nos filmes, em toda a sua complexidade, é um aspecto habitualmente
menosprezado, e inclusive esquecido, diante da onipresente ditadura da imagem,
apesar do diálogo entre imagem e som correntemente ser tão frutífero, já que os
diretores tendem a utilizar o som de maneira consciente, e ao mesmo tempo, criativa
“os instrumentos à sua disposição para oferecer espaços de encontro e troca”
(RIESCO, 2012, p. 101). De forma geral, pode-se argumentar que muitos filmes
africanos conseguem explorar as realidades linguísticas atuais do continente, em
diferentes classes sociais, da mesma forma que a música popular, devido à sua
oralidade intrínseca (ARENAS, p. 34). Assim, entendida como manifestação cultural
de um determinado grupo social, a música, de fato, é um “lugar privilegiado de
estudo das representações identitária e ideológicas” (RIESCO, 2012, p. 102), e
como seu uso artístico “subversivo e dialogador é capaz de nos mostrar com
clareza, decisões formais ligadas às dinâmicas de poder e dominação” (RIESCO,
2012, p. 102). A música, considerada “linguagem poderosíssima e manifestação
artística, industrial e cultural” (RIESCO, 2012, p. 103), também pode ajudar a
entender
problemas como o da identificação e da natureza da arte popular e
sua importância na vida africana, bem como seu possível uso
subversivo pode servir para combater estereótipos amplamente
aceitos. A partir da música, conhecer a realidade africana há tanto
tempo silenciada se apresenta como uma tarefa fundamental porque
reveladora (RIESCO, 2012, p. 103).

Assim, a afirmação do papel crucial que atualmente tem as músicas africanas
como lugar de intercâmbio parece ver-se confirmada no uso consciente e
experimentador que determinados cineastas africanos fazem delas. Essas
manifestações culturais acompanham, no continente africano, seus habitantes,
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“tanto na sua vida privada quanto no espaço social, e têm um significado
completamente diferente do que lhe dão no ocidente” (RIESCO, 2012, p. 103).
Em termos históricos, de acordo com Marcel Martin (2003, p. 108), o cinema
ocidental tornou-se sonoro e depois falado em 1926. Na época, o público recebeu
com entusiasmo a novidade, apesar de muitas das maiores personalidades de
cinema (críticos e diretores) manifestarem ceticismo e hostilidade. Em relação aos
cinemas africanos, foi a partir dos anos 1960, após os movimentos independentistas
africanos, que se observa uma tomada de consciência das possibilidades críticas,
estilísticas e subversivas da música, e em uma “progressiva maturidade
independentizadora frente aos usos da mesma, provenientes de cinemas comerciais
como Hollywood, Bollywood ou os exitosos musicais egípcios” (RIESCO, 2012, p.
110). Apesar de, no início (anos 1960 e 1970), muitas produções fílmicas africanas
continuarem empregando “idiomas sinfônicos e populares ocidentais” (RIESCO,
2012, p. 110) similares às produções coloniais imediatamente anteriores e
produções hollywoodianas, por ainda não ter alcançado uma autonomia artística
nesse âmbito, aos poucos, os filmes africanos começam a substituídos tais músicas
por músicas tradicionais africanas de âmbito rural e por estilos musicais urbanos
(RIESCO, 2012, p. 110). A partir da década de 1980,
enquanto alguns filmes continuam empregando idiomas sinfônicos e
populares na trilha sonora, isto se dá em menor medida que o uso
das músicas de estirpe tradicional, que são empregadas com dois
objetivos fundamentais: transmitir uma autoconsciência do valor
artístico do sonoro e estabelecer um elemento diferenciador frente ao
ocidente por parte de um continente que quer criar um contraponto à
produção majoritária e gerar espaços/ tempos de reflexão (RIESCO,
2012, p. 110).

Ao se observar a inserção da música em alguns filmes de Licínio Azevedo foi
possível constatar que sua presença nas tramas, em geral, se limita a breves
momentos, como no caso do filme A árvore dos antepassados (1995), cuja
construção narrativa tem a predominância de cenas curtas ocasionais, que são
intercaladas pelo fio narrativo que retrata o cotidiano, a paisagem, animais,
instrumentos musicais tocados por pessoas locais, e rituais de dança, e que
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“acrescentam textura ao mesmo tempo em que enriquecem e complementam a
história através da inclusão de elementos relacionados a práticas culturais e hábitat,
constitutivos das vidas dos sujeitos retratados” (ARENAS, 2014, p. 42-43). Em A
guerra da água (1996), a música aparece nos intervalos musicais noturnos, quando
as mulheres à volta da fogueira esperam a madrugada e aproveitam este tempo
para falarem das suas vidas de cinema. A música é produzida normalmente com
instrumentos locais. Nesse caso, foi utilizado o chitende (instrumento musical
parecido com o berimbau), originário da província de Inhambane e constituído por
um arco de madeira, uma corda e uma cabaça (SPINUZZA, 2017, p. 134). A
presença de cenas paralelas ao fio da narração, como é o caso dos intervalos
musicais (representação dos locais tocando e cantando os próprios instrumentos) ou
dos vários rituais espirituais (como, por exemplo, o episódio do curandeiro),
enriquece e complementa a história ao incluir elementos relacionados com práticas
culturais e com um habitat que integram a vida das pessoas retratadas (SPINUZZA,
2017, p. 135). Já em O grande bazar (2006), a música original tenta imprimir o
mesmo tom alegre e suave das imagens. Composta e representada por Chico
Antônio, ela é constituída “por uma base harmônica acompanhada de uma
percussão delicada e um baixo elétrico” (ARENAS, 2012, p. 92)56. Nos exemplos
citados, as músicas utilizadas auxiliaram na descrição do estado emocional do filme
e dos personagens, criando um clima psicológico para determinadas cenas,
revelando alguma tensão que não está explícita na imagem e prenunciando algo que
pode reverter a expectativa do espectador, fazendo com que ele acredite que vai
acontecer algo que no fim não acontece, e vice-versa.

56
Segundo Tony Berchmans (2012), a “música original” pode ser composta durante a préprodução (junto com a escrita do roteiro), durante ou após a edição do filme, mas é muito comum
também o uso de músicas pré-existentes para auxiliar a montagem dos filmes, de forma temporária
(“temp tracks”, em inglês), até a finalização do processo de composição da “música original”. Nesse
caso, a referência musical “pode orientar o compositor indicando o caminho a seguir na música
definitiva, tanto em termos de estilo, como em clima, textura, descrição, entre outros aspectos”. Como
a disponibilidade de músicas é virtualmente infinita, tem-se o mundo à disposição para a escolha de
referências musicais na edição do filme. Desse modo, quando o compositor entra no processo, o
diretor, por exemplo, pode apresentar sua ideia sobre o conceito musical na prática, ou seja, o que
ele espera da música que será composta (BERCHMANS, 2012, p. 29-31).
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4 UMA LEITURA DOS FILMES VIRGEM MARGARIDA (2012), A ÁRVORE DOS
ANTEPASSADOS (1995) E O GRANDE BAZAR (2006): PROJETOS POLÍTICOS,
CONFLITOS
E
DESLOCAMENTOS
EM
MOÇAMBIQUE
NO
PÓSINDEPENDÊNCIA

Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. O
mundo não datado. Não rubricado. Sem Napoleão. Sem César”.
(Oswald de Andrade, 1970, p. 16)
Eu não faço filmes políticos, não tenho culpa se tudo é político. (…)
Não me interessa o filme político, mas sim o drama humano. (Licínio
Azevedo, 2017)

Nos capítulos anteriores constatou-se que o desenvolvimento do cinema em
Moçambique foi acompanhado por experiências de guerra. Situações de conflito,
principalmente armado, como a luta de libertação contra Portugal (1964-1974) e os
desdobramentos da guerra entre o Partido Frelimo e RENAMO (1976-1992),
marcaram profundamente a produção cinematográfica do país. Para Achille Mbembe
(2014, p. 156), a guerra “enquanto significante primordial da conduta da vida
quotidiana tornou-se, por extensão, na metáfora central da luta política”. O autor
afirma que durante os períodos pautados pelo autoritarismo, inúmeros regimes
políticos cultivaram a noção segundo a qual, nas sociedades marcadas pelas
diferenças culturais e pela diversidade étnica, o fundamento da comunidade política
deveria incidir, antes de mais, sobre a ameaça direta ou indireta à integridade física
dos indivíduos (MBEMBE, 2014, p. 157). Por isso, que as elites do poder desde as
independências

resistiram habilmente à pressão das forças de oposição e puderam
impor unilateralmente os limites à abertura política. Determinando
apenas os contornos, a natureza e o conteúdo, foram as únicas a
decretar as regras do jogo. Essas regras sacrificam os aspectos
processuais mais elementares da concorrência. No entanto,
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permitem manter controle das principais alavancas do Estado e da
economia e garantem a sua continuidade no poder (MBEMBE, 2014,
p. 157).

É comum também a persistência de acordos fundamentais entre o poder e
aqueles que se opõem, coexistindo simultaneamente situações de conflito cujos
períodos de latência alternam com períodos de manifestação violenta e aguda
(MBEMBE, 2014, p. 157).
Nas palavras da cineasta moçambicana Isabel Noronha, em depoimento à
documentarista Margarida Cardoso, para o filme Kuxa Kanema: o nascimento do
cinema (2003),

tudo quanto se dissesse devia estar, portanto, de acordo com o
discurso, que era um discurso, no fundo, de uma situação de guerra.
Ou tu estavas pró ou tu estavas contra. Não havia um meio termo no
meio disso. Portanto, isto acabou por refletir no trabalho que nós
fazíamos porque tudo o que nós encontrávamos tinha que ser, tinha
que caber, dentro deste relato bipolar digamos. E isso obrigava que o
discurso fosse cada vez mais repetitivo, cada vez mais o mesmo e
cada vez mais sem sentido (CARDOSO, 2003).

Isabel Noronha, como alguém que viveu e participou ativamente dos eventos
políticos de Moçambique, revelou nesta fala os sonhos e desencantamentos com um
sistema que aos poucos se mostrava, de certo modo, tão opressor quanto o antigo
regime colonial. Ainda em seu depoimento, Noronha recordou sua inserção no INC e
o processo de mudança que, ao longo do tempo, o cinema foi passando com os
desdobramentos dos acontecimentos políticos ocorridos no país:

Eu entrei no Instituto de Cinema já em 1984. Era uma época
diferente no país, portanto, enquanto que na primeira época logo
após a independência havia nas pessoas todo um entusiasmo e as
pessoas acreditavam que de fato, valia a pena o esforço, valia a
pena o trabalho e tudo isso fazia parte de um contexto em que as
pessoas estavam a trabalhar pelo desenvolvimento do país que era o
seu e para o crescimento e para o aparecimento de uma nação que
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nós acreditávamos seria diferente das outras. Não sei porque, mas
acreditávamos. Naquela altura já não. Era uma altura já de desilusão,
a guerra estava a marcar o dia a dia de toda a gente de uma forma
muito violenta. O trabalho do Kuxa Kanema era mostrar que existia
uma guerra, que existia um grupo, que naquela altura era chamado
de bandidos armados, que estavam a promover esta guerra,
portanto, tendo a África do Sul por trás (CARDOSO, 2003).

Os reveses da política interna, com seus conflitos ideológicos, com a situação
de desolação causada pela guerra, deixaram marcas na percepção e na
subjetividade dos cineastas do INC:

Nós já não saíamos da cidade, nós quando saíamos era para filmar e
íamos em coluna militar. Quando não íamos em coluna militar, íamos
em risco de emboscada a qualquer momento. Portanto era de fato
uma situação difícil. E em termos humanos essa situação refletia-se
a todos os níveis, quer dizer, cada vez que nós saíamos para filmar
era uma situação tão terrível e tão humanamente violenta, que tu não
te davas conta se aquilo que estavas a ver era real. Portanto, era
quase como se aquilo que nós estivéssemos a ver fosse o filme e
não a realidade. Porque de outra maneira não era possível suportar.
Não fazia sentido nesse dia alguém estar noutro sítio a estar com a
câmera na mão e não filmar aquilo que estava a acontecer. Porque
todos nós tínhamos a sensação de que era uma coisa
completamente (...) era de fato, o fim de uma etapa. E não
percebíamos ainda bem qual era o sentido disso, percebemos
depois. Mas sabíamos que esse sonho do país acabava ali
(CARDOSO, 2003).

Se, por um lado, ao longo das duas principais guerras moçambicanas,
esperava-se dos cineastas um protagonismo no que diz respeito à sua atuação na
divulgação da propaganda ideológica da Frelimo, por outro, a precariedade de suas
condições de trabalho, no pós-independência, revelava a dimensão fugidia e
precária dos regimes político-ideológicos com seus tensionamentos e contradições.
Assim, o relato de Isabel Noronha, além de ressaltar as significativas perdas que a
guerra civil trouxe para a manutenção e desenvolvimento do cinema no país, como o
suspeito incêndio do INC em 1991, que destruiu parte significativa do acervo de
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imagens produzidas ao longo da trajetória do instituto, destaca a guerra como tema
recorrente nas produções artísticas (não apenas fílmicas) produzidas em
Moçambique, principalmente entre o final da década de 1980 e meados da década
de 1990. Nesse sentido, Mohamed Bamba (2008) confirma que as desilusões
políticas acabaram empurrando os cinemas africanos para outros caminhos
temáticos e estilísticos, ou seja, o autor ressalta que,

a opção, para alguns cineastas, foi questionar o cotidiano das
sociedades africanas em luta com a conciliação entre uma
modernidade mal digerida e uma tradição ainda presente. Para
outros, foi o retorno à memória africana e a uma releitura dos mitos,
das lendas e epopeias da África pré-colonial. Os discursos
nacionalistas da primeira geração deixam lugar para uma construção
discursiva mais fílmica, mais autoral, mesmo se o tema é escolhido
em razão da urgência do momento. O combate do cinema passou a
ser, antes de tudo, uma luta com o modo de dizer, com a imagem e o
som (BAMBA, 2008, p. 222).

As experiências moçambicanas de guerra, de fato, constituem o cerne do
trabalho de Licínio Azevedo. A começar pelos seus livros escritos no país,
Moçambique com os mirage sul-africanos a 4 minutos (1980), Relatos do povo
armado (1982), Coração forte (1995) e Comboio de sal e açúcar (2000), dando
continuidade no cinema, através de diversos filmes, como foi apresentado no
capítulo anterior. As narrativas de Coração forte (naquela época ainda, Relatos do
povo armado), inclusive, foram utilizadas como referência para mais de cem filmes e
vídeos, na década de 1980, realizados pelo Gabinete de Comunicação de
Moçambique, onde Azevedo trabalhava, assim como para peças de teatro
radiofônico, história em quadrinhos e textos para livros escolares. Uma produção
importante para a cinematografia nacional, resultante desse trabalho, foi o filme O
tempo dos leopardos (1985), considerado o primeiro longa-metragem de ficção
moçambicano, dirigido pelo cineasta iugoslavo Zdravko Velimirović e pelo
moçambicano Camilo de Sousa. O roteiro da trama foi inicialmente escrito pelo
próprio Azevedo, acompanhado de Zdravko Velimirović e do moçambicano Luís
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Carlos Patraquim. Entretanto, como relata Azevedo, em depoimento ao filme Kuxa
Kanema (2003), o processo de produção do filme foi bem complicado por causa das
divergências entre os roteiristas em Moçambique e na Iugoslávia, assim como das
ideias estéticas e culturais de Velimirović. Os iugoslavos queriam que nas primeiras
cenas do filme aparecesse uma guerrilheira moçambicana andando nua pela floresta
em direção ao rio para nadar, enquanto era observada por dois soldados
portugueses, o que foi rejeitado pelos roteiristas moçambicanos. Em outra cena, eles
queriam que um helicóptero dos guerrilheiros moçambicanos bombardeasse uma
das unidades do exército colonial português, o que para Azevedo e Patraquim, nada
tinha a ver com a realidade da guerra, já que os moçambicanos nunca utilizaram
aquele tipo de equipamento durante o confronto com os portugueses. Foram
produzidos entre quatro e cinco roteiros diferentes para este filme. Apenas o
primeiro foi elaborado por Patraquim e Azevedo. A versão final, então, foi bem
diferente do que eles haviam planejado. Apesar desses problemas, Azevedo
reconhece que a experiência foi importante para o cinema moçambicano, tanto pelo
exercício prático para os técnicos nacionais de produção de um filme de ficção,
quanto pela própria temática abordada no filme.
Segundo José Luís Cabaço (2017), na época Ministro da Informação, o filme,
que pretendia ser um “épico sobre a luta armada de libertação nacional”, começou a
ser planejado em 1983. O Ministério da Informação e o INC decidiram fazer uma
aproximação com a então Iugoslávia57 – que, durante a luta de libertação nacional,
realizou dois documentários: Nachingwea (1975) e Do Rovuma ao Maputo (1975),
ambos dirigidos pelo documentarista iugoslavo Dragutin Popovic – para a produção
do primeiro filme de ficção pós-independência. Após a formalização do acordo, que
envolveram a produtora Avala Film, da antiga Iugoslávia, e o INC, de Moçambique,
houve a indicação dos roteiristas e diretores. Depois disso, eles se encontraram em
Belgrado e iniciaram a escrita do roteiro. Terminada essa etapa, foi montada uma
grande equipe de produção envolvendo iugoslavos e moçambicanos, e se iniciou

57
Após ser dividida em 1991, a antiga Iugoslávia deu origem aos Estados da Croácia, Bósnia e
Herzegovina, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo.
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todo o trabalho de busca de locações, criação de figurinos e escolha do elenco, o
que significou outros problemas a serem resolvidos:

Moçambique não tinha na altura qualquer ator profissional de
cinema. Foi necessário buscá-los em grupos de teatro de algumas
empresas públicas e em pequenos grupos de teatro amador que
começavam a emergir. Todo este processo foi iniciado em um
momento em que Moçambique atravessava uma guerra civil feroz e
onde havia restrições a todos os níveis (água, comida, fornecimento
de energia elétrica, transportes, combustíveis) e outros elementos
básicos para a produção de um filme dessa envergadura. Dada a
dificuldade de encontrar locações fora da cidade que oferecessem
condições de segurança e logística na situação de guerra
generalizada que o país vivia, optamos por filmar grande parte do
filme na Ilha da Inhaka (três meses), e na Ilha da Xefina (um mês), já
que estas se situavam em frente a cidade de Maputo, com acesso
por via marítima (SOUSA, 2016, p. 119).

Apesar das dificuldades, Camilo de Sousa afirmou que foi um processo
importante para a formação de profissionais moçambicanos do audiovisual. Segundo
ele, os moçambicanos envolvidos nesse processo perceberam que muito poderia
ser dito através da produção cinematográfica, além do que eles próprios imaginavam
(SOUSA, 2016, p. 119). As filmagens em Moçambique foram concluídas no dia 24
de dezembro de 1984 e, em janeiro de 1985, iniciou-se em Belgrado o processo de
edição do filme, com a presença também de técnicos moçambicanos: Camilo de
Sousa (como assistente de direção e realizador da segunda equipe), Henrique
Caldeira (como assistente de montagem) e Gabriel Mondlane (como assistente de
som).
O tempo dos leopardos explora uma parte do conflito armado entre
portugueses e moçambicanos pela libertação do país. De um lado, têm-se os
personagens Vasco Ferreira, capitão de uma unidade do Exército português, e
Armando, moçambicano branco que atuava ao lado dos portugueses; de outro, os
guerrilheiros moçambicanos negros, Pedro, Ana e Januário. O capitão Vasco tinha
como uma de suas funções a captura de Pedro, um dos líderes do comando da
FRELIMO, muito importante para o sucesso da empreitada da frente. Para isso,
recebeu o apoio de Armando, responsável pelas interceptações e interpretações de

240

conversas dos guerrilheiros. Armando foi amigo de Pedro durante a infância, sendo
inclusive salvo pelo garoto negro. Ainda crianças, eles foram afastados, perdendo o
contato durante muito tempo. O reencontro ocorreu somente no final do filme,
quando Pedro foi capturado e posteriormente interrogado por Armando.
Oficialmente, a FRELIMO executou a primeira ação armada contra o regime
colonial português em 25 de setembro de 1964, com um ataque à localidade de
Chai, parte do distrito de Macomia na província de Cabo Delgado, estendendo-se
depois a sua ação ao Niassa, Tete e ao centro do território (embora outras ações
dos nacionalistas moçambicanos, como o conflito em Mueda, em 1960, tenham
ocorrido anteriormente, a FRELIMO considera que foram as ações de setembro de
1964 que marcaram o início da luta armada). Quanto aos objetivos, o confronto foi
considerado “guerra subversiva” para as autoridades portuguesas; para os
movimentos de libertação, era “guerra revolucionária ou de libertação”. Quanto à
tática utilizada, as ações armadas podem ser classificadas como “guerra de
guerrilha”, pois recorreu ao emprego de meios e processos muito restritos, com
forças ligeiras, dispersas e clandestinas (AFONSO; GOMES, 2000, p. 14).
O conflito foi sustentado, no lado português, pelo princípio político de defesa
daquilo que era considerado território nacional, baseado no conceito de nação
“pluricontinental e multirracial”.
moçambicanos,

a

guerra

Pela parte

justificava-se

dos movimentos de
pelo

princípio

libertação

inalienável

da

autodeterminação e independência, em um quadro internacional de apoio e incentivo
a sua luta. O regime do Estado Novo português, primeiro com Salazar e depois com
Marcelo Caetano, manteve com grande rigidez o essencial da política colonial,
dificultando demasiadamente qualquer possibilidade de solução para o era
considerado problema pelos nacionalistas moçambicanos: o colonialismo. Segundo
Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes (2000, p. 14), o confronto armado em
Moçambique desenrolou-se em três espaços do território: Cabo Delgado, Niassa e
Tete. O setor de Cabo Delgado (setor B) incluía as zonas do planalto dos MacondesMueda e da serra do Mapé-Macomia, separadas pelo rio Messalo. A partir de 1971,
devido ao avanço da Frelimo para o sul, foi individualizada a região de Montepuez.
O Niassa (setores A e E) estava dividido em Niassa Ocidental, com sede em Vila
Cabral (setor A), e Niassa Oriental, com sede em Marrupa (setor E). A região de
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Tete, inicialmente setor F, abrangia, no norte, Furancungo, Fingoé e Mecumbura, no
centro, Cahora Bassa, Chicoa, Chipera e Estima e, no sul, as zonas de Vila
Gouveia, Guro e Inhaminga, ligando-se ao corredor da Beira, na fase final da guerra
(AFONSO; GOMES, 2000, p. 14).
A configuração do território e as distâncias entre as bases de apoio e as
zonas onde a guerra decorreu foram fatores determinantes na conduta operacional
tanto a nível estratégico, como tático. Isso porque tanto a capital quanto as zonas
mais densamente povoadas situavam-se no extremo sul do país, e as operações
desenrolaram-se, no início, no extremo norte e, posteriormente, no extremo oeste.
Foram montados dispositivos de comando e suporte logístico muito complexos, que
condicionaram e limitaram a ação das tropas portuguesas em combate. A
organização e a articulação do Exército português e dos guerrilheiros nos espaços
de operações de guerra tiveram que se adaptar às características da guerra de
guerrilhas, que se desenvolvia em superfície, com os adversários espalhados no
seio da população, e não frente a frente, como acontecia na guerra convencional, e
cujo objetivo era a conquista das populações e não a posse de certa posição no
terreno. Para a aplicação deste conceito de organização, os territórios foram, de
forma geral, divididos em setores, dispondo estes de órgãos de comando, de
unidades operacionais e de unidades de apoio (artilharia, engenharia, transmissões,
serviços). Geralmente um grupo de guerrilha, com efetivos variando entre dez e
quarenta elementos, constituía uma unidade-base. A FRELIMO, entretanto, chegou
a constituir unidades comparáveis aos batalhões das forças portuguesas, com
efetivos da ordem de seiscentos integrantes, distribuídos em seções de apoio
logístico, órgãos especializados de informação, de controle ideológico, de
propaganda e de administração. Em 1963 foram constituídos sete batalhões; em
1973, já havia treze (AFONSO; GOMES, 2000, p. 15).
Essas unidades podiam exercer diferentes ações. A primeira ação delas era
assegurar a defesa de determinados pontos sensíveis: povoações, instalações de
importância política administrativa, econômica e militar, pontes e nós de
comunicações. A força militar que recebia a missão de defender um ponto sensível
devia estabelecer medidas de segurança, para evitar ser surpreendida e se articular
de modo a resistir a um ataque, as quais incluíam postos de sentinela ou de vigia,
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iluminação noturna, redes de arame, campos de minas e armadilhas e um sistema
de alarme. Outra forma de operação, muito utilizada durante a guerra, foi o
patrulhamento. Através dela, por exemplo, os soldados portugueses procuravam
obter notícias sobre o inimigo, o terreno e a população; criar instabilidade entre os
guerrilheiros, obrigando-os a se deslocar para outras zonas; além de permitir manter
contato com populações ainda não completamente organizadas pelos guerrilheiros e
facilitar a ação psicossocial (AFONSO; GOMES, 2000, p. 291-293).
Ao longo do filme, uma série dessas ações, efetivadas pelo Exército
português para a captura de Pedro e para a descoberta de uma das unidades-base
da FRELIMO, são apresentadas, assim como ainda expõe a brutalidade das
operações do capitão Vasco Ferreira contra os guerrilheiros e povoações locais,
como a chamada “batida”, na qual “parte da força militar percorria uma zona à
procura de contato com os guerrilheiros, enquanto outra montava o cerco, impedindo
que dela saíssem ou recebessem reforços” (AFONSO; GOMES, 2000, p. 294); a
“limpeza”, que tinha por finalidade “expulsar, aprisionar e aniquilar os guerrilheiros e
destruir as suas instalações, meios de vida e de combate” (AFONSO; GOMES,
2000, p. 294); o “golpe de mão”, operação ofensiva realizada de surpresa contra
uma força ou instalação inimiga, que “consiste no deslocamento efetuado em
segredo até as proximidades do objetivo e no ataque fulminante para aniquilar forças
lá instaladas, destruir instalações, depósitos de armas ou colher informações através
de prisioneiros, documentos e equipamentos”; e a emboscada, “operação realizada
de surpresa sobre elementos adversos em movimento, para aniquilar ou impedir de
atingir determinados pontos, colher informações, fazer prisioneiros, apreender armas
e documentos, etc.” (AFONSO; GOMES, 2000, p. 296, 297). Foi através de uma
emboscada, com o apoio de dissidentes da FRELIMO, que Pedro e Ana foram
capturados e levados para uma das unidades-base do Exército português.
O regime colonial português, durante a luta de libertação, também se utilizou
da estratégia de mobilização de efetivos locais, para aumentar o número de
combatentes, a chamada política de africanização da guerra, que procurou o
envolvimento físico das populações negras na guerra de modo a criar clivagens e
antagonismos que demarcassem campos de atuação e dificultassem o alargamento
das bases de apoio dos movimentos de libertação. Para isso, exerceu sobre os
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moçambicanos o serviço de intensa ação psicológica, proporcionando-lhes
(supostas) melhores condições de vida. Foi o que aconteceu com Januário após ser
capturado e interrogado pelo Capitão Vasco Ferreira, para que ele revelasse o
paradeiro de Pedro. Januário recebeu a falsa promessa de que, caso atendesse às
expectativas dos portugueses, seria enviado à metrópole. Ele também recebeu a
tarefa de desmobilizar os efetivos moçambicanos e, na primeira tentativa de assumir
a tarefa, foi assassinado. Outro personagem do filme que atuava ao lado dos
portugueses foi Eusébio, enfermeiro moçambicano que, durante um dos confrontos
entre guerrilheiros e soldados do Exército português, salvou uma criança que havia
acabado de perder a mãe. Eusébio foi capturado pelos guerrilheiros, tornando-se
prisioneiro deles até que provasse confiança. A criança acabou sendo adotada por
Ana e Pedro. Com o alargamento das frentes de combate, os efetivos das forças
portuguesas foram aumentando constantemente, atingindo-se, no início da década
de 1970, o limite crítico da capacidade de mobilização de recursos, por isso a
necessidade de cooptar moçambicanos para o lado português e diminuir as
despesas em trazer efetivos de Portugal (AFONSO; GOMES, 2000, p. 10-11).
As ações da FRELIMO contra as forças militares portuguesas aumentaram
constantemente desde 1964. Em 1966, por exemplo, a frente realizou 1174 ações
no Niassa e, em 1967, foram 1304 ações em Cabo Delgado e Mueda. Diante dessa
situação, as operações de combate, segundo a doutrina portuguesa, exigiam
maiores efetivos e adaptações mais profundas. Para restabelecer o controle de uma
região, tudo deveria ser feito para destruir as forças do adversário, sejam iniciativas
mais violentas ou não. As ações mais comuns realizadas pelo Exército português
foram: patrulhamentos nas potenciais zonas de refúgio, contatos com populações
locais para apoio social e psicológico (ação psicossocial), ações de proteção a obras
de engenharia e a pontos sensíveis, emboscadas, perseguição a populações e
destruição de vilarejos, para expulsão ou captura de guerrilheiros, etc. (AFONSO;
GOMES, 2000, p. 66-67). Em contrapartida, a FRELIMO investiu no recrutamento e
treinamento de jovens moçambicanos para o combate, em melhores condições de
trabalho, saúde e educação através das “zonas libertadas”, e nas estratégias de
convencimento de lideranças locais para o apoio à revolução, na colocação de
minas e armadilhas nos itinerários obrigatoriamente utilizados pelas tropas
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portuguesas, flagelação de instalações militares, entre outros. O filme, apesar da
morte de Ana e Pedro, termina com a conquista dos guerrilheiros moçambicanos a
uma das unidades-base do Exército português e com a morte do Capitão Vasco
Ferreira.
O tempo dos leopardos estreou em Maputo em 25 de junho de 1985, exibido
a cores, com a presença do presidente Samora Machel, e depois foi projetado em
todo o país. De acordo com José Luís Cabaço (2017), o filme percorreu as salas de
cinema de Moçambique com enorme sucesso. No norte do país, por exemplo, com
apenas quatorze dias de exibição, o filme foi visto por mais de oitenta mil
espectadores. Esse retorno de investimento foi muito encorajador para a realização
de novos projetos de longas-metragens de ficção pelo instituto. Também foi exibido
no Brasil, após ser selecionado para o 2o. Festival Internacional de Cinema,
Televisão e Vídeo do Rio de Janeiro, com a presença do diretor do INC, na época,
Samuel Matola, do diretor Camilo de Sousa e da atriz principal do filme, Ana Magaia
(CONVENTS, 2011, p. 494).
Além de O tempo dos leopardos que, apesar de não ter sido dirigido por
Licínio Azevedo, foi roteirizado por ele e baseado em sua obra literária, outros filmes
do escritor e cineasta também exploram o contexto de guerra, como Virgem
Margarida, no caso mais diretamente, o pós-guerra de libertação, A árvore dos
antepassados e O grande bazar, nestes dois últimos, o pós-guerra civil. Para a
análise desses filmes, optou-se pela sequência cronológica das histórias, não de
produção e lançamento. Como a história de Virgem Margarida ocorre em 1975,
começaremos por este, seguido de A árvore dos antepassados, que se passa em
1994, e finalmente O grande bazar, que se passa nos anos 2000.
4.1 VIRGEM MARGARIDA (2012) E AS CONTRADIÇÕES DO PROJETO DE
ESTADO-NAÇÃO MOÇAMBICANO

Só revendo o passado conheceremos o presente. Só conhecendo o
presente faremos a perspectiva do futuro. São três elementos
fundamentais na sociedade: o passado, o presente e o futuro. São
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histórias... são páginas marcadas pela história. Não podemos ir
contra elas. História é história! (Samora Machel, 1982)

Realmente, naquele período revolucionário, logo a seguir a
Independência,

víamos

com

idealismo

os

processos

novos,

diferentes dos habituais. (…) Foi nas filmagens de A última prostituta
que soube como as coisas haviam se passado. (Licínio Azevedo,
2013)

Após os dez anos de guerra pela libertação moçambicana contra o jugo
colonial português, a independência do país foi oficializada em 1975. A conjuntura
política inaugurada pelo Partido Frelimo logo após a independência, ancorada nos
princípios marxista-leninistas, tinha como um dos grandes ideais a constituição do
“homem novo”58 (MACAGNO, 2009), em uma clara tentativa de supressão das
diferenças étnicas em torno do ideal de “moçambicanidade”, ambos ancorados em
princípios como independência, nação e unidade:

Em Moçambique não há maconde, não há macua, não há nhengue,
não há jawa, não há ronga, o que há em Moçambique é
moçambicano. Quano maconde comia macua, quando macua comia
maconde, então o português comia macua e maconde ao mesmo
tempo. Comia os dois. (CARDOSO, 2003).

Acima

das

particularidades

étnico-linguísticas,

defendeu-se

a

“moçambicanidade” para além de qualquer possível diferença. Na visão da Frelimo,

58
A expressão “homem novo”, ou seus similares, “novo homem comunista” e “novo homem
socialista”, foi usada desde a década de 1920 tanto por seguidores como por críticos do comunismo
soviético, com o intuito de descrever certa transformação não só na ordem econômica, mas também
no nível da personalidade individual. Essa transformação ocorreria, ou deveria ocorrer, tanto sob o
socialismo como sob a “plenitude do comunismo” para onde o socialismo supostamente caminharia.
Conforme essa lógica, ao possuir uma essência histórica (grifo do autor), o homem passa a ser, em
algum sentido, uma criatura diferente sob uma nova ordem econômica, de modo que os valores e as
aspirações que o motivavam previamente já não podem ser nem compreendidas, nem reconhecidas
(SCRUTON, 2007, p. 322).
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os princípios da convergência e do contraste estavam subjacentes à construção de
uma identidade nacional em que se elaborasse uma síntese, na qual as tradições
seriam reinterpretadas pela incorporação crescente de elementos da modernidade
(CABAÇO, 2009, p.296). Assim, o projeto de Estado-nação moçambicano, no pósindependência, visava a transformação de todos “diante de sua imersão na dupla
práxis do trabalho com o povo e da guerra como instrumento de aprendizagem
permanente e progressiva” (CABAÇO, 2009, p. 314).
Com base nas principais referências do marxismo e do estudo das classes
sociais, diferentes líderes africanos desenvolveram seus projetos de luta própria
contra o regime de espoliação colonial e de construção da nação independente.
Amílcar Cabral, importante líder político de Cabo Verde e Guiné-Bissau, por
exemplo, de forma crítica e criativa adaptou o marxismo para conduzir à vitória o
Partido Africano da Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC), diante
de regime colonial português, e desenvolver o projeto político do PAIGC, que ia além
da conquista da independência. Seu objetivo principal era realizar um trabalho de
educação político-cultural com o propósito de ajudar o povo africano a entender o
seu “direito de possuir a própria história”, ou seja, de se tornar protagonista e
arquétipo do próprio destino. No prefácio do livro Nacionalismo e cultura, escrito por
Cabral, Xosé Lois Garcia afirma que as observações do líder africano sobre a função
da cultura nos processos pré e pós-independência

foram contributos necessários para que os povos, submersos no
colonialismo, avaliassem a situação particular relativamente a outras
situações, aparentemente análogas, e tomassem em consideração
os componentes culturais que praticam classes subalternas para se
aproximarem de uma definição particular de cultura popular
(GARCÍA, 1999, p. 23).

O próprio Cabral, em seus textos, defendia o valor da cultura como elemento
de resistência ao domínio estrangeiro, pelo fato de ela ser “a manifestação vigorosa,
no plano ideológico ou idealista, da realidade material e histórica da sociedade
dominada ou a dominar” (CABRAL, 1999, p. 102). Assim, foi com base na teoria do
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nascimento de um “homem novo” e uma “mulher nova” (ambos restituídos à sua
própria história) e na concepção de luta anticolonial como um processo de
transformação política, econômica e mental que Cabral desenvolveu suas ideias
(VILLEN, 2013, p. 125).
Em Moçambique, Eduardo Mondlane, um dos fundadores e primeiro
presidente da FRELIMO, também defendeu o projeto de “homem novo”, em
oposição ao velho, relacionado ao colonizador português, seus hábitos, culturas,
mentalidades e comportamentos. Assim, no processo de luta pela libertação, essa
visão do inimigo (o português) foi fundamental para o desenvolvimento de uma
consciência nacional comum (MENESES, 2015, p. 10) e, para tal concretização, era
necessária uma ruptura radical com a história colonial e com as relações sociais,
econômicas e políticas herdadas do colonialismo (MENESES, 2015, p. 10):

Como todo nacionalismo africano, o de Moçambique nasceu da
experiência do colonialismo europeu. A fonte de unidade nacional é o
sofrimento comum durante os últimos cinquenta anos sob o domínio
português. O movimento nacionalista não surgiu numa comunidade
estável historicamente com uma unidade linguística, territorial,
econômica e cultural. Em Moçambique, foi a dominação colonial que
deu origem a comunidade territorial e criou as bases para uma
coerência psicológica, fundada na experiência da discriminação,
exploração, trabalho forçado e outros aspectos da dominação
colonial (MONDLANE, 2011, p. 333).

A primeira vez que Samora Machel abordou de forma central e sistemática a
ideia de “homem novo” foi em 1970,

em um discurso pronunciado na II Conferência do DEC
(Departamento de Educação e Cultura) em Tunduru. Nessa ocasião,
afirmava a necessidade de “Educar o homem para vencer a guerra,
criar uma sociedade nova e desenvolver a pátria”, sendo imperioso,
“depois de demonstrar-nos a nocividade, quer da educação
tradicional, quer da educação colonial, explicar os objetivos
educacionais que nos propomos atingir, em função da nova
sociedade pela qual lutamos” (MACAGNO, 2009, p. 21).
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Para Lorenzo Macagno (2009, p. 20),

a construção da nação moçambicana como uma 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. A tão
desejada morte da tribo não passava, então, de um desejo de união,
de uma forma de conjurar a herança colonial. Sob essa lógica, a
nação seria, na imaginação de seus porta-vozes, compacta, singular,
unificada. Porém, esse unitarismo reproduzirá, mesmo que com
conteúdos inversos, a mesma gramática assimilacionista e
intolerante em face dos particularismos culturais, veiculada pelo
discurso colonial português (MACAGNO, 2009, p. 20).

Assim, “esse processo de união foi levado a cabo [...] pelo Estado/Partido
Frelimo que assumiu o papel dirigente e de vanguarda denunciando os desvios
doutrinais promovidos pelos inimigos da nação” (MACAGNO, 2009, p. 21), e, para
alcançar êxitos, essa ambiciosa “operação de engenharia social e moral”
(MACAGNO, 2009, p. 21) pautou-se em “uma parcela de tortuosidade e violência”
(MACAGNO, 2009, p. 21). A identificação de ‘quem é o inimigo’, “fulcral aos
processos políticos em situações de guerra” (MENESES, 2015, p. 10), e o
entendimento da sua forma de atuar, portanto, tiveram um papel decisivo no
contexto moçambicano e continuam presentes “nas disputas entre os vários projetos
políticos contemporâneos” (MENESES, 2015, p. 10).
Esses inimigos que, durante a luta de libertação centravam-se na figura dos
colonizadores portugueses, após a independência, passaram a ser identificados
principalmente como internos, isto é, aqueles moçambicanos que atuaram ao lado
dos portugueses durante o período colonial, além daqueles que defendiam o
“tribalismo”, a “preguiça”, o “tradicionalismo”. Nos discursos oficiais da Frelimo, por
exemplo, em boa parte deles proferidos pelo líder do movimento, Samora Machel,
primeiro presidente do país após a independência, “tribalismo”, “superstição” e
“tradição” eram os elementos mencionados que operavam no sentido de
fragmentação, atentando, portanto, contra a tentativa de construir a nação
moçambicana (MACAGNO, 2009, p. 21). João Lopes (2009, p. 38) também lembra
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que os primeiros documentos oficiais da data da independência já refletiam o desejo
do novo poder de criar a unidade da nação moçambicana, como a Constituição da
República, que dizia que eram seus objetivos fundamentais, a defesa e consolidação
da independência e da unidade nacional, no artigo 4º. , assim como o combate
enérgico contra o analfabetismo e obscurantismo, o desenvolvimento da cultura e de
personalidade nacionais, no artigo 15º. (LOPES, 2009, p. 38).
A ideia de Estado-nação que se desenvolveu a partir do século XIX na Europa
(e que foi, de certa forma, adotada por países africanos, como Moçambique, que
tiveram experiência de colonização, após suas independências), de fato, propunha,
entre seus princípios, a união da comunidade em torno de projetos comuns. O
filósofo e historiador francês Ernest Renan, um dos primeiros estudiosos a teorizar
sobre o assunto, acreditava que uma das funções da nação era criar e manter um
comportamento de fidelidade dos cidadãos em relação ao Estado (RENAN, 1997).
Benedict Anderson (1989) também acredita que a consciência nacional se constrói a
partir de elementos constitutivos imaginados comuns a todas as experiências de
formação da nação. O primeiro subsídio da imaginação nacional seria sua
capacidade de criação de fronteiras finitas que dariam às mesmas condições de
contenção de seu acesso, fazendo da nação uma comunidade limitada.
Outro elemento adequado seria o empenho em afiançar que haja uma
incontestável soberania dada a um Estado autônomo que zele pelos exclusivos
interesses dos que a ele se encontram subordinados e, por fim, concebendo um
sentimento de pertencimento à comunidade que fraternalmente faça seus
integrantes se imaginarem como companheiros profundos e iguais. Na medida em
que não existe nenhuma “comunidade natural” em torno da qual se possam reunir as
pessoas que constituem um determinado agrupamento nacional, ela precisa ser
inventada, imaginada. Portanto, torna-se necessário “criar laços imaginários que
permitam ‘ligar’ pessoas que, sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados,
sem nenhum ‘sentimento’ de terem qualquer coisa comum” (SILVA, 2000, p. 85).
O teor imaginativo da nação encontra-se justamente no argumento de que os
integrantes de um Estado-nação se alimentam de uma comunhão construída que
não estabelece a obrigatoriedade de que um membro do grupo conheça os demais
integrantes, mas a imagem de comunhão entre os mesmos é suficiente para garantir
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a constituição de um vínculo de comunidade. Esse modelo foi, de certa forma,
adotado por países africanos que tiveram experiência de colonização, após suas
independências, como menciona Carlos Lopes (2005, p. 46):

Quando as elites protonacionalistas começaram a se manifestar, o
seu desejo primeiro era de serem considerados cidadãos integrais,
com direitos plenos, como os almejados pela Revolução Francesa. O
seu ponto de referência era a construção de uma harmonia nacional.
Era, pois, natural que houvesse uma evolução para conquistar uma
expressão nacional diferenciada, até porque a luta das elites
protonacionalistas teve eco no imaginário popular, mas com outro
tipo de reivindicações. Elas queriam mostrar as suas diferenças em
relação a quem os dominava e nunca as considerou serem iguais.
Os intelectuais africanos ficaram sempre presos às suas
comparações com a modernidade externa ao mesmo tempo em que
queriam afirmar-se diferentes. A dimensão nacionalista sempre
minou a capacidade crítica. Existem inúmeros exemplos de utilização
abusiva do ímpeto nacionalista até com consequências terríveis.
Cabral foi um dos raros dirigentes nacionalistas capazes de não
confundir o desejo de independência com os exageros pela sua
obtenção. Para ele os fins não justificavam necessariamente os
meios. Os intelectuais africanos na sua grande maioria adotaram os
princípios da modernidade, dando-lhe uma racionalidade nacionalista
interna: governo forte; liderança carismática, direito legítimo – na
concepção weberiana – e soberano. O fato de se tratar de um
nacionalismo sem Nação não parecia incomodar. O arquétipo
Estado-Nação tinha sido adotado por todos como símbolo e
referência da modernidade; por isso mesmo os africanos não podiam
ficar para trás. Aqui Cabral não foi exceção. Com esta adoção da
Nação vinha todo um enredo de políticas e direitos que
pressupunham um comportamento moderno.

Talvez a grande contradição dos projetos nacionais africanos tenha sido essa
reprodução do modelo de Estado-nação ocidental, sem qualquer adequação
significativa aos contextos de cada localidade. Como comenta Elikia M’Bokolo (2011,
p. 655):

A questão das heranças coloniais não dizia apenas respeito às
estruturas e às políticas econômicas, nem à configuração territorial
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dos novos países independentes: incidia também sobre a natureza
do Estado e a organização dos poderes. De fato, apesar das
concessões feitas aos africanos a partir da Segunda Guerra Mundial,
os aparelhos de Estado dos diferentes territórios tinham conservado,
além dos traços ligados à sua origem estrangeira e colonial, o seu
caráter essencialmente repressivo: as relações entre o Estado e a
sociedade estavam associadas a um autoritarismo persistente,
apenas temperado aqui e ali por uma dose de paternalismo
carregado de condescendência; a onipresença administrativa e
política do Estado, que não era contrabalançada por coisa alguma,
tinha sido ainda mais agravada pelas funções econômicas e sociais
que ele passara a assumir no quadro dos planos de desenvolvimento
do pós-guerra (M’BOKOLO, 2011, p. 655).

Portanto, a construção nacional, depois das independências, foi o projeto
mais em voga na África. Em todos os países puseram-se em ação “as práticas mais
diversas, em especial no domínio cultural, no ensino e em nível dos símbolos
(bandeiras, hinos etc.), para conferir a maior visibilidade à nação nascente, todas
pautadas pelo 'exclusivismo nacional'” (M’BOKOLO, 2011, p. 653). Entretanto, “mal
foram reconhecidos, no plano internacional, os novos Estados começaram a suscitar
litígios entre si”. Assim, surgiram conflitos a propósito das populações repartidas
“pelas fronteiras coloniais ou de territórios fronteiriços considerados ricos”
(M’BOKOLO, 2011, p. 653). Isso quer dizer que a estabilidade das fronteiras saídas
da descolonização “não deixou de produzir efeitos nos comportamentos e nas
práticas dos homens de Estado, assim como nos processos identitários que
afetaram as sociedades africanas” (M’BOKOLO, 2011, p. 653). No interior desses
territórios,

“o nacionalismo banalizou-se,

inclusive

nas suas formas mais

exclusivistas e mais violentas” (M’BOKOLO, 2011, p. 653), e, consequentemente, foi
marcado por uma série de contradições e conflitos, como é possível problematizar a
partir do filme Virgem Margarida (2012), de Licínio Azevedo, cuja história ocorre em
1975, logo após o fim da guerra de libertação nacional.
Na cena de abertura do longa-metragem de ficção, um caminhão repleto de
pessoas circula por ruas de Maputo. Elas cantam e levantam cartazes com os
dizeres: “A luta continua”, “Unidade, trabalho e vigilância” e “Independência ou
morte:

venceremos”.

Ainda

nos

créditos

iniciais,

a

frase

“Inspirado

em

acontecimentos e personagens reais – Moçambique 1975” insere o filme em seu
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momento histórico. Nesse sentido, vale ressaltar a importância das diversas
unidades significativas que constituem os segmentos de créditos. Para Mahomed
Bamba (2014, p. 107), cada uma dessas unidades “intervém nas bordas da diegese
com determinados tipos de funções de comentário sobre o filme e sobre alguns
aspectos do conteúdo fílmico” (BAMBA, 2014, p. 107). Uma dessas unidades é o
título, que no caso do filme, aparece simulando um letreiro de uma boate em neon:
“Virgem Margarida”. De acordo com Bamba (2014, p. 107), de todos os
componentes gráficos dos créditos e da figuração cinematográfica, o título é
considerado como “a menção escrita mais constante dos filmes”, e que as relações
entre o título e o espaço do filme podem ser variadas: existe, por exemplo, o título do
filme que está situado fora da banda-imagem59 e, consequentemente, fisicamente
distante dos segmentos de créditos e do próprio texto fílmico; existe também o título
que está inserido na banda-imagem, quando ele aparece “como uma figura fílmica e
um elemento do paratexto fílmico que mais constantemente se situa no início do
contexto que ele encobre” (BAMBA, 2014, p. 107); assim como há situações em que
ele pode ser repetido, reiterado no fim do filme. Ele delimita sempre outro contexto
discursivo pragmático no interior dos créditos e do filme. Primeiro, trata-se de uma
unidade verbal que se destaca por sua forma escrita e que “abre o texto” para o
espectador. Assim, o título da obra fílmica “aparece como um canal de comunicação
central no primeiro subsegmento de abertura dos créditos, pois é através dele que o
filme dirige uma informação particular ao espectador” (BAMBA, 2014, p. 109).
A seguir, a trama apresenta em seu decorrer as cinco protagonistas do filme:
quatro destas, Rosa, Suzana, Luísa e Margarida, estariam no chamado grupo
“subversivo”, isto é, o das mulheres que não seguiam as normas propostas pelo
novo governo, portanto, “inimigas” da nação; e uma, Maria João, representaria o
governo e sua proposta de comportamento ideal para o novo país que se delineava
naquela época. Nas cenas seguintes, são apresentadas as rotinas de cada uma
dessas mulheres, seus desejos, demandas e algumas características de suas

59
Tecnicamente, a banda imagem “é o suporte peculiar apenas da imagem, não combinada,
mas sincronizada com um som separado” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 29).
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personalidades. A primeira personagem que aparece em cena é Rosa, que estava
saindo de casa para trabalhar, enquanto que o caminhão mencionado no início da
narrativa continuava circulando pela localidade. Suzana é apresentada na cena
seguinte: mãe solteira, de duas crianças, enquanto se arrumava para ir trabalhar,
observava e orientava os filhos durante a refeição do café da manhã. Todos os dias
as crianças ficavam aos cuidados da vizinha, Dona Vanda, até o retorno da mãe
deles no tardar da noite. Depois dessa cena, tem-se a apresentação de Luísa,
arrumando-se em frente ao espelho, ao mesmo tempo em que é criticada pela mãe
por conta da vestimenta, considerada por ela “indecente”. A mãe de Luísa retoma a
memória do marido, alegando que se ele estivesse vivo não permitiria que a filha
saísse de casa trajada daquela maneira.
O plano posterior mostra o movimento, à noite, da rua Araújo, famosa na
capital moçambicana pelos bares e danceterias, assim como pela prostituição. Após
esse plano de localização, Rosa apareceu novamente na cena, dessa vez,
oferecendo seus serviços a um dos marinheiros que andava pela calçada. A
indiferença do homem deixou-a bastante irritada. Na sequência, enquanto Suzana
dançava no palco de uma danceteria, Luísa estava sentada defronte a uma das
mesas do bar trocando carícias e beijos com um homem; havia outro casal na mesa
também demonstrando muita intimidade. Nessas cenas iniciais, percebe-se que,
além de apresentar algumas das personagens principais do filme, com pequenas
narrativas introdutórias, elas também destacam algumas características das
personalidades dessas personagens, que serão mais aprofundadas adiante: a
geniosa e, ao mesmo tempo, bem-humorada, Rosa, a maternal Suzana, a
independente Luísa.
Nas cenas seguintes, um grupo de soldados do exército moçambicano
invadindo um dos hotéis da rua Araújo, ainda naquela mesma noite descrita
anteriormente, e recolhendo todas as mulheres que estavam nele, incluindo Rosa.
Suzana, quando já estava retornando para casa, findo o trabalho, também foi
interpelada por um dos soldados, que lhe perguntou o que fazia naquele lugar
àquela hora. Suzana informou que havia acabado de trabalhar, atuando como
dançarina e que se dirigia para casa. Desconfiado, entretanto, o soldado pediu que
ela apresentasse algum documento que comprovasse o que dizia. Nervosa, Suzana
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não soube como reagir, então, foi forçosamente conduzida para o caminhão. Dentro
dele, já estava Margarida, muito assustada e chorosa, quarta personagem
importante da narrativa, cuja história estará centrada nela. Na cena seguinte, já pela
manhã, observa-se diversas mulheres agasalhadas e deitadas no chão de uma
quadra de esportes, o que indica que muitas delas tiveram que passar a noite ali.
Um grupo de homens com pranchetas na mão entrou acordando todas elas e
pedindo que se organizassem em filas. Naquele momento, Rosa perguntou a um
dos soldados o que eles queriam com aquela situação. O militar, contudo, nada lhe
disse. Indignada, Rosa começou a reclamar, quando um dos homens presentes
informou que tudo seria revelado no tempo certo. Em seguida, Suzana, preocupada
com os filhos, que naquela hora já estavam sozinhos em casa, pediu ajuda a dos
responsáveis pela triagem, mostrando uma foto das crianças que trazia na carteira,
explicando sua situação e implorando para que o rapaz permitisse que ela fosse,
pelo menos, buscar os dois. O homem também a ignorou.
A opção de construção da narrativa foi pela linearidade das ações, o que
torna a narrativa mais facilmente compreensível. Segundo Michel Martin (2013, p.
147), essa estratégia

consiste em reunir, numa sequência lógica ou cronológica e tendo
em vista contar uma história, planos que possuem individualmente
um conteúdo fatual, e contribui assim para que a ação progrida do
ponto de vista dramático (o encadeamento dos elementos da ação
segundo uma relação de causalidade) e psicológico (a compreensão
do drama pelo espectador).

A clareza na narrativa é alcançada justamente “quando o filme não confunde
os espectadores. Isso requer uma ação contínua de um plano ao outro e a
manutenção de um sentido claro de direção entre os planos” (DANCYGER, 2007, p.
400).
Além da apresentação sequencial de cada personagem protagonista (na
ordem, Rosa, Suzana, Luísa, Margarida e Maria João), a escolha do diretor (em
parceria com o outro roteirista, Jacques Ackchati, e da montadora, Nadia Ben
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Rachid) para a introdução da personagem Margarida (ela aparece pela primeira vez,
já capturada dentro do caminhão), por exemplo, evitou repetição de cena, assim
como não ofereceu naquele momento muitos detalhes sobre a história da
personagem, criando expectativas no espectador para desvendá-las: o que
Margarida fazia naquele caminhão, quem era ela, como foi parar ali, são questões
que serão reveladas aos poucos. Nesse sentido, Ken Dancyger (2007, p. 400)
afirma que

a premissa da não necessidade de mostrar tudo leva logicamente à
questão do que é necessário mostrar. Que elementos da cena, em
uma série de planos, fornecerão os detalhes necessários para levar o
público em direção ao que é mais importante, afastando-se do
menos importante? É aqui que surge a escolha do tipo de plano – o
plano geral versus o plano médio, o plano médio versus o close-up. É
aqui também que surge a decisão sobre o posicionamento da
câmera – objetiva ou subjetiva (DANCYGER, 2007, p. 400).

Somente na cena em que Margarida está sentada ao lado de Luísa no ônibus,
em direção ao norte do país, descobre-se o que aconteceu com ela. Margarida
explica que estava em Maputo com a tia para comprar produtos do enxoval de seu
casamento, quando foi interpelada e interrogada por um soldado, que também pediu
seus documentos. Entretanto, separada da tia, sem saber ler nem escrever e sem
qualquer documento, Margarida acabou sendo levada à força pelo soldado ao
caminhão. Enquanto conta sua história, Margarida pede a Luísa que escreva em um
lenço o nome de cada cidade por onde passassem. O ônibus atravessa as
localidades de Xai Xai, Maxixe e Save. Todos os lugares são registrados no lenço
pela escrita de Luísa e posteriormente bordados pelas mãos de Margarida. Ela
deseja utilizar aquele lenço como prova de sua inocência, diante do seu sumiço,
para o noivo. Surpresa, Luísa não acredita que Margarida fosse noiva, mas a
menina insiste que estava falando a verdade, afirmando, inclusive, que o rapaz já
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havia pago o lobolo60. Um dos desafios da personagem, ao longo do filme, é provar,
diante das desconfianças das outras mulheres, que não era prostituta. Uma vez que
Margarida tinha noivo e era virgem, ela não se encaixava no perfil das mulheres que
precisavam ser reeducadas, portanto, deveria ser liberada a fim de voltar para
casa61.
A personagem Maria João, por sua vez, representa o lado da ordem (do
Exército nacional). Ela, inclusive, lutou durante a guerra de libertação de
Moçambique contra Portugal. Segundo Jacimara Souza Santana (2014, p. 44),
apesar de a luta armada ter se iniciado em 1964, somente em 1966 o Comitê
Central da FRELIMO passou a admitir mulheres em seu exército, possivelmente em
decorrência da ampliação da luta para outras áreas e a necessidade de tornar este
movimento autônomo no interior do país. Assumir a condição de guerrilheiras foi
uma conquista das mulheres, diante dos opositores à adesão delas na luta armada,
que duvidavam da capacidade delas para a guerra 62. As mulheres que não se
inseriram no Destacamento Feminino continuaram a contribuir com a revolução por
meio de outras formas, como por exemplo, no transporte de material, na produção

60
Segundo Jacimara Santana (2014), o lobolo tinha suas raízes “na forma de organização das
sociedades tradicionais, a partir das quais a família desempenhava um importante papel nas relações
sociais e na produção econômica do coletivo tendo como eixo principal a produção familiar. Assim, o
casamento constituía uma instituição significativa, porque era por intermédio dele que se garantia a
produção agrícola e a geração da descendência. Nesse sentido, as mulheres cumpriam um papel
central nessas sociedades. O matrimônio, portanto, representava um acordo realizado entre dois
grupos familiares sob jurisdição do chefe de linhagem. Mas a saída de uma das mulheres da família
para o casamento exigia da família do noivo uma compensação que deveria ser paga à família da
noiva, sendo esta quantia utilizada posteriormente para o casamento de seu irmão” (SANTANA,
2014, p. 101-102).
61
O lobolo, a poligamia e os ritos de iniciação, que tinham como objetivo realizar a formação
das mulheres por meio de princípios ancestrais passados pelos mais velhos ensinando valores,
noções de comportamento, organização social, política e econômica, eram vistos por Samora Machel
como um caminho para a opressão feminina, já que faziam parte de um sistema educacional que
oprimia a mulher (SANTANA, 2014, p. 102).
62
De acordo com publicações oficiais da FRELIMO, foi da própria frente que partiu a iniciativa
para a fundação do Destacamento, por meio de uma reunião realizada pelo Comitê Central em 1966
(ISAACMAN; STEPHEN, 1984, p. 23). Porém, a pesquisadora moçambicana Isabel Casimiro (2001,
p. 128-129) apresenta argumentos que contestam as fontes oficiais. A autora assegura que foram as
próprias mulheres que sentiram a necessidade de defender suas famílias, tanto nas zonas libertadas
quanto nas que eram controladas pelo exército colonial português, e solicitaram à FRELIMO um
treinamento militar.
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de alimentos para os (as) combatentes, como informantes, professoras ou
enfermeiras (SANTANA, 2014, p. 46-47).
Maria João aparece pela primeira vez no filme, quando, ao conversar com um
dos comandantes, recebe a notícia de que teria uma nova missão a cumprir:
supervisionar um centro de reeducação localizado no norte do país. Surpresa, ela
ainda tenta refutar a tarefa, alegando que sua prioridade agora era casar e construir
uma família, já que havia prometido isso ao noivo, assim que terminasse a guerra.
Entretanto, com o discurso de que “a luta não terminava com a independência, que a
independência era apenas uma etapa da luta de libertação do povo moçambicano”,
proferido pelo comandante, ela acaba sendo convencida de suas obrigações para
com o país e aceita a missão, acreditando que aquela tarefa seria mais curta que a
anterior.
No caso de Moçambique, o projeto de Estado-nação também deveria estar
pautado pelas “ideias de igualitarismo, distribuição da riqueza social e democracia
participativa” (CABAÇO, 2009, p. 314). Entretanto, como lembra Hugo Achugar, do
projeto “patriarcal e elitista”, discurso fundante do Estado-nação, em especial o que
se desenvolveu na América Latina, excluiu não só a mulher, mas os índios, negros,
escravos, analfabetos e, em muitos casos, aqueles que não possuíam propriedades
(ACHUGAR, 2006, p. 204). Assim, no modelo proposto

as diferenças étnicas, linguísticas, religiosas e econômicas, raízes de
conflitos intestinos ou de possíveis conflitos no futuro, foram
escamoteadas a favor de um todo nacional íntegro, patriarcal e
fraterno, republicano e disciplinado, aparentemente coeso e, às
vezes, democrático. Os cacos e as sobras do material de construção,
que ajudou a elevar o edifício da nacionalidade, são atirados ao lixo
da subversão, que deve ser combatida a qualquer preço pela polícia
e pelo exército (SANTIAGO, 2008, p. 58).

Para isso, o discurso sobre o Estado-nação pressupôs o “esquecimento e o
silenciamento, ou o supôs como uma condição intrínseca, como natural à sua lógica
discursiva” (ACHUGAR, 2006, p. 164). O relato da história oficial, portanto,
construiu-se não só a partir de dados e fontes que se escolheram conscientemente
para se ter em conta, mas a partir do “esquecimento” que deixou de fora dados e
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fontes que o sujeito não conseguia “ler” ou “lembrar” (ACHUGAR, 2006, p. 164). Em
Moçambique, o surgimento de uma nova consciência nacional também exigiu uma
nova forma de amnésia, seguindo a “lógica de recordação/esquecimento”
(MACAGNO, 2009, p. 29), através de “violentas medidas revolucionárias, como a
implantação da Operação Produção e a construção de prisões, eufemisticamente
denominadas Centros de Reeducação”, assim como a guerra entre a Frelimo e a
Renamo, entre 1976 e 1992 (MACAGNO, 2009, p. 29).
Os chamados discursos de fundação, quando construídos, visavam atender a
esse propósito, ser elemento de ligação e de interpelação, e incluíam uma série de
símbolos, precisamente poemas, imagens visuais, hinos, moedas, selos e
monumentos, que operariam como “elementos centrais do esforço fundacional para
a constituição de um imaginário social que, a seu tempo e a sua vez, terminaria por
ser objeto de lembrança e se objetivaria na memória nacional oficial” (ACHUGAR,
2006, p. 204). Além dos símbolos, as narrativas nacionais, produzidas a partir da
rede intertextual que representa a coesão imaginária da coletividade ligada a uma
suposta ancestralidade comum a todos, costumam ser atualizadas à medida que
novos textos passam a integrá-las, produzindo novos sentidos, mas sempre se
referindo a um passado pretensamente imutável (HALL, 2006, p. 51). Cabe a essas
narrativas fornecer “uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos
históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as
experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à
nação” (HALL, 2006, p. 52).
As narrativas do Estado-nação, construídas, divulgadas e ou consolidadas
pela arte cinematográfica, “também nos interpela a partir de representações e
discursos de pertencimentos identitários” (BOTELHO, 2010, p. 14). Para Robert
Stam (1996, p. 201), o cinema “como contador de histórias do mundo por excelência
era (e continua sendo) o veículo ideal para transmitir as lendas de nações e
impérios, assumindo assim um papel decisivo no fomento das identidades”. Além
disso, “as imagens audiovisuais levam uma vantagem em relação a outras formas
de representação: elas podem até mesmo prescindir da alfabetização do
espectador” (BOTELHO, 2010, p. 14), fundamental, no caso moçambicano, e, “como
entretenimento popular, são mais acessíveis que a literatura” (STAM, 1996, p. 201).
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De fato, como vimos anteriormente, após a independência de Moçambique, o
cinema foi rápida e estrategicamente concebido pela Frelimo como um instrumento
de descentralização da história oficial escrita e endossada pelos colonizadores e
aliados, uma instância de legitimação do Estado marxista em construção e,
igualmente, como um instrumento de criação e de consolidação de uma identidade
moçambicana, propagando, em consequência, a “ideia imaginária de nação”
(ANDERSON, 1989) de um único povo, no suposto apagamento da diversidade
étnica em favor da representação nacional. Essa nova concepção de cinema
almejava outro público-alvo, o povo moçambicano, em sua maioria, constituído por
camponeses analfabetos. Assim, muitos filmes produzidos no país podem ser lidos
“como narrações e enunciados da nação, que nos permitem mapear parte das
relações entre sociedade e imaginário nacional. A ideia é possibilitar algumas
direções de decodificação do cinema como lugar discursivo que interpreta e inventa
um país” (BOTELHO, 2010, p. 16). Os discursos cinematográficos, “por trazerem em
seu conteúdo visões possíveis da nação e da nacionalidade de um país, podem
encarnar toda uma construção identitária que se fazia no período histórico em que
estão inseridos”, assim como podem “representar algum papel no próprio processo
de formação da identidade nacional” (GONÇALVES, 2009, p. 32). O cinema acaba
também exercendo um papel muito significativo no campo da memória, entre os
“monumentos memoriais”, já que ele próprio se encarrega de traduzir para a imagem
fílmica aquilo que as memórias oficiais desejam mostrar ou procuram ocultar e o que
as memórias subterrâneas lutam para visibilizar (LAUGNY, 2009, p. 107). O filme
pode funcionar, por exemplo, como uma espécie de memória cinematográfica de
acontecimentos históricos, seja através do registro de testemunhos e entrevistas,
seja através de diferentes situações vividas por personagens.
Os elementos que constituem a narrativa e a forma como isso se deu pode
indicar também determinados posicionamentos ideológicos. Segundo Michel Martin
(2013, p. 169), o termo ‘ideológico’ é tomado em um sentido mais amplo, “que serve
para designar as aproximações de planos destinadas a comunicar ao espectador um
ponto de vista, um sentimento ou uma ideia mais ou menos precisos e gerais”
(MARTIN, 2013, p. 169). Acredita-se que, ao retomar o ano de 1975, quando
Moçambique torna-se oficialmente um país independente, e quando se dará, na
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prática, o projeto da nova nação, em parte delineado ainda no período colonial,
Virgem Margarida aponta para algumas contradições no exercício desse projeto,
apresentando falhas que, possivelmente, não estavam previstas quando elaborado.
A violência e opressão sofridas pelas mulheres no filme é um exemplo disso. Em
uma das sequências da narrativa, soldados do Exército moçambicano entram em
um dos hotéis da rua Araújo, na época, um dos lugares da capital moçambicana que
representava um resquício do colonialismo, por isso deveria ser combatido, e
recolhem todas as mulheres que estavam nele. Todas elas são levadas para outro
local, passam por um processo de triagem, com análise de documentos e resposta
de questionários, para identificar quais delas representavam “perigo” para a nova
nação, por conta de seus comportamentos morais.
A revolução moçambicana, segundo Samora Machel (1973), tinha por objetivo
essencial a destruição do sistema de exploração, a construção de uma nova
sociedade libertadora das potencialidades do ser humano e a reconciliação do
homem com o trabalho e com a natureza. É dentro deste contexto que surgiu a
questão da emancipação da mulher. De uma maneira geral, no seio da sociedade,
ela apareceu como o ser mais oprimido, mais humilhado, mais explorado. Ela foi
explorada até pelo explorado, batida pelo homem rasgado pela palmatória,
humilhada pelo homem esmagado pela bota do patrão e do colono (MACHEL, 1973,
p.18). Machel defendia que a exploração feminina era consequência do
colonialismo, sua lógica de interpretação tinha como base elementar a presença do
colonizador, que explorava o homem e este consequentemente oprimia a mulher,
sendo as contradições existentes nas relações entre homens e mulheres são
anuladas e não debatidas. Contudo, tanto narrativas historiográficas quanto fílmicas
abordam diferentes situações de opressão às mulheres moçambicanas no pósindependência. Em Virgem Margarida, após o percurso de ônibus, a viagem
continuou dentro da mata fechada, dessa vez a pé, até o local aonde seria
construído o centro de reeducação. A maioria das mulheres não tinha nenhum
conhecimento sobre a vida no campo, sempre viveram nos centros urbanos.
Margarida era uma das poucas que demonstrava conhecimento do campo. As
personagens, inclusive, foram obrigadas a realizar diferentes atividades para garantir
suas sobrevivências: recolhiam lenha para fazer fogueiras e cozinhar as refeições,
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construíram os alojamentos onde dormiriam, aprenderam a plantar, seguiam uma
rotina militar, com exercícios, códigos, movimentos e castigos (caso não cumprissem
as tarefas ordenadas ou apresentassem atitudes de rebeldia). Rosa, por causa de
seu temperamento, foi uma das mais castigadas. O primeiro castigo que ela recebeu
foi ser enterrada apenas com a cabeça para fora. Além disso, todos os dias, era feita
uma chamada com a lista dos nomes das mulheres direcionadas para aquele centro,
a fim de evitar possíveis fugas.
O grande desafio de todas aquelas mulheres eram sobreviver às intempéries
e retornarem para casa o quanto antes. No caso de Margarida, era também provar
para as outras mulheres que ela não era prostituta, portanto que havia sido levada
por engano. Desacreditada em muitos momentos, ela só conseguiu provar sua
inocência, quando uma senhora fez um exame de toque e descobriu que ela era
virgem. Todas as mulheres, então, se uniram para reivindicar que Margarida fosse
libertada. Após envio de relatório de Maria João, explicando a situação, o centro
recebeu a visita de um comandante do exército, que aceitou levar Margarida de volta
para casa. No caminho, entretanto, Margarida foi estuprada por ele. Outra
contradição está relacionada justamente à manutenção de comportamentos de
integrantes do Exército do Partido Frelimo, que deveriam ser condenados e
combatidos pelos próprios, mas continuavam sendo praticados (abuso de poder,
corrupção, entre outros). Desesperada, a menina acabou retornando ao centro, o
que deixou Maria João extremamente desiludida e indignada, diante de tudo que
sempre acreditou e defendeu dentro do exército e do partido. As sequências finais
mostram as mulheres indo embora do centro, com o consentimento das lideranças
responsáveis, Maria João e Sadimba. Em uma das cenas, um suposto destino de
Margarida é apresentado. Conhecedora das ervas e frutos da mata, ela recolheu
algumas sementes venenosas, indicando uma posterior tentativa de suicídio, após a
experiência traumática. A morte de Margarida representaria o fim de um projeto de
nação pautado no igualitarismo e na ideia de “homem novo”?
Para Hayden White (2005, p. 48), não há uma descrição neutra dos fatos em
discursos vinculados à História, como se costuma acreditar e apontar como mais
uma característica distintiva entre textos históricos e ficcionais: “os fatos não falam
por si, é o historiador quem fala por eles, quem fala em seu nome e quem dispõe
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dos fragmentos do passado de modo a formar um todo cuja integridade é
meramente discursiva” (WHITE, 2005, p. 48). Nesse sentido, haveria diferentes
versões históricas sobre o mesmo fato, quando narrados por historiadores
diferentes, assim como “cada texto literário, como produto de um autor, é uma forma
determinada de tematização do mundo” (ISER, 2002, p. 961). Quando questionado,
em entrevista publicada no site C7NEMA (2013), sobre o que pensava em relação
aos centros de reeducação, Azevedo considerou inicialmente o processo como algo
positivo. Ele afirma que, apesar daquela opinião favorável, lembra que, na época,
não havia informação alguma sobre o que se passava nos centros: “Até o meu
documentário, praticamente nada se falou sobre o tema. Foi nas filmagens de A
Última Prostituta que soube como as coisas haviam se passado” (C7NEMA, 2013).
O diretor, em outro depoimento registrado em matéria do jornal O Globo (2015),
acredita que o filme funciona como “gancho para se falar sobre aquela situação, a
relação entre as mulheres e as guerreiras camponesas, e sobre como
eventualmente todas se unem contra a opressão” (O GLOBO, 2015). O próprio
cineasta reconhece seu interesse em contar parte da história pouco conhecida do
país, no caso de Virgem Margarida, “narrar o lado trágico e absurdo de um processo
social e político em que o coletivo elimina totalmente o individual, com todos os
aspectos negativos decorrentes” (O GLOBO, 2015), não estabelecendo, assim,
vínculos com um possível cinema de propaganda do governo.
José D’Assunção Barros (2012, p. 85) também defende que os discursos
ideológicos, explicitamente intencionais ou não, devem ser objetos da atenção
daquele que analisa filmes, direcionando-a para aspectos casuais, detalhes,
indícios, entre outros. No caso do filme Virgem Margarida, pode-se identificar através
do recurso da montagem “uma tática (de embate com a matéria) e uma estratégia de
escolha de um ponto de vista” (LEANDRO, 2015, p. 116). É possível então associar
a deduzida morte de Margarida no filme como metáfora do fim do projeto de nação
pautado no igualitarismo e na ideia de “homem novo”. No caso da narrativa
escolhida, a análise, através do estudo da montagem, do processo de seleção e
organização dos planos do filme que constroem e conduzem toda a ação, de fato,
contribuiu para a leitura interpretativa feita, e considerações feitas a seguir. Os ideais
nacionalistas da Frelimo aparecem de forma clara em diferentes momentos do filme,
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ficando evidente o objetivo do Partido Frelimo nos campos de reeducação para
mulheres, assim como, o apagamento das culturas tradicionais moçambicanas, em
que as tradições, costumes e religiões são desrespeitados, e, por fim, proibidos. De
acordo com Samora Machel,

o obscurantismo, a ignorância, são irmãos gêmeos da superstição e
os pais da passividade. Todas as superstições, as religiões, sempre
encontraram o terreno mais fértil no seio da mulher, porque esta se
encontrava mergulhada na maior ignorância e obscurantismo. Na
nossa sociedade, os ritos e cerimônias aparecem como o veículo
principal de transmissão dos conceitos da sociedade sobre a
inferioridade da mulher, sobre a sua subserviência em relação ao
homem. É a este nível ainda que se propagam numerosos mitos e
superstições que se destinam objetivamente a destruir o espírito de
iniciativa da mulher; e reduzi-la à passividade. A própria educação
familiar acentua e reforça estes diversos aspectos. Desde criança a
menina é educada de uma maneira diferente do rapaz, é-lhe
inculcado um sentimento de inferioridade (SAMORA, 1973, p. 24).

Segundo Jacimara Souza Santana (2014, p. 125-126), após a independência,
o Partido Frelimo também declarou Moçambique como Estado laico, apesar de
existir em seu território uma pluralidade de práticas religiosas com as quais as
populações se identificavam, como o cristianismo, o islamismo e as religiões de
matriz ancestral, cujas práticas e preceitos eram bastante reverenciados e
confessados pela maioria da população até mesmo em concomitância com outra
denominação

religiosa.

Além

disso,

no

intuito

de

“integrar

o

país

à

contemporaneidade, modernizar instituições, a indústria e a tecnologia por um
processo de assimilação e adaptação” (SANTANA, 2014, p. 126), a Frelimo “não
somente censurou as atitudes e visões baseadas em princípios religiosos ancestrais,
estigmatizando-as como supersticiosas e obscurantistas, como proibiu o exercício
do curandeirismo, de modo que também estavam suspensos os rituais de chuva,
fertilidade da terra, homenagens aos antepassados e consultas para finalidades
variadas. Essa atitude contribuiu de forma significativa para acentuar a fissura entre
o discurso político e as práticas culturais. A condenação da visão de experiências
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religiosas cotidianas foi motivo para vigilância e perseguição como mais um aspecto
de autocensura no coletivo de tal forma que as pessoas passaram a evitar assumir
publicamente essa fé a fim de não serem ridicularizadas em público e/ou
consideradas inimigas da revolução” (SANTANA, 2014, p. 126-127).
Em determinada cena do filme, a personagem Laurinda, vítima de fome no
centro de reeducação, passa mal ao ingerir uma galinha que tem um fio vermelho
amarrado em uma das pernas: “Era uma galinha muito bonita e estava com fome”,
diz a personagem; “era uma galinha com trabalho, protegida”, adianta Rosa.
Recolhida à cama, Laurinda tinha a barriga muito inchada e de dentro dela ouvia-se
um som “chuc, chuc”. Rosa vai até a comandante Maria João e diz que precisa
encontrar o dono da galinha para tirar o feitiço. A comandante responde que não
quer saber de obscurantismos, uma vez que ali no campo de reeducação tudo é
científico. O feitiço não foi desfeito e Laurinda acaba morrendo. Durante a chamada
“Operação Limpeza”, profissionais do curandeirismo chegaram a ser presos e ̸ ou
foram obrigados a migrar para outras províncias. Porém, apesar disso, o
curandeirismo continuou a exercer forte influência na vida dos indivíduos. Como os
mais velhos e o curandeirismo “são a ponte entre os diferentes mundos, os
conselhos e serviços daqueles ocupam um lugar respeitável na vida das pessoas”
(SANTANA, 2014, p. 126), ou seja, as pessoas continuaram respeitando essa
prática espiritual e fazendo uso desses serviços para resolver os problemas que os
afligiam, ainda que em segredo.
Retomando a frase de abertura deste capítulo, trecho de um dos discursos de
Samora Machel, “só revendo o passado conheceremos o presente. Só conhecendo
o presente faremos a perspectiva do futuro”. Boa parte dos filmes de Licínio
Azevedo atende a esse objetivo. Essa revisitação do passado, entretanto, na
perspectiva proposta pelo escritor espanhol Julio Plaza (2001), pode se dar de duas
maneiras: na primeira “o presente recupera o passado como fetiche, como novidade,
como conservadorismo, ou como nostalgia” (PLAZA, 2001, p. 07); na segunda “recupera
de forma crítica, tomando aqueles elementos de utopia e sensibilidade que estão inscritos
no passado e que podem ser liberados como estilhaços ou fragmentos para fazer face a
um projeto transformativo do presente, a iluminar o presente” (PLAZA, 2001, p. 07). A
leitura interpretativa preliminar do filme Virgem Margarida leva a deduzir que o caminho
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escolhido pelo diretor não envereda pela nostalgia do acontecimento do passado
moçambicano enfatizado. A recorrência ao passado não funciona como um desejo de
reviver o irrecuperável, e sim, na intenção de reflexão, denúncia e crítica. Nessa
perspectiva,

o passado não aparece como um lugar sagrado e desprovido de
espírito de conflito a partir do qual se resista ao indiferenciado
acionar do processo da globalização, mas como um lugar/problema a
partir do qual se assinala os vazios das histórias oficiais e também os
problemas de uma resistência potencialmente desativadora
(ACHUGAR, 2006, p. 88).

Isso porque o filme expõe contradições do projeto do novo Estado-nação
moçambicano pós-independência, pautado pelas ideias de liberdade, igualdade e
união, mas que também foi marcado pela violência, perseguição e opressão, como
ocorreu com as personagens do filme, desde a captura delas, na cidade de Maputo,
pelos soldados do exército nacional, a viagem longa e sem adequadas condições de
transporte e de alimentação até o centro de reeducação, a falta de qualquer contato
ou aviso prévio à família, até o treinamento militar ao qual são submetidas para que
atingissem o status de “mulher nova”. Mesmo diante desse contexto, Virgem
Margarida também destaca a luta dessas mulheres contra essa opressão, tendo,
inclusive, o apoio da comandante responsável pelo centro, Maria João, que no final
do filme mostra-se desiludida com o projeto pelo qual havia lutado durante a guerra
pela independência e que imagina ter continuidade na construção da nova nação. A
decepção da comandante Maria João (por conta da corrupção, da violência – a
principal, o estupro que Margarida sofreu por um dos comandantes do Exército – e
do machismo) representa a frustração diante do sonho de um novo país
independente (pautado em princípios de igualdade, justiça e democracia) e que
poderia resultar em bons frutos futuros.
Para Lorenzo Macagno (2009, p. 26), a ideia de “homem novo”, que, segundo
ele e tantos outros críticos, começou a ser construída nos discursos de Samora
Machel e de outros importantes membros da Frelimo, entusiasmou, inclusive, muitos
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intelectuais e militantes não moçambicanos, como o próprio Licínio Azevedo
comentou em entrevista. Para Macagno, esse entusiasmo para criar uma sociedade
nova “neutralizava qualquer dúvida quanto à viabilidade daquele otimismo
revolucionário” (MACAGNO, 2009, p. 26). Hoje, o autor ressalta que o termo,
passados mais de trinta anos do momento em que começou a ser concebido,

soa um tanto antiquado, não tanto pelas visões de messianismo
salvacionista ou pelos ex-abruptos moralistas que evoca, mas sim
porque a sociedade moçambicana foi se complexificando à medida
que aquela fraseologia se transformava, progressivamente, em uma
cópia desgastada de si mesma, passando para uma perspectiva
distinta e menos apaixonada (MACAGNO, 2009, p. 26).

Além disso, com a atual crise do Estado-nação, fundamentada justamente
pela contradição crescente entre o processo de transnacionalização (do capital, da
cultura, etc.) e a persistência do sistema de Estados “como sistema político exclusivo
no mundo” (LOPES, 2009, p. 93), Moçambique, como grande parte das outras
nações, “não está imune às pressões decorrentes da globalização e das tensões
étnicas” (LOPES, 2009, p. 92). Como aponta Stuart Hall (2006, p. 96), observa-se,
ao mesmo tempo, ao lado da globalização e a ela intimamente ligado,
principalmente a partir do final do século XX, “o ressurgimento do nacionalismo e de
outras formas de particularismo, o que constitui, obviamente, uma reversão notável,
uma virada bastante inesperada dos acontecimentos” (HALL, 2006, p. 96). No caso
de Moçambique, José de Sousa Miguel Lopes acredita que, “embora o projeto da
Frelimo, relativo à construção da identidade nacional, não tivesse ficado imune a
alguns equívocos e contradições” (LOPES, 2009, p. 92), a construção e edificação
da identidade nacional foi necessária e de grande importância para os
moçambicanos.
Assim, diante desse contexto, a recorrência ao passado no filme visa
estabelecer uma reflexão crítica sobre os acontecimentos históricos referidos, a fim
de, inclusive, oferecer outras narrativas e olhares sobre esses fatos, que não
necessariamente dialoguem com os discursos oficiais, como a opressão e violência
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sofrida pelas personagens femininas no filme, desde a captura em Maputo pelos
soldados do exército nacional até o treinamento militar ao qual são submetidas para
que atingissem o status de “mulher nova”.

4.2 A ÁRVORE DOS ANTEPASSADOS (1995): AS ESTRADAS QUE AGREGAM

E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas
formas gramaticais. (Oswald de Andrade, 1970, p. 16)

O respeito às crenças, relacionadas com o culto dos antepassados,
para mim está ligado ao respeito às pessoas. (Licínio Azevedo, 2005,
p. 35)

Assim como em Virgem Margarida, a estrada em A árvore dos antepassados
tem uma grande importância na narrativa, já que através dela os personagens
trilham seu caminho de volta à terra natal. A ideia do filme surgiu após a leitura de
um relatório que falava da importância da reconciliação dos mortos para as famílias
quando retornassem para casa, após o fim da guerra civil:

Quem faz documentário tem que respeitar o interlocutor, que é o
objeto do teu documentário. E eu respeito profundamente as
crenças. Como vivi no campo na infância e tive esse envolvimento
nos movimentos ideológicos e operários no Brasil, sinto-me em casa
em qualquer sítio. Respeito e acho uma coisa muito bonita.
Principalmente porque não sou uma pessoa ligada à Igreja, mas sou,
de certa maneira, religioso; a minha religião tem a ver com a
natureza, com a alma humana, acho muito bonito o animismo, essa
crença (AZEVEDO, 2016, p. 1032).
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A partir daí o cineasta procurou por famílias em um campo de refugiados no
Malauí que se encaixassem nesse contexto. Depois de um processo que durou
meses

e

envolveu

diversas

famílias,

a

primeira

família

entrevistada,

coincidentemente, foi escolhida (AZEVEDO, 1995, p. 56).
A principal justificativa para essa “segunda guerra” (THOMAZ, 2004, p. 226),
responsável por um grande aumento nos fluxos migratórios internos e externos, foi a
disputa pelo controle político do país entre os integrantes da FRELIMO, que se
tornou partido político depois da independência e assumiu o governo do país desde
então, e a RENAMO. Os dois lados do conflito receberam financiamento externo e
estavam alicerçados por motivações ideológicas e econômicas distintas. Enquanto o
Partido Frelimo defendia o socialismo e tinha apoio dos países de mesmo bloco
econômico, como a antiga União Soviética (URSS), a RENAMO defendia o
capitalismo e teve apoio de países como África do Sul, Rodésia (atual Zimbábue) e
Estados Unidos. Além disso, o estabelecimento de um regime de partido único, após
a independência em 1975, o impedimento da criação de uma alternativa ao
programa político do Partido Frelimo, assim como de um espaço institucional para
uma oposição legal, criou uma situação de exclusão política relativamente a todos
os que não concordavam com as opções dominantes. A transformação da FRELIMO
de uma Frente de Libertação Nacional em um partido marxista-leninista resultou no
abandono da prática da democracia participativa, a qual tinha sido instituída quando
da luta de libertação e nos primeiros anos de independência (LALÁ, 2002, p. 22).
A RENAMO foi criada oficialmente em 1977, na antiga Rodésia (atual
Zimbábue), por dissidentes da FRELIMO, que romperam com a frente após a
realização do seu primeiro congresso, em Dar-es-Salam, na Tanzânia, entre os dias
23 e 28 de setembro de 1972 (LALÁ, 2002, p. 21). As Forças Armadas da Rodésia
foram responsáveis pela formação e treinamento de um grupo militar de
moçambicanos e rodesianos pertencentes a RENAMO, no intuito de obter
informações sobre o Zimbabwe African National Liberation Army (ZANLA),
movimento que representava a maior ameaça para o governo racista daquele país.
Quando, em 1980, o Zimbábue tornou-se independente, a África do Sul assumiu o
patrocínio e o apoio a RENAMO. Naquele período, a África do Sul ainda mantinha
um regime de apartheid, no âmbito interno, e adotado uma política de
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desestabilização dos seus países vizinhos, no âmbito externo. Esta política de
desestabilização também tinha por sustentação, de um lado, impedir que qualquer
desses países fronteiriços funcionasse como base para guerrilheiros da African
National Congress (ANC), que combatiam o governo da Pretória, de outro, a África
do Sul não queria que os países vizinhos fossem exemplos bem-sucedidos de
nações lideradas por africanos (LALÁ, 2002, p. 21). Ainda no mesmo ano de sua
criação, ocorreu, em fevereiro, o primeiro ataque a uma patrulha do Partido Frelimo,
conduzido por André Matesangisa e Afonso Dhlakama. Com a morte de
Matesangisa, em 1979, Dhaklama assumiu a presidência da RENAMO no ano
seguinte. O conflito seguiu até o ano de 1992, quando foi assinado o Acordo Geral
da Paz, em Roma, no dia 4 de outubro, por Joaquim Chissano, então presidente
de Moçambique, Afonso Dhlakama, presidente da RENAMO, e por representantes
dos mediadores, a Comunidade de Santo Egídio, da Itália, organização católica
fundada em 1968, dedicada à caridade, evangelização e promoção da paz (LALÁ,
2002, p. 21).
O filme A árvore dos antepassados, começa no período no qual a guerra já
havia atingido a província de Tete, no ano de 1984, quando Alexandre Ferrão foi
escolhido pelos tios para levar a família para o Malauí (os que aguentariam caminhar
e as crianças foram com ele). Segundo Licínio Azevedo (2015), a guerra “fê-los fugir
sem uma digna despedida. Sem a cerimônia de pedido de uma boa viagem”.
Durante exatos quinze anos de guerra no país, milhões de moçambicanos
procuraram refúgio em países vizinhos. Por causa disso, não houve tempo para se
despedir, nem cumprir com as formalidades em relação aos mortos, como de
costume, de acordo com o cineasta, em entrevista às pesquisadoras Ana Pereira e
Rosa Cabecinhas (2016):

A árvore dos antepassados é sobre isso, essa relação com os
antepassados, o respeito pela tua Igreja, cada família tem a sua
própria Igreja que é uma Árvore, onde faz homenagem aos
antepassados, aos espíritos dos antepassados. A minha mãe
também tinha uma grande ligação, ela foi médium uma certa fase da
vida dela e sempre me passou muitas histórias relacionadas com
antepassados. Nunca na minha família ninguém foi religioso assim
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de ir à igreja, nunca ninguém foi à igreja, mas eu acho isso
importante e isso é uma coisa que eu encontro já no Steinbeck, na
literatura norte-americana dos anos 1930. A um Deus desconhecido,
um romance extraordinário em pleno coração da América; a história
de uma família diferente nos Estados Unidos que homenageava, a
Igreja era uma árvore e tinham uma relação com os antepassados,
faziam culto aos antepassados, numa árvore. Quer dizer a árvore, a
América não está tão longe da África, e não era uma América negra,
era uma América branca a de Steinbeck que era um gajo de
esquerda (PEREIRA; CABECINHAS, 2016, p. 1032).

Na passagem acima, Azevedo atenta para o fato de como o contato com as
culturas moçambicanas foram modificando sua maneira de pensar, a exemplo das
suas próprias crenças (e descrenças), comparando aquilo que acreditava ainda na
época da infância e adolescência, sob a influência de sua mãe, e o que passou a
acreditar a partir de sua vivência em Moçambique.
Com o fim da guerra, Alexandre decidiu que era preciso e possível regressar
para que ele e seus familiares se reconciliassem com os seus antepassados. Em
voz off, temos a narração de Alexandre, descrevendo esse trajeto, seja oralmente,
seja por escrito, em um livro de protocolo que se reverteu em diário. Durante o longo
caminho de volta para casa, Alexandre e seus familiares deparam-se com ambientes
marcados pela guerra, como imóveis destruídos e abandonados e carcaças de
carros. Por outro lado, eles também animais vivos na estrada, um grupo de pessoas
que cantavam e tocavam instrumentos, transportadores e caroneiros, enfim, outros
sujeitos em deslocamentos. Como transeuntes, dormem em uma igreja abandonada,
na mata ou em alojamentos para refugiados, banham-se no rio e se alimentam de
frutos das árvores, ou seja, vivem experiências semelhantes a outros migrantes. À
medida que se aproximam do destino, a ansiedade de reencontrar os familiares
aumenta. Alexandre aproveita para fazer planos futuros, como montar um negócio,
criar porcos e cultivar sua machamba (plantação), a fim de garantir o sustento de
sua família. Ao longo da trama, Alexandre apresenta seu ponto de vista sobre o
conflito armado, influenciado pelo texto bíblico. No seu caderno adaptado, ele
procurou registrar os acontecimentos mais significativos daqueles dez anos, além de
identificar os nascimentos e mortes de familiares daquele período.
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Através da análise da distribuição da voz narrativa no nível do discurso
narrativo, o pesquisador Mahomed Bamba observou que ela tende a ser
conjuntamente assumida pelas diversas configurações textuais escritas e orais em
um mesmo filme (BAMBA, 2014, p. 86). Isso contribui para dar um aspecto
fragmentado ao próprio nível de narração verbal. Nos dois tipos de materiais verbais
falados e gráficos, a presença do narrador verbal se torna materialmente real na
leitura do filme (BAMBA, 2014, p. 86). Mas a leitura da presença das instâncias
narrativas depende também do caráter diegético ou extradiegético das informações
que as figuras orais ou escritas produzem no filme. As diversas unidades verbais
sonoras e escritas que intervêm nos contextos fílmicos como comentários off e over
se referem, por exemplo, à figura de um narrador intradiegético ou extradiegético
(BAMBA, 2014, p. 86). Seu valor informacional no filme varia entre “a focalização
interna, usada para expressar os pensamentos do personagem, e a focalização
interna, simples descrição da ação de uma personagem presente na imagem”
(BAMBA, 2014, p. 86). O tipo de relação existente entre as imagens diegéticas, os
letreiros e as falas, inclusive, pode ajudar a determinar a natureza da focalização
(interna ou externa). Para Bamba, geralmente, o jogo que se estabelece na estrutura
narrativa entre “o dito e o mostrado” para configurar o ato de narração se sobrepõe
em um outro processo em que a “mostração” é concomitante com as decisões do
narrador para regular o saber do espectador sobre os fatos relatados” (BAMBA,
2014, p. 86).
Já que a maior parte do filme não é narrado ou não tem diálogos em
português, a transposição dos códigos culturais que ele carrega, através das
legendas, é outro aspecto a ser observado a partir das contribuições de Mahomed
Bamba. Entendendo o filme “como um produto cultural geográfica e culturalmente
marcado por múltiplas determinações (de ordem comercial, ideológica, estética e
linguística), desde sua fase de produção até seu polo de recepção” (BAMBA, 2007,
p. 257), acredita-se que as estratégias de adaptação de um filme para um público
estrangeiro (no caso, as conversões linguísticas) funcionam como uma solução
paliativa, pois entende que essas conversões que acompanham a exibição de um
filme, além de possibilitar a comercialização das obras fílmicas junto a um público
estrangeiro, se transformaram em um dispositivo de mediação central nos polos de
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distribuição e recepção das obras cinematográficas sobre qualquer suporte (BAMBA,
2007, p. 257). Esses “grafismos filmados” podem se destacar notadamente nos
filmes estrangeiros em que o código da escrita utilizada é desconhecido ou
incompreensível para um determinado público. Quando o espectador se depara com
o caráter “altamente abstrato dos grafismos de alguns filmes em língua estrangeira”,
pode-se dizer que é a “função estética da letra acaba se impondo no espaço da
recepção”. Nesse caso, a leitura fílmica atém-se apenas à lógica do jogo formal
entre as palavras escritas e a superfície da tela. As inscrições e os textos escritos se
oferecem como imagens e como puros objetos visuais nos quais cada letra aparece
apenas como traçados e formas que estimulam mais a visão do que a compreensão
do espectador. Assim, o texto escrito é apreendido na tela pelo espectador não
iniciado ao código da língua escrita como jogo de formas em que os caracteres
aparecem como formas ornamentais para a vista (BAMBA, 2007, p. 257).
Além da presença da escrita no filme, seja através das legendas, seja através
do diário de Alexandre, há uma relação evidente entre a narrativa e as tradições
orais. Como afirma Manthia Diawara (2007), os cineastas de África foram
incorporando conscientemente desde o início elementos da cultura popular como,
por exemplo, a figura do griô (ou griotte, se mulher). No caso de A árvore dos
antepassados, um dos sujeitos que assume essa função é Alexandre. Através da
câmera – tal como faz o griô ao narrar uma história sob seu ponto de vista, o diretor
apresenta uma realidade e oferece sua visão, normalmente não individual (como no
Ocidente), mas coletiva. Diferente da retórica discursiva, que define e comprova
conhecimentos no Ocidente, as culturas africanas de matrizes orais vivem e
relacionam-se em processos de comunicação e cognição experimental, repassando,
entre gerações, experiências que renovam a tradição viva” (ANTONACCI, 2015, p.
236).
Outra relação evidente entre o filme e as culturas tradicionais moçambicanas
é pautada pela ancestralidade, entendida como um traço constitutivo das
singularidades de um sujeito que são herdados e que vão além de sua própria
existência (SANTOS, 2005, p. 213). Nesse sentido, torna-se fundamental analisar,
por exemplo, a importância que a porta da antiga casa, que Alexandre transporta
durante a viagem de retorno, ganha na trama. A cena de abertura do filme mostra
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exatamente os integrantes da família colocando objetos dentro do carro que vai
transportá-los, ainda no acampamento para refugiados no Malauí, sendo o que se
desta é a porta de madeira pintada de vermelho desbotado com os números 0146
escritos em branco. A ideia de “porta” pode apresentar diferentes possibilidades
simbólicas: pode ser o lugar de passagem entre dois mundos, como o conhecido e o
desconhecido, ou o sagrado e o profano; mudança de nível, de meio, de centro, de
vida; permite entrar e sair e, portanto, possibilita a passagem. Após a chegada em
determinada cidade, Alexandre e seus familiares descem do transporte, e tempos
depois, ele percebe que a porta não estava mais entre os seus pertences, por
descuido de seu sobrinho. Uma nova saga se inicia, então, com o propósito de
recuperar o objeto. Os dois transitam pelas ruas da cidade até chegarem a uma feira
popular e encontrarem a porta, quando já estava sendo exposta para venda.
Alexandre tenta convencer o atual proprietário de que a porta pertencia a ele e
consegue provar quando mostra que os números que estavam pintados nela eram
os mesmos registrados em seu caderno. Assim, a ideia da porta se aproxima da de
ancestralidade justamente porque ela abre e apresenta possibilidades de religação
com o tecido social originário: religa-se aos seus (SANTOS, 2005, p. 214). Desta
religação, “possibilitada pela vivência limítrofe, tem-se outra maneira de ver o próprio
mundo e a si próprio em uma leitura das coisas, relegere, em que se transforma o
olhar, as atitudes e as relações”. Estas duas possibilidades religantes, re-ligare e relegere, “abrem a dimensão religiosa (no sentido mais nobre do termo) de contato
pessoal com a ancestralidade” (SANTOS, 2005, p. 214).
Outra situação presente no filme relacionada à ancestralidade dá-se através
de Maria, que antes de iniciar a travessia de retorno em direção às terras da família
em Moçambique, despede-se dos filhos que morreram e foram enterrados no
Malauí, seguindo um ritual de orações e oferendas aos seus mortos. De acordo com
Leonardo Adamowicz (2015), a expressão “árvore dos antepassados”, que intitula o
filme, designa “um local de culto, praticado debaixo de uma árvore, em algumas
regiões de Moçambique” (ADAMOWICZ, 2015). Esta árvore costuma ser utilizada
como local de culto em substituição das sepulturas, principalmente quando as
pessoas viajam ou mudam do local habitual de residência. Segundo o autor, na
província de Tete, por exemplo, são praticados dois tipos de culto: o culto ocasional,
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restrito à família (com o propósito de solicitar a proteção dos antepassados em caso
de viagem, doença, entre outros); e o culto periódico, de uso geral (praticado para
solicitar aos antepassados boa colheita, chuva, entre outros). Nas línguas changana
e chope, a “árvore dos antepassados” é denominada ganzelo, termo que designa o
altar onde se fazem libações (em árvores de fruto como mafurreira, canhoeiro,
maçala, etc.). Grupos étnicos como os yaos, macua e lomwe (da Zambézia)
praticam o culto em uma árvore denominada musolo. Entre os ngunis, os túmulos
dos antepassados são sinalizados com certas plantas. Entretanto, em quase todo o
país é utilizado o embondeiro (baobá) como árvore dos antepassados. Essa é uma
das funções que essa árvore exerce em diferentes sociedades africanas, como já
mencionado. Acredita-se que, se um morto for sepultado diante de um embondeiro,
a sua alma viverá enquanto a planta existir (ADAMOWICZ, 2015).
O cineasta Licínio Azevedo afirmou, no fragmento transcrito abaixo, que, a
partir do momento em que se sentiu integrado às culturas moçambicanas e ao
assumir o compromisso de valorizar as histórias contadas pelas pessoas que
participam de seus filmes, tornou-se imprescindível explorar essa questão:

Assumi esse lado, porque para mim passou a ser impossível ver
qualquer estória, abordar qualquer estória, conceber qualquer coisa
para criar um filme, um roteiro, sem que o lado espiritual fosse uma
parte fundamental. Atualmente, tenho mais facilidade em acreditar na
presença e na força dos antepassados, da maneira como
tradicionalmente é o culto na África, do que em Deus, tal como é
proclamado pelas religiões dominantes, sejam cristã ou muçulmana,
e que tantas guerras e mortes têm provocado no mundo, por motivos
ignóbeis, mesmo na África, onde há grandes conflitos religiosos. O
culto aos antepassados, me parece, jamais levou a nenhum conflito.
Além disto, a beleza e a verdade das estórias com as quais eu me
defronto no dia a dia, quando eu faço pesquisas para os meus filmes,
residem, justamente, neste lado mágico, e sem isso, o meu trabalho
não existiria, e não teria o impacto que tem em Moçambique
(AZEVEDO, 2005, p. 35).

De fato, filmes como a Árvore dos antepassados (1995), A guerra da água
(1996), Desobediência (2001), entre outros dirigidos pelo cineasta, filmados sem
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atores profissionais, sobre o dia a dia de famílias e comunidades populares de
Moçambique na contemporaneidade,

trazem crenças e costumes, gestos e ritos, relações entre vivos e
antepassados, homens e mulheres, velhos e crianças, interações
com árvores, animais, água, sem apartar momentos, espaços ou
instâncias da vida”, e traduzem tensões e viveres constituídos fora de
perspectivas, competências e seletividades do sistema mundo global,
mas desde muito atravessadas por interações tradicionais e
modernas”, ao explorar diferentes aspectos, como religião, política,
trabalho e subsistência, justiça, família e educação, disputas e
desafios, lembranças do passado e questões do presente, e perfazer
traços culturais em laços de contiguidade com aldeias, cidades e
agitados centros urbanos africanos (ANTONACCI, 2015, p. 239).

Assim, ao abraçar pessoas comuns, “vivendo problemas e relembrando
experiências do colonialismo nos sofrimentos do retomar da vida após séculos de
lutas por independência, contendas internas e guerra civil” (ANTONACCI, 2015, p.
239), Licínio Azevedo reafirma seu compromisso com esses sujeitos e com o público
moçambicano.
Para o filósofo congolês Elungu Pene Elungu Alphonse (2014, p. 22-23), é
através da “permanência omnipresente da vida e da ligação a essa vida real e
imortal, não prometida, mas vivida, que se evidencia e se explica o culto dos
antepassados – ou, se se quiser, trata-se da outra face de uma só fé”. Esse “fundo
espiritual comum”, segundo o autor, pode ser sintetizado a partir da seguinte forma
esquemática:

A vida que me pertence é também, fundamentalmente, a minha vida
após a minha morte; é a minha vida no clã, a minha comunicação
substancial com os antepassados, os ‘vivos’ e os vindouros que
serão meus; é também a minha participação nas outras vidas do
universo natural, nas outras realidades ou forças; é, no fundo, a
minha união à fonte da vida, ao Pai de tudo, a Deus. A vida, noutros
termos, é o todo concentrado na unidade, poderíamos dizer que tudo
é vida: a vida é a corrente comum a toda a natureza. Neste sentido, a
natureza, não dicotômica, é a entrada em um jogo apreendido como
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harmônico. Nesse plano, pelo menos, não existe distinção entre
natureza e sobrenatureza. No homem, o corpo não é a antítese da
alma; o presente encarrega-se do passado e, em grande parte, do
futuro. No universo, o Céu e a Terra unem-se e a vida nasce da
morte. A sociedade não assenta no conflito das classes nem na
distribuição do trabalho. Tudo tende à união e tudo a simboliza”
(ELUNGU P.E.A., 2014, p. 23).

Nesse sentido, a ancestralidade é um território

sobre o qual se dão as trocas de experiências: sígnicas, materiais,
linguísticas etc. O fundamento dessa sociabilidade é a ética, daí a
ancestralidade ser também uma categoria de inclusão por que ela,
por definição, é receptadora. Ela é o mar primordial donde estão as
alteridades em relação (OLIVEIRA, 2012, p. 40).

Em A árvore dos antepassados (1995), por intermédio da relação com os
antepassados garante-se o equilíbrio das forças espirituais responsáveis pela
prosperidade, proteção especial da feitiçaria, saúde, procriação, produção, prestígio
social, enfim, pelo bem-estar dos indivíduos na sociedade. Por se acreditar que a
vida é regida pela relação entre dois mundos, o visível e o invisível, quaisquer
acontecimentos na vida – como dificuldades e fenômenos naturais que venham
deteriorar a produção agrícola, nascimentos e até mesmo a morte, por exemplo –
têm uma relação com o sobrenatural e estão além do entendimento humano
(AZEVEDO, 1995).
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4.3 O GRANDE BAZAR (2006): A CIDADE QUE AGREGA

Onde está meu pai? Onde está minha mãe? Foram à fonte, foram
buscar água. Onde está a fonte? Foram e não querem voltar.
(Cancioneiro Popular Angolano)

O importante não é a casa onde moramos. Mas onde, em nós, a
casa mora. (Mia Couto, 2003, p. 53)

A construção narrativa de O grande bazar, por sua vez, proporciona um olhar
mais cuidadoso sobre a cidade, em contraste ao ambiente rural do filme anterior. A
primeira cena do filme mostra justamente Maputo, em plano geral 63. Na capital do
país, os espaços em que transcorrem as ações do filme, como o mercado popular,
não constituem simples cenários, mas também se tornam personagens. O cinema,
por ter uma relação íntima com o meio urbano, desde sua invenção, permite uma
investigação mais apurada das relações entre espaço, tempo, cultura, arquitetura e
subjetividades (COSTA, 2015, p. 36). Assim, investigar a relação entre cidade e
cinema significa não apenas analisar o papel, muitas vezes não creditado, que as
cidades desempenham nos filmes, mas, sobretudo, examinar as múltiplas e
significativas interações entre eles. Segundo Maria Helena Costa (2015, p. 34),
existe uma necessidade real de se aprender sobre as diferentes maneiras através
das quais os espaços da cidade, suas particularidades, as subjetividades dos que a
habitam e suas relações são registradas, descritas, imaginadas e representadas no
espaço fílmico, dentro de um discurso histórico, ou não (COSTA, 2015, p. 35).
A trama de O grande bazar inicia-se com Paíto vendendo fiózes (uma espécie
de biscoito) na porta de sua casa, na periferia de Maputo. Paíto mora com a mãe e a
ajuda nas despesas de casa, vendendo os biscoitos. Com a chegada do estoque de
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Para Ken Dancyger (2007, p. 408), a maioria dos realizadores usa o grande plano geral ou o
plano geral para abrir a sequência. Isso fornece o contexto para a sequência e permite ao realizador
explorar os detalhes do plano.
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cigarros e a grande procura pelo produto, Paíto enxergou naquela situação uma
oportunidade de aumentar o valor do dinheiro que a mãe havia dado. Desde o
começo do filme, o garoto demonstrou habilidade para o comércio. Ele então
comprou um maço de cigarros para vender em unidades, o que conseguiu com
quase êxito se não fosse interrompido por um grupo de garotos conhecidos como
ninjas, que viviam de pequenos delitos. Um deles acaba roubando o maço de
cigarros de Paíto, sem que ele identificasse exatamente quem foi. Atordoado sem o
produto que garantiria um bom lucro, mas desconfiado de quem poderia tê-lo
roubado, Paíto, resolve seguir a grupo dos ninjas. Acompanhado de uma vizinha, ele
pega um trem em direção a um mercado popular. Entretanto, os ninjas saem do trem
no meio do caminho, por não terem pagado o bilhete de viagem. Paíto decide ficar
no mercado até recuperar o dinheiro roubado.
Naquele mercado tudo era aproveitado para venda: roupas e sapatos usados.
Lá ele conhece o vendedor de sapatos, que vende pares com sapatos de cores e
modelos diferentes. Paíto tenta executar diferentes serviços no mercado para
conseguir dinheiro, seja carregando mercadorias, cortando lenha, nesse caso com
um pouco de dificuldade por conta da falta de força suficiente, sempre observando
os adultos e tentando imitá-los, nem sempre com grande sucesso. No mercado, ele
também encontrou Xano, com quem construiria uma bonita amizade ao longo do
filme. Paíto, ao avistar Xano, começou a seguí-lo, quando percebeu, Xano começou
logo a iniciar uma conversa. Eles se deparam, então, com Mangerman, um fotógrafo
que utilizava o buraco em umas das unhas da mão para fazer o foco das fotografias.
Xano pediu para fazer uma foto, quando foi surpreendido pelo namorado da tia, que
começou a agredi-lo. Mangerman então o defendeu, responsabilizando-se em cuidar
dele. Enquanto isso, os ninjas, já no mercado, realizavam pequenos furtos das
mercadorias dos comerciantes. No final do primeiro dia da chegada ao mercado,
enquanto os feirantes recolhiam suas mercadorias, Paíto foi procurado pela vizinha
para acompanhá-lo no retorno para casa, mas ele desapareceu das vistas dela,
permanecendo no mercado junto a Xano.
Nas diversas sequências em que os garotos circulam pela capital
moçambicana, ou mais especificamente pelo mercado popular, o espectador
depara-se com uma diversidade de espaços e suas características. Em diferentes
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momentos, Paíto circulava pelo mercado em busca de serviços. Quando percebeu
que uma senhora vendia tampinhas de garrafa, ele se ofereceu para recolher
tampinhas para ela em troca de algum dinheiro. Com a aprovação da comerciante, o
garoto começou a correr pelo mercado, chegando a ser confundido com um ladrão,
mas conseguiu provar que era inocente ao mostrar que o cesto que carregava
estava vazio. Ele conseguiu muitas tampinhas em um bar onde recentemente havia
ocorrido um casamento. Ao comentar, eufórico, como o amigo Xano sobre seu êxito
comercial, Paíto foi aconselhado pelo amigo a ir em direção ao mercado central da
cidade, este frequentado por muitos estrangeiros, pois lá teria mais chances de
conseguir mais dinheiro e mais rapidamente: “Eu conheço bem este mercado. Este
mercado é de pobres. Você não há de conseguir nada neste mercado. Você vai
demorar de conseguir dinheiro aqui. Eu que conheço bem esta cidade de Maputo.
Vamos lá na baixa, onde os estrangeiros nos podem dar dinheiro” (AZEVEDO,
2006), disse Xano.
Os dois garotos partiram então para o mercado municipal de Maputo.
Chegando lá, Paíto se ofereceu para carregar mercadorias de clientes, sem muito
sucesso. Percebeu-se que esse mercado é frequentado principalmente por brancos,
indianos e estrangeiros. Quando finalmente encontrou uma senhora disposta a
aceitar seu serviço, Paíto deparou-se com um concorrente, um rapaz que já
trabalhava a mais tempo naquele lugar, realizando a mesma atividade. Xano, por
sua vez, aproveitou para ir à casa das tias e pedir dinheiro a elas. Ele acabou sendo
repreendido por uma delas, que fez ameaças de bater nele pelo fato de passar
diversos dias fora de casa sem avisá-la. Ele percebeu que uma das tias se despedia
do namorado, e assim que saiu de casa, foi atrás dele, para pedir dinheiro. O
homem sentou-se em um bar com outros amigos, foi importunado pelo garoto e
acabou cedendo ao pedido dele. No mercado, Paíto encontrou outra senhora que
aceitou seus serviços. Enquanto a acompanha nas compras, ele percebeu que o
alho era um produto muito caro. Depois de cumprido o serviço, a senhora queria
fazer o pagamento em dinheiro, mas Paíto recusou, preferindo que ele pagasse
dando uma cabeça de alho. Ele acabou oferecendo duas cabeças de alho, deixando
o garoto muito feliz. Paíto também comprou doces para vender em frente a uma
escola. Os amigos se reencontraram em frente a essa escola, quando Paíto foi

280

cercado por um grupo de estudantes que começou a importuná-lo. Xano, com mais
vivência nas ruas, defendeu o amigo. Depois disso, os dois retornaram ao mercado
popular.
Em uma manhã seguinte, Paíto procurou, com muita dificuldade, encontrar
um lugar para que pudesse vender as cabeças de alho a retalho. Depois de muita
procura – praticamente todos os espaços do mercado já estavam ocupados por
outros vendedores – finalmente ele havia conseguido um espaço em frente à
quitanda de Kadapé. Enquanto vendia a mercadoria, um dos garotos da gangue dos
ninjas percebeu que Paíto estava ganhando dinheiro. Depois de vender os alhos,
Paíto comprou uma garrafa de óleo, para vender em saquinhos. Xano, por sua vez,
voltou à casa das tias e roubou o dinheiro que estava no paletó de um dos
namorados delas. Ao retornar ao mercado, Xano ofereceu ao amigo o dinheiro
furtado, para que ele pudesse comprar a farinha da mãe e voltar para casa. Paíto,
entretanto, recusou o dinheiro oferecido, sabendo que ele era roubado. Os dois
acabaram se desentendendo por conta disso.
No outro dia, os garotos foram capturados pelos ninjas. O chefe da gangue
exigiu que Paíto desse todo o dinheiro que havia ganhado com seu trabalho. O
garoto foi defendido por Lenhador e Mangerman. Por causa disso, os ninjas
prometeram se vingar. Enquanto estava distraído, eles agarraram Mangerman e
cortaram a unha que usava para trabalhar como fotógrafo. Decepcionado, ele
trancou-se no estúdio e não quis trabalhar mais. A gangue também roubou o
machado de Lenhador. Xano foi perseguido pelos ninjas, roubaram seu dinheiro e
ainda o colocaram como castigo dentro do bagageiro de um carro velho. Á noite,
quando retornou ao mercado, Xano brigou com Paíto, acusando-o de ter sido o
responsável por tudo que tinha sofrido naquele dia. Logo depois fizeram as pazes.
Xano pediu ao amigo que permanecesse vivendo no mercado, não voltasse mais
para casa, para que juntos trabalhassem em um negócio que ele planejava. O plano
era que eles fossem à casa das tias de Xano, pegassem produtos do salão de
beleza delas e vendesse para conseguir algum dinheiro. Eles acabaram fazendo
isso, conseguindo esmaltes, escova e um secador. Contudo, já na manhã do outro
dia, enquanto banhavam na praia, as ondas do mar invadiram a areia, estragando os
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produtos roubados, que estava em cima da areia, não tendo mais condições de
serem vendidos.
Depois do fracasso da empreitada, os garotos resolveram ajudar Lenhador a
encontrar seu machado, percorrendo todo o mercado. Foi nesse momento que eles
avistaram um dos ninjas roubando mercadorias. Após ter sido delatado pelos
garotos, diversas pessoas começaram a perseguir o ladrão, que foi capturado. Ele
de fato, portava o machado de Lenhador. Os comerciantes queriam punir o ladrão,
como de costume, colocando-o entre pneus e depois incendiá-lo. Entretanto,
Kadapé defendeu-o alegando que se tratava apenas de um garoto. Ele então foi
entregue à polícia.
Para Tania Macêdo (2008, p. 126), espaços como os mercados populares,
em que se locomovem tipos bastante interessantes são comuns nas narrativas
literárias ou fílmicas africanas. Entre os personagens, as quitandeiras e as
negociantes dos mercados populares são “verdadeiros símbolos do trabalho e da
sagacidade, já que são responsáveis pelo equilíbrio da vida familiar, pela economia
doméstica, mas também pela educação dos filhos” (MACÊDO, 2008, p. 126). As
crianças também são personagens corriqueiros nessas narrativas, já que muitas
delas são levadas pelas mães. Segundo a autora, as crianças representam os
exemplos mais significativos das transformações pelas quais passaram e ainda
passam os países do continente, suas literaturas e filmes. Seja atormentando os
adultos em suas brincadeiras, ouvindo as histórias dos mais velhos, realizando
pequenos serviços em casa ou na rua, ou já integrados no mercado de trabalho,
assim como aquelas em condição de rua, desligadas de suas famílias, os
personagens infantis vão aprendendo lições de vida no ambiente urbano, muitas
vezes marcado por privações e discriminações (MACÊDO, 2008, p. 126), como no
caso de Paíto e Xano. Outras crianças que aparecem no filme são os chamados
“ninjas” (espécie de desordeiros), responsáveis pelo roubo do dinheiro de Paíto. Os
dois garotos eram frequentemente perseguidos pelos “ninjas”. O chefe da gangue,
inclusive, chegou a ameaçar Paíto e Xano, durante toda a permanência dos dois no
mercado, caso eles não trouxessem dinheiro. Somente seriam liberados depois
disso.

282

No final do filme, reunidos novamente no mercado, Paíto planejou um novo
negócio, dessa vez, honesto, e ofereceu sociedade ao amigo. A ideia era, com um
frasco de esmalte que sobrou do furto, montar um salão de beleza no mercado,
chamado “Rainha do Mercado”. A notícia imediatamente foi anunciada, com grande
procura. Paíto realizava os serviços de manicuro e pedicuro. Depois de prosperar
com o negócio do salão, de recuperar a unha de Mangerman (ele comprou uma
unha postiça de uma das clientes de seu salão) e da inauguração da “Sapataria
Kadapé”, Paíto finalmente comprou um fardo de farinha e retornou para casa. Antes,
despediu-se do amigo Xano, que lhe entregou um presente que só poderia ser
aberto quando Paíto chegasse a sua casa. No trem, Paíto abriu a caixa e viu que
nela continha diversos esmaltes, de diferentes cores. Ao chegar a casa, foi recebido
com alegria pelos irmãos, mas acabou levando uma grande surra da mãe. No dia
seguinte, ele inaugurou seu novo salão de beleza, em frente de casa, o “Fruto do
meu suor”.
O mercado popular, na trama, também funciona como um espaço social da
infância, no contexto moçambicano. Ao longo da narrativa, os personagens Paíto e
Xano estabelecem novos laços socioafetivos justamente neste local, seja entre eles,
seja com outros personagens adultos, que circulam, trabalham ou até moram no
mercado, como o fotógrafo Magerman, o lenhador, ou Kadapé, o vendedor de
sapatos. Os garotos recebem conselhos e encontram nesses homens segurança e
atenção, ao mesmo tempo em que aprendem lições de vida durante a permanência
no mercado. Nesse sentido, os dois meninos se aproximam, por aparentemente
terem experienciado a orfandade, completa ou parcial. No filme, o pai de Paíto não é
mencionado na história. O garoto era criado apenas pela mãe. Pelo contexto
histórico do país apresentado, pode-se deduzir que o pai morreu na guerra ou
migrou para outra região, abandonando a família. No caso de Xano, nem o pai nem
a mãe são mencionados. O garoto era criado pelas tias, mas sem qualquer tipo de
afeto ou cuidado, pelo contrário, sofria até agressões, o que o levava
constantemente às ruas.
O filme também explora o processo de migração interna, do campo para as
grandes cidades, através de Lenhador e Kadapé, e da migração externa, através de
Mangerman. À noite, em volta da fogueira, ao som da sua gaita, Lenhador e Kadapé
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contaram aos garotos os motivos que os levaram a viver no mercado. É justamente
nesse momento, que eles revelam suas experiências enquanto migrantes: “A minha
casa é aqui mesmo. Onde eu vivia perdi a casa porque tive que fugir da guerra”
(AZEVEDO, 2006), relata Kadapé. “Já tive casa, já tive mulher, tive filhos também.
Quando chegou a guerra, levou tudo. Enquanto eu cortava lenha e fazia carvão, a
minha vida estava a arder. Quando regressei, apanhei tudo queimado. Nem pato,
nem galinha, nem mulher, nem meus dois filhos pequeninos. Já não tinha nada. Só
fiquei com este machado. Escrevi aqui dois corações. O nome da minha mulher,
Maria, e o nome dos meus dois filhos” (AZEVEDO, 2006), disse Lenhador. Xano e
Paíto também expõem suas razões, naquela ocasião, para estarem ali. Os dois
homens, então, acolhem os garotos, oferecendo comida e cama improvisada para
dormirem: “Para criança a gente não nega comida” (AZEVEDO, 2006), disse
Lenhador.
Analisando o contexto histórico de urbanização em Moçambique, desde as
primeiras décadas do século XX, observou-se que, apesar das medidas do governo
para a restrição dos nativos ao acesso às cidades, ainda no período colonial, como o
controle rígido, a discriminação e o envio forçado ao xibalo64, a população urbana no
geral e em particular africana, sobretudo “indígena”, não cessou de aumentar nas
áreas urbanas das grandes cidades moçambicanas (QUEMBO, 2017, p. 32). Em
1930, por exemplo, havia 23.090 “indígenas” e 9.001 não “indígenas” em Lourenço
Marques. Em 1940, os números eram de 28.568 e 16.170 respectivamente. Em
1950, passou para 45.070 “indígenas” e 24.791 não “indígenas”. Para se deslocar na
cidade (reservada aos brancos, mestiços e “assimilados”) durante essa época, os
“indígenas” eram obrigados a carregar consigo a “caderneta indígena”, entretanto, o
acesso às certas zonas urbanas, lhes era interdito à noite. Mesmo assim, este
sistema não impediu o “afluxo de excluídos” (QUEMBO, 2017, p. 32). De acordo com
Carlos Quembo (2017), “a natureza da organização do mercado de trabalho e a

64
O xibalo era um regime de trabalho forçado temporário instituído pela administração
colonial portuguesa para garantir mão de obra barata para a exploração agrícola, construção de
infraestruturas, etc. (CABAÇO, 2009).
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existência de proprietários prontos a empregar uma mão de obra ‘indígena’, mas
altamente qualificada, pelo seu baixo custo”, explicam parcialmente essa situação.
Além disso, “a resistência da população indígena rural e o desejo de abandonar o
campo ou de habitar no espaço urbano e na cidade” (QUEMBO, 2017, p. 33) são
também vistos como razões do crescimento contínuo do número de africanos não
“assimilados” nas cidades, apesar das restrições do colonialismo português.
Outras razões apontadas são a intensificação da exploração das colônias
africanas durante a Segunda Guerra Mundial e o regresso quase forçado dos
trabalhadores migrantes na África do Sul, após o fim de cada período do contrato:

Os “indígenas” que habitavam no meio rural, para além da produção
para o seu próprio consumo, deviam também produzir,
obrigatoriamente e intensivamente, o algodão e o arroz para o
interesse da economia colonial portuguesa, que as considerava
culturas de rendimento. E ainda deviam pagar o imposto de palhota.
Tudo isto contribuía para a fuga dos “indígenas” para as cidades e
para outros países vizinhos, tais como a África do Sul e a então
Rodésia do Sul (QUEMBO, 2017, p. 34).

Em relação aos trabalhadores que regressavam da África do Sul, em vez de
regressarem às zonas de origem, que eram majoritariamente a província de Gaza e
Inhambane, uma parte significativa ficava em Lourenço Marques, principalmente no
período entre dois contratos (QUEMBO, 2017, p. 34).
A ocupação das habitações do espaço urbano pela população “indígena”, que
já vinha acontecendo durante o período colonial, ganhou uma nova dinâmica nos
primeiros anos de emancipação do país, após abandono da maioria dos colonos
portugueses e nacionalização pelo Estado, e se intensificou durante o conflito
armado entre o Partido Frelimo e a RENAMO. No momento da independência, a
cidade de Maputo possuía 505 mil habitantes. O primeiro recenseamento depois da
independência, feito em 1980, indica que os números passaram para 739.077
(QUEMBO, 2017, p. 36). Um ano e meio depois do recenseamento de 1980, um
novo aumento foi registrado de um pouco mais de 100 mil habitantes na capital
passando para 850 mil habitantes. Este crescimento está relacionado a alguns
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fatores: a guerra interna, no final da década de 1970, que resultou no deslocamento
de famílias no sentido campo-cidade, as calamidades naturais, a redução da
quantidade da mão de obra migratória vinda de Moçambique para a África do Sul e a
política das nacionalizações introduzida pelo governo da Frelimo logo após a
independência (QUEMBO, 2017, p. 34). No primeiro caso, os deslocados
acreditavam que a cidade oferecia melhores condições de subsistência e de
segurança, embora muitos dos camponeses resistissem para não abandonar as
suas terras e, sobretudo, plantações e gado. Para além da guerra, o país também foi
afetado pelas calamidades naturais, secas no sul e centro do país, e cheias no
norte, que afetaram cerca de quatro milhões de habitantes e prejudicou a produção
agrícola, que era, e ainda é hoje, a base econômica da maioria da população
moçambicana, com ênfase para a população rural. Em relação ao terceiro caso,
como já foi dito, em vez de se instalarem nas zonas de origem, a maior parte dos
trabalhadores migrantes fixou-se na cidade de Maputo, diante da proximidade com o
outro país, na esperança de regressar à África do Sul novamente. No quarto caso,
os prédios que durante o período colonial estavam restritos aos colonos, foram
nacionalizados e a sua ocupação, pelos moçambicanos, foi estimulada (QUEMBO,
2017, p. 37-38).
Entretanto, para reverter este demasiado crescimento populacional nas
grandes cidades, após a independência, o governo de Samora Machel também
implantou um conjunto de ações em 1983, para expulsar coercivamente os
desempregados desses lugares, e enviá-los para remotas zonas rurais, onde – pelos
menos teoricamente – cultivariam (QUEMBO, 2017, p. 79). A chamada “Operação
Produção”, além de inverter o massivo êxodo rural, era uma alternativa também para
eliminar a presença excessiva de “improdutivos urbanos”, que eram politicamente
percebidos como causadores da criminalidade, da prostituição e da vadiagem nas
cidades em geral, e em particular nas principais cidades do país (com maior
destaque para a cidade de Maputo), dando continuidade à “Operação Limpeza”
desencadeada anteriormente, a partir de 1975. Na lógica do discurso da época, o
programa visava fazer produzir nas zonas rurais todos aqueles que habitavam nas
cidades, que consumiam e que ainda não produziam e que assim, eram potenciais
criminosos ou prostitutas ou ainda potenciais desocupados (QUEMBO, 2017, p. 79).
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A Operação Produção foi dividida em duas fases principais: a primeira,
voluntária, e a segunda, coerciva. Na primeira, todos aqueles que habitavam nas
cidades e se encontravam e se reconhecessem em situação irregular (“improdutivos
urbanos”) deviam se apresentar às autoridades do bairro, nos Postos de Verificação
(PVs) para, confirmada a condição de “improdutivo”, serem evacuados para
desenvolver atividades produtivas nas zonas rurais, com destaque para Niassa e
Cabo Delgado. Durante a segunda fase, todos os “improdutivos urbanos” que não se
apresentaram, voluntariamente na primeira fase e outros, deviam ser detidos e
evacuados, com ou sem o seu consentimento, para os locais supracitados ou outros
locais de conveniência do Estado (QUEMBO, 2017, p. 14). O programa foi
formalmente liquidado em 1988, quando os evacuados receberam autorização para
voltar às cidades. A operação, além de não ter conseguido atingir os seus objetivos
fundamentais quer de uma redução de problemas urbanos quer um aumento da
produção de alimentos nas zonas rurais, englobou vários abusos de direito
humanos, semelhantes aos ocorridos na “Operação Limpeza”. Reportagens dos
jornais nacionais frequentemente relacionavam ao programa, casos de estupro e de
várias formas de corrupção (QUEMBO, 2017, p. 11).
Outro relato de experiência de migração presente no filme O grande bazar
(2006), dessa vez, de migração externa, partiu de Mangerman, após ter sido
questionado pelos garotos sobre como foi o período em que viveu na Alemanha. Ele
representava um dos onze mil moçambicanos que viveram uma década na
República Democrática Alemã (RDA). Criada em 1949, Alemanha Oriental ou
Socialista durou até 1990, quando ocorreu a reunificação da Alemanha (com a
integração da República Federal da Alemanha – RFA). A iniciativa de enviar
moçambicanos para a RDA foi do próprio Samora Machel, para que eles
aprendessem uma profissão e ajudassem, depois, a transformar Moçambique em
uma República popular marxista. Os chamados “madgermanes” trabalharam como
chaveiros, mecânicos, açougueiros, entre outras funções. Licínio Azevedo, inclusive,
no filme Adeus RDA (1991), documentou o traumático processo de retorno a
Moçambique de um grupo desses imigrantes, como mencionado anteriormente.
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4.4 MOTIVAÇÕES, IMPACTOS E (RES)SIGNIFICAÇÕES SOCIOCULTURAIS DE
EXPERIÊNCIAS MIGRATÓRIAS E DIASPÓRICAS EM MOÇAMBIQUE NO PÓSINDEPENDÊNCIA: ANÁLISE COMPARATIVA DOS FILMES EM QUESTÃO

O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a
estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos,
para nos fazerem parentes do futuro. (Mia Couto, 2007)

Sobre a minha pele de cágado afloram veios ancestrais, lâminas
vívidas cortantes. Um dia escorri da ladeira. Paralelepípedos negroazeviche faiscaram do chão: só aí entendi vida, pedreiras, levantes e
o ‘morrer para germinar’ (Ari Sacramento, 2015, p. 55).

No contexto moçambicano, os fluxos migratórios internos bem como as trocas
culturais estabelecidas entre diferentes povos já estabelecidas em períodos
anteriores à colonização europeia, conformaram substancialmente a diversidade das
expressões culturais que se desenvolveram em Moçambique e a partir dela
(QUEIROZ, 2007, p. 33). A presença portuguesa na região, que representou, por
sua vez, o processo de ocupação do território colonizado, de acordo com José Luís
Cabaço (2009, p. 27), deu-se de forma muito lenta, principalmente em ilhas ou
penínsulas que “ofereciam melhores facilidades para o acesso de embarcações,
entre outros”. Iniciativas individuais de penetração do território também ocorreram,
através dos missionários religiosos e aventureiros europeus e indianos. Houve
também raros casos de grandes expedições bélicas para o interior, como a
comandada por Francisco Barreto, envolvendo cerca de seiscentos soldados
portugueses, mas nenhuma delas com propósito de ocupação (CABAÇO, 2009, p.
27). Na passagem do século XVIII para o XIX, o tráfico de escravizados intensificou
a procura nas costas de Moçambique. Depois da primeira metade do século XIX,
período em que o tráfico atingiu seu auge no território, a atividade foi perdendo
progressivamente importância, mas continuou até o início do século XX na região
costeira, “por conta da ambiguidade legislativa do tratado luso-britânico de 1840”
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(CABAÇO, 2009, p. 50-52). Da área geográfica a que hoje se chama Moçambique,
os portugueses, até a primeira década do século XIX, ocuparam efetivamente
apenas uma parte do território, “negociando, convivendo ou confrontando-se com
soberanos locais, do interior, com os reinos costeiros afro-árabe-suaíli da zona a
norte do delta do Zambeze” (CABAÇO, 2009, p. 54).
O início da ocupação efetiva do território deu-se através da iniciativa do
político e jornalista Antônio Eanes, nomeado Comissário Régio em Moçambique. Ele
realizou uma “vasta atividade legislativa sobre a organização do exército colonial e
da administração civil, impostos, regulamento do trabalho, organização da
agricultura etc.” (CABAÇO, 2009). Entretanto, essa ocupação encontrou alguns
problemas, como a falta de interesse de determinados grupos sociais, diante da
imagem que se tinha do continente africano, como espaço do degredo, território com
imensa e hostil floresta infestada por animais ferozes, habitada por homens
selvagens e aventureiros sem escrúpulos, marcada pelo mistério, pela presença da
morte e por doenças desconhecidas e fatais. O trabalhador português preferia
emigrar para o continente americano, em especial, para o Brasil (CABAÇO, 2009).
Diante desse quadro, percebeu-se a necessidade de criação de estímulos capazes
de motivar a emigração de pessoas “qualificadas”, como camponeses com
experiência, artesãos, operários, entre outros, em oposição às que estavam se
dirigindo ao país (homens sem profissão, missionários corruptos, aventureiros sem
escrúpulos, mendigos e dissolutos). Acreditava-se que só com a consolidada
presença de colonos se poderia “criar uma base econômica que respondesse às
necessidades da burguesia mercantil da metrópole” (CABAÇO, 2009, p. 59).
Analisando o processo de colonização portuguesa em Moçambique, mesmo
não tendo sido seu objetivo, ela consequentemente resultou na abrupta
interpenetração e coexistência de culturas estrangeiras e dissimiles, que geraram
diferentes processos de mesclagem que, posteriormente, passariam a ser chamados
de

diferentes

maneiras,

como

aculturação,

transculturação,

hibridismo,

heterogeneidade cultural, entre outros. O processo de colonização e escravização
de

povos de

Moçambique desencadearam a

justaposição

conflituosa de

conquistadores e conquistados, opressores e oprimidos, cujas diferenciações
culturais tanto desembocariam em ajustes ou negociações quanto na sujeição do
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outro ao mesmo. Paradoxalmente, em termos globais, constituíram uma força
coesiva que consequentemente aproximaram diferentes sociedades nos continentes
africano, americano e europeu, assim como criaram condições propícias à
emergência de novos grupos sociais, culturais ou políticos, paralelamente, ou em
substituição de outros mais antigos, diante do estabelecimento de diferentes
estágios dinâmicos de interação.
Nesse período, outros fatores também tiveram influência decisiva na
transformação que vai ocorrer no território na segunda metade do século XIX,
possibilitando

outros fluxos migratórios

dentro ou

em

torno

do

território

moçambicano: a revolução mineira e o início da industrialização na vizinha África do
Sul. Com a descoberta de diamantes na África do Sul, por volta de 1870, e o
desenvolvimento da indústria mineira, que transformou o país, criou-se, de imediato,
uma demanda de mão de obra de centenas de milhares de trabalhadores, muito
vindos de Moçambique, causando grande impacto regional (CABAÇO, 2009, p. 60):

Muito jovens emigraram para o país, em contratos de recrutamento
ou simplesmente por iniciativa própria. Os contratados, porém, eram
forçados a regressar após o período de trabalho e faziam-no
trazendo quantidades incomuns de bens utilitários (também de bens
não tão utilitários, mas que lhes traziam prestígio em seu local de
origem), poupanças acima do que poderiam ter conseguido em
Moçambique e conhecimentos técnicos que os tornavam, por vezes,
prestigiados entre suas gentes (CABAÇO, 2009, p. 147).

Para o sociólogo Bas´Ilele Malomalo (2017), diferentes fatores também
propiciaram e ainda propiciam tensões, conflitos, pobreza, guerras, etc., no
continente

africano,

consequentemente

ocasionando

migrações

internas

e

internacionais: no século XX, por exemplo, as lutas de libertação e o processo de
descolonização. Na história de Moçambique, o próprio desintegrar do lugar de
origem foi fundamental para a conscientização dos africanos que, tomados por um
nacionalismo, desenvolveram os movimentos de libertação. Comandados por
intelectuais, como Eduardo Mondlane, que se encontravam fora do seu país natal, a
revolução se fez imprescindível, ao persuadir toda diversidade étnica e linguística a
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lutar por uma causa comum, nacional. A guerra de libertação moçambicana, iniciada
em 1964, foi, do mesmo modo, extremamente significativa para a expansão de
fluxos populacionais internos e externos. O posterior avanço das guerrilhas
moçambicanas obrigou Portugal a enviar para a colônia africana, dezenas de
milhares de soldados, sargentos e oficiais que chegavam a Moçambique em
comissão de serviço. As tropas expedicionárias realizavam essas comissões por
dois anos, regressando à metrópole após isso (CABAÇO, 2009, p. 267). Por outro
lado, a preocupação com as conquistas e reocupação de parte do território pelos
moçambicanos estimulou a saída em massa do país dos colonos brancos: em 1971,
esse número excedeu em cerca de seis mil o total de colonos entrados; o deficit
cresceu em 1972 para cerca de 12.500 e, em 1973, ano anterior à queda do regime
em Portugal, para a impressionante cifra de 22 mil (CABAÇO, 2009, p. 272). A
implantação do novo governo moçambicano, após a independência, e as
campanhas antirracismo também forçou a saída de numerosos membros da
população branca e de um pequeno número de negros e mulatos assimilados do
país (KHAN, 2009, p. 101). Muitas dessas pessoas ocupavam cargos importantes
para o funcionamento de estruturas do país, como a saúde, a educação e a justiça,
o que consequentemente também obrigou várias famílias moçambicanas a
migrarem, desenraizando-se de sua terra natal (KHAN, 2009, p. 101).
O fim do século XX e início do século XXI, marcado pelo dinamismo da
sociedade civil africana impulsionadora de processos de redemocratização em
vários países, que viviam no jugo dos regimes autoritários ou ditatoriais, entretanto,
não conseguiram assegurar um clima de sustentabilidade de democracia. Muitos
regimes que se declararam democráticos, nesse período, cederam ao jogo dos
regimes autoritários, enterrando, assim, os ensaios democráticos (MALOMALO,
2017, p. 27). Em Moçambique, a partir de 1975, além das Operações “Limpeza” e
“Produção”, concebidas para inibir o crescimento massivo de pessoas “impróprias”
ou “improdutivas” nas grandes cidades, e que ocasionaram variados deslocamentos
de

pessoas,

as

estratégias

de

desestabilização

regional

desencadeada,

principalmente, pelos regimes segregacionistas da África do Sul e da Rodésia (atual
Zimbábue), e que, posteriormente, assumiram uma dimensão interna crescente,
resultaram em uma segunda guerra moçambicana, decorrida entre 1977 e 1992,
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que, consequentemente, estimularam fluxos populacionais de várias ordens. Eles
ocorreram, em especial, dentro da própria África Austral, centralizando-se na África
do Sul, Malauí e Tanzânia (MACHADO; SILVA, 2014, p. 345), mas se deu também
em direção a Portugal. Em um levantamento feito pelo pesquisador Fernando
Machado (1999) sobre a distribuição de estrangeiros na capital portuguesa, Lisboa,
observou-se que, entre 1986 e 1996, a porcentagem ficou na média de 84% de
africanos oriundos dos países de língua oficial portuguesa. A região de Lisboa e
Vale do Tejo serviu de plataforma a partir da qual se deslocaram, por períodos mais
ou menos longos, contingentes variáveis de trabalhadores em direção ao Algarve,
mas também para o Norte e o Centro. Esses trabalhadores movimentaram-se de
acordo com a localização das obras das empresas e subempreiteiras a que estavam
ligados e, findo o trabalho, regressaram geralmente aos pontos de partida
(MACHADO, 1999, p. 53). Por outro lado, houve uma presença diretamente
proporcional ao nível de desenvolvimento das várias zonas do país: quanto mais
desenvolvidas mais imigrantes, quanto menos desenvolvidas menos imigrantes. Por
isso, a quase totalidade dos estrangeiros encontra-se na faixa litoral, enquanto no
interior o seu número é reduzidíssimo (MACHADO, 1999, p. 57). O período
investigado

leva

a

deduzir

também

que

uma

presença

significativa

de

moçambicanos migrantes em Portugal deu-se exatamente em decorrência de o país
africano estar em guerra.
Os impactos de experiências migratórias e diaspóricas de/em Moçambique
nos filmes de Licínio Azevedo selecionados, por sua vez, deram-se de diferentes
formas, seja na constituição de redes de migração de longa duração, em estratos
sociais e interesses econômicos variados, seja na criação de conexões familiares,
políticas e econômicas entre as pessoas e os lugares envolvidos. Em Virgem
Margarida (2012), diversas mulheres, oriundas de diferentes localidades do país, e
com tantas diferenças socioculturais, tiveram que forçosamente interagir umas com
as outras, por não saberem que destino estava sendo traçado para elas, nem faziam
ideia de para onde estavam sendo levadas, quando estavam dentro dos quatro
ônibus que atravessaram o país em direção ao norte, já bem distantes da capital.
Aos poucos, elas tiveram que amenizar os conflitos das diferenças diante de um
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desejo comum: a liberdade. Isso reforça a ideia apresentada por Henrique Freitas
(2016) de que a diáspora

abala a perspectiva essencializante de unanimidade racial e de
tratamento dos negros como se fossem exatamente idênticos,
questionando os modelos de classificação que foram usados para os
africanos e os afrodescendentes durante a colonização e após este
período, já que ela afeta uma ideia de origem e de identidade únicas,
compreendendo o homem e a mulher negros como seres complexos,
constituídos de múltiplas raízes, de matrizes diversas e fragmentadas
(FREITAS, 2016).

Neste sentido, a experiência de pertencer a uma comunidade, mergulhada em
suas tradições, seus rituais e seus modos de discurso característicos, de
singularidade nacional é problematizada. Este sentimento, segundo Andrew Higson
(2006, p. 16), não é, naturalmente, dependente de viver realmente dentro do espaço
geopolítico da nação, como confirma a experiência do emigrante. Assim, algumas
comunidades diásporicas, desenraizadas do espaço geopolítico específico da nação
ou da pátria, ainda compartilham um senso comum de pertença, apesar – ou mesmo
por causa – de sua dispersão. Por um lado, a comunidade, por outro, a diáspora.
Por um lado, as nações modernas existem principalmente como comunidades
imaginadas, por outro, essas comunidades realmente consistem em grupos de
pessoas altamente fragmentadas e amplamente dispersas com tantas diferenças
quanto semelhanças e com pouco no sentido de contato físico real entre si. Se for
esse o caso, segue-se que todas as nações são, de certa forma, diaspóricas. Elas
são, portanto, “forjadas na tensão entre unidade e desunião, entre o lar e o semabrigo” (HIGSON, 2006, p. 16).
Uma das consequências graves de operações realizadas em Moçambique no
pós-independência, como a “Limpeza”, explorada no filme Virgem Margarida, foi a
fragmentação ou destruição do tecido social, com a separação de casais, ou de pais
e mães deslocados ou privados dos seus filhos (QUEMBO, 2017, p. 79), como
aconteceu com, principalmente, as personagens Margarida, que perdeu o contato
com a família e com o noivo, e Suzana, que ficou longe dos dois filhos no período no
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qual estava encarcerada do centro de reeducação. Inclusive, no final da trama, os
filhos dela ficaram órfãos com a morte da mãe, em uma tentativa malsucedida de
fuga do centro de reeducação (foi devorada por um leão).
As migrações que se deram principalmente após a independência
intensificaram o contato e o confronto entre diferentes mundos, já que trouxeram
com a liberdade a circulação de pessoas e dos seus valores (ROSÁRIO, 2012, p.
147). Essa circulação de bens, pessoas e valores também provocou uma
transposição de práticas que vêm suscitando um verdadeiro debate, não verbal, mas
de comportamentos entre os diversos usos e costumes culturais dos povos de
Moçambique, que pouco a pouco vão tentando reconstituir o moçambicano em o
espaço territorial (ROSÁRIO, 2012, p. 148-149). No filme A árvore dos antepassados
(1995), a guerra foi a principal responsável pela separação familiar da família de
Alexandre. Entretanto, foi também na experiência do desprendimento, no estar longe
de suas casas, que os personagens despertaram para “a busca e a valorização de
suas raízes”. É na diáspora como desterrados que eles “vão reinventar sua
identidade em um discurso que traz as marcas de seu entre lugar cultural” (REIS,
2011, p. 80). Assim, os deslocamentos foram importantes na definição das
singularidades dos grupos em movimento, como no caso da família Ferrão no filme.
Valores intrincados como o nascimento, o casamento, a vida e a morte, bem como
“as relações entre o espaço público e o espaço familiar entre gerações, como o
trabalho, a solidariedade, a diplomacia e a soberania são elementos culturais
fundamentais que, identificados, podem determinar os contornos da sociedade
moçambicana” (ROSÁRIO, 2012, p. 146).
Frederico Lucena de Menezes (2007, p. 120) também lembra que há na
diáspora uma constante psicológica a ser lembrada: a perda. A diáspora, muitas
vezes, começa com “trauma, ruptura e coerção, e envolve a dispersão de laços de
alta qualidade fora de sua terra natal” (NACIFY, 2006, p. 114). Perde-se a referência
territorial, os valores culturais e as pessoas conhecidas, perde-se também a
identidade, por um lado, para ser ressignificada, por outro. Em A árvore dos
antepassados, por exemplo, Maria, ao retornar à terra natal, sofre quando descobre
que havia perdido a mãe e a avó. Em O grande bazar (2006), Lenhador e Kadapé
também sofrem com a distância dos familiares. Entretanto, há também momentos de
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alegria, como na cena do reencontro de Alexandre com os familiares que
permaneceram no país, um dos pontos marcantes do filme. Maria pôde reencontrar
seu tio Alfredo, mostrar aos filhos sobreviventes a terra onde nasceu e cresceu, e
fazer planos de construir uma nova casa no local. Em seguida, o filme mostra
exatamente esse processo de readaptação dos retornados: o preparo da terra para
a plantação e a construção das novas casas, e se encerra novamente com o ritual
de celebração dos antepassados, na cena em que Maria derrama uma bebida sob a
árvore em que foi enterrada seus familiares (AZEVEDO, 2006).
Além disso, “na imaginação da diáspora, um investimento psicológico na
mobilidade é geralmente contrabalançado pela construção emocional de uma pátria,
que fornece uma narrativa fundamental de partida e uma promessa de retorno de
validação” (EZRA; ROWDEN, 2006, p. 8), como aconteceu com Alexandre e sua
família em A árvore dos antepassados, entre Malauí e Moçambique, e com
Magerman, em O grande bazar, entre Alemanha e Moçambique:

Em muitos filmes, que podem ser considerados a partir de uma
perspectiva transnacional, a identificação com uma ‘pátria’ é vivida e
representada como uma crise. No entanto, ao invés de ser algo que
é simplesmente transcendido ou descartado à medida que a
narrativa se desenrola, a identidade nacional muitas vezes se torna
um espaço reservado para locais idealizados de memória cultural e a
segurança social imaginada. Nestes filmes, a nostalgia da pátria-mãe
oferece um refúgio tênue, que é constantemente desafiado pelas
restrições e atrações da vida no país adotado, muitas vezes sentiuse mais agudamente pela segunda geração (EZRA; ROWDEN, 2006,
p. 8).

Ou seja, os fluxos migratórios também podem formar “grupos étnicos em
lugares distantes de sua origem”, portanto, estes grupos não “precisam estar
contidos dentro dos mesmos limites geográficos para influenciar culturalmente na
nova região ou estado” (MENEZES, 2007, p. 118). No caso de O grande bazar, o
contato e interação que Mangerman teve com pessoas de diferentes culturas, o fez
adquirir novas noções sobre o outro. Em uma das conversas que teve com Paíto e
Xano, ele explicou, por exemplo, que na Alemanha as crianças não podiam andar
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sozinhas depois das cinco horas da tarde, nem podiam subir em um trem sem
estarem acompanhadas por um adulto. Isso também pode resultar em conflitos, ao
acentuar estereótipos. Mangerman também contou aos garotos sobre um amigo
alemão e as impressões que o rapaz tinha sobre o continente africano. O alemão
acreditava que os africanos comiam abacaxi com casca, por isso tinham a boca
sempre ferida. Mangerman, por sua vez, advertiu o rapaz, alegando que os africanos
não faziam aquilo. Essa cena alerta para os discursos e referências ocidentais que,
consequentemente, compuseram imaginários que acabaram engessando as
representações da África em determinados parâmetros, limitando-a, por exemplo, a
uma unidade cultural e histórica, apagando-se sua multiplicidade social, política,
econômica e cultural, e associando os africanos à “selvageria”.
Em contexto de diáspora, esses grupos também “tendem a se aglutinar por
questões de defesa e proteção, seja física ou psíquica, o que inclui a cultural. Isso
se dá visivelmente através dos rituais de celebração, das manifestações culturais e
artísticas” (MENEZES, 2007, p. 118), como pode ser observado no filme A árvore
dos antepassados. Os impactos apresentados, em termos culturais, inclusive,
podem ser equacionados pelo prisma da “interculturalidade”, isto é, aquela que
sempre determina “uma fronteira e uma tensão do ‘entre’ duas ou mais culturas, ou,
em termos cinematográficos, ‘entre’ planos” (MOURA, 2010, p. 49). Essas culturas
não são amalgamadas ou juntadas

em um discurso uniforme e homogêneo, como poderíamos
caracterizar o hibridismo e o multiculturalismo. Em um discurso
heterogêneo e único no seu gênero, interculturalidade é colocar em
relação duas ou várias culturas e identidades. Ela pode ser também
aquela que não compartilha. Isto é, um processo que marca uma
tensão dos diferentes, o que pode ser mesmo da ordem do
intransponível e gerar a incompreensão (MOURA, 2010, p. 49).

Para Eduardo Felisberto Buanaissa (2016), a interculturalidade, no interior
dos países africanos valoriza “a reunião dos diferentes povos em uma incessante
participação na luta pela emancipação, instituindo uma corrente dupla que ligasse as
partes ao todo, ao mesmo tempo em que as afirmasse como partes”. Isso também
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favorece o respeito pelas diferenças e permite aproveitar as características
diferentes das suas componentes (BUANAISSA, 2016, p. 354).
Muitos artistas e intelectuais, de fato, têm transformado vivências de
deslocamento em importantes formas de renovação do pensamento e reflexão sobre
as sociedades contemporâneas. Para Henrique Freitas (2016), a condição
diaspórica “é capaz de conferir criatividade e de gerar satisfação, oferecendo as
bases para se transgredir o poder e o saber que tentaram ou que ainda tentam
colonizar os afrodescendentes espalhados pelo mundo”. Novos pontos de vista e
novas impressões passam a ser criados com os movimentos entre fronteiras, assim
como novas geografias e linguagens integram-se a um conjunto de culturas e
antigas nações. Hudson Moura (2010, p. 49) acredita que traduzir em imagens a
experiência de viver entre duas ou mais culturas e sociedades diferentes, no cinema,
consequentemente exige a concepção de novas formas de pensar e de
conhecimento, o que o cinema convencional, já não consegue corresponder
satisfatoriamente:

A interculturalidade no cinema pressupõe uma emergência de formas
e de discursos, o que torna difícil de ser classificado. Sua prática
desvenda sua característica única, tanto do ponto de vista técnico
quanto do tema tratado. O intercultural não é um dado fixo que pede
uma análise, mas um processo, uma comunicação, uma correlação:
a análise ela mesma (MOURA, 2010, p. 49).

Nesse sentido, Manuela Ribeiro Sanches (2012) ressalta que não só as
pessoas transitam, como as ideias e as teorias também. Elas podem ou não viajar,
ser domesticadas ou não. Quando viajam, elas são recebidas segundo expectativas
distintas, passados distintos, contextos distintos que, assim, determinam novas
perguntas e debates, portanto, podem ser transformadas, como tem sucedido em
muitos lugares, a exemplo da recepção dos Estudos da subalternidade entre os
teóricos da América Latina, ou da redescoberta das teorias da negritude entre
acadêmicos e alguns cineastas da África (SANCHES, 2012, p. 31). Segundo a
autora, as terias itinerantes não estão interessadas em “encontrar precursores, ‘pais
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fundadores’, nem tão pouco em proceder a processos hereditários ou a uma busca
de origens, mas antes em construir uma genealogia baseada em afinidades eletivas,
‘afiliações’. Ou seja, trata-se de um regresso seletivo e a um futuro passado, a partir
do qual é possível dar sentido renovado às expectativas pessoais, com base em
experiências distintas, também elas marcadas por lugares muito diferentes, apesar
de todas as tendências homogeneizadoras da globalização (SANCHES, 2012, p.
24). Além disso, nessa diversidade de lugares de enunciação e de produção do
saber “fiam-se as linhas que vão tecer uma teia intelectual que se quer em constante
processo de reelaboração e se articula a partir de provocações, inquietações e
dilemas, abdicando de assertivas categóricas e conclusões fechadas”. Há
constantes deslizamentos, contaminações, entrecuzamentos, migrações entre os
textos e, portanto, entre as várias atuações que se configuram e podem ser
depreendidas dessas produções textuais e/ou imagéticas (HOISEL, 2008, p. 144).
As migrações interessam “enquanto estratégias de construção de um projeto ético e
estético de um intelectual periférico, enquanto linhas de fuga de um saber nômade e
múltiplo, que mobiliza incessantes processos de problematização do poder”
(HOISEL, 2008, p. 153-154).
A mudança de ponto de vista, já não tão habituado aos clichês e às imagens
convencionais eurocêntricas do Outro, do estrangeiro, da cultura e das novas
práticas sociais dos imigrantes, tem exigido também, por consequência, essa
revisão da prática. O cinema se torna, então, uma ferramenta portadora de
significação para diferentes comunidades e um meio privilegiado de comunicação e
experimentação artística. É, sobretudo, através de um olhar integrador, de
transferência, de adaptação e de aceitação do Outro que os cineastas mostram que
fazem parte da sociedade e que devem reivindicar seus lugares:

Cada vez mais, a interculturalidade no cinema pressupõe uma certa
inovação do discurso cinematográfico. Na busca de novos caminhos
para uma nova identificação e interação do espectador com a
imagem que vê na tela, muitos diretores optam pela interação do
cinema com outras mídias e discursos. Eles inovam no tratamento
narrativo e conceitual da imagem e acabam renovando a prática
cinematográfica. (…) As imagens adquirem um sentido todo especial

298

na montagem, na superposição de planos e nos movimentos de
câmera, justamente na passagem entre uma imagem e outra
(MOURA, 2010, p. 51).

Diante desse contexto, há também um número relevante de artistas que tem
explorado temas como migração e interculturalidade, por meio de filmes, exposições
de arte e obras literárias, assim como teóricos e estudiosos vem consagrando seus
estudos nesses campos, em decorrência do marcante processo de deslocamentos
humanos que caracterizou o século XX, estendendo-se ao XXI. A música
apresentada em filmes de cineastas africanos emigrados, inclusive, é um exemplo
desse campo de experimentação notório e em contínua expansão. Caracteriza-se,
principalmente, pela “revalorização de ritmos e melodias do continente de origem, de
músicos que são autênticos heróis para seus fãs” (RIESCO, 2012, p. 112) e pela
“mudança de apreciação das músicas étnicas, uma tendência comum nos cinemas
africanos nos últimos anos (RIESCO, 2012, p. 112). Além disso, para Paul Gilroy
(2012, p. 371), a circulação e a mutação da música pelo Atlântico negro “explode a
estrutura dualista que coloca a África, a autenticidade, a pureza e a origem em crua
oposição às Américas, à hibridez, à crioulização e ao desenraizamento”. Ele acredita
que durante um longo período, “tem havido (pelo menos) um tráfego bilateral entre
as formas culturais africanas e as culturas políticas dos negros da diáspora”
(GILROY, 2012, p. 371). Vale mencionar como exemplo disso que Gilroy fala, em
relação aos filmes da África de língua oficial portuguesa, a contribuição de Manu
Dibango em filmes como Nha Fala (2002), de Flora Gomes, da Guiné-Bissau, e Na
cidade vazia (2004), de Maria João Ganga, de Angola, além dos filmes de Licínio
Azevedo citados anteriormente.
A experimentação na forma e no conteúdo e o inesperado de sua proposta
fazem parte de sua característica emergente de pensar fora dos padrões
dominantes e estabelecidos. Além disso, os filmes nessa vertente tentam romper as
amarras do cinema de gênero, “que por décadas vem aprisionando e impedindo
temas como migração e a colonização, e estabelecer uma real e complexa noção do
tema da interculturalidade nas telas” (MOURA, 2010, p. 59). Diversos filmes da
cinematografia de Moçambique incorporam características da interculturalidade, seja
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pelas experimentações estilísticas, seja pela tentativa de dar conta da diversidade
étnico-cultural de Moçambique: Canta meu irmão, ajuda-me a cantar (1982), de José
Cardoso, A guerra da água (1996), de Licínio Azevedo, Tatana (2005), de João
Ribeiro, Phatyma (2012), de Luiz Chaves, são alguns exemplos. Como vimos, é
recorrente nos filmes de Azevedo a interação entre personagens de diferentes
grupos étnico-culturais motivada, em especial, por experiências migratórias. Filmes
como O grande bazar (2006), cujo cenário principal, um mercado popular em
Maputo, agrega pessoas de vários lugares, que em diferentes momentos, nas
conversas à noite, em torno da fogueira, ou de dia, compartilhando suas histórias de
vida, seus hábitos e costumes, ou Hóspedes da noite (2007) que reúne moradores
de diferentes regiões do país para morar no antigo hotel da cidade de Beira e que,
através de relatos e situações, apresentam discursos e práticas culturais
diferenciadas.
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5 “DIZIAM QUE NÃO CHEGÁVAMOS. HOJE NÓS CHEGAMOS” (AZEVEDO,
1995): ALGUMAS (IN)CONCLUSÕES

A frase que intitula esta última seção foi dita por Maria, membro da família
Ferrão, no filme A árvore dos antepassados (1995), na cena em que a família
finalmente chega à terra natal, depois de tantos percalços. No caso deste trabalho, o
excerto também serve para expressar a ideia de conclusão, de cumprimento de um
objetivo. A nossa proposta foi identificar e analisar as principais razões que
motivaram

diferentes

experiências

migratórias

e

diaspóricas

no

contexto

moçambicano, no período pós-independência, a partir da produção jornalística e
artística de Licínio Azevedo, cujos corpora de análise incluíram os filmes A árvore
dos antepassados (1995), O grande bazar (2006) e Virgem Margarida (2012), e
verificar quais as implicações desses fenômenos no campo sociocultural, com base
em

referenciais

teóricos

que

respeitassem

e

valorizassem

as

variadas

particularidades do território moçambicano e oferecessem diferentes perspectivas
das histórias, culturas e memórias desses povos.
No intuito de alcançar os propósitos estabelecidos, a investigação realizada
deu-se em três etapas: levantamento das motivações e análise dos impactos de
deslocamentos migratórios na constituição e desenvolvimento do cinema em
Moçambique, a partir de uma extensa investigação de fontes orais (entrevistas e
depoimentos), historiográficas (publicações em livros, jornais e revistas) e
audiovisuais (fotos, vídeos e filmes); investigação dos fatores que motivaram
diferentes deslocamentos realizados por Licínio Azevedo ao longo de sua vida e
análise das consequentes reverberações dessas experiências na sua trajetória
pessoal e profissional; e levantamento das razões que estimularam diferentes
experiências migratórias e diaspóricas nos filmes selecionados. Esta análise levounos a constatar que o processo migratório de diferentes cineastas a Moçambique,
tendo predominantemente motivação política e ideológica, foi também acompanhado
de implicações pessoais com as práticas culturais e com o cinema nacional, a
exemplo da trajetória de Licínio Azevedo.
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Os

resultados apresentados oferecem

contribuições para

o

espaço

acadêmico (local, nacional e internacional) diante de um quadro de aparente
insuficiência de recepção crítica volumosa e atualizada, bem como de debates
regulares, sobre produções fílmicas produzidas em Moçambique, em especial, as
dos países do Sul. Justamente a respeito da perspectiva e localização
intelectual/política dos pensadores na contemporaneidade, a pesquisadora indiana
Tejaswini Niranjana (2001) tece uma série de questões que ainda problematizam as
relações entre países do Norte e do Sul, e principalmente, reivindica um
posicionamento mais solidário e engajado entre os países do Sul:

No Terceiro Mundo, como nós lemos uns aos outros para não
aparecermos simplesmente como notas de pé de página na história
ocidental? Como aprendemos a questionar as estruturas
epistemológicas por meio das quais o conhecimento a respeito dos
povos do Terceiro Mundo são produzidos? (…) Que tipo de
consciência crítica devemos trazer para nosso ensino e escrita a fim
de evitar reproduzir os estereótipos sobre pessoas negras, marrons,
amarelas que existem no que V. Y. Mudimbe chama de “biblioteca
colonial” (MBEMBE, 1992, p. 142)? Como aprendemos a fazer
perguntas que ressoem com as preocupações atuais de pessoas em
outros lugares do Terceiro Mundo? Que tipo de biblioteca ou arquivo
precisamos construir? Que novos tipos de instrução precisamos
adquirir? Como podemos aprender a superar nossa múltipla
amnésia? (NIRANJANA, 2001, p. 374)

Mesmo

sem

apresentar

respostas

efetivas

para

todos

esses

questionamentos, Niranjana considera que engajamentos críticos com outros
espaços terceiro-mundistas podem “ajudar a inaugurar, para e no Sul, um novo
internacionalismo diferente – em suas motivações, em seus desejos, em seus
futuros imaginados – da globalização agressiva posta em andamento pelo Primeiro
Mundo” (NIRANJANA, 2001, p. 374). Assim, em qualquer estudo epistemológico é
preciso se deparar “com afirmações que têm a ver com o conhecimento, justificação,
verdade, crença, teoria, ideias e intenções, explicação, compreensão, experiência e
ação humana” (KAPHAGAWANI; MALHERBE, 2002). Esses meios, pressupostos e
bases das reivindicações de conhecimento variam de cultura para cultura, ou seja,
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“embora a epistemologia como o estudo do conhecimento seja universal, as formas
de aquisição de conhecimentos variam de acordo com os contextos socioculturais
em que as reivindicações de conhecimento são formuladas e articuladas. É a partir
dessas considerações que se pode falar de maneira sensata de uma articulação
africana e formulação do conhecimento, e, portanto, de uma epistemologia africana”
(KAPHAGAWANI; MALHERBE, 2002), usada aqui no sentido genérico, o que não
nega que existem variações significativas entre as diversas culturas da África.
Entretanto, a valoração da variedade de opções de outras culturas “proporciona um
estímulo para descarte da sua própria cultura, dessas práticas, ideias, e tradições
que sobreviveram em sua utilidade. Significa, também, que o caráter distintivo de um
grupo étnico particular pode ser ameaçado, quando as pessoas são seduzidas por
modas que estão fora de sua própria cultura” (KAPHAGAWANI; MALHERBE, 2002).
Para o sociólogo camaronês Jean-Marc Ela, diante dos traumas da violência
colonial, das modificações causadas pelas mutações atuais e pelo choque de
ingerências, é necessária uma reposição histórica das realidades africanas:

Presentemente, uma tarefa principal impõe-se e orienta o estudo das
sociedades africanas contemporâneas: a análise da variedade social,
das tendências evolutivas os problemas e dos fenômenos atuais.
Trata-se de elaborar uma dinâmica que interprete a vida interna de
África e descubra o movimento que a transforma. É necessário
desenvolver esforços para compreender as sociedades africanas em
ação e em devir. Tal orientação só pode dar um novo impulso a
numerosas disciplinas e renovas as ciências sociais em si mesmas
(ELA, 2013, p. 47).

O autor ainda afirma que

o olhar da África sobre ela própria não se pode fazer sem uma
reapropriação crítica dos domínios de estudos nos quais se construiu
um saber cuja autoridade já não é evidente, tendo em conta os
constrangimentos impostos, no plano do conhecimento, pelo sistema
colonial. Devemos aceitar fazer escolhas de análise que nos
obriguem a ter em conta os estereótipos e as imagens veiculadas
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sobre a África com fundos de herança de ideias e de palavras
impostas pela dominação ocidental (ELA, 2013, p. 47).

Para atender a demanda proposta por Jean-Marc Ela, no contexto do Brasil,
ainda é necessário ampliar essa aproximação do país com o continente africano, no
campo do cinema, seja através da exibição de filmes, seja dos estudos e divulgação
de documentos que tratem dessas cinematografias. Se levarmos em consideração
que há produção fílmica em todos os cinquenta e quatro países da África, seja em
pequena, média ou larga escala, significa dizer que existe muito material a ser
investigado. Além disso, comparando-se o número de trabalhos de investigação e
compilações críticas dos cinemas da África de língua oficial francesa, por exemplo,
com os da África de língua oficial portuguesa, é possível constatar um deficit maior
no segundo caso, justamente no Brasil, país de língua oficial portuguesa também.
Essa aparente carência de estudos e dificuldade de acesso a textos e filmes
africanos no país podem contribuir para a continuidade de visões estereotipadas
sobre o continente africano, sua constante homogeneização, apagamento e
invisibilização das suas diferentes culturas e histórias.
Sabe-se que os filmes não só informam ou entretêm, mas também podem
oferecer novas formas de lidar com conflitos pessoais e coletivos e servir como
instrumento para discussão de questões que ainda necessitam de debate. Michel
Martin acredita que o cinema, “tornado linguagem graças a uma escrita própria, que
se encarna em cada realizador sob a forma de um estilo” (MARTIN, 2005, p. 22),
configura-se como importante meio de comunicação, de informação e de
propaganda, o que não contradiz ou diminui sua qualidade enquanto obra artística.
Partindo da premissa de que o cinema “é também uma maneira de se organizar e de
se refletir sobre o mundo” (TAVARES, 2012, p. 2), que o filme é “um dos mais
importantes repositórios de imagens a que podemos ter acesso” (TAVARES, 2012,
p. 2), e que “tem servido, desde o início, para organizar a nossa experiência do
mundo” (TAVARES, 2012, p. 2), estudá-lo pode ajudar a melhor compreender
determinadas construções do imaginário de um país, de um povo ou de uma cultura.
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Para a sociedade, este trabalho espera servir como suporte pedagógico para
diversos profissionais da educação que, diante do advento da lei 10639/03,
posteriormente

substituída

pela

lei

11645/08,

que

tornou

obrigatório

nos

estabelecimentos da educação básica, o ensino de História e Cultura das
populações afro-brasileiras e dos povos originários, precisam de variadas
ferramentas

teóricas

que

complementem

sua

formação

e

cumpram

tais

determinações. A aprovação da lei veio tensionar ainda mais as questões sobre
referencialidade e representatividade das identidades negras, africanas e dos povos
originários no país. Entretanto, a produção e utilização destes materiais educativos
parecem ainda não terem sido contempladas como desejado. Um dos desafios
enfrentados pelos educadores brasileiros é justamente “como incorporar na
sociedade atual machista, eurocêntrica, racista, branco-ocidental, que impregna o
imaginário social da sociedade brasileira, esta outra cosmovisão afro-ameríndia que
dialoga imensamente com nossa ancestralidade” (SANTOS, 2005, 207). Será que a
escola (produto desta mesma sociedade e que a reproduz para sua manutenção)
teria condições de propiciar este diálogo? (SANTOS, 2005, p. 207)
Percebe-se que após mais de dez anos de aplicada a referida lei, ainda
persistem

muitas

lacunas

e

contradições

nos

discursos

sobre

a

África,

principalmente em relação às suas cinematografias. Uma das possibilidades de
contornar essa situação é apresentar as culturas africanas a partir dos mesmos
mecanismos com os quais ela se dispõe. Por ter um caráter interdisciplinar, o
presente estudo também pode contemplar outros leitores interessados pelas
temáticas exploradas. A perspectiva transdisciplinar traz uma nova perspectiva à
produção e difusão do conhecimento, extirpando a farsa da fragmentação do saber e
abrangendo tudo o que faz do ser humano um ser inteligente e hábil em suas
relações com o mundo. Ser transdisciplinar é ultrapassar as barreiras criadas por um
sistema que visa coibir o senso crítico dos sujeitos, vendo o mundo unido em todos
os seus aspectos, em interdependência com tudo que o forma.
Aliado a tudo isso está o interesse e satisfação pessoal em realizar uma
pesquisa mais aprofundada sobre cinema que, assim como a literatura, tem
perpassado minha formação psicológica, emocional, cultural e profissional em
inúmeros momentos. Ainda na graduação, por exemplo, tive contato com os
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primeiros textos literários africanos, em palestras e minicursos realizados no Instituto
de Letras entre os anos de 2002 e 2005, e em algumas disciplinas do currículo
acadêmico, uma delas culminando no trabalho de conclusão do curso de
Bacharelado em Letras no ano de 2009. O interesse por produções artísticas do
continente, em especial, a dos países de língua oficial portuguesa, e nas áreas de
literatura e cinema, permaneceu após a conclusão da graduação, prosseguindo para
os cursos de pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado). Ao longo
desses mais de quatro anos de pesquisa, foram constantes as participações em
eventos sobre cinema e a publicação de artigos em revistas impressas e digitais
sobre o assunto, além dos projetos paralelos, como os “Encontros Afro-latinoamericanos”, em 2015, o “Cinekanema – Mostra itinerante de filmes da África e da
diáspora”, em 2016, e o “Cine-debate Áfricas-Bahia”, entre 2016 e 2017.
Incluo também minha própria experiência pessoal com o tema abordado, já
que eu também circulei por variados lugares do Brasil e do exterior durante todo
esse processo de pesquisa e fui consequentemente impactado por esses trânsitos.
Desde 2012, quando dei os primeiros passos para essa investigação, estabeleci
vínculos pessoais, profissionais e afetivos em diferentes espaços no Brasil, em
Portugal e em Moçambique. Antes mesmo de pôr os pés em Moçambique pela
primeira vez, o que ocorreu já no final desse percurso acadêmico, essa viagem ao
país já tinha se iniciado bem antes disso, através da literatura, do cinema, da
fotografia e da música, a começar pelas narrativas de Mia Couto, os poemas de
José Craveirinha, os filmes de curta-metragem de Orlando Mesquita, as fotografias
de Ricardo Rangel, as canções de Azagaia e os documentários de Licínio Azevedo,
produções que trilharam essa minha caminhada inicial.
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Figura 1: Imagem da fachada do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema de
Moçambique (INAC), em Maputo. Foto: Alex França, setembro de 2017.

.
Figuras 2 e 3: Imagens da biblioteca do INAC. Foto: Alex França, setembro de 2017.
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Figuras 4 e 5: Imagens da Cinemateca e Arquivos de filmes do INAC. Foto: Alex
França, setembro de 2017.

Figura 6: Imagem da entrada de sala da Associação Moçambicana de Cineastas
(AMOCINE). Foto: Alex França, setembro de 2017.
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Figura 7: Imagem da fachada da sala de cinema Lusomundo, localizada em Maputo.
Foto: Alex França, setembro de 2017.

Figura 8: Imagem da fachada da sala de cinema Scala, localizada em Maputo. Foto:
Alex França, setembro de 2017.

337

Figura 9: Foto do Encontro de cineastas, com a presença de Licínio Azevedo,
durante a primeira edição brasileira do Talent Press-Rio. Foto: Alex França, outubro
de 2016.

Figura 10: Foto do Encontro de cineastas, com a presença de Licínio Azevedo,
durante a primeira edição brasileira do Talent Press-Rio. Foto: Alex França, outubro
de 2016.
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Figura 1: Licínio Azevedo em Moçambique. Foto: Daniel Simões.

Figura 2: Capa do livro Relatos do povo armado. Figura 3: Capa do livro Diário
da libertação.
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Figura 4: Capa do livro Coração forte.

Figura 5: Capa da publicação
estadunidense de Comboio de sal e açúcar.

Figura 6: Capa do filme A ponte (em inglês).

Figura 7: Capa do filme As pitas.
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Figura 8: Capa do filme Desobediência.

Figura 9: Capa do filme Acampamento da
desminagem.

Figura 10: Capa do filme O grande bazar.
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Figura 11: Capa do filme Virgem Margarida.

Figuras 12 e 13: Imagens do filme Mãos de barro. Doação: Guido Araújo.
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Figura 14: Imagens do filme Night stop. Doação: Guido Araújo.

Figura 15: Imagens do filme Night stop. Doação: Guido Araújo
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Figura 16: Imagens do filme O grande bazar. Doação: Guido Araújo.

Figura 17: Imagens do filme O grande bazar. Doação: Guido Araújo.
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Figura 18: Imagens do filme O grande bazar. Doação: Guido Araújo.

Figura 19: Imagens do filme O grande bazar. Doação: Guido Araújo.
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Figura 20: Capa do jornal da Cinemateca Portuguesa, que traz a personagem
Margarida, do filme Virgem Margarida (2012). Em dezembro de 2015 foi realizada no
local uma mostra dedicada à produção cinematográfica de Licínio Azevedo.

Figura 21: Cartaz da Mostra de Cinema Moçambicano em Belo Horizonte, dedicada
à produção cinematográfica de Licínio Azevedo.
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Figuras 22 e 23: Divulgação de filmes de Licínio Azevedo exibidos em diferentes
edições da Jornada Internacional de Cinema da Bahia.

Figuras 24: Divulgação de filmes de Licínio Azevedo exibidos em diferentes edições
da Jornada Internacional de Cinema da Bahia.
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Figura 25: Página do catálogo do Festival do Rio, em 2016, divulgando a exibição do
filme Comboio de sal e açúcar.

