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A TRADIÇÃO DA ORALIDADE EM 
MOÇAMBIQUE 

 

Alzira da Silva 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo as histórias eram construídas e 

sem o seu registro em escrita eram perpassadas 

oralmente como uma necessidade de expressão do 

sentimento humano, porém a cada vez contadas por 

uma diferente voz eram modificadas. 

As histórias traziam o que era exteriorizado do 

mundo pelo homem contendo tanto a sua análise do 

mundo como o uso da imaginação como busca de 

responder o que não conseguia pela abstração do real. 

Dessa maneira, formaram-se os mitos que fogem 

do que é visualizado da realidade dando seguimento ao 

plano sobrenatural, podendo conter mistérios e 

problemáticas com intervenções de seres com poderes 
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mágicos. Entretanto, algumas histórias utilizaram para 

sua construção de fatos reais e históricos, quando não 

eram acrescidas de feitos miraculosos dando outro 

caráter como as conhecidas lendas folclóricas. 

Assim, se deu a pluralidade de histórias 

construídas pela imaginação e temores humanos, que 

podiam ser influenciados por um espaço e tempo 

adequando- se assim uma determinada cultura. 

De acordo com o contexto histórico, Moçambique 

deixou de ser colônia de Portugal em 1975, passando, 

logo após, por uma Guerra Civil (1976- 1992). Devido a 

isso, o país ainda está em fase de reconstrução. 

Sabe-se que através das narrativas cria-se uma 

memória coletiva, o imaginário popular é repleto de 

contos, fábulas, lendas e estas memória coletiva, são 

lembranças selecionadas pelo povo. 

Ao longo de nossa formação acadêmica 

percebemos também da importância dessas tradições 

para determinadas sociedades como é o caso de 

Moçambique, justificando então o nosso objeto de 

estudo. 
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1 AFRICANIDADE 

 

Falar sobre a África é logo ter como referência a 

imagem de um povo sofrido, que tem como passado 

heranças históricas marcadas por guerras, 

desigualdades e sofrimento. 

No século XX, não se afasta da história de luta 

pela independência de seu povo, esse trabalho trata em 

especial de Moçambique onde a guerra civil teve uma 

duração de 16 anos. 

Apoiando se nos estudos de Freud, Edward Said 

(2004) analisa o contexto sociocultural dos povos 

africanos, direcionando sua análise para o 

questionamento sobre o que resta desta civilização, 

enquanto europeia ou não, dizendo que: 

 

Para Freud, as culturas do Pacífico, a 
australiana e a africana, das quais tantos 
elementos extraíram para as suas 
análises, tinham sido [...] esquecidas ou 
deixadas para trás, como a horda 
primitiva na marcha da civilização[...] 
Freud foi dedicado em resgatar e 
reconhecer o que foi ou esquecido ou não 
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admitido, no penso que, em termos 
culturais, os povos e as culturas primitivas 
não-europeias lhe eram mais fascinantes 
quanto os povos e as histórias da Grécia 
Antiga, Roma e Israel (SAID, 2004, p. 47) 

 

Partindo dessa ideia, podemos dizer que a cultura 

dos povos africanos não acabou e muito menos é 

desprovida de qualidade de expressão, as tradições das 

tribos africanas primitivas demonstram sua africanidade, 

que vem de uma herança cultural com raízes nas 

tradições e costumes das comunidades africanas. 

Colonizadores e colonizados são peças 

importantes para neste contexto pós-colonial, as quais 

significam também uma visão da condição do povo 

negro moçambicano, como marginalizado e oprimido 

pelos colonizadores.  

 A africanidade neste contexto pós-colonial 

assume um lugar importante, devido ao fato de o povo 

africano ter suas raízes baseadas nos costumes, valores 

e cultura de seus ancestrais. 

O processo de formação do indivíduo é uma 

busca ideológica do negro na formação de sua 
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identidade, a qual não foge o sentimento de 

nacionalismo como negro Africano.  

Segundo Said (2004), ao examinar a estrutura da 

opressão, devemos não apenas olhar para o que os 

opressores projetam no oprimido, mas também 

devemos levar em consideração uma recusa em 

reconhecer a própria existência do outro.  

A opressão dos europeus sobre os africanos 

instiga a busca pela dominação do povo branco sobre 

uma sociedade marcada pela pobreza e a submissão, 

tanto de raça como de valores, contudo, a literatura 

moçambicana abre portas para um cenário cultural da 

vida dos povos de origem africana de uma forma híbrida 

uma vez que a hibridização da cultura africana se dá por 

essa mescla de etnias no contexto pós-colonial de 

Moçambique. 

 

 

1.1 Moçambique 

 

A literatura africana da década de 1930 teve seu 

conhecimento expandido para os demais países só 
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agora no século de XXI. Após tanta opressão, a literatura 

africana hoje busca reconhecimento como uma forma de 

libertação, Santilli diz que “Gerados no espaço, ou no 

tempo da África colonial, quase sempre viveram sua 

primeira infância como filhos proibidos: às escondidas, 

na marginalidade” (SANTILLI, 1985, p. 5) 

Moçambique é um país cuja origem se deu 

parecida a do Brasil. A cultura era ágrafa, não tinha 

escrita; isso quer dizer que as tradições, ensinamentos 

e histórias eram passados de geração em geração via 

oralidade. Santilli destaca que “a literatura moçambicana 

evoluiu de conjunturas específicas ou genéricas, até as 

lendas e fábulas que testemunham as experiências 

ancestrais do conhecimento feito na prática vivida.” 

(SANTILLI, 1985, p. 8) 

A oralidade africana era basicamente composta de 

contos de animais, fábulas da floresta, lendas de 

antepassados e de elementos da natureza.  

Os moçambicanos seguiram na oralidade mesmo 

depois da colonização portuguesa. No entanto, a língua 

portuguesa foi adotada como meio de comunicação 

entre eles e os colonizadores. 



 
 

Alzira da Silva 

TransformarAção, São Paulo, v. 15 n.12, p. 1-20, dez. 2021 

10 

No que se refere a produção literária podemos 

dizer que ficou por conta das crônicas de viagens, dos 

próprios portugueses que descreviam a África em suas 

expedições a caminho Índias relatando suas viagens e 

os novos territórios a Portugal. Santilli afirma que “O 

desenvolvimento cultural no interior das colônias 

africanas demorou a receber os influxos de fora. Basta 

lembrar que os portugueses iniciaram a rota da África no 

século XV, mas, apesar de medidas isoladas anteriores 

por parte da Metrópole, na área do ensino, só a partir do 

século XIX é que sua influência se fez sentir 

ponderadamente” (SANTILLI, 1985 p. 9).  

No século XIX a oralidade começa a ter espaço 

na escrita através da imprensa e nesse momento se dá 

um surto jornalístico. Segundo Santilli “Na segunda 

metade do século XIX, no bojo desse surto de 

jornalismo, lançaram-se os fundamentos para as 

modernas literaturas africanas de língua portuguesa”. 

(SANTILLI, 1985, p.11) 

No ano de 1985, surgem as primeiras publicações 

moçambicanas e nelas nascem páginas literárias e 
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artísticas, muito importante para aquele povo tão 

reprimido em batalhas a favor da liberdade. 

As literaturas de Moçambique tratam da realidade 

local contos de guerra, histórias cotidianas, aventuras 

amorosas, elementos fantásticos e o retrato da 

sociedade retratando a realidade de Moçambique é o 

mais novo patrimônio cultural do país. São essas obras 

literárias que dão voz à população que por muito tempo 

foi oprimida dentro de sua própria cultura, perdida pela 

invasão estrangeira.  

 

Por ora, mais fecunda na poesia que 
na prosa, a literatura moçambicana de 
expressão portuguesa, escrita numa 
língua que já não coincide 
exatamente com a falada em Angola, 
no Brasil ou em Portugal, começa 
também a ensaiar seus passos no 
sentido de definir-se como 
instrumento de comunicação de outra 
cultura emergente que é (SANTILLI, 
1985, p. 30). 

 

Nota-se, portanto, a importância desse 

renascimento cultural moçambicano através da 

literatura, intensificando o regional, a fim de estabelecer 
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reflexos pelos quais o povo se identifique e reflita além-

fronteiras nacionais. 

 

2 CONTEXTO HISTORICO 

 

Secco 1999 afirma que Portugal seguindo a rota 

marítima sentido as Índias possibilitaram a várias 

descobertas territoriais que passaram a ser colonizadas, 

estas foram Guiné-Bissau, Timor Leste, Macau, Açores, 

São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Moçambique entre outros. Atualmente, todas são 

independentes permanecendo em alguns países como 

influência de colonizado por Portugal a língua oficial 

portuguesa. 

O descobrimento de Moçambique ocorreu em 

1456 por Diogo Gomes, os habitantes locais passaram 

a ser colônia de Portugal, tendo sua independência 

somente em 1975 após a situação conhecida como 

“guerra dos cravos” que foi um golpe de Estado que 

houve em Portugal favorecendo a independência.  
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Sendo localizada como território no largo da costa 

da África Ocidental, suas terras eram desabitadas e logo 

vieram servir como rotas comerciais assim como espaço 

para o cultivo. No entanto, no ano de 1466, D. Afonso no 

poder de Portugal percebendo uma necessidade de 

ampliação do comércio que viria a beneficiar a economia 

do reino facilitou e incentivou a população a 

comercializar em Guiné-Bissau. 

E assim, produtos como milho, aguardente, 

tabaco, âmbar, óleo, sementes e sal eram 

comercializados no ano de 1874, e conseguinte com a 

conexão de submarinos telegráficos trazidos pelos 

ingleses foram proporções para uma maior 

comercialização com a Europa e África Ocidental. 

Posteriormente, com a abolição dos escravos em 

que se tinha muito desses presentes nas ilhas para mão 

de obra, houve o desinteresse por estas terras, havendo 

um tempo de grande miséria no país e muitas mortes.   

Outros aspectos para a ocorrência de miséria 

foram às grandes estiagens com longas durações, as 

quais variam de ano a ano, tendo no século XX, as 

maiores secas que dizimaram centenas de vidas, 
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segundo Secco 1999 registraram-se em 1903-1904, 

14.486 mortos; e em 1919-1929, foram relatados 5.192 

mortos e entre os anos de 1940-1948: cerca de 50 mil 

mortes.  

A guerra civil moçambicana teve início em 1976 

quando um grupo antigovernamental chamado 

RENAMO se opôs ao exército de Moçambique, 

atacando diversas cidades na fronteira e no interior. 

Esses atos desestabilizaram a economia 

moçambicana, que, além de ter que investir muita verba 

no aparato militar, viu sua produção agrícola 

severamente reduzida. Nesse panorama, o povo, 

principalmente aqueles que não viviam nas grandes 

cidades, foi abandonado progressivamente, ficando a 

mercê de forças paramilitares e criminosos. 

Somados ao clima de guerra, a fome e a falta de 

infra instrutura no país criam, no interior, regiões 

verdadeiramente desoladas. Diante dessa realidade 

social, Mia Couto aborda a relação entre o povo e as 

consequências da guerra, como eram seus hábitos e 

pensamentos. 
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As famílias também se veem diante da dificuldade 

de sustentar todas as bocas. As leis da sobrevivência já 

são conhecidas pelos mais velhos, mas aqueles que 

nasceram em épocas mais amenas não sabem como 

manter-se, dependem de seus pais e outros parentes 

As crianças são as principais vítimas nesses 

casos, seja por pais que as abandonam ou morrem, seja 

por serem alvos fáceis para os bandidos, elas são 

assassinadas, ou muitas vezes estupradas.  

O país funciona através de um sistema político 

presidencialismo (em que se tem o chefe de Estado e 

parlamento) pode se dizer que o chefe de Estado não 

tem tanta autonomia por ter que prestar satisfação ao 

parlamento de suas decisões, o meio de sobrevivência 

realiza se por um trabalho de agricultura, riqueza 

marinha, prestações de serviços a outros países, e 

recentemente vive uma fase muito boa de turismo.  

Tendo como descendência africana e europeia 

possui como língua oficial a língua portuguesa, porém a 

língua conhecida do povo é o crioulo que pode ser 

conhecida como dialeto, ao fato de diferenciar- se de 
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lugares nas ilhas. A religião da população é diversificada 

tendo com maior extensão a católica.  
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