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Pequenos gestos e símbolos. Música, fotografia e cinema. A arte de adequar 
capulanas ao corpo e à personalidade dos clientes. De tudo isto é feito 
Moçambique e tudo isto o torna um país diferente 

Por Ana Picolo, Ana Peral, Bruna Brito, Gerson Chilengue, Júlia Sacramento,  
Nicole Cunha, Priscila Tercitano, Tiana Silva – 12.ºA3

M
oçambique é um país de 
grande diversidade cultu-
ral e populacional.

Possui uma herança cul-
tural anterior à coloniza-
ção portuguesa, com 

características distintas, que foram 
sendo integradas durante o processo 
histórico, devido ao contacto com 
outras culturas, línguas e tradições. 
É um país multilingue, destacando-
-se a língua portuguesa e as línguas 
de origem bantu, que são ao todo 43 
idiomas, salientando-se o macua, o 
tsonga(mais conhecido por shan-
gaan), o sena, o lomwe, o chuwabu 
e o nianja.

Como Inhambane, “a terra da boa 
gente”, assim afamada, a sociedade 
moçambicana é também muito aco-
lhedora. 

Antigamente eram prestadas 
homenagens, saudações e juramen-
tos aos régulos ou aos brancos. Quan-
do estes chegavam a uma povoação, 
os seus habitantes sentavam-se sobre 
os calcanhares ou de pernas cruzadas 
e batiam palmas, tirando os chapéus 
em sinal de boas-vindas. Não muito 
diferente de como são recebidos, na 
atualidade, os estrangeiros. Quando 
chegam a uma povoação, casa, res-
taurante ou espaço social, continuam 
a ser tratados como se fossem da 
família. São saudados com um aperto 
de mão ou com o polegar erguido e 
nunca lhes será negada ajuda. Um 
prato de comida e água não se nega a 
quem precisar. 

Em Moçambique há muita música, 
jogos e dança (alguma pertencente 
a rituais). 

Tudo isto faz com que Moçambi-
que seja um país humilde e de muito 
divertimento, carregado de peque-
nos gestos que o tornam diferente. 

Lenda sem nome
Situado na Praça dos Trabalhadores, 
em frente à Estação de Caminhos de 
Ferro, está o Monumento aos Mortos 
da Primeira Guerra Mundial, da auto-
ria do escultor Ruy Gameiro, com a 
participação do arquiteto Veloso Reis. 
A inauguração desta escultura foi em 
1935, quando Maputo ainda era Lou-
renço Marques, e teve como objetivo 
homenagear os moçambicanos e os 
portugueses que morreram na Pri-
meira Guerra Mundial.

Na base podem observar-se vários 
símbolos que fazem referência às 
batalhas em Moçambique. 

Sem qualquer referência à Primei-
ra Guerra Mundial, existem várias 
lendas que são contadas de formas 
diferentes sobre esta mulher da está-
tua, mas com conteúdo idêntico. 
Conta-se que neste local, muito antes 
da Primeira Guerra Mundial, havia 
uma cobra que atacava o povo; um 
dia uma mulher decidiu dar-lhe fim. 
Com uma panela de xima (papa for-
mada a partir de farinha de milho) 
muito quente, pôs-se por baixo da 
árvore onde a cobra se escondia. A 
cobra, ao tentar atacá-la, entra na 

ENTREVISTA COM
RUTH VARELA

R
uth Júlia Mirim Varela é 
natural de Maputo, com 
raízes na província de Gaza. 
A visita ao seu atelier teve 

lugar em março de 2022, no 
âmbito das disciplinas de 
Oficina de Artes e Oficina de 
Multimédia.  
Como foi a sua infância? 
Cresci com a minha avó 
materna, que era estilista, 
costurando para as igrejas, para 
mercadores e barqueiros. E eu 
fazia os vestidos das bonecas 
das meninas da vizinhança, com 
os restos dos tecidos. Como 
naquele tempo não havia 
televisão, já fazia passerelles na 
areia, onde as bonecas 
desfilavam. 
Como se tornou uma estilista 
conhecida?
Em 1992 houve uma Expo Moda, 
em Maputo, e tive oportunidade 
de participar. No final do desfile 
fui considerada a melhor 
estilista africana dos anos 90. 
Onde se pode apreciar ou 
comprar as suas peças? 
Aqui em Moçambique, Angola e 
Portugal. 
E já fiz desfiles em vários cantos 
do mundo. 
O que é mais importante no seu 
trabalho?
Gosto de fazer fusão da 
capulana com os tecidos 
árabes e persas, para criar o 
contraste. A inspiração não 
tem fases nem dias, acontece. 
É um trabalho muito 
gratificante, porque a matéria-
prima é o ser humano.
Quais são os seus sonhos?
Como estilista gostaria que 
Moçambique fosse uma capital 
da moda, que houvesse mais 
estilistas, mais jovens 
interessados nesta área.

“A matéria-prima  
é o ser humano”

Moçambique

panela e morre, daí a representação 
de uma mulher com uma panela na 
cabeça. 

Esta mulher simboliza a mulher 
moçambicana que é celebrada no 
dia 7 de abril, uma mulher poderosa 
e corajosa que se supera para salvar 
a sua comunidade.

Crítica de cinema
O filme moçambicano Resgate, do 
cineasta, escritor e produtor Mickey 
Fonseca, foi lançado no ano de 2019 
e mais tarde exibido na Netflix. Está 
na categoria de thriller e drama, é 
um dos poucos filmes independen-
tes de Moçambique e a primeira pro-
dução de um País Africano de Língua 
Portuguesa a chegar à Netflix. 

Este filme foi gravado em Moçam-
bique nos anos de 2017 e 2018. Para 
o produtor, tratou-se de uma grande 
realização para o país e para que fos-
se possível levar para o mundo uma 
criação de origem moçambicana.

A inspiração para o filme começou 
com os raptos, na altura, em Moçam-
bique — daí partiu a ideia que levou a 
muitas outras, um suspense policial. 
Resgate recebeu dois prémios; 

African Movie Academy Award: 
Melhor Roteiro” e African Movie Aca-
demy Award: Melhor Desenho de 
Produção”.

Conversa  
com Mauro Pinto
Mauro Pinto nasceu em Maputo, em 
1974, e é um dos mais relevantes 
fotógrafos moçambicanos. O seu 
interesse pela fotografia começou 
logo quando nasceu. Afirma que veio 
ao mundo como “questionador, 

Alma de 
observador e interrogador dos pro-
cessos humanos”. A sua obra é 
influenciada não só por Alexandre 
Júnior, com quem desenvolveu as 
suas primeiras experiências na área 
fotográfica, mas também por Ricar-
do Rangel, Frida Kahlo, Alberto Chis-
sano, José Saramago e muitos outros 
autores.

A divulgação do seu trabalho deve-
-se especialmente ao Centro Cultural 
Franco-Moçambicano e à Galeria 111, 
que lhe proporcionaram o início do 
seu percurso “além fronteiras”.

Para o artista, a fotografia não é 
uma profissão, mas sim Arte. Como 
moçambicano que é, a sua cultura, 
o seu país e também o seu continen-
te são fontes de inspiração inesgotá-
veis para as suas obras. Com o intui-
to de despertar consciências, a sua 
arte é provocatória e nasce do ques-
tionamento desde mundo que o 
rodeia. A fotografia é um caminho 
que o escolheu a ele e não o contrá-
rio; para Mauro Pinto “ser fotógrafo 
é SER”.

A turma de 12º ano, de Artes, da 
Escola Portuguesa de 
Moçambique - Centro de Ensino 
e Língua Portuguesa (2021/22) 
desenvolve trabalhos gráficos 
de eventos da escola e deu 
continuidade, na disciplina de 
Oficina de Multimédia, ao Jornal 
Escolar Dezminu(tus), feito de 
alunos para alunos. Este projeto 
foi iniciado em 2020/21 e 
desenvolvido no ano letivo 
seguinte, com a edição de dois 
números por período, a sua 
distribuição em mão por todas 
as turmas de 9.º ano e do ensino 
secundário e divulgação através 
do Instagram

Maputo

MOÇAMBIQUE
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L
uís Pereira, mais conhecido 
por Stewart Sukuma, é um 
cantor moçambicano natural 
da província de Niassa.

Em 1977 foi para Maputo, onde 
aprendeu a tocar percussão, 
guitarra e piano, e em 1982 
começou a cantar numa banda. 
O seu primeiro trabalho 
discográfico foi gravado, em 
1983, para a Rádio Moçambique. 
Nesse mesmo ano, recebeu o 
Prémio Ngoma para Melhor 
Intérprete Nacional, em 
Moçambique. Logo se tornou um 
músico popular, ouvido nas 
estações de rádio 
moçambicanas. 

 É considerado o mais 
internacional e um dos mais 
dinâmicos músicos da 
actualidade moçambicana e é um 
símbolo da cultura de 
Moçambique e representante da 
Marrabenta. 

Stewart Sukuma

Mauro Pinto nasceu em Maputo.  
O interesse pela fotografia 
acompanha-o desde sempre 


