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resumo 
 
 

O conhecimento sobre Moçambique e a sua música foi construído a 

partir de um olhar alheio à cultura moçambicana. Os seus autores eram 

missionários cristãos ao serviço de diversas ordens religiosas e ainda 

etnógrafos, antropólogos, militares, administradores coloniais, 

comerciantes e outros indivíduos que a registaram e descreveram de 

acordo com um olhar exógeno, condicionando desse modo a forma 

como Moçambique e a sua música ficaram representados. Assim, o 

objetivo deste trabalho é analisar os vários tipos de discursos 

produzidos sobre a música de Moçambique, com enfoque especial para 

os mgodo chope de Zavala. Procuro fazer uma releitura crítica sobre os 

discursos coloniais produzidos sobre a música de Moçambique, em 

particular sobre os mgodo chope, e como é que eles condicionaram o 

modo como hoje o conceito de “música moçambicana” foi apropriado 

pelas instituições nacionais. Finalmente, procuro perceber como se 

revêem os músicos moçambicanos, enquanto protagonistas de uma 

música descrita por outros. 

  



vii 
 

 

Keywords 

 
Discourses, music, performative practices, timbila, chope, Zavala, 
postcolonialism, Mozambique. 

 

Abstract 

 
The knowledge about Mozambique and its music was often 
constructed from a European perspective. Its authors were Christian 
missionaries working for the various religious orders and 
ethnographers, anthropologists, military, colonial administrators, 
merchants and other individuals who registered and described the 
music of Mozambique according to their point of view, conditioning 
the way Mozambique and its music were represented. I analyse the 
various types of discourses produced about the music of 
Mozambique, with special focus on the mgodo chope from Zavala. 
This study is a critical rereading of the colonial discourses produced 
on the music of Mozambique, how they conditioned the concept of 
"Mozambican music", and how national institutions appropriated it. 
Finally, I try to understand, how the Mozambican musicians see 
themselves as protagonists of a music described by others. 
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Esta raça é duma psicologia muito estranha e por 
vezes dum sentir diferente tão diverso do do 
europeu (…) Inúmeras vezes esbarramos com os 
seus paradoxos altamente desconcertantes (…), que 
o artista europeu terá que sustentar uma enorme luta 
contra a sua raça, contra a sua própria essência e o 
seu poderoso princípio: a natureza “ (Marques 1943). 

INTRODUÇÃO 

No prefácio do primeiro volume do livro História Geral da África (2010:XIX, XX, XXI e 

XXIII) o diretor geral da UNESCO entre 1974-1987, Amahdou M´bow, contextualiza 

a importância da realização dum trabalho de releitura e reescrita das fontes históricas 

sobre África. A presente proposta inscreve-se neste pressuposto e procura oferecer 

uma releitura das fontes escritas sobre música, no caso particular de Moçambique, 

articulada com a análise de uma outra dimensão textual, a oral, nas regiões de Maputo e 

Zavala.  

Esta lógica vingou a sua importância em Moçambique com a publicação de um 

trabalho intitulado “Moçambique-16 anos de historiografia: Focos, problemas, 

metodologias, desafios para a década de 90” (1991), que foi coordenado por dois 

historiadores moçambicanos, Alexandrino José e Maria Paula Meneses. Neste trabalho 

é mencionado o esforço desenvolvido por académicos e não académicos 

moçambicanos relativamente à problemática das fontes históricas escritas e orais no 

período pós-independência.  

Segundo estes dois autores, o esforço desenvolvido pela academia moçambicana nos 

anos que se seguiram à independência foi demarcado por três escolas historiográficas 

importantes, a saber: (i) A escola de orientação afrocêntrica, mais ligada à discussão das 

problemáticas das resistências africanas, trazendo consigo uma nova orientação 

filosófica de história; (ii) a do materialismo histórico e dialético, que acoplava em si as 

discussões sobre as categorias de classe e sua ditadura, bem como a questão dos modos 

de produção e suas formas de dominação em formações sociais concretas; e, 

finalmente, (iii) a escola liberal, com um discurso mais preocupado com a verdade dos 

factos históricos, tendo como temáticas ou campos de estudo temas relacionados com 

o período pré-colonial e do primeiro quartel do colonialismo em Moçambique.  
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Portanto, o novo posicionamento da historiografia moçambicana pós-independência, 

relativamente à história colonial e à sua orientação etnocêntrica, era deste modo 

questionado. Na ótica de (José e Meneses 1991), esta ação só é possível relativizando e 

problematizando as fontes e os discursos nelas expressos. No caso específico de 

Moçambique, há que prestar atenção para o que os autores designam de estrutura de 

fontes para a história de Moçambique, ou seja, é necessário problematizar as fontes 

tendo em conta as bases em que assenta a estrutura das fontes históricas sobre 

Moçambique. Como diria Boaventura de Sousa Santos na abertura do XII CONLAB 

(Lisboa 2015), é necessário descolonizar a biblioteca colonial. 

A opção por me dedicar à análise historiográfica e contextual da música em 

Moçambique prende-se com uma preocupação pessoal, enquanto historiador, músico e 

docente numa universidade pública moçambicana. Na verdade, apesar de a música em 

Moçambique ser uma realidade1 importante, quer enquanto performance, quer enquanto 

símbolo nacional e histórico, a análise da documentação (escrita e fonográfica) que se 

produziu a seu respeito não foi até agora feita. Este dado dificulta, por um lado, a 

compreensão do modo como o conceito de “música moçambicana” foi construído a 

partir de múltiplos discursos, e, por outro, o desenvolvimento de uma investigação 

informada que tome em conta a análise crítica das fontes produzidas ao longo dos 

anos. Para além disso, o campo de estudos no domínio da música em Moçambique é 

bastante incipiente, o que de certo modo fragiliza ainda mais o debate académico neste 

campo do saber, assim como a participação de académicos moçambicanos e das 

respetivas academias em fóruns de especialidade a nível internacional e nacional. 

O conceito de música moçambicana é, evidentemente, problemático e será adiante 

analisado. Porém, ele é aqui usado no sentido em que veicularmente é referido 

sobretudo em três instâncias: a dos músicos moçambicanos da atualidade, a dos 

indivíduos que se dedicaram a registar e a escrever sobre música em Moçambique e a 

das instituições de poder colonial e pós-colonial.  

Tendo em conta a extensa dimensão do universo documental estudado, o meu trabalho 

está estruturado em três recortes temporais de análise que articulam metodologias de 

trabalho diversas. Esses recortes prendem-se com a natureza da informação analisada e 

                                                             
1Uso o conceito de “realidade” na perspectiva proposta por Berger e Luckmann, de acordo com os quais a  
realidade é socialmente construída e define “(...) uma qualidade pertencente a fenómenos que reconhecemos terem 
um ser independente da nossa própria volição (...)” (2004: 13). 
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com a importância que essa informação adquiriu no quadro da formação do próprio 

conceito de música moçambicana. Assim, as fontes analisadas cobriram o período da 

presença portuguesa em Moçambique (1498 a 1974), na sua maioria relatos de viagens, 

legislação e epistolografia onde a música é descrita, sendo o primeiro registo conhecido 

de autoria do missionário André Fernandes S.J, datado de 1562 (Junod 1939; Pona 

1892). 

Igualmente interessava compreender o momento a partir do qual a música passa a ser 

objecto de registo fonográfico, inaugurado em 1932 pela visita do alemão Gunther 

Spannaus (1901-1984) a Moçambique e secundado por múltiplos etnomusicólogos e 

etnógrafos, sobretudo europeus. Finalmente, interessava também entender o modo 

como a música foi institucionalizada e transformada em símbolo da nação após a 

independência de Moçambique, por parte dos discursos e práticas das instituições de 

poder.  

Tendo em conta o vasto território temporal de análise, adotei como estudo de caso a 

análise da timbila, um conjunto instrumental (ensemble) que está presente em toda a 

documentação consultada. Assim, a minha unidade de análise abarca um território de 

múltiplas interceções, onde se encontram diferentes universos de observação e estudo 

sobre a timbila, cruzados com a dimensão da história, da ideologia e das políticas 

institucionais. Ela inclui os discursos escritos (impressos em palavras e sons, seja em 

documentação manuscrita, seja em gravações sonoras), os discursos orais relatados na 

primeira pessoa, os discursos expressos na observação da performance e os discursos 

produzidos pelas instituições através de legislação, orientações políticas ou 

regulamentações várias sobre a música.  
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Problemática 

A história da música de Moçambique e a história de África de algum modo se 

confundem, na medida em que, tanto Moçambique como a maior parte do território 

africano, foram sujeitos a um fenómeno histórico de dimensão global: a dominação 

colonial europeia. Tal como as fontes da história (política, económica, social e cultural), 

as fontes relativas à música encontram-se na sua maioria dispersas em bibliotecas, 

museus e arquivos públicos e privados da Europa. Este aspecto é, de resto, comum 

não apenas aos países africanos, mas também aos países de outros continentes que 

foram colonizados pela Europa, designadamente as Américas e a Ásia. 

Este estado de coisas reflete no fundo, uma dupla colonização que se define pela 

coexistência de uma colonização política e económica e de uma outra construída a 

partir do conhecimento. Quero com isto dizer, referindo-me ao caso de Moçambique, 

que a partir do momento em que este território se tornou numa colónia portuguesa, ele 

passou a ser representado, para os europeus, a partir desse estatuto e de acordo com o 

conhecimento que os próprios europeus sobre ele produziram.  

Frequentemente os indivíduos que escreveram e construíram o conhecimento sobre 

África não coincidiam com o colonizador político, dos diferentes países. Refiro-me ao 

caso dos viajantes, missionários ou outros agentes de construção de saber que acediam 

a África a partir do colonizador político mas não se confundiam com ele. É o caso, por 

exemplo, da presença alemã nos territórios colonizados de África, Ásia e América 

Latina. Embora não fosse detentora de qualquer colónia nestes continentes, a 

Alemanha construiu itinerários históricos de produção de saber que se refletem, por 

exemplo, na construção de arquivos hoje sedeados na Alemanha, onde África se 

encontra representada a partir de diversas expressões patrimoniais. 

Porém, como refere Joseph Ki-Zerbo, a expressão lapidar “Ibi sunt leones” (ali existem 

leões), que serviu durante séculos para legendar a região referente a África nos mapas e 

portulanos 2 , define bem o lugar que este continente representava no imaginário 

europeu. O ato de restringir África a um território exótico, povoado por animais 

selvagens e mais ou menos contínuo é também um ato de atribuir a este continente um 

lugar marginal no domínio político e da cultura. Essa marginalidade, traduzida numa 

                                                             
2Do latim “portus”, ou porto, para se referir a uma carta náutica 
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história humana de colonialismo, escravatura e neo-colonialismo – aqui usada na 

acepção proposta por Walter Mignolo3 (1992, 2008) – deve ser entendida através do 

seu lugar enquanto território colonizado e reduto de escravos, portanto, subalterno, e 

enquanto lugar de expressões, culturas e conhecimentos relegados para um plano 

secundário em relação ao europeu. Esta atitude é bem visível no modo como a história 

de África foi encarada pela própria historiografia: enquanto a Europa tinha direito à 

história África tinha apenas uma etno-história. 

Nas palavras de Ki-Zerbo  

“(...) até ao presente momento [a história de África] foi mascarada, camuflada, 
desfigurada e mutilada pelos povos para quem a escrita se tornou um 
elemento de dominação, que se faz sentir até aos dias de hoje, como se a 
história da humanidade tivesse começado apenas com a invenção da escrita. 
(...) não se trata aqui de construir uma história de vingança, que relançaria a 
história colonialista como um bumerangue contra os seus autores, mas de 
mudar a perspectiva e ressuscitar imagens “esquecidas” ou perdidas ou que 
foram relegadas, pelo pensamento colonial, a conhecimento secundário, 
subalterno ou marginal sem direito a tornar-se explícito” (2010: XXXII).  

Este mesmo pensamento é reiterado por M´bow ao referir que  

“(...) durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam 
do mundo, a real história da África. Para os protagonistas da escrita da história 
- os historiadores, etnógrafos, viajantes, missionários, etc - as sociedades 
africanas não tinham direito a ter história pois, não ofereciam os mesmos 
instrumentos de fixação (escrita) que a Europa, supostamente mais civilizada, 
oferecia desde a invenção da escrita” (M´bow 2010: XX).  

Assim, o conhecimento sobre Moçambique na perspetiva europeia de construção de 

conhecimento – ou seja, a partir de um princípio materialista e escriptocêntrico – foi 

construído com base em documentação arquivística que incorpora materiais de índole 

muito diversa como manuscritos legislativos, histórias de viagem, epistolografia, 

cartografia, e também materiais fonográficos. Os seus autores eram, na sua maioria, 

missionários cristãos ao serviço de diversas ordens religiosas (caso da Companhia de 

Jesus em Moçambique) e ainda etnógrafos, antropólogos, militares, administradores 

coloniais, comerciantes e outros indivíduos que registaram e descreveram sob diversas 

formas o que entendiam ser o modus vivendi das populações moçambicanas. Os seus 

registos foram naturalmente feitos mediante um conjunto de referenciais valorativos e 

instrumentos metodológicos de que dispunham na época. Estavam organizados a partir 

de um pensamento europeu, marcado por um ambiente profundamente colonial, e 

                                                             
3 Referindo-se justamente ao modo como a academia ocidental constrói o conhecimento sobre o passado configurando um 
modelo epistemológico para o presente, Walter Mignolo sustenta que permanecemos numa situação de colonialidade que mais não 
é do que um neo-colonialismo com base no conhecimento e na produção de saber (1992, 2008). 
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condicionaram de forma significativa o modo como Moçambique ficou representado a 

partir dos discursos sobre ele produzidos. Estes discursos tornam visível o que a 

própria Europa considerava conhecimento válido, ocultando também outros tipos de 

conhecimento e saberes produzidos em Moçambique pelos próprios moçambicanos.  

Até que ponto este modo de construir a história é visível no conhecimento que temos 

hoje sobre a música em Moçambique? E de que forma a música que hoje é reconhecida 

como “moçambicana” pelas instituições nacionais foi também construída à luz dessa 

historiografia de matriz europeia e colonial? E, finalmente, como se revêem os músicos 

moçambicanos enquanto protagonistas de uma música descrita por outros? 

Interpelar a história e o conhecimento 

A situação acima descrita resulta de uma análise dos processos históricos e discursivos 

que definiram o conceito que hoje prevalece em Moçambique sobre a música e sobre a 

timbila em particular, ou seja, um conjunto instrumental constituído por diferentes tipos 

de lamelofones e associado a uma prática performativa complexa sobre a qual recai a 

análise que me proponho fazer. Esta constatação ofereceu-me diferentes possibilidades 

de interrogação que vieram a definir a centralidade do meu problema de análise a partir 

de duas linhas de inquirição: a da história e a do conhecimento. 

No domínio da história procurei interrogar as fontes disponíveis, analisá-las no quadro 

do relativismo que a própria história impõe e perceber de que forma elas 

condicionaram a imagem de Moçambique a partir da música ou do que, na lógica 

europeia de centralidade conceptual, se definiu por música. Estas questões decorrem da 

análise de um processo contextual que se produziu ao longo dos últimos 500 anos e 

que estão organizados em três lapsos temporais marcados por três momentos 

simbolicamente diferentes (vide fig.1):  

Figura 1 – Modelo para a construção da unidade de análise articulando conceitos e domínios de 

estudo/observação e contexto histórico. 
 

Timbila 

Discursos orais Discursos 

Escritos 

Performance 
Discursos 

institucionais 

1562       1932      1975 
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 (1) O primeiro momento refere-se ao período histórico durante o qual a música foi 

objecto de nomeação e descrição por parte de agentes de colonização como os 

missionários, os viajantes e os estudiosos de diferentes áreas disciplinares. Este período 

decorre a partir do momento em que Moçambique se torna acessível à Europa, 

enquanto território colonial, e é simbolicamente demarcado pelo primeiro registo 

escrito sobre música, da autoria do Padre André Fernandes S.J. (1562) (vide infra). Os 

discursos produzidos sobre a música são instrumentos centrais para o entendimento do 

modo como Moçambique era inscrito numa plataforma mais vasta e supostamente 

homogénea designada por África, e também como algumas práticas performativas 

foram “selecionadas” e por isso transformadas em identificadoras do local. As práticas 

do grupo linguístico chope, onde a performance da timbila adquire protagonismo, 

inscrevem-se neste paradigma.  

(2) O segundo momento, que designo por “descoberta da etnomusicologia”, decorre 

simbolicamente a partir de 1932, quando o alemão Gunther Spannaus grava pela 

primeira vez um conjunto de práticas performativas moçambicanas em cilindros de 

cera. Esta fase, que define Moçambique como um território de interesse para os 

etnomusicólogos, é interrompida em 1975, com a independência do país. Ele descreve 

um período em que vários etnógrafos e etnomusicólogos europeus procuraram 

descrever, colecionar e interpretar a música, mais uma vez reiterando o interesse das 

práticas performativas chope associadas à timbila. O exemplo do trabalho detalhado de 

Margot Dias, onde os diferentes lamelofones que constituem a timbila são 

rigorosamente desmontados através de desenhos esquemáticos e análises várias, 

evidenciam a transformação deste conjunto instrumental numa espécie de documento-

monumento (Le Goff, 1990) da cultura moçambicana. 

(3) O terceiro momento diz respeito ao período pós-fundação da primeira república em 

Moçambique, que decorreu da proclamação da independência nacional em 1975. O 

Estado, através da estratégia política e cultural, institucionaliza a cultura para construir 

a ideia de moçambicanidade, priorizando a disseminação das práticas performativas em 

todos os sectores da sociedade moçambicana, que culminou com a realização do maior 

festival nacional de música, dança e instrumentos tradicionais moçambicanos4 de todo 

                                                             
4 O festival foi realizado em 1978 e teve uma participação de cerca de 600 mil pessoas, entre dançarinos, 
instrumentistas, publico assistente etc. 
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o país. Neste quadro, as práticas performativas moçambicanas foram reduzidas a um 

outro conceito, o de música tradicional5, na qual se inclui também a timbila. 

Pensar a história de Moçambique implica pensar a história de uma forma diferente 

daquela que foi desenhada pela historiografia europeia. E pensar o modo como a 

música de Moçambique foi representada pela história implica, também, reconhecer 

uma outra forma de construção de saber, agora revisto a partir do olhar e do 

entendimento dos seus principais agentes: os músicos. Esta constitui a minha segunda 

linha de interrogação, a do conhecimento. Importa, neste caso, perceber como os 

discursos produzidos pela história refletem ou não um posicionamento local – dos 

próprios sujeitos intervenientes na performance – e como hoje os timbileiros6se revêem no 

modo como os discursos do passado os representaram e descreveram a “música” que 

lhes é atribuída. Importa, portanto, saber se “outra história é possível”, tomando de 

empréstimo o título da obra de António García Gutierrez, quando se refere à 

possibilidade de construir outra memória a partir dos arquivos. Aqui me refiro ao 

arquivo que, não sendo escrito, resiste na prática, no pensamento e no conhecimento 

que o grupo linguístico chope guarda sobre a “música” que conhece. 

É, portanto, objetivo geral do meu trabalho de pesquisa analisar, criticar e relativizar as 

fontes históricas e arquivísticas (refiro-me aos textos escritos, falados e fonográficos) 

sobre a música em Moçambique à luz dos mais recentes debates teóricos sobre o pós-

colonialismo, no caso particular de Moçambique, articulada com a análise de uma outra 

dimensão textual – a oral, e a partir da teoria da enunciação histórica, na perspectiva de 

Foucault (2008), aplicada à música. De modo mais específico, analiso os vários tipos de 

discursos produzidos sobre a música em Moçambique desde o período que marca os 

primeiros contactos com os europeus até à atualidade, com enfoque especial para a 

timbila, no quadro do grupo linguístico chope do distrito de Zavala, no sul de 

Moçambique. 

                                                             
5O estado moçambicano, com o advento da independência nacional em 1975, entendeu que toda a música que não 
fosse “tradicional” deveria ser banida da sociedade e que a única estação de rádio sedeada na capital Maputo ( ex-
Lourenço Marques), deveria emitir apenas música revolucionária e “música tradicional”. O objetivo desta iniciativa 
era resgatar a personalidade e a dignidade cultural moçambicana interrompidas durante a dominação colonial.   
6Uso este termo para me referir aos tocadores da mbila. 
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Unidade de análise: Contextualização 

A discussão em torno da definição da unidade de análise não é consensual em ciências 

sociais e humanas, variando desde propostas de espectro bastante estreito até 

propostas de espectro amplo. Tratando-se de um trabalho sobre música, e tendo em 

conta o vasto universo que a performance da música implica, enquanto acontecimento 

social, cultural e comunicativo, a minha unidade de análise inclui tanto a performance 

quanto os discursos sobre ela. Neste último caso, incluem-se os discursos 

contemporâneos dos próprios performers, os das instituições e os dos estudiosos. São 

eles também que estarão no meu enfoque de pesquisa em relação à análise das fontes 

históricas (Teixeira 2003). 

Procedimentos metodológicos 

A realização do presente trabalho assentou em vários procedimentos metodológicos de 

análise documental e arquivista como forma de dar cobertura à extensão do universo 

de observação que a própria pesquisa exigiu. Nesse sentido, realizei pesquisa 

documental e arquivística nos principais centros de documentação e de arquivo 

localizados em Portugal e Moçambique, priorizando o maior número possível de 

documentos onde a música era descrita. Paralelamente, desenvolvi trabalho de campo 

em Maputo e Zavala. Durante a minha estadia em Zavala fui convidado a viajar mais 

50km em direção ao ponto mais a norte de Zavala, para chegar a Inharrime, que, de 

acordo com os informantes contactados, era um ponto de interesse a visitar, por causa 

da tradição na prática da timbila. O trabalho que agora é apresentado foi iniciado em 

2011 e procurou, na medida do possível, seguir os procedimentos que este tipo de 

trabalhos exige. 

Pesquisa documental de caráter arquivístico e bibliográfico 

Esta pesquisa decorreu, em Lisboa, na Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL), no 

Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), no Instituto de Investigação Científica e 

Tropical (IICT) e no Arquivo da Torre do Tombo (ATT). No Porto, a pesquisa esteve 

centrada na biblioteca Municipal São Lázaro (BMSL) e Almeida Garrett (BAG). Em 

Moçambique, as consultas foram feitas na Biblioteca do Arquivo Histórico de 

Moçambique (AHM), no Depósito do Fundo dos Negócios Indígenas (FNI), na 

Biblioteca Nacional de Moçambique (BNM), na biblioteca da Rádio Moçambique 
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(BRM) e na biblioteca do Arquivo do Património Cultural-Centro de Investigação 

Sociocultural (ARPAC). 

Existem dois argumentos que justificam a utilização desta metodologia. Primeiro, 

porque a minha unidade de análise7 é definida por várias e múltiplas intercepções onde 

se encontram diferentes universos de observação e estudo sobre a timbila, cruzados 

com a dimensão histórica, ideológica e das políticas institucionais. Segundo, a análise 

da documentação (escrita e fonográfica) produzida sobre a música ainda não foi feita 

em Moçambique. Ora, isto dificulta a compreensão do modo como o conceito de 

“música moçambicana” foi construído a partir desses discursos sem perceber a maneira 

como se deu o contacto colonial entre moçambicanos e europeus (portugueses) a partir 

do séc.XVI, quando foi feito o primeiro registo escrito sobre uma prática performativa 

moçambicana pelo missionário jesuíta P. André Fernandes (1562) e seguidamente pelo 

Padre dominicano Frei João dos Santos na sua obra Ethiopia Oriental (1600, 1891). 

A partir destes dois documentos considerados pioneiros na descrição sobre as práticas 

performativas em Moçambique, foi produzida uma vasta documentação sobre música 

no campo etnográfico e histórico (António Augusto Pereira Cabral 8 , 1925, 1958; 

António Rita-Ferreira9, 1922, 1972, 1980; Maestro Tomás Jorge Júnior, 1934; Maestro 

Belo Marques, 1943; Ilídio Rocha, 1962; Henri Alexandre Junod, 1946; Hugh Tracey, 

1948), apenas para ilustrar alguns exemplos.  

Em Portugal, esta categoria documental foi pesquisada na Biblioteca da Universidade 

de Aveiro (BUA), Biblioteca da Universidade de Coimbra (BUC), Instituto Superior de 

Ciência e Tecnologia-IUL (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa). Em 

Moçambique, o trabalho foi feito na Biblioteca Central Brazão Mazula, da 

                                                             
7A discussão em torno da definição da unidade de análise não é consensual em ciências sociais e humanas, variando 
desde propostas de espectro bastante estreito até propostas de espectro amplo. Tratando-se de um trabalho sobre 
música, e tendo em conta o vasto universo que a performance da música implica enquanto acontecimento social, 
cultural e comunicativo, a minha unidade de análise inclui tanto a performance quanto os discursos sobre ela. Neste 
último caso incluem-se os discursos contemporâneos dos próprios performers, os das instituições e o dos 
estudiosos. São eles também que estarão no meu enfoque de pesquisa em relação à análise das fontes históricas. 
(sobre unidade de análise vide Teixeira, (2003). 
8Na altura em que produziu estes documentos era Secretário dos Negócios Indígenas em Inhambane. 
9Historiador e funcionário do governo colonial e autor de inúmeros trabalhos, notas, ensaios sobre a história, etno-
história, antropologia e história da colonização e descolonização de Moçambique. Fez ensino primário em Lourenço 
Marques e estudos banto na Universidade de Pretória (RSA). Viveu  50anos em Moçambique e ingressou nos 
serviços da Administração civil em 1948, e foi administrador de circunscrição em Mongiqual, Bárue, Marromeu, 
Quelimane, Ressano Garcia, Lioma ( Gurué), Macanga, Homoine, Beira e na curadoria do Transvaal (RSA). Fixou-
se em Lourenço Marques (1963)  e trabalhou no Instituto do Trabalho (Negócios Indígenas). Produziu 
possivelmente o único trabalho de sociologia urbana efetuado no ultramar português intitulado “Os Africanos de 
Lourenço Marques”. Produziu os seguintes trabalhos: Povos de Moçambique: História e cultura (s/d); Pré-história 
colonial de Moçambique: Tentativa de síntese (1980); A arte complexa dos chope (1973); A música chope: Arte em 
vias de extinção. In. Jornal Notícias, 30.08.1972. 



11 
 

Universidade Eduardo Mondlane (BCBM), no Centro de Estudos Africanos (CEA) e 

na biblioteca da Rádio Moçambique (BRM). 

Designo por documentação analítica toda a produção científica que nos auxilia na 

compreensão dos processos globais entre os vários grupos de formações sociais e 

humanas. O exemplo mais evidente é o próprio processo de colonização que em 

Moçambique produziu a imagem que hoje temos do país, naturalmente tendo como 

base um conjunto de referenciais valorativos e instrumentos metodológicos de que 

dispunham na época, e a partir de um pensamento europeu marcado por um ambiente 

profundamente colonial.  

Documentação fonográfica e audiovisual 

Este grupo de fontes foi trabalhado no Arquivo Histórico de Moçambique (AHM), no 

Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual (INAC), no Instituto de Comunicação 

Social de Moçambique (ICS) e na fonoteca e discoteca da Rádio Moçambique. A 

pesquisa incluiu a audição de material fonográfico no ILAM – International Library of 

African Music – Grahams Town – (África do Sul), como forma de suprir a escassez de 

fontes em Moçambique, e consistiu na visualização e análise de material audiovisual 

disponível nestes arquivos. 

A pesquisa em plataformas digitais esteve centrada no arquivo digital Memórias de 

África e do Oriente, onde se encontram depositados milhares de ficheiros e referências 

cobrindo vastíssimas áreas de estudo, com particular destaque para as antigas colónias 

portuguesas.  

Por fim, realizei trabalho de campo em Maputo e Zavala. Em Maputo, contactei 

todas as entidades oficiais ligadas ao sector da cultura, como é o caso do Ministério da 

Cultura, para perceber alguns aspetos relacionados com as políticas culturais relativas à 

música e como elas se articulam na prática, bem como compreender o posicionamento 

discursivo dos artistas e fazedores de arte (Grupo de Tocadores de Timbila do 

Conselho Municipal de Maputo, Timbila Muzimba – estes grupos constituem apenas 

uma ilustração do tipo de artistas contactados). 

Em Zavala, procurei captar o discurso dos membros tocadores de timbila relativamente 

a algumas designações dadas às várias componentes que fazem parte da performance (ex: 

ngodo, msaho, mbila, timbila). O trabalho de campo em Zavala foi feito em duas fases. A 
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primeira fase foi em 2012 e durou um mês, período que serviu para estabelecer o 

contacto preliminar para me familiarizar com o local e os principais informantes. A 

hospitalidade do mestre Venâncio Mbande, na altura uma pessoa de difícil acesso, foi 

crucial. Esta primeira visita não coincidiu com o Festival de Zavala, também designado 

na língua chope pelo termo msaho, um evento anual que junta vários grupos de timbila 

no último final de semana do mês de Agosto. Todavia, em 2013, pude participar neste 

importante festival. 

A documentação institucional foi fundamental para perceber o discurso oficial 

relativamente à cultura em Moçambique, o mesmo acontecendo com a legislação 

colonial portuguesa. Aqui destaco o “Ato Colonial”, aprovado por decreto nº18 570, 

de 8 de Julho de 1930, em substituição do título V da constituição política da República 

Portuguesa. Assim, a importância do trabalho de campo permitiu-me cruzar as fontes 

orais e escritas e fazer a observação participante, interagindo com as fontes no terreno.  

Estrutura da tese 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

dediquei-me a apresentar o enquadramento teórico, onde reflito sobre teorias como 

colonialismo, pós-colonialismo, conceito de discurso e o conceito de etnia e língua 

com o auxílio das propostas dos vários autores colocados em diálogo. No capítulo 

segundo analiso o estado da arte, onde discorro sobre os estudos realizados no 

domínio da música com base nas teorias do pós-colonialismo, na sua maioria da autoria 

dos intelectuais dos países das antigas potências colonizadoras, fazendo de seguida um 

afunilamento para as literaturas sobre a “música” chope em Moçambique. 

No terceiro capítulo dedico atenção à história e aos seus lugares de pertença 

enfatizando alguns dados referentes às suas origens, em particular às linhagens 

familiares e às dinâmicas políticas que condicionaram a formação e consolidação do 

núcleo chope que conhecemos na atualidade. No quarto capítulo discuto a música e as 

suas ausências e abordo o contexto do conceito de música no contexto europeu e o 

conceito de música no contexto africano da África Subsaariana. 

No quinto capítulo analiso os discursos produzidos sobre a música de Moçambique em 

três lapsos temporais. Como já foi dito atrás, o primeiro lapso é referente aos discursos 

produzidos pelos missionários, exploradores, militares etc. O segundo lapso temporal é 

o período que designo “descoberta da etnomusicologia” e refere-se ao período durante 
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o qual Moçambique se torna num campo de interesse para muitos etnomusicólogos. O 

terceiro e último lapso trata dos discursos institucionais do Estado português – sendo 

que a Primeira Exposição Colonial do Porto (1934) foi o meu estudo de caso – e do 

Estado moçambicano, no quadro da “Ofensiva política e cultural das massas 

trabalhadoras”, de 1977. Ainda neste capítulo, e em jeito de conclusão, faço uma 

análise dos discursos dos “músicos”, isto é, dos performers, aqui entendidos como 

tocadores de timbila, e outros músicos por mim contactados durante a realização do 

trabalho de campo nos locais já indicados. Por fim, apresento as referências 

bibliográficas e os anexos.  
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CAPITULO 1- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Boaventura de Sousa Santos refere que a teoria do pós-colonialismo tem, como uma 

das suas características, reclamar a presença da voz do crítico pós-colonial, ou seja, o 

indivíduo a quem durante o período colonial foi recusada a copresença na construção 

da historicidade humana pelos críticos ocidentais. Santos sugere ainda que, enquanto 

teoria, o pós-colonialismo emerge nos anos 1980 tendo constituído uma “viragem 

cultural” das ciências sociais que teve como pioneiros Franz Fanon (1961, 1965) e 

Albert Memmi (1965), assim como os trabalhos de Edward Said sobre o Orientalismo 

(1978); de Richard Werbner (1996); e Stuart Hall (1989, 1996) sobre as culturas 

diaspóricas. Posteriormente, esta teoria viria a consolidar o seu posicionamento através 

dos contributos de Homi Bhabha (1994), Gayatri Spivak (1996); Paul Gilroy (1993); 

Partha Chaterjee (1986); (Mark Poster 2007). (Mudimbe 1980  cit in Santos 2002: 30) 

Boaventura de Sousa Santos sugere ainda que a teoria do pós-colonialismo deve ser 

entendida em duas linhas centrais. A primeira refere-se a um período histórico que 

sucede à independência das colónias e a segunda, que é a que mais interessa aos 

propósitos do presente trabalho, diz respeito a um:  

“ (...) conjunto de práticas (predominantemente performativas) e de discursos 
que desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram 
substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado (...).” 
(idem). 

É dentro desta linha teórica que procuro discutir os principais conceitos associados à 

teoria dos estudos pós-coloniais tomando-os como base de apoio teórico para reler e 

relativizar as fontes sobre a música de Moçambique, com enfoque particular para as 

práticas performativas chope. A expressão “práticas performativas chope” será 

utilizada ao longo deste trabalho como uma expressão contra-hegemónica 

relativamente ao termo “música chope”, cunhado pelos europeus e que aparece em 

quase toda a documentação europeia a ela referente. Entendo que a expressão “práticas 

performativas” expressa melhor, na sua formulação, todas as componentes da 

performance “musical” chope que não cabem no termo “música” introduzido pelos 

europeus, que acaba por reduzir toda a simbologia, os significados e os contextos de 

performance associados à cultura chope. Para já, vou centrar a minha atenção na 

discussão dos conceitos de colonialismo e colonialidade, pois os mesmos permitem 
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que se compreenda o que significou o sistema colonial nos países que a ele estiveram 

sujeitos, em especial Moçambique e as suas práticas performativas. 

1.1. Colonialismo, colonialidade e teoria do pós-colonialismo 

Aníbal Quijano, num artigo intitulado “Colonialidade do poder e classificação social” 

publicado no livro Epistemologias do Sul, coordenado por Boaventura de Sousa 

Santos e Maria Paula Meneses (2009), sugere uma definição dos conceitos de 

colonialismo e colonialidade de uma maneira que permite compreender facilmente o 

alcance destes dois conceitos, e os elementos que corporizaram o próprio sistema de 

colonialismo nos espaços não europeus. Em nota de rodapé Aníbal Quijano refere o 

seguinte: 

“A colonialidade do poder é um elemento diferente de, ainda que vinculado a, 
Colonialismo. Este último refere-se estritamente a uma estrutura de 
dominação/exploração onde o controlo da autoridade política, dos recursos 
de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de 
diferente identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, noutra jurisdição 
territorial. Mas nem sempre, nem necessariamente, implica relações racistas de 
poder. O colonialismo é, obviamente, mais antigo, enquanto a colonialidade 
tem vindo a provar nos últimos 500 anos, ser mais profunda e duradoira que o 
colonialismo. Mas foi, sem dúvida, engendrada dentro daquele e, mais ainda, 
sem ele não poderia ser imposta na intersubjetividade do mundo tão enraizado 
e prolongado (...) ”. (Quijano 2009: 73). 

Portanto, o colonialismo implicou domínio, submissão às regras do dominador que 

opera a partir de um determinado espaço central identificável, a Europa. Dessa 

exploração do homem pelo homem advém a colonialidade, que é a sequela do 

colonialismo, uma vez que é produzida dentro dele. Um reforço à contribuição de 

Quijano na discussão do conceito de “colonialismo” é-nos oferecido por Walter 

Mignolo, quando nos introduz às bases que demarcaram o início do fenómeno colonial 

no planeta. Através desse processo podemos vislumbrar o modo como Moçambique 

enquanto território pós-colonial, herdou o termo “música”. Mignolo observa o 

seguinte: 

“In the sixteenth century, Spanish missionaries judged and ranked human 
intelligence and civilization by whether the people were in possession of 
alphabetic writing. This was an initial moment in the configuration of the 
colonial difference and the building of the Atlantic imaginary, which will 
become the imaginary of the modern/colonial world. Translation was the 
special tool to absorb the colonial difference previously established (...)” 
(Mignolo 2000: 5). 
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Assim, o domínio da escrita no quadro da nova ordem mundial dominada pela Europa 

foi crucial na definição do sistema de colonização, onde as sociedades não europeias 

(África e Américas) eram classificadas em função deste instrumento de fixação do 

conhecimento. Séculos mais tarde, um segundo critério colocava as sociedades ditas 

sem escrita numa outra hierarquia recorrentemente redutora, a de “povos sem 

história”. Recorro novamente a uma passagem de Mignolo que reforça esta posição: 

“Toward the end of eighteenth and beginning of the nineteenth century the 
measuring stick was history and no longer writing. People without history 
were located in a time before the present. People with history could write the 
history of those without” (idem 2000: 5). 

A submissão de Moçambique, enquanto país “sem escrita” e “sem história”, é um 

resultado efetivo das linhas de orientação do colonialismo como estratégia global na 

reconfiguração das relações entre colonizadores e colonizados, fazendo a “música” 

parte dessa reconfiguração, expressa nas práticas performativas moçambicanas de 

origem chope quando passaram a ser chamadas “música chope”. A Europa achava-se 

no direito de escrever e contar a história destas sociedades, como aconteceu com as 

práticas performativas chope que foram por vários autores transcritas para o 

pentagrama e outros instrumentos de fixação do conhecimento, tal como era prática na 

cultura musical europeia. Santos explica, através da lógica do pensamento abissal, de 

que modo a construção do mundo como uma estrutura hierarquicamente constituída 

exacerbou o colonialismo e a colonialidade contemporânea nos antigos espaços 

coloniais, ao serem criadas linhas visíveis e invisíveis de entidades sociais distintas:  

“ (...) o universo deste lado da linha e o universo do outro lado da linha. A 
divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade, torna-se 
inexistente, e é reproduzido como inexistente. Inexistente significa não existir 
sob qualquer forma de ser relevante e compreensível (...). Assim, a linha visível 
que separa a ciência dos seus “outros” modernos está assente na linha abissal 
invisível que separa, de um lado, ciência, filosofia e teologia e, do outro, 
conhecimentos tornados incomensuráveis e incompreensíveis por não 
obedecerem, nem aos critérios científicos de verdade nem aos dos 
conhecimentos, reconhecidos com alternativos, da filosofia e da teologia (...) 
(Santos, 2009: 23-26). 

A consideração dos espaços colonizados, aqui entendidos como “o outro lado da 

linha”, desprovidos dos instrumentos considerados pela Europa como critério de 

evolução e civilidade já mencionados, conduziu à reconfiguração destes espaços, dos 

seus habitantes, das suas práticas sociais, culturais, económicas bem como das suas 

referências intelectuais. Aníbal Quijano, uma vez mais, elucida-nos sobre o que 
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significou, na verdade, o colonialismo e as suas consequências em África e nas 

Américas. 

“ (...) a destruição da estrutura societal, a população colonizada foi despojada 
dos seus saberes intelectuais e dos seus meios de expressão exteriorizantes ou 
objectivantes. Foram reduzidas à condição de indivíduos rurais e iletradas; nas 
sociedades onde a colonização não conseguiu a total destruição societal, as 
heranças intelectual e estética visual não puderam ser destruídas. Mas foi 
imposta a hegemonia da perspectiva eurocêntrica nas relações intersubjetivas 
com os dominados” (Quijano 2009: 111). 

Esta passagem diz-nos muito sobre o que aconteceu nos espaços colonizados em 

África e nas Américas onde a “lavagem cerebral” e cultural das populações locais deu 

origem a um prolongamento da cultura ocidental. A situação da colonialidade a que já 

me referi enquadra-se nesta lógica. Recupero aqui a sugestão de Quijano quando se 

refere à antiguidade do colonialismo e à contemporaneidade da colonialidade, ou seja, 

o colonialismo é antigo e acabou quando os povos colonizados ganharam as suas 

independências, mas a colonialidade tem efeitos mais duradoiros e é expressa pelas 

ações praticadas pelas sociedades contemporâneas que passaram pela experiência 

colonial. Mais do que a exploração física do homem, o colonialismo foi a exploração de 

algo mais profundo, a alma dos indivíduos (Quijano 2009). 

A bibliografia sobre pós-colonialismo é vasta sobretudo no que diz respeito ao ângulo 

de interesse da academia norte-americana, a partir de um paradigma colonial centrado 

na presença inglesa no planeta. Susana Sardo (2011) discute esta questão a partir do 

posicionamento de vários autores tais como Leela Gandhi, Edward Said, Gayatri 

Spivak, Hommi Bhabha, a que eu acrescentaria Paul Gilroy, no seu trabalho The Black 

Atlantic (1993), desenhado a partir do triângulo Inglaterra/ África/ América do Norte. 

Como refere Susana Sardo (2011), a linha de indagação a partir do paradigma da 

colonização definido pelos portugueses deve ser tomada em linha de conta se 

quisermos efetivamente entender a pós-colonialidade do planeta. Sardo discute estes 

assuntos a partir do caso da música em Goa, um território que, tal como Moçambique, 

foi colónia de Portugal, embora, à partida, a administração colonial tenha conferido a 

Goa um lugar de relevo, pois ali estava sedeado o Vice-Reinado do império colonial 

português para as Índias e África Oriental.  

Ora, a minha abordagem, usando a teoria do pós-colonialismo, parte de duas 

premissas: por um lado a verificação sobre a aplicabilidade da teoria ao caso de 

Moçambique, onde o modelo de colonialismo é particular, e, por outro, a inquirição da 
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própria teoria, marcada por um posicionamento hegemónico do saber académico em 

relação a outros saberes, contemplando na minha análise outras formas de construção 

de conhecimento. Nos últimos trinta anos, tem vindo a aumentar a publicação de 

literatura que coloca um olhar diferenciado sobre os povos que sofreram a amarga 

experiência da submissão colonial. Nela são abordadas as relações de força e de poder 

entre colonizador e colonizado, a tomada de consciência histórica sobre as realidades 

dos povos historicamente marginalizados (em que Moçambique se inscreve), ao 

mesmo tempo que se reivindica a necessidade do reconhecimento de outras formas de 

produção de saber e da legitimação epistemológica do sul. As propostas de Boaventura 

de Sousa Santos (2009) ou de António Garcia Gutierrez (2004) vão justamente nesse 

sentido.  

No quadro do debate teórico e conceptual relativo à colonialidade, pós-colonialismo, 

colonialismo e pós-colonialidade, algumas obras – de entre as quais Coloniality at Large: 

Latin America and the Postcolonial Debate (2008), editado por Mabel Moraña, Enrique 

Dussel e Carlos Jáuregui – discutem e questionam, na perspetiva de vários autores, os 

múltiplos discursos produzidos desde a era colonial. É neste enquadramento que 

Walter Mignolo menciona, no campo da teoria crítica, o locus da enunciação, enquanto 

espaço disciplinar, geocultural e ideológico, em que são criados os discursos de poder e 

de resistência aos efeitos do colonialismo ou da hegemonia ocidental, ou seja, o 

“alphabet-oriented notions of text and discourse” (in Moraña 2008: 3). Propõe ainda o uso do 

termo “cultural semiosis” para incluir não só criações de sociedades com tradição escrita 

(europeia), mas também artefactos culturais, mapas, mitos, calendários, narrativas orais 

e discursos produzidos em línguas indígenas. No entender de Mignolo, isto permite 

tirar maior proveito do conhecimento que é produzido nas sociedades ditas sem 

escrita. Portanto, descentralizar e multiplicar os centros de poder e de produção de 

conhecimento, não só geograficamente mas também culturalmente, na óptica de 

Mignolo, é um dos tópicos centrais da crítica ao pós-colonialismo nas décadas mais 

recentes (idem 2008: 3).  

Contudo, no universo teórico do pós-colonialismo e da sua crítica, encontramos 

tópicos de inquirição quer no domínio da história factual, quer no domínio da 

epistemologia. No primeiro discutem-se aspectos como as relações de poder entre o 

colonizador e o colonizado, estratégias de colonização, relações económicas, 

migrações, legislação, processos de transculturação, processos de mimese e o impacto 
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da língua e da literatura europeia, entre muitos outros. No segundo caso, o debate 

assenta sobre uma espécie de colonização epistemológica, considerada em alguns 

círculos como o símbolo da degradação de qualquer expressão cultural não europeia 

(Bonicci 1998). Na tentativa de se desvincularem desta tendência eurocêntrica, estes 

estudos criticam e questionam alguns pressupostos da teoria europeia ocidental, que 

resulta numa reinterpretação e reescrita dessa literatura, assim como a relativização dos 

conceitos de pós-colonialismo, pós-colonialidade, colonialismo (idem). Portanto, 

embora não haja um consenso quanto à definição do termo “pós-colonialismo” a nível 

da academia, vários autores utilizam este termo para descrever a cultura influenciada 

pelo processo de colonização, desde o séc. XV até hoje. Este aspecto reitera a proposta 

de Bill Aschcroft (1989), segundo a qual o planeta é, efetivamente, o reflexo da sua 

pós-colonialidade. As literaturas, as músicas, as ações e os comportamentos humanos 

não podem ser vistos sem um entendimento da dimensão colonial do passado e das 

ações que dele resultam.  

O colonialismo é, portanto, um processo contínuo, dialéctico e gerador de 

entendimentos diferentes em função da diferença colonial (Mignolo). Mas ele é, como 

refere Aijaz Ahmad, comum a todo o planeta:   

“...a trans-historical thing, always present and always in process of dissolution 
in one part of the world or another, so that everyone gets the privilege, sooner 
or later, at one time or another, of being colonizer, colonized and post-
colonial” (Ahmad 1995:9).  

Neste sentido, a crítica pós-colonial implica a assunção de um “pensamento contra-

hegemónico”, que visa (i) interrogar constantemente as relações entre a cultura 

colonizada e a do colonizador, (ii) promover o autoquestionamento crítico como forma 

de inquirir as próprias estruturas do saber, (iii) agir de forma crítica em relação à 

história proporcionando novas hermenêuticas e análises (iv) acautelar o que Gaiatry 

Spivak designa por “etnocentrismo revertido” que resulta de uma sobrevalorização da 

história anterior ao período colonial silenciando os períodos de subalternidade política; 

(v) precaver os discursos de autoflagelação através dos quais o colonizador fala como 

se fosse o “outro”; (vi) promover a interação entre diferentes hermenêuticas sobre a 

interpretação da história evitando um outro tipo de etnocentrismo que passa, muitas 

vezes, pela tentativa do colonizado de evitar a apropriação, por parte do colonizador, 

das suas propostas de interpretação (Quijano 2009). 
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Os trabalhos de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin (1989), de Robert Young 

(1990), Edward Said (1978, 1993) Susana Sardo (2011), Gayatri Spivak (1987, 1990) e 

Hommi Bhabha (1990) trazem à discussão a história dos pressupostos filosóficos, 

conceptuais e teóricos que fundamentam parte da crítica da teoria do pós-colonialismo. 

Porém, são igualmente matéria de análise e de orientação os trabalhos que emergem a 

partir da mudança de século, cujas premissas estão consubstanciadas na obra 

“Coloniality at Large” de Mabel Moraña, Enrique Dussel e Carlos Jáuregui (2008), ou 

ainda no trabalho de Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Menezes, sobre as 

Epistemologias do Sul (2009); Entre ser e Estar: Raízes, percursos e discursos da 

identidade (2002). 

Estes trabalhos, mais do que questionar a teoria, propõem efetivamente um outro olhar 

sobre o mundo colonial e “pós-colonial”, sugerindo uma hermenêutica pluritópica para 

a análise dos aspectos históricos e da cultura, que Boaventura de Sousa Santos designa 

por “ecologia dos saberes”. Este quadro implica não só uma articulação de saberes a 

caminho de um conhecimento teórico e sensível mais democrático, como também a 

promoção ao estatuto de “saber” de domínios de conhecimento e de comportamento 

humano até agora relegados ao estatuto de “conhecimento não explícito” 

(Conquergood 2002). A música, bem assim outras dimensões expressivas nas quais ela 

se inclui, é seguramente um deles. 

Na perspectiva usada pela etnomusicologia ela cruza através das análises do presente 

trabalho, este modo de interpretação da cultura com a música. Moçambique constitui 

um dos territórios mais importantes para o desenvolvimento deste tipo de 

conhecimento desde que a abordagem da história seja, de acordo com o 

posicionamento da etnomusicologia, interceptada pela do saber local (Sardo 2011). Ou 

seja, não é apenas a história escrita que nos oferece o material para a análise, mas 

também – e sobretudo – a história dita que reside no plano da oralidade. E mais 

importante, não é apenas o olhar do colonizador - que no passado passou a cultura dita 

a escrita- que nos interessa, mas, e sobretudo, o modo como esse olhar é visto pelas 

pessoas que representa: os próprios moçambicanos. Procuro, assim, a partir desta 

intercepção de olhares, dar conta dos princípios seminais da etnomusicologia 

contemporânea, segundo a qual nenhum trabalho, nem nenhuma pesquisa 

etnomusicológica, podem estar completos ou ser fidedignos se não tiverem em linha de 

conta o ponto de vista dos indivíduos sobre os quais o estudo incide (Sardo 2011). 
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Portanto, compreender a colonialidade de Moçambique através das práticas 

performativas e sonoras implica compreender o modo como o colonialismo português 

foi imposto. Os termos “apropriação/violência” são explícitos sobre as características 

do colonialismo em Moçambique, ou seja, foi um sistema de apropriação10 do corpo e 

da alma, de uma violência extrema sobre as populações e suas práticas culturais. Mas 

também, no campo da cultura expressiva, foi descontextualizador11 e recontextualizante 

das práticas performativas, no sentido em que lhes foram atribuídos outros sentidos e 

significados, diferentes dos que lhes eram destinados no seu contexto sociocultural, em 

particular no que diz respeito às práticas performativas chope. Como refere Mignolo, 

os europeus utilizaram várias estratégias, técnicas e invenções para submeter os povos 

que estavam na sua rede de dominação, utilizando conceitos e preconceitos para 

transfigurar a história, a cultura, e os hábitos seculares de exercício intelectual dos 

povos sob seu domínio, de modo que estes se adequassem a um modelo veiculado pela 

Europa, uma vez que eram consideradas pessoas inferiores (Mignolo 2000: 13).   

Os discursos sobre as práticas performativas chope, ao nível do vocabulário, numa 

primeira fase inscrevem-nas nestes modelos, ou seja, um conjunto de práticas 

associadas foram recortados num único termo “música”, desfasado da realidade 

“musical” africana de modo geral, e em particular da realidade performativa chope. A 

inscrição das práticas performativas chope no registo musical europeu implicou o 

registo desta em pentagrama europeu, recortando partes da performance, mas também 

introduzindo novas nomenclaturas, de que o termo “música” é o exemplo mais 

imediato. É por isso importante analisar os conceitos de colonialismo-colonialidade e 

músicas de modo que se possa compreender a essência destes conceitos em dois 

momentos: o primeiro momento tem que ver com o encontro colonial entre a Europa 

e África, particularmente com Moçambique, e o modo como as práticas performativas 

foram endereçadas pelo conceito de música; o segundo momento é o período que se 

segue à independência de Moçambique, o qual espelha a nossa experiência colonial, ou 

seja, os efeitos do colonialismo são expressos na colonialidade que nos caracteriza, 

enquanto país com uma história de colonização que replica as referências culturais do 

colonizador, como é o caso do termo “música chope”. Assim, estes conceitos, 

cunhados da teoria pós-colonial, constituem uma ferramenta fundamental para o 

exercício crítico dos discursos coloniais produzidos sobre as práticas performativas 

                                                             
10Apropriação e violência no sentido utilizado por Boaventura de Sousa Santos ( 2009:32). 
11Conceitos sugeridos por Richard Handler ( 1984). 
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chope, problematizando a utilização do conceito “música chope” para designar um 

conjunto de práticas que não correspondem ao que o termo “música” significa para os 

europeus.  

A compreensão dos conceitos de etnia e língua tem um contributo importante para 

enquadrar a relativização do conceito europeu de “música” nas etnias e línguas 

africanas, e, no caso presente, na etnia e línguas chope pois permitem relativizar o 

conceito de “música” proposto pelo ocidente e os significados que o mesmo adquire 

no quadro do grupo linguístico chope – e inclusivamente em outras realidades étnicas e 

linguísticas que interagiram com a colonização e que, até à actualidade, interagem com 

as suas consequências. É importante realizar este exercício porque o mesmo oferece a 

possibilidade de visualizar os desfasamentos simbólicos, os contextos de performance, de 

funcionalidade, de sentido e de significado que o conceito de “música” do Ocidente 

possui, quando contraposto à realidade performativa, étnica e linguística das sociedades 

africanas e chope, em particular, facto que ocorreu por mais de cinco séculos. 

1.2 Etnia e Língua 

O conceito de etnia pressupõe uma ligação profunda entre indivíduos, que em geral é 

condicionada pelo facto de terem nascido na mesma comunidade e partilharem algum 

tipo de crença religiosa a ela circunscrita, falarem a mesma língua ou seguirem 

determinadas práticas sociais também a ela relacionadas. Geertz e Gordon convergem 

nas suas propostas sobre os elementos que consideram importantes na ligação étnica 

de indivíduos da mesma etnia, quando mencionam os hábitos e o poder de coação 

desta ligação (Geertz 1963: 109), e o facto de o sentido de pertença à etnia ficar 

incorporado no “eu” (Gordon 1978: 73). Ou seja, a deslocação de determinados 

grupos étnicos ou dos seus membros de uma região para outra não elimina o sentido 

de pertença ao seu grupo étnico de origem, pois as ligações étnicas são expressas por 

meio de comportamentos que são moldados dentro do grupo étnico de origem daquele 

indivíduo que as reconhece como tal e toma esses sinais ou padrões de comportamento 

como sinais de parentesco. É por esta razão que podemos facilmente compreender que 

indivíduos que partilham práticas culturais semelhantes nalgum momento pretendam 

reclamar uma origem comum, isto é, assumir que têm a mesma origem étnica.  

Em Moçambique, servem de exemplo as populações que residem no Bairro 

Chinhambanine (nome que designa pessoas provenientes da província de Inhambane), 
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o Bairro Inhagóia e o Bairro Urbanização, que para ali migraram durante o período dos 

16 anos da guerra civil. No caso do grupo linguístico chope, as caraterísticas descritas 

anteriormente são visíveis também através do modo como esta etnia usa as práticas 

performativas associadas à mbila para se fazer notar em vários momentos, seja de lazer 

no seu bairro, seja em cerimónias oficiais onde são convidados, seja fazendo parte de 

projetos culturais com uma dimensão mais globalizada (concertos nacionais e 

internacionais). Os exemplos expoentes neste enquadramento são o mestre Eduardo 

Durão e o projeto Timbila Muzimba. 

John Rex, por exemplo, entende que a etnia não será alterada por questões de ordem 

política, sejam elas externas ou não, na medida em que ela possui uma mecânica 

própria de funcionamento. Para Rex, pode ser possível reconhecer a existência de laços 

puramente étnicos como uma variável independente, sem se dizer que são a única 

fonte de ação política. Tal posição não deixa de ser polémica, sendo, apesar de tudo, 

também necessário tê-la em consideração (Rex 1988: 48-50). 

Vários autores (Malinowsky 1944; Weber 1968; Rex 1988; Geertz 1988; Gordon 1978; 

Guerreiro 1997; D´Ornelas 1901) apresentaram propostas de definição do conceito de 

etnia, sendo que todos convergem nalguns aspetos que considero importantes para 

enquadrar na reflexão pretendida no presente trabalho, como é o caso dos seguintes 

elementos: língua falada, hábitos, partilha de consanguinidade, existência de relações de 

cumplicidade sociais, práticas culturais semelhantes, sistemas de educação e de família, 

entre outros. Assim, os autores concordam que os elementos que caracterizam uma 

etnia são os traços linguísticos e culturais (sistemas de crença espiritual, cultura 

material), que fazem a ligação entre determinados tipos de padrões de comportamentos 

tomados como sinal de parentesco. Por exemplo, o facto de se ter nascido numa 

determinada comunidade, falar a mesma língua, possuir uma tradição cultural e 

histórica, ocupar o mesmo território, crer nalgum sistema metafísico de cosmovisão, 

possuir a mesma origem consanguínea e os mesmos hábitos e costumes reforça o 

sentimento de pertença à etnia, como é o caso do grupo étnico chope a que faço 

menção ao longo deste trabalho.  

No caso da África Subsaariana, e em particular de Moçambique, onde se contextualiza 

o grupo étnico chope, é preciso compreender que as relações sociais são desenvolvidas 

dentro de uma enorme diversidade de grupos étnicos que têm uma origem comum: a 

grande família linguística designada banto, da qual provém e se ramifica a maior parte 
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dos grupos étnicos ou etnias africanas. É a partir deste núcleo linguístico que nascem o 

grupo étnico chope e outras etnias e suas respetivas línguas em Moçambique, como é o 

caso dos emákhua, lomwé (Norte de Moçambique), sena, Ndau, Nyanja, Chuabo (Centro) 

xirhonga, xichangana, chope (Sul) e dos grupos étnicos zulu (África do Sul) chona (Zimbabwe) e 

swahili (Tanzania, Quénia), só para ilustrar alguns exemplos. 

No campo dos estudos linguísticos, a língua é classificada como um factor humano que 

incorpora em si sistema de sinais para exprimir ideias, ritos simbólicos, formas de 

cortesia (Saussure 1978: 43) e, acrescento eu, a construção de formas específicas de 

interação. De acordo com Saussure (1978: 45), a língua é uma nomenclatura que 

incorpora duas ideias: a primeira é que a linguística e a etnologia são dois pólos de 

relações complementares que existem entre a história de uma língua e de uma raça e 

uma civilização12 , ou seja, por um lado, os hábitos e as práticas dos sujeitos têm 

incidência sobre a sua língua, e, por outro, é a língua que faz a nação; a segunda ideia é 

que existem relações também concorrentes entre a língua e a história política, e toma 

como exemplo os grandes feitos históricos como a colonização, assumida como factor 

difusor e de conquista que, através da língua, transporta um idioma para meios 

diferentes (idem 1975: 51-52). Mas também transporta modelos de pensamento, de 

cultura, de conhecimentos e formas de saber, ser e estar, entre outras práticas. A pós-

colonialidade moçambicana é um exemplo deste tipo de transposições linguísticas. 

No caso do presente estudo, a colonização implicou o transporte e nomeações, com 

base na língua portuguesa, de um conjunto de práticas performativas, como é o caso 

das práticas performativas chope, que têm sido designadas por “música chope”, 

quando na essência elas incorporam muito mais elementos do que apenas a música, 

definida no sentido ocidental. A relação entre linguística geográfica e diversidade 

linguística sugere, à partida, o destaque da diversidade no estudo das línguas, no 

sentido em que as diferenças linguísticas surgem, principalmente, quando se sai de um 

país para o outro. Este não é o caso da língua chope, uma vez que ela se encontra 

disseminada em várias regiões de Moçambique, por motivos vários (migrações). Mas 

isso não lhe retira o estatuto de língua, até pela sua associação à etnia e suas práticas. Já 

Saussure, num posicionamento profundamente colonialista, admitia porém que a 

                                                             
12Penso que podemos reflexionar o termo civilização associado aos termos etnia, pois as características de etnia 
(língua comum, ocupação do mesmo espaço geográfico, entre outras característica, sistemas de parentes, leis, etc.) 
permitem associar o termo civilização ao termo civilização ou nação, na lógica europeia. 
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diversidade linguística implica também um sentimento de pertença e de identificação 

dos sujeitos, independentemente da sua localização geográfica:  

“ (...) os próprios selvagens se dão conta delas, graças aos contactos com 
outras tribos que falam outras línguas. É mesmo por causa destas 
comparações que um povo toma consciência do seu idioma, este sentimento 
faz nascer entre os primitivos a ideia de que a língua era um hábito, um 
costume semelhante ao vestuário ou ao armamento. Portanto o idioma 
designa precisamente a língua como refletindo os traços próprios de uma 
comunidade (Saussure 1978: 314). 

Portanto, a abordagem espacial ou geográfica da língua desempenha um papel 

importante para mapear a diversidade linguística ao mesmo tempo que determina, em 

primeira instância, a forma inicial de investigação científica nas matérias que à língua 

dizem respeito. É na base destas observações e analogias que se pode afirmar que, em 

certos casos, dois ou vários idiomas estão unidos por laços de parentesco, quer dizer, 

que possuem uma origem comum. A esta origem comum das línguas chama-se família, 

(fiz referência a este aspeto quando tratei o conceito de etnia). Daí o reconhecimento 

pela linguística moderna das famílias indo-europeias, semíticas e banto, que podem ser 

comparadas entre si tomando em conta o surgimento de afiliações mais vastas e mais 

antigas (idem 1978: 313-315). 

A intercepção entre etnia e língua é, portanto, um elemento decisivo na consciência de 

pertença a um grupo socialmente constituído e com estrutura dinâmica própria. O 

grupo étnico, apesar de ser também identificado por uma pertença geográfica, está 

sujeito a movimentos diasporizantes, o que, de certo modo, reforça este sentido de 

pertença e de identificação pela língua e outras formas de afirmação identitária que 

permitem aos seus elementos reconhecerem-se e reforçarem os seus laços de 

consanguinidade nas macro ou microdiásporas. Em síntese, diria que é neste sentido 

que o grupo étnico chope é entendido ao longo deste trabalho. Trata-se de um grupo 

cuja centralidade está fixada na região de Zavala mas cuja cartografia existencial está 

disseminada na região sul do País e historicamente filiada na família linguística banto. 
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1.3. Conceitos de música  

Tendo em conta o vasto universo a que nos referimos quando falamos de música em 

Moçambique, “música de Moçambique” ou “música moçambicana”, importa 

necessariamente perceber o que se entende por “música” neste enquadramento e que 

recorte conceptual irá ser feito e porquê. Assim, a designação “música” no contexto de 

Moçambique foi, no quadro da documentação escrita, associada a um conjunto 

diversificado de práticas performativas invariavelmente registadas e descritas por 

indivíduos alheios à cultura moçambicana. O modo como ela foi verbalizada pela 

escrita decorre, por isso, de um conjunto de pressupostos que a adjetivaram ao mesmo 

tempo que a generalizaram a partir de um modo de olhar e de ouvir que era estranho à 

própria performance e para os quais a performance era igualmente “estranha”. A música, 

pelas palavras dos missionários e viajantes dos séculos XVI e XVII ou, mais tarde, 

pelas dos estudiosos, recebeu o epíteto genérico de “música moçambicana” ou “música 

de Moçambique”, independentemente das especificidades locais e sempre de acordo 

com uma categorização cuja matriz lhe é alheia. Esta situação formatou a sua 

conceptualização eurocêntrica e lusitanizada como está expresso no posicionamento 

opinativo do maestro e compositor José Belo Marques (1898-1986): 

“Esta raça é duma psicologia muito estranha e por vezes dum sentir diferente 
tão diverso do europeu, que escapa ao mais experimentado observador. O 
negro tem uma forma absolutamente diversa de exprimir alegria e a tristeza. 
Inúmeras vezes esbarram com os seus paradoxos altamente desconcertantes. 
Ou seja, numa canção, numa frase ou num gesto, tudo nêle é vago e 
incompreensível como a noite. Êles tem canções alegres que nós só sabemos 
que o são, pelo sentido do verso. Ao contrário, exprimem muitas vezes a 
tristeza que á nossa sensibilidade se nos afigura risonha. Que grande religião é 
a música...O ritmo das canções negras é outro problema de igual importância, 
devido aos seus compassos, que irritam quási sempre a noção simétrica que 
nós temos do tempo. Não há frase musical alguma para a qual se não possa 
estabelecer um compasso: Bem o sei. Porém, há tanta dificuldade em marcar o 
tal compasso dentro do ritmo negro, que o artista europeu terá que sustentar 
uma enorme luta contra a sua raça, contra a sua própria essência e o seu 
poderoso princípio: a natureza“.(Marques 1943). 

Ou, ainda, na “tradução” da etnomusicóloga Margot Dias como tentativa de adequar 

conceptualmente a música moçambicana ao registo europeu: “A música tocada tem uma 

forma própria, é uma espécie de suite orquestral (...)” (Dias 1966). 

 



27 
 

Esta atitude categorizou, nomeou e mutilou um conjunto de práticas performativas 

indissociáveis porque não tomou em consideração a possibilidade da diferença. Por 

exemplo, no caso dos discursos associados à timbila (vide infra) os textos escritos por 

europeus incidem invariavelmente na análise do som ou do instrumento musical. Ora, 

nenhum destes dois elementos existe, no quadro do grupo étnico chope13, indissociado 

do ngodo14, ou seja, de um conjunto articulado de práticas que inclui a coreografia, a 

palavra cantada e a performance de um conjunto instrumental designado por timbila e 

constituído por diversas mbila (singular de timbila), que são lamelofones de madeira 

complexos compostos por 16-18 lâminas.  

O ngodo define uma prática performativa que existe se e só se todas as componentes da 

performance coincidirem temporalmente. Falar de música no caso do ngodo é retirar da 

performance uma componente que não existe isolada das outras. Ou seja, o conceito de 

música – tal como ele é entendido na visão europeia – não pode ser transportado para 

o caso da análise do ngodo. É de algum modo compreensível que, no plano discursivo, 

os indivíduos que estudaram o ngodo sentissem a necessidade de traduzir para o seu 

universo conceptual a realidade que, de alguma forma, lhes era estranha. Fizeram-no 

usando enunciados diversos, ora de carácter apologético, ora de carácter depreciativo. 

Porém, em ambos os casos, sentiram a necessidade de se referir à música isolando-a 

dos outros elementos da performance e replicando assim o modelo europeu de 

autonomia da arte. Isto mesmo está expresso nas palavras de Hugh Tracey referindo-se 

às “danças orquestrais ngodo” como a “expressão mais elevada da arte africana na África 

Meridional” (Tracey 1946: 93). 

Na verdade, o ato de singularizar a palavra música, em vez de multiplicar o seu plural 

“músicas”, é também uma ação de colonização. Ele parte do princípio hegemónico 

segundo o qual a música é una e universal quando na verdade ela revela um carácter 

eminentemente “instável”, quando aplicado a contextos não europeus (África, Ásia, 

América Latina). Na parte introdutória de um trabalho de Philippe Tagg intitulado 

Toward a definition of music (2002) são-nos apresentados alguns argumentos sobre o 

conceito de música nos seguintes termos:  

“(…) although no society of which we have any knowledge has ever been 
without what we call music, the concept of music is by no means universal. 
Many cultures have no word equivalent to what we seem to mean by it. For 

                                                             
13Este termo substitui o uso do termo grupo étnico ou etnia, e ainda tribo. 
14Ngodo é uma palavra complexa que mais à frente será explicada. 
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example, the Tiv nation of West Africa and the Ewe of Togo and Eastern 
Ghana do not seem to have had much need to single out music as something 
needing a special word of its own any more than we Brits seem to be in need 
of three different words for the basic types of snow, each of which the 
Inuktitut language refines conceptually into several subcategories (…)” (Tagg 
2002: 1). 

Philippe Tagg prossegue as suas descrições referindo o seguinte: 

“(…)To be fair, it should be said that the Ewe do actually use the English 
word ‘music’, but only as an untranslated loan word to denote foreign 
phenomena like singing hymns or the sounds issuing from a cassette player or 
the radio. The music (in our sense of the word) they make themselves in 
 traditional village life has no equivalent in the Ewe language (…)” (idem 2002: 
1). 

Tagg demonstra nesta passagem que o conceito de música não é universal (daí o seu 

carácter instável) e que muitas culturas não europeias não têm no seu vocabulário uma 

palavra específica semelhante à que é utilizada no contexto europeu para designar 

música. O autor partilha um exemplo que julgo ser aplicável ao contexto de 

Moçambique e em particular ao caso do grupo étnico chope. Tomando como exemplo 

o povo Tiv da região Ocidental de África, os Ewe do Togo e a parte Oriental do Gana, 

Tagg refere o seguinte:  

“The Tiv nation of West Africa and the Ewe of Togo and Eastern Ghana do 
not seem to have had much need to single out music as something needing a 
special word of its own any more than we brits seem to be in need of three 
different words for the basic types of snow, each of which the Inuktitut 
language refines conceptually into several subcategories. To be fair, it should 
be said that the Ewe do actually use the English word “ music”, but only as an 
untranslated loan word to denote foreign phenomena like singing hymns or 
the sounds issuing from a cassette player or the radio. The music in our sense 
of the word) they make themselves in traditional village life has no equivalent 
in the Ewe language (…)” (idem 2002: 1). 

Durante o meu trabalho de campo em Maputo e Zavala, tive a oportunidade de efetuar 

entrevistas questionando o modo como os membros tocadores de mbila se reviam 

num conceito produzido e introduzido junto das práticas performativas chope por 

indivíduos alheios à sua cultura. Eduardo Durão, mestre tocador e fabricante de mbila, 

refere:  

“Este conceito não tem o mesmo enquadramento na sociedade africana em 
geral, e em particular na sociedade chope, onde o conceito música tem sido 
aplicado nas cerimónias de evocação das chuvas, de casamento, colheita, na 
língua chope o termo música equivaleria a utxendje, ndzumba ou ndando, e 
Udokori” (Eduardo Durão, Entrevista, 5.07.2014, Maputo). 
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Assim, por empréstimo, na língua chope o termo “música” equivaleria aos seguintes 

termos: utxendje, ndzumba, ndado (canção) e Udokori (letra). Estes termos, diferentemente 

do conceito europeu que se resume a apenas uma palavra, são, em regra, aplicados em 

diferentes situações sociais específicas, como sejam os ritos de iniciação, de 

entronização do chefe das terras, de cerimónias fúnebres, de evocação das chuvas, de 

casamentos e de colheitas, só para ilustrar alguns casos.  

Na mesma linha de argumentação Lucas Mucavele, ele também membro da etnia 

chope e do projeto Timbila Muzimba, refere o seguinte: 

LM: (...) existem várias maneiras de dizer música, cada um tem a sua maneira 
de dizer música,  posso dizer Nyaudhilo, isto é, vou escutar a música; Naha 
ingissela Nyaudhilo wango; ninga ingisseta msaho wango ou ainda, vou escutar 
a minha dança, a minha música (...) (Lucas Mucavele, entrevista, 16.10.2013, 
Maputo). 

Ou ainda Matchume Zango quando diz que: 

MZ: “Eu acho que a música, é isso que estás a falar, nós herdamos como 
dizes, porque nós temos aqui expressões próprias que a gente chamava, ou 
chama, msaho que é uma big jam, eles nunca chamaram à situação ou 
Tchidhilo que é uma cerimónia como música, hiya tchidhilony, eles nunca 
disseram vamos fazer música (...) eles nunca chamaram as orquestras música, 
ou o msaho, tchidhilony, ngalanga, ngodo, usa-se orquestra porque são os 
nomes que vêm da Europa, e isso facilitou que entrássemos no mercado 
europeu, porque se nós utilizássemos os termos ngodo eles não iam entender” 
(Matchume Zango, entrevista, 16.10.2013). 

O modo como este processo é descrito pelos meus colaboradores no terreno mostra 

claramente que a adopção do conceito de música pelos chope empobrece claramente o 

universo semântico associado às práticas performativas, uma vez que reduz a um único 

termo um conjunto de significados que a performance do ngodo ou de outras práticas 

performativas invoca. A associação da música a situações performativas ou de escuta 

muito específica demonstra também a riqueza polissémica das práticas chope, que nos 

remete para atitudes, ações, crenças, universos estéticos, posicionamentos éticos, que, 

na verdade, estão completamente ausentes do conceito de música imposto pelo 

Ocidente. Digamos que esta cedência colonial pode, eventualmente, guardar formas de 

resistência associadas à música e que são tratadas mais adiante neste trabalho. Mas 

demonstram, desde já, a polissemia que a prática performativa do ngodo inscreve. 

 

 



30 
 

Philipe Tagg refere: 

“Having no exact verbal equivalent to “our” music clearly does not mean that 
the culture in question is without music in any more than the English 
language´s lack of verbal equivalent to the Hindi notion of rasa or the German 
notion of Weltanschauung means that we cannot conceive of different types 
of feeling, mood, state-of mind (rasa) or different ways of looking at the world 
(weltanschauung). Nor is a lack of equivalent to our word “music” connected 
to village communities in west Africa because the Japanese, with their long-
standing traditions of music and theatre in official religion and feudal courts, 
did not feel obliged to invent a word equivalent to the European concept of 
“music” until de nineteenth century (…). It just seems that neither the 
Japanese nor the Ewe needed a word for what we mean by music until they 
met us Europeans at the height of our colonial expansion (…). It must have 
been strange to come across people who seemed to treat what we call music as 
if it could exist independently of a larger whole (drama, singing, dancing, 
ritual, etc.) “ (Tagg 2002: 1-2). 

Portanto, está claro pelas sugestões avançadas por Philipe Tagg que a inexistência de 

um elemento verbal correspondente ao conceito de “música”, no sentido utilizado 

pelos europeus, não implicou que os africanos tivessem que inventar um conceito 

especial para designar “música” no mesmo sentido que é utilizado na Europa. Os 

exemplos apresentados no caso do grupo étnico chope elucidam de alguma maneira a 

forma como as práticas performativas eram designadas pelos chope, ou seja, o 

elemento “música “ isolado das outras componentes performativas não existe, pelo 

menos até ao início da expansão colonial. Assim, a expansão colonial não só demarcou 

o processo de hierarquização das sociedades não europeias através da colonização 

espiritual das populações e das suas práticas sócio-culturais, mas também gerou 

submissões linguísticas e conceptuais em nome de um suposto “diálogo”. A imposição 

do conceito de “música” no sentido em que é utilizado pelos europeus, aplicado às 

práticas performativas chope, é disso um exemplo.  

Não podemos no entanto avaliar este processo recortado da especificidade do 

colonialismo português e do modo como as ações coloniais, impostas politicamente 

sobre os saberes, adquiriram singularidade no caso da colonização portuguesa. Na 

lógica da “colonial diference”, proposta por Walter Mignolo, importa portanto 

perceber que a ação imperialista portuguesa, como refere Sousa Santos, é marcada por 

um colonialismo predador, mercantilista e informal (Mignolo 2002). De alguma maneira, a 

retroatividade do colonialismo português e a temporalidade deste colonialismo (mais 

longo da História), resultaram da incapacidade económica e da inexistência de um 

imperialismo sem governo colonial específico por parte de Portugal, para garantir a sua 

hegemonia colonial e capitalista (Isaacman, 1976 cit in Santos 2002). Foi, portanto, um 



31 
 

colonialismo assente numa ideia claramente civilizacional como, de resto, fica expresso 

no Ato Colonial que regia as obrigações do Estado Português junto do território e das 

suas populações. No seu Título I, referente às garantias gerais, o artigo 2º do 

documento refere: 

“É da essência orgânica na Nação Portuguesa desempenhar a função histórica 
de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações 
indígenas que neles se compreendam, exercendo também a influência moral 
que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente” (Ato Colonial 1930: 9) 

Foi neste contexto que as autoridades portuguesas optaram por uma linha de ação que 

tinha como estratégia a missão política de civilizar os povos africanos, introduzindo os 

seus modelos culturais com o argumento de que era um direito histórico, tal como 

tinham feito os outros países europeus para fomentar o progresso das culturas ditas 

primitivas. Para Meneses, parte daí a elaboração de uma série de quadros legais que 

procuravam justificar a política colonial, como o já mencionado Ato Colonial (Meneses 

2010: 68). A sua linha argumentativa explica bem os mecanismos que contribuíram 

para a subalternização das práticas performativas chope dentro do quadro legal 

instituído pelo estado português, ao indicar que: 

“A criação da alteridade africana, os indígenas, enquanto espaço vazio, 
desprovido de conhecimentos e pronto a ser preenchido pelo saber e cultura 
do Ocidente, foi o contraponto da exigência colonial de transportar a 
civilização e a sabedoria para povos vivendo supostamente nas trevas da 
ignorância. A segmentação básica da sociedade colonial entre “civilizados” e 
“selvagens/indígenas”, conferiu consistência a todo o sistema colonial, 
transformando os autóctones em objetos naturais, sobre quem urgia agir, para 
os “introduzir” na história” (Meneses 2010: 78). 

Ou quando procura relacionar Moçambique com as práticas legais do estado português 

visando subalternizar os moçambicanos:  

“No caso de Moçambique, no final do século XIX, a implantação da moderna 
colonização insistiu e apoiou-se numa hierarquização cultural, a partir da qual 
emerge, com grande nitidez, a ruptura entre o “europeu” e o “indígena”, 
dando azo à emergência de vários estereótipos que doravante configurariam a 
representação dos colonizados. O que estava em jogo - na suposta 
contemporização dos usos e costumes que a estratégia legal promulgava - era, 
além da adequação de um meio a um fim, ou além do trabalho como 
instrumento civilizador o próprio processo civilizador de construção de uma 
representação” (idem 2010: 78). 

As relações entre músicas e colonialismo assentam, portanto, não só no que foi acima 

descrito, mas também nas contribuições do que a antropóloga Manuela Carneiro da 

Cunha (2009) defende, quando menciona que a noção do termo “raça” e mais tarde 
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“cultura” são conceitos exportados para os espaços colonizados, ou seja, estes povos 

tiveram de adoptá-los obrigatoriamente. A autora avança ainda que algumas destas 

categorias foram difundidas por missionários no séc.XIX e mais tarde por 

antropólogos, os principais provedores da ideia de cultura, tal como o cristianismo foi 

exportado do Ocidente como produto colonial imposto a grande parte da África 

(Cunha 2009: 312). 

É compreendendo a história colonial e a especificidade do colonialismo português em 

Moçambique na sua relação com os outros poderes coloniais que procuro visualizar os 

contornos que simbolizaram as relações de força na ocidentalização ou 

aportuguesamento das práticas performativas chope. Nesse sentido importa analisar o 

modo como o vocábulo música é enunciado nos discursos do colonizador quando 

endossa as práticas performativas chope. 
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CAPÍTULO 2 - ESTADO DA ARTE 

2.1. Estudos sobre música e pós-colonialismo em Moçambique 

Tomando como base as propostas de Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, 

Aníbal Quijano e, inclusivamente, as contribuições pioneiras de pensadores como 

Franz Fanon, Edward Said, Bill Aschcroft e outros já mencionados neste trabalho, diria 

que falar na teoria do pós-colonialismo é falar de uma série de ideias através das quais 

se faz a análise das implicações de carácter político, artístico (inclusa a música) e 

filosófico, nos países que tiveram um passado colonial, como foi o caso de 

Moçambique. Em linha com esta lógica, aceita-se que o pós-colonialismo engloba no 

seu conjunto toda a produção científica dos intelectuais das antigas colónias e também 

dos intelectuais ou pensadores das antigas potências colonizadoras que retratam nos 

seus trabalhos temas relacionados com pessoas, fenómenos socioculturais, históricos, 

políticos e económicos relativos a estes dois espaços. 

O sistema colonial foi imposto pela Inglaterra, França, Espanha e Portugal, assim 

escalonados pela ordem que caracterizou a hierarquia das relações entre os diferentes 

colonialismos europeus. Este escalonamento espelha a hegemonia inglesa na liderança 

do sistema mundo, o que definiu também a emergência dos estudos pós-coloniais 

liderados pela Inglaterra, ou seja, as regras do jogo colonial eram emitidas a partir de 

Londres, numa altura em que a partir do séc. XVIII a história do colonialismo era 

escrita na língua inglesa (Santos 2002: 26-27). Esta situação coincidiu com a emergência 

dos primeiros estudos pós-coloniais simbolicamente representados a partir da 

publicação, em 1970, do livro Orientalismo, pela iniciativa de Edward Said. 

A partir deste momento matricial podemos assistir ao aparecimento de duas linhas 

importantes de pensadores no quadro da teoria do pós-colonialismo. Uma abordagem 

protagonizada por indivíduos residentes na academia americana, mas cuja proveniência 

e experiência colonial decorre de um modelo de colonização inglesa – é o caso de Paul 

Gilroy, Hommi Bhabha, Bill Aschroff, Richard Werbner, Gayatri Spivak, Partha 

Chaterjee, Leela Gandhi, Arjun Appadurai; a outra emana do Sul e centra-se nos 

discursos produzidos por pensadores latino-amercianos – ou, na sua maioria, 

provenientes da América do Sul –, onde se enquadram Walter Mignolo, Aníbal 

Quijano, Mabel Moraña, Enrique Dussel, Carlos A. Jaurégui, o sociólogo português 



34 
 

Boaventura de Sousa Santos, assim como por outros especialistas que desenvolvem 

trabalhos no campo dos estudos linguísticos, comummente designadas, para o caso da 

África lusófona, por literaturas africanas da lusofonia, como é o caso da portuguesa 

Margarida Calafate Ribeiro ou da moçambicana Ana Mafalda Leite. 

Portanto, a nível da comunidade lusófona os estudos sobre pós-colonialismo englobam 

especialistas em maior número da antiga metrópole. Na verdade e como observa 

Manuela Carneiro da Cunha, estes estudos são feitos num contexto em que: “A 

situação pós-colonial não caracteriza apenas as ex-colónias. É também um traço 

importante das ex-metrópoles (...)” (Cunha 2009: 312). Este paradigma é replicado nos 

estudos sobre música inscritos na teoria pós-colonial. Na verdade, os trabalhos sobre 

música e pós-colonialismo que incidem sobre culturas de matriz colonial portuguesa 

são na sua maioria desenvolvidos por investigadores portugueses. Nalguns casos, os 

estudos centram-se nas comunidades migrantes provenientes das ex-colónias 

portuguesas e residentes na região da grande Lisboa, noutros, os trabalhos incidem 

sobre o estudo das práticas performativas, seja na perspectiva histórica, seja na 

perspectiva contemporânea.  

Os trabalhos sobre comunidades migrantes residentes em Lisboa são inaugurados pela 

pesquisa desenvolvida por Susana Sardo, desde 1989, sobre a comunidade goesa 

residente na região da Grande Lisboa e associada à Casa de Goa (Sardo 1995, 2010). 

Neste trabalho, Susana Sardo reflete sobre o papel de um grupo de imigrantes que 

embora completamente inserido na sociedade de acolhimento, faz uso da música como 

forma de se diferenciar e, ao mesmo tempo, de perpetuar a sua diferença através da 

inscrição das gerações mais novas no projeto dos migrantes de primeira geração. A 

música permite por um lado “reinventar” o seu espaço de origem e, por outro, 

reconstruir esse espaço no território de acolhimento. Mas a maioria dos trabalhos com 

este perfil incide até agora sobre a comunidade migrante cabo-verdiana. Rui Cidra 

Música, poder e diáspora. Uma etnografia e história entre Santiago, Cabo Verde e Portugal (2011), 

Jorge Castro Ribeiro Inquietação, afirmação e memória no batuque. Música e dança cabo-verdiana 

em Portugal (2012), Ana Flávia Miguel, Kola San Jon, música e identidade cabo-verdiana em 

Portugal (2010) Ana Flávia Miguel e Susana Sardo Classificar o património, (Re) classificando 

as identidades (2014), através de uma análise do percurso histórico colonial e pós-colonial 

entre Portugal e Cabo Verde, oferecem-nos reflexões sobre as práticas performativas 

de génese cabo-verdiana na cidade de Lisboa em Portugal. Rui Cidra debruça-se sobre 
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um género musical performativo designado Funaná, que envolve dança e canto cabo-

verdianos associado à Ilha de Santiago, fazendo menção aos discursos e respectivos 

significados, quando articulados com o passado histórico-cultural, social e político que 

foi moldado num período colonial tardio e no período que marcou a construção do 

Estado-Nação em Cabo Verde. Rui Cidra entende que estes períodos deram uma 

contribuição para a definição dos diferentes perfis de músicos e músicas entre cabo-

verdianos que se dedicam ao funaná na capital Lisboa. Ao problematizar a transição do 

funaná e a sua inclusão nas narrativas da nação, remete-nos para a importância do 

papel crítico da cultura expressiva na imaginação da nação e na negociação dos legados 

coloniais no presente, quer no arquipélago, quer na diáspora, principalmente em 

Portugal.  

Mais ou menos nesta linha de reflexão Jorge Castro Ribeiro (2012) oferece-nos uma 

outra experiência sobre as práticas musicais cabo-verdianas em Portugal em que, mais 

uma vez, as questões históricas coloniais e pós-coloniais, articuladas com a negociação 

das identidades, são objeto de estudo numa tentativa de descodificar o papel da 

performance do batuque enquanto elemento central e identificador de aspetos sociais, 

políticos e culturais no contexto pós-colonial da relação entre Cabo Verde e Portugal. 

Neste contexto são problematizadas a música e a dança cabo-verdiana em articulação 

com a teoria do pós-colonialismo, focalizando a comunidade cabo-verdiana em Lisboa, 

o que nos permite compreender a emergência e a difusão do batuque, entendido como 

resultado da sua natureza pós-colonial, mas alinhado com outros géneros musicais 

vizinhos, que, na ótica do autor, têm uma génese europeia e definem a singularidade 

cultural dos cabo-verdianos no contexto do império colonial português.  

Também Ana Flávia Miguel (2010) nos remete para um cenário onde a história social e 

as práticas performativas cabo-verdianas são negociadas através do Kola San Jon - uma 

prática performativa de génese cabo-verdiana –, a partir de uma pesquisa de campo 

localizada no Bairro da Cova da Moura em Lisboa e nas Ilhas de Santo Antão e São 

Vicente em Cabo Verde. Tal como como nos trabalhos anteriores, Ana Flávia Miguel 

procura mostrar as conexões diaspóricas produzidas pelas práticas performativas cabo-

verdianas em Portugal, principalmente na capital portuguesa, Lisboa, enquanto 

elemento dinamizador de identidades que resultam do que ela designa por ligações 

lusófonas estabelecidas dentro de uma quadro histórico de relações coloniais e pós-

coloniais eminentemente lusófono. De acordo com a autora, estas relações estabelecem 
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o espaço onde as expressões da colonialidade das antigas colónias se operam de 

diversas maneiras sendo a música a forma mais expressiva de afirmação identitária do 

Kola San Jon na Cova da Moura em Lisboa.   

Julgo que a colonialidade destas duas realidades (Portugal e diáspora cabo-verdiana em 

Portugal) vai ser vital no trabalho desenvolvido por Ana Flávia Miguel e Susana Sardo 

Classificar o património, (Re) classificando as identidades (2014), onde é feita uma análise do 

transplante do Kola San Jon para Portugal e a maneira como a recontextualização desta 

prática foi ressignificada, quer pelos portugueses quer pelos cabo-verdianos que 

residem na capital portuguesa. Para Ana Flávia e Susana Sardo questionar a 

patrimonialização desta prática performativa foi uma forma de reclassificar a identidade 

da diáspora cabo-verdiana em Portugal mas também de inscrever o Kola San Jon no 

Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal, enquanto prática 

que não é presente apenas na sua comunidade de origem em Cabo Verde, mas também 

em Portugal. No quadro das relações históricas (Portugal e Cabo Verde) a 

patrimonialização do Kola San Jon e a sua inscrição na lista portuguesa do património 

cultural imaterial, legitima, de acordo com as autoras, o direito à coexistência, à 

convivência e à construção de um mundo comum entre portugueses e cabo-verdianos. 

No quadro dos estudos sobre música e pós-colonialismo relacionados com territórios 

de matriz colonial portuguesa, inscrevem-se ainda os trabalhos de Susana Sardo sobre 

Goa, Ana Cristina Almeida sobre Damão, João Soeiro de Carvalho sobre Moçambique 

e Isabel Castro sobre os goeses em Moçambique. Susana Sardo, em Guerras de Jasmim e 

Mogarim: Música, identidade e emoções em Goa (2011) reflete sobre a utilização do conceito 

de “música goesa” associado às lógicas do discurso colonial na cunhagem deste 

conceito ao longo dos mais de quatro séculos de dominação portuguesa em Goa e 

sobre questões de identidade na música goesa. Através de estudos de campo realizados 

em Goa desde 1987, Susana Sardo descreve os conteúdos, as características e os 

géneros musicais que fazem parte da categoria “música goesa”, embora as expressões 

que este alberga não representem na verdade a totalidade da música feita pelos goeses.  

Na ótica de Susana Sardo, o conceito de “música goesa” tem como base os géneros 

musicais de origem católica, não sendo na atualidade esta a característica que os torna 

importantes e os promove, mas o reconhecimento por parte dos goeses de que são 

esses géneros musicais que simbolizam as diferenças culturais e musicais com as quais 

Goa se relaciona com a Índia e com Portugal. Através de uma viagem aos mais de 
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quatrocentos anos da presença portuguesa em Goa, a autora questiona os impactos da 

longa história colonial sobre a esfera social e cultural dos goeses através da música. 

Ana Cristina Almeida, em Nós há de morrer.....óss tem de cantar. Música, memória e imaginação 

em Damão, trânsitos pós-coloniais (2013), centra os seus estudos sobre Damão refletindo 

também sobre o conceito de música na perspectiva da comunidade damanense 

partindo de quatro categorias: música e dança herdadas do colonizador (Português), a 

música e dança anglo-saxónica (inglesa), a música de Bollywood (Índia), muito 

difundida pelos meios de comunicação de massa e, finalmente, o seu enfoque principal, 

o género musical damanense designado por mandó. Neste trabalho as linhas de 

argumentação visam compreender o repertório de mandó e os seus significados no 

contexto damanense. A autora observa o contexto damanense, entendido a partir de 

uma cartografia que inscreve a sua diáspora. É neste sentido que a autora desenvolve 

um trabalho de análise e de reflexão sobre o protagonismo da música na construção de 

lugares de imaginação, tanto no território de origem em Damão como na diáspora em 

Inglaterra. 

A abordagem da etnomusicologia contemporânea em Moçambique, agora inscrita num 

marco de estreita relação com as teorias da cultura, é inaugurada pelo trabalho de João 

Soeiro de Carvalho através da sua tese de doutoramento Choral Music in Maputo, 

Mozambique: Urban Adaptation, Building and the performance of Identity (Columbia University, 

1997). O seu trabalho sobre a Makwayela foi entretanto publicado na coleção 

fonográfica A viagem dos sons (1998) e em artigos diversos (2004, 2002, 1999, 1998, 

1997). Soeiro de Carvalho traça de forma clara o papel e o contexto histórico da 

emergência e decadência dos grupos de Makwayela, num cenário que se confunde com 

os processos políticos e económicos que marcaram os últimos 30 anos da história de 

Moçambique.    

Isabel Castro, a partir de uma análise etnomusicológica no texto intitulado Quatro 

estudos de caso sobre a música, identidade em Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Brasil (2011), 

trata o duplo papel da música goesa num contexto migrante, enquanto identificador e 

diferenciador da comunidade goesa relativamente à sua vizinhança africana, bem como 

apaziguador das diferenças sociais no interior de uma comunidade cuja repartição é, ela 

própria, herdada de Goa, remetendo-nos desse modo ao que a autora designa de 

triângulo de percursos e fluxos migratórios da comunidade goesa que ligam 
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Moçambique, Goa e Portugal, que ficaram marcados pela influência do colonizador 

português. 

A nacionalidade portuguesa de todos estes autores coloca-os de facto no paradigma 

colonial – ou pós-colonial – proposto por Manuela Carneiro da Cunha, de acordo com 

o qual a maioria dos trabalhos desenvolvidos sobre os territórios anteriormente 

colonizados emana no quadro da academia do antigo colonizador. O que se passa 

então em relação aos estudos sobre música em Moçambique desenvolvidos por autores 

moçambicanos? 

Depois da independência, os trabalhos publicados em Moçambique estavam associados 

à música, à dança e aos instrumentos tradicionais moçambicanos visando 

essencialmente objetivos políticos e ideológicos, no âmbito da “Ofensiva política e 

cultural das massas populares”, através da qual o Estado moçambicano defendia a ideia 

da recuperação da dignidade e a personalidade cultural do povo moçambicano, 

interrompida durante a “noite” colonial (Lichuge, 2005). Portanto, não se tratava de 

trabalhos de investigação no sentido clássico do termo, mas sim de brochuras e 

catálogos que procuravam mapear e descrever os diferentes tipos de instrumentos 

musicais moçambicanos. É o caso do catálogo de Instrumentos Musicais 

Moçambicanos coordenado por Maria da Luz Teixeira Duarte (1980) e ainda um livro 

produzido pelo Gabinete de organização do Festival da Canção e Música Tradicional 

da Direção Nacional de Cultura, realizado em 1978, coordenado por Paulo Soares.  

Para o Estado moçambicano esta política significava um ato de libertação, na medida 

em que a expressão cultural, que durante o período de colonização expressava o grito 

de revolta, com a independência se transformava em grito de liberdade. A música, a 

dança e o teatro uniram-se para cantar as vitórias e as realizações do povo, as datas 

festivas, os grandes acontecimentos nacionais e a solidariedade internacionalista. A 

síntese cultural que teve início no campo e nas zonas libertadas alastrou-se a todo o 

território nacional (Relatório ao Comité Central ao IV Congresso s/d: 59). Este 

posicionamento do Estado moçambicano estava assente na ideia da construção do 

Estado-Nação e da criação do Homem Novo, ou seja, era uma palavra de ordem para 

erradicar os chamados velhos hábitos do colonialismo, mas também para libertar o 

homem moçambicano através da sua cultura. Na essência, a “Ofensiva política e 

cultural das massas populares”, enquanto ideologia política, tinha os seus fundamentos 

em dois pilares: a política e a cultura (Meneses 2012). 
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No sentido político, o Estado entendia que a nação emerge como referência ideológica 

através da qual se pretende legitimar e garantir maior eficácia à sua atuação. No sentido 

cultural, o Estado entendia que a cultura se projeta como uma comunidade que partilha 

não apenas um território e uma vontade de perseguir determinados objetivos, mas 

também, e sobretudo, um conjunto de hábitos, tradições específicas, história e mitos. 

O fim da presença colonial portuguesa em Moçambique significou o reorganizar 

político e cultural do tecido social presente no território (idem 2012: 312). 

Neste contexto ideológico, político e cultural, pessoas ligadas ao governo em 

Moçambique produziram artigos, ensaios e brochuras que retratavam a música, os 

instrumentos e as danças tradicionais moçambicanos, sendo de destacar o cooperante 

John Marney, que publicou os seguintes títulos: “Para um estudo sistemático da 

mbira”. (Tempo, 10 de Julho, 1983); “A música dos Ajáuas” (Tempo, 24 de Julho de 

1983). Seguiram-se nos meses seguintes artigos sobre “Instrumentos musicais de 

Moçambique” (Tempo, 21 de Agosto, 1983); (Tempo, 23 de Outubro, 1983); (Tempo, 23 

de Novembro, 1983). 

Durante toda a década de oitenta até inícios e meados da década de noventa do séc. 

XX, não há trabalhos académicos feitos por moçambicanos pelo menos disponíveis 

nas prateleiras das bibliotecas e livrarias. John Marney e Martinho Lutero, considerados 

“amigos cooperantes de Moçambique”, foram os indivíduos que com a sua experiência 

europeia de esquerda produziram, em conjunto com Paulo Soares e Maria da Luz 

Teixeira Duarte, os catálogos e os textos que constam de um pequeno livro sobre 

música tradicional de Moçambique publicado em 1980, bem com os artigos indicados 

acima feitos por John Marney. Estes trabalhos foram as primeiras tentativas de 

sistematização das práticas culturais moçambicanas logo a seguir à independência e 

constituem até à atualidade fontes de consulta indispensável, pois não chegaram a ser 

produzidos trabalhos semelhantes. 

A partir de 1996 emergem trabalhos de licenciatura de Juliana Cornélia Mwito (1996) 

sobre a Representação da Mulher na Canção Feminina, de Amélia Matsinhe (2005) sobre 

Música Popular e Identidade: Subsídios Para o Estudo da Identidade na Música de Fany Mpfumo 

(1976-1986), e de Rui Laranjeira e Eduardo Lichuge (2005), sobre os processos de 

estilização da Marrabenta e o percurso histórico da música popular urbana na cidade de 

Maputo, respectivamente. O primeiro (Laranjeira 2005) analisa um conjunto de 

elementos que teriam contribuído para a definição da Marrabenta como um género 
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musical e a sua consequente popularização a partir dos centros associativos e centros 

recreativos existentes na periferia da cidade de Maputo (ex-Lourenço Marques); o 

segundo (Lichuge 2005) procurou, através de uma análise cronológica, perceber quem 

foram os principais precursores da expressão que a partir da década de 1960 viria a ser 

designada por Marrabenta. 

A abertura da Universidade Eduardo Mondlane para os estudos sobre cultura em 

Moçambique gerou um nicho importante para a investigação sobre música amplificado 

pela fundação, em 2006, da licenciatura em Música. Em 2010, novos trabalhos de 

licenciatura versando sobre a música foram produzidos, como são os casos de Ritos e 

mitos nas Timbila, de Pedro Sitoe (2010), O papel da música nos cultos das religiões de liturgia 

cristã e tradicional africana: O caso da igreja Zione na cidade de Maputo, de Júlio Manhique 

(2010), A música na luta de libertação nacional, de Ilídio Manica (2010), Transcrição e Análise 

Musical de obras de compositores Moçambicanos 1930 – 2010, de Timóteo Cuche (2010) e a 

Exaltação de Samora Machel entre Músicos jovens da cidade de Maputo, de Delissa Chirindza 

(2010). Para além destes trabalhos, importa mencionar a tese de doutoramento 

intitulada Where are the mozambican musicians? Music, Marrabenta and national identity in 

Lourenço Marques, Mozambique, 1950-1975 de Eléusio dos Prazeres Viegas Filipe 

(2012),  bem como os livros de António Sopa (2014) A Alegria é uma coisa rara: Subsídios 

para a história da música popular urbana em Lourenço Marques, 1920-1975 e de Ciro Pereira 

(2014), Kikiriki-Uma monografia do maestro Justino Machiana. É de sublinhar a publicação 

do livro de Amândio Munguambe A música chope (2000) no qual o autor aborda as 

origens e as lógicas de funcionamento da “música chope”. 

Apesar de estes trabalhos constituírem um contributo importante para os estudos 

sobre música em Moçambique e se situarem no período histórico pós-independência 

(1975), ainda não apresentam uma visão crítica dos fenómenos na perspectiva das 

teorias do pós-colonialismo e das abordagens mais recentes da Etnomusicologia crítica. 

Entretanto, encontramos no campo dos estudos literários em Moçambique trabalhos 

de autores moçambicanos analisando e refletindo sobre textos de autores romancistas e 

de história-ficção moçambicanos como são os casos dos textos de Paulina Chiziane e 

Ungulani Ba ka Khosa. Encontramos ainda neste grupo de publicações de autores 

igualmente moçambicanos trabalhos de pessoas como Ana Mafalda Leite 15 , Maria 

                                                             
15 Os trabalhos de Ana Mafalda Leite e João Paulo Borges Coelho estão incluídos em: Itinerâncias: Percursos e 
representações da Pós-colonialidade (2012). Ana Mafalda Leite coordena um trabalho publicado em dois volumes 
sobre literatura pós-colonial intitulado Nação e narrativa pós-colonial: Angola e Moçambique (2012) onde perfilam 



41 
 

Paula Meneses16, João Paulo Borges Coelho (2012), Francisco Noa (2002), só para 

ilustrar. 

Portanto, os grandes ausentes neste contexto teórico e crítico e nas premissas 

avançadas por Bhabha (1994), citado por Santos (Santos 2002: 31), relativas à 

necessidade da presença da voz do crítico pós-colonial, são os trabalhos sobre música 

produzidos por moçambicanos utilizando as abordagens contemporâneas da 

etnomusicologia crítica.   

2.2 Outras literaturas sobre música em Moçambique 

A escrita sobre a música em Moçambique é fragmentada e como foi dito atrás, 

construída em diferentes momentos por diferentes protagonistas e debaixo de 

instrumentos teóricos e metodológicos igualmente diferentes. Os registos mais antigos 

sobre música de Moçambique são cartas do missionário português André Fernandes 

S.J, escritas em 1562 e dirigidas aos irmãos da Companhia de Jesus, e as descrições do 

Frei João dos Santos (1891) no seu livro Ethiopia Oriental, a propósito das viagens de 

evangelização das comunidades asiáticas e africanas. Nestas descrições são feitas 

referências a expedições ao Império do Monomotapa, Sofala e Quelimane na região 

centro e norte de Moçambique. No caso do Padre André Fernandes, escreve a partir 

Goa para Portugal o seguinte:  

“É esta gente muito dada aos prazeres de cantar e tanger seus instrumentos 
sam cabaçes liadas com cordas e um páu feito em arco algumas grandes e 
outras pequenas e nas bocas a qual com uma casca de mel silvestre apegam os 
búzios para que tomem bem e teem suas contra fobordões etc. Dam músicas 
de noite ao rei e que lhe dá alguma cousa e os móres brados dam teem por 
melhores músicos. As cantigas que cantam comummente sao de louvour do a 
que cantam. És bom homem porque uma vez me deste isto, outro estoutro e 
me darás mais (...)”. (Junod 1939). 

Estes registos foram decisivos para os estudos sobre a música em Moçambique, feitos 

durante no lapso temporal que designo por “descoberta da etnomusicologia” 

protagonizado por investigadores maioritariamente europeus. A etnografia generalista 

onde se incluem, por exemplo, as obras de Henry-Philipe Junod (1929, 1939) e Henry-

Alexandre Junod (1934, 1935, 1946), inscrevem igualmente alguma descrição dos 

                                                                                                                                                                           
trabalhos da própria Ana Mafalda Leite, Imagens/temas da História e da Memória Colonial e pré-Colonial; 
Reescrever os limiares da História para repensar a nação, Maria Paula Meneses, Nação e narrativas pós-coloniais: 
interrogações em torno dos processos identitários em Moçambique; Renato Matusse, A narrativa em Craveirinha. 
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sistemas e instrumentos musicais, cantos e contos indígenas do sul do país, e mais uma 

vez fazem recair o interesse sobre as timbila retomando também os textos quinhentistas 

do Padre André Fernandes. 

Uma das figuras a meu ver incontornável no campo dos estudos etnomusicológicos em 

África, é o austríaco Gerard Kubik que possui uma vasta experiência de trabalho de 

campo e artigos publicados sobre a música africana (Angola, Malawi, Tanzania, 

Uganda, Congo).  O investigador trabalhou no norte de Moçambique em 1962 tendo 

publicado dois artigos na revista African Music (1962 e 1964), como resultado da 

investigação realizada na região norte do país inscrevendo desse modo Moçambique 

num panorama mais vasto sobre os sistemas musicais africanos. Foi neste âmbito que 

realizou um “film trip” intitulado “Transcriptions of Mangwilo xylophone”, em que 

procura explicar os métodos de transcrição da música instrumental e colher informação 

sobre a estrutura da música do xilofone Mangwilo dos grupos linguísticos Alomwe e 

Ashirima. Na óptica de Kubik, só através do registo e transcrição se poderia estudar a 

música africana, e o filme constitui um instrumento fundamental para esse fim. 

2.2.1 A centralidade da “música chope” 

Como atrás referi, a primeira referência escrita sobre música em Moçambique data de 

1562 e está expressa numa carta do Padre jesuíta André Fernandes (vide supra). Embora 

se refira de forma descritiva a um xilofone, André Fernandes não atinge o detalhe do 

padre dominicano Frei João dos Santos na sua obra Ethiopia Oriental (1600) já nos 

finais do séc.XVI. Ao explicar o que define por “ambira”, o missionário descreve as 

timbila com minúcia organológica e algum deslumbramento: 

“ (...) o melhor instrumento e mais músico de todos em que estes tangem, 
chama-se ambira 17 , o qual assemelha-se muito aos nossos órgãos. Este 
instrumento é composto de cabaços de abóboras compridas, uns muito 
grossos e outros muito delgados, aramados de tal feição que ficam todos 
juntos, postos por ordem, os mais pequenos e mais delgados que são os 
“tiples, primeiro postos da mão esquerda em revés dos nossos órgãos, e logo 
após as tiples se vão seguindo os mais cabaços com suas vozes diferentes de 
contraltos, tenores e baixos que por todo são dezoito. Cada um destes 
cabaços, tem uma boca pequena feita na ilharga, junto ao pé e em cada fundo 
tem um buraco do tamanho de um “patacão” e nele posto um espelho feito 
de umas certas teias de aranha, muito delgadas tapadas e fortes que não 
quebram. E sobre todas as bocas destes cabaços, que estão iguais e postos em 
carreira, tem armada uma ordem de teclas de pau delgadas e sustentadas no ar 
com umas cordas, de modo que cada tecla fica posta sobre a boca do seu 

                                                             
17Ambira, o mesmo que  mbira. 
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cabaço, em vão que não chegue a mesma boca. Depois disto assim armado, 
tangem os cafres por cima destas teclas com uns paus ao modo de paus de 
tambor nas pontas dos quais uns botões de nervos feitos em “pilouros” muito 
leves do tamanho de uma nóz, de maneira que tangendo com estes dois paus 
por cima das teclas, retumbam as pancadas dentro das bocas dos cabaços e 
fazem uma harmonia de vozes muito consoantes e suaves que se ouvem tão 
longe como as de um bom cravo. Destes instrumentos, há muitos e muitos 
tangedores que os tocam muito bem (...) ” (Dos Santos 1600: 16). 

A partir dos finais do séc.XVIII e início do séc.XIX como resultado dos registos feitos 

pelos missionários portugueses do séc.XVI, houve um aumento na produção de 

monografias e estudos generalistas sobre a “música chope” no quadro global da 

história de Moçambique. Numa primeira fase, a incidência sobre a “música chope” era 

feita dentro dos estudos pioneiros sobre a história de Moçambique, fazendo parte do 

vasto leque tratado nos documentos sobre a história de Moçambique como são os 

casos de Ayres D´Ornelas (Raças e Línguas de Moçambique, 1901), Paiva e Pona (Dos 

primeiros trabalhos dos portugueses no Monomotapa, 1891), Manuel Ferreira Leite (Estudos 

Sociológicos: Indígenas de Moçambique, 1900) ou Rodrigues Júnior (O negro de Moçambique, 

1955). 

Mais centrados na “música chope” encontram-se os trabalhos sobre “Raças, usos e 

costumes dos indígenas da Província de Moçambique” (1925) e “Algumas canções chopes” (1958) 

de António Augusto Pereira Cabral que nos oferecem descrições pormenorizadas das 

características acústicas, organológicas e técnicas relativas ao fabrico da mbila. Cabral 

faz referência à figura do régulo, ou o chefe da comunidade considerado proprietário e 

dinamizador de um grupo de tocadores de mbila e respetivos dançarinos que, em média 

é composto por cerca de dezasseis a dezassete mbila de tamanho normal. Neste 

enquadramento o “tamanho normal” deve ser entendido como uma referência que 

segundo Simão Nhanombe18, se refere a uma mbila composta por entre 14 a 18 teclas 

de madeira, número a partir do qual um tocador profissional consegue explorar as 

capacidades sonoras do instrumento e da criatividade do tocador, diferentemente de 

uma mbila composta por 12 teclas, normalmente utilizada por indivíduos aprendizes.  

Além das dezasseis a dezassete timbila, existem mais três ou quatro timbila grandes, 

designadas dibhinda e txikhulo (Baixo e contrabaixo) para acompanhamento. O autor dá-

nos conta de que cada regulado ou comunidade tinha o seu grupo de tocadores de 

timbila e em cada casa existia pelo menos uma mbila (Cabral, 1925: 40:41). No seu 

                                                             
18Simão Nhanombe, entrevista, dia 25.08.2016, Maputo 
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segundo trabalho intitulado “Algumas Canções Chopes”, Cabral (1958) faz transcrições e 

análise de mais de 10 canções chope onde os conteúdos aí tratados se centram nas 

relações estabelecidas entre o povo chope e as autoridades coloniais, destacando as 

relações de conflito ou não entre a figura do administrador da circunscrição e os 

membros da etnia chope. 

Numa análise musical das práticas performativas chope, feita por Henri Alexandre 

Junod no seu livro “Usos e costumes dos banto: A vida de uma tribo sul-africana, 1947”, o 

autor classifica a mbila como o instrumento mais completo equiparado ao piano 

europeu referindo-se do seguinte modo: 

“ (...) consta que a terceira tecla, a partir da mais grave, é um sol be mol e que 
se se tocar as notas seguintes, até a última, obtém-se uma escala maior regular, 
a de sol be mol, com os meios tons normais entre a terceira e quarta e entre a 
sétima e a oitava. As duas teclas inferiores são o si bemol e fá natural (...) ” 
(Junod 1944: 542). 

Já em 1871 o explorador inglês, St.Vincent Erskine se havia referido ao xilofone chope 

como “native pianos”. Citando os registos de Erskine, o historiador White Landeg (s/d), 

descreve as timbila destacando os diferentes tamanhos e suas características físicas, 

assim como as partes que compõe a música e o tempo de execução (quarenta e cinco 

minutos a uma hora ou mais). A prática da timbila, na interpretação de Landeg 

constituía a marca cultural mais importante de afirmação da consciência étnica do povo 

chope (Landeg, s/d: 1-2).  

Por sua vez Aires D´Ornelas (Raças e línguas de Moçambique, 1901) e Ilídio Rocha (A arte 

maravilhosa do povo Chope, 1962 e A morte dos Ngodo chopes-Uma dramática forma de resistência 

cultural, 1986; e White Landeg (s/d: 1-2) introduzem uma breve história do povo 

chope, a sua localização geográfica na parte sul e litoral de Moçambique e, as regiões 

ou antigas circunscrições onde habitavam os chope - Chibuto, Muchopes, Manhiça, 

Homoine, Inhambane e Zavala - sendo nesta última que no entender do autor mantém 

na sua plenitude esse “folclore”. A mbila é referenciada como sendo um xilofone de 

construção complexa que exigia mestria dos seus fabricantes tradicionais e o seu 

epicentro é frequentemente associado à província de Inhambane, mais precisamente na 

circunscrição de Zavala onde residiam os seus principais construtores. O autor 

considera a mbila como sendo o instrumento mais sofisticado da música africana 

(Rocha 1962: 7), tal como demonstra a seguinte citação:   



45 
 

“ (...) se a carta do jesuíta André Fernandes, não serviu de certidão de 
nascimento de um tão sofisticado instrumento, garante-nos que a arte dos seus 
construtores e dos seus executantes se exerceu, pelo  menos, ao longo de mais 

de quatro séculos, que se apagaria em apenas uma dezena de anos” (Rocha 
1962). 

Ilídio Rocha, inspirado por Hugh Tracey refere que foram os negros escravizados em 

Moçambique de lá levados por portugueses e espanhóis para a América do Sul e para a 

América Central que ali introduziram o xilofone (a timbila dos chope e a mais simples 

malimba dos tonga) que aliados às guitarras espanhola e portuguesa estiveram na base 

da criação de músicas famosas de Cuba e do Brasil (rumba, a conga e o samba) (Rocha 

1986: 33-34). 

Henry Philippe-Junod, The mbila, native piano of the tchopi people (1929) reforça o 

posicionamento de Rocha (1986, 1962) e Tracey (1948) sobre a sofisticação e 

complexidade da mbila chope e o facto de ser de conhecimento geral que a mbila existe 

em quase todas as tribos banto, mas que teriam sido os chope que a aperfeiçoaram e 

desenvolveram ao ponto de as comunidades que viviam à sua vizinhança lhes 

atribuírem o mérito de mestres da mbila. Junod distingue ainda a mbila da malimba, 

apresentando as características de cada um destes instrumentos, uma vez que outros 

povos há em muitos territórios da África Central onde a mbila é também designada de 

valimba (mbila) mas para o caso dos povos do sul da África (Zimbabwe, Malawi e a 

Zâmbia19), a malimba seria o equivalente da mbira, um lamelofone com teclas de madeira 

(Junod 1934).  

Mesmo em trabalhos de carácter mais generalista, a referência à “música chope” é 

indicada sempre que os autores se dedicam à valorização ou distinção dos aspetos da 

cultura moçambicana. É o caso dos trabalhos de António Rita-Ferreira, historiador 

português que se dedicou a diversos campos da história de Moçambique, ao longo de 

cinquenta anos de residência no país, que nos oferece contribuições importantes às 

práticas performativas chope dentro da história global de Moçambique com trabalhos 

como: História pré-colonial do sul de Moçambique: Tentativa de síntese (1980); Povos de 

Moçambique: História e cultura (s/d); Colectânea de documentos, notas soltas e ensaios inéditos para 

a história de Moçambique (2012), ou ainda os artigos de jornal, A música chope: Arte em vias 

de extinção”. In. Noticias de Lourenço Marques, (30.08.1972) e A arte complexa das timbila 

chope, (1973).  

                                                             
19A Rodésia do Sul é o atual Zimbabwe, enquanto que os territórios de Niassalândia e Rodésia do norte 
correspondem aos atuais Malawi e Zâmbia respectivamente. 
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Existem ainda transcrições anotadas de canções chope do Almirante Manuel Maria 

Sarmento Rodrigues, Festival do Povo chope, (1962); um trabalho do maestro Manuel 

Valença, Uma análise das características musicais de seis canções chopes (1935),  e ainda o estudo 

do maestro Tomás Jorge Júnior As aptidões musicais dos indígenas de Moçambique (1934).  

Os estudos mais extensivos e circunscritos às práticas performativas chope foram 

realizados pelo etnomusicólogo Hugh Tracey e o resultado foi a publicação de um livro 

intitulado “Gentes afortunadas” (These fortunate people na versão inglesa do título). 

Inicialmente o trabalho foi publicado como separata na coleção Moçambique. 

Documentário Trimestral, (1948,1947,1946,1942,1940) e posteriormente transformado em 

livro com o título “Chopi Musicians: Their music, poetry and instruments, uma obra 

incontornável para quem se interessa pelo estudo das prática performativas chope. Da 

sua estadia em Zavala (Inhambane) e Manjacaze (Gaza), resultou o seu estudo sobre a 

música dos “Muchopes” e vários outros artigos sobre esta expressão artística e 

performativa (Tracey 1948: 93). 

Hugh Tracey visitou pela primeira vez um ngodo chope em Moçambique em 1940, 

tendo voltado posteriormente em 1941 e 1943 para fazer recolhas manuscritas e 

gravações. Nessa ocasião levou consigo para Durban seis timbileiros da Manhiça a 

quem estudou e analisou as suas práticas performativas. Num dos seus textos “Três 

dias com os Bà-chope”, publicado em “Moçambique. Documentário Trimestral (1940), 

Hugh Tracey explica as circunstâncias desse primeiro encontro com timbileiros chope 

na administração da Manhiça:  

“Em Agosto deste ano de 1940 tivemos o prazer duma primeira visita ao povo 
chope (...). Devemos o nosso primeiro encontro com os Bà-chope a um 
convite do Administrador da Manhiça. Quando digo Bà-chope, quero 
significar os músicos chope cuja reputação está de há muito firmada na África 
Austral meridional e de tal modo que as palavras chope e músico são quase 
sinónimas. O administrador da Manhiça chamara seis músicos de aldeias 
próximas, afim de que tocassem para nós no largo ensombrado onde fica a 
Secretaria da Administração e que se debruça sobre o vale profundo e 
serpenteante do Rio Incomati. Era esta a minha primeira experiência com as 
timbila-os xilofones vulgarmente chamados marimbas- e foi, na realidade, 

extremamente interessante” (Tracey 1940: 23).  

Porém, a música moçambicana não se resume à timbila como a maioria das fontes 

históricas parece fazer crer. Existem inclusivamente registos fonográficos da autoria de 

Hugh Tracey, Forgotten Guitars from Mozambique (2000) que incluem cerca de 16 temas 

musicais gravados com músicos moçambicanos durante anos de 1955-1957. As 

canções retratam aspectos sociais da vida desses músicos e da comunidade onde 
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estavam inseridos, as suas experiências de trabalho nas minas da África do Sul e 

temáticas referentes à dominação colonial que vigorava em Moçambique ainda na 

década de 1950. Deste grupo de publicações sobre música de Moçambique importa 

referencia também os trabalhos de Andrew Tracey, Music in Mozambique: Structure and 

form (1986) e ainda o artigo Mozambique no The New Grove Dictionary of Instruments (1980). 

Nos estudos de Hugh Tracey é notável a comparação da “música chope” com a música 

europeia. Tracey salienta a capacidade crítica das práticas performativas chope dirigidas 

aos políticos que os governam, sejam eles os régulos ou mesmo os administradores 

coloniais. O investigador revelar nas suas análises revela-nos um posicionamento 

crítico aos europeus que não entendem a vocação moralizadora das práticas 

performativas chope, numa sociedade que não tem imprensa nem publicações a não 

ser o terreiro da povoação para desabafar as suas queixas. A marca do pensamento 

ocidental sobre a música nas suas análises, se revela quando refere que a música chope 

“não tem o tempo europeu”, (Tracey 1948: 96), é óbvio que não!  

As práticas performativas chope foram também registadas noutros formatos como é o 

caso do filme documentário “Canta meu irmão e ajuda-me a cantar meu irmão” (1982), que 

apresenta um síntese das práticas culturais moçambicanas de norte ao sul do País feito 

pelo Instituto Nacional de Cinema (hoje Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual 

de Moçambique). O documentário foi produzido no âmbito da “Ofensiva política e 

cultural das massas trabalhadoras”, sob direção do cineasta José Cardoso. Também o 

músico e produtor moçambicano João Carlos Schwalbach produziram um 

documentário-concerto intitulado Venâncio Mbande: O Escultor de sons, enquanto o 

Instituto de Comunicação Social de Moçambique produziu o documentário “Timbila de 

Zavala”, que retrata as práticas performativas chope “música chope”, finalmente o 

filme do produtor Inge Preis produziu o filme Moçambique no outro lado do Tempo, Vol. I-

II (s/d).  



48 
 

 

CAPÍTULO 3 - A ETNIA CHOPE: HISTÓRIAS E LUGARES DE 

PERFORMANCE 

Uma vez que a timbila está associada à etnia chope convém entender como se 

caracteriza este grupo no quadro da realidade multiétnica de Moçambique. Nesta 

secção apresento de forma breve, os aspetos que julgo serem os mais representativos 

da etnia chope, visto que, a sua descrição detalhada já foi feita de forma exaustiva por 

vários autores tanto moçambicanos como estrangeiros. Por essa razão, cingir-me-ei 

apenas a alguns aspetos que me parecem importantes para contextualizar as próprias 

práticas performativas chope, expressas pelo conjunto instrumental designado por 

timbila (plural) ou mbila (singular), facto aliás que os tornaram conhecidos a partir das 

descrições feitas pelos missionários portugueses no séc.XVI. 

Em termos de território de pertença, a etnia chope esta associada ao sul de 

Moçambique20 ocupando também uma pequena região de terra banhada pelo Oceano 

Índico na parte Sul e Este. Apesar de distribuídos pelas três províncias do sul, (Maputo, 

Gaza e Inhambane) a região nuclear dos chope é o distrito de Zavala, Inharrime, 

Manjacaze e Xai-Xai, e tem uma forma triangular situada entre o baixo Limpopo na 

parte sul, e o Oceano Índico a Oriente e o distrito de Inharrime ao norte (Dide 2000: 

9-10; Tracey 1942:93). A população do distrito de Zavala tem cerca de 120 mil 

habitantes. 

3.1 Os Chope: história e lugares de pertencimento 

Apesar de os chopes serem a ínfima parte de uma grande família etnolinguística 

designada por tsonga ou changanes (nguni e sothos), existem alguns aspetos que os 

distinguem destes e de outros povos banto da África Austral. Por exemplo, em termos 

de atividades económicas os chope cultivavam mais a terra e criavam animais de 

pequeno porte (caprinos e galináceos, sendo estes últimos utilizados em rituais 

diversos), enquanto que os nguni e os sothos se dedicavam mais à criação de gado 

bovino que os utilizavam em rituais vários.  

 

                                                             
20Maputo (Manhiça e Moamba); Gaza (Chibuto, Muchopes, Manjacaze e Xai-Xai,),  e Inhambane (Zavala, 
Inharrime, Panda. Homoine, Massinga, Vilankulo e Morrumbene). 
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De qualquer modo, um dos traços identitários dos chope pode ser definido a partir da 

sua língua, que era muito diferente das línguas faladas por outras etnias como os tsonga 

e changana. As timbila chope são uma marca da chopinidade devido à sua forma de 

construção que de acordo com as fontes, só se encontra em Moçambique entre os 

chope e às suas capacidades musicais referenciadas igualmente por diversos 

pesquisadores. A identidade chope é ainda destacada pelos padrões de aliança e pela 

homogeneidade cultural, e acima de tudo pela sua música, ao ponto de na diáspora nas 

minas de ouro sul-africanas os chope se identificarem com os seus músicos, 

expressando desse modo e mais do que em qualquer outro domínio, a consciência da 

sua identidade (Webster 2006: 14-15). 

3.1.1 A história escrita 

 

As fontes escritas referem que o antigo núcleo dos chope tem origem no atual 

Zimbabwe, no antigo Reino Mocaranga por volta do ano 1500 e foi fixar-se na foz do 

rio Limpopo no território de Moçambique. De acordo com as fontes, seus 

descendentes ainda mantêm o mesmo tipo de organização habitacional, de relações 

sociais e de parentesco dos mocaranga apesar da sua língua se ter transformado muito 

num período de cinco séculos. Esta hipótese é também corroborada por Leonor 

Correia de Matos (1973: 17) ao indicar que os mocarangas têm sido considerados um 

dos estratos mais importantes da população chope. Relatos de naufrágios bem como 

cartas de padres jesuítas do séc. XVI contêm repetidas referências aos mocarangas, o 

que levou os historiadores modernos a concluírem pela ocorrência de uma invasão 

mocaranga de grandes proporções antes da chegada dos portugueses. É importante 

notar que a fusão das etnias vindas de várias direções formaram os karanga (nome 

também pronunciado mokalanga) da Rodésia, os bveshas do Transvaal, os tsonga do 

sul e do ocidente, os tonga de Inhambane e os ndau e finalmente os invasores nguni. A 

convivência entre estes diferentes grupos deu origem aos chope que conhecemos na 

atualidade (Webster 2006: 17-22; Matos 1973: 27, Dide 2000: 18-20). Portanto, os 

chope fazem parte dos povos chona-caranga descritos pelos missionários portugueses, 

ressalvando aqui a sua raíz banto a partir da região dos Grandes Lagos que migrou para 

sul do continente, a que se juntaram outros povos. D´Ornelas sugere-nos a seguinte 

teoria: 
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“ (...) e assim, uma só família linguística se espalhou por toda a área africana 
que se estende ao sul, duma linha saída da costa Ocidental entre os Camarões 
e o resto do Cross River, indo pelo norte, à bacia do Congo atravessando o 
Alberto Nyanza, alcançando o lago Vitória na sua extremidade norte e de 
 seguida, cortando da sua ponta sueste para a costa do Índico (...) ” (D´Ornelas 
1901:9). 

Para D´Ornelas, as mais antigas línguas “banto”, o “Ki-rega”, “ki-guha”, “ki-emba”, 

“Ci-bisa”, “Izi-zulu” marcam bem a diretriz da invasão principal. Alguns historiadores 

moçambicanos, seguindo a lógica de D´Ornelas, traçam a presença chope no sul de 

Moçambique há cerca de 1700 anos quando alguns grupos populacionais banto se 

fixaram nas bacias fluviais costeiras e quase ao mesmo tempo, nas encostas e planaltos 

do interior ocupando largas extensões de terra (Hedges 1982: 23; Rita-Ferreira 1980: 

12; Matos 1973: 3).  

A complementaridade das fontes sobre as migrações banto permite-nos associar a 

hipótese de que outras migrações anteriores a 1500 possam ter sido motivadas por 

prolongadas guerras que na altura ocorreram nas zonas de mineração de ouro, as quais 

têm sido associadas à expansão do Estado do Zimbabwe e Tórua. Estas migrações 

continuaram no século XVI, tendo noutras situações originado a fundação do reino de 

Gamba21 a cerca de 180km a sudeste de Inhambane, onde estiveram os missionários 

jesuítas portugueses de 1560 a 1562.  

É importante sublinhar que os missionários portugueses mencionaram nas suas 

descrições o reino do Quiteve como integrante do Império do Monomotapa, e que 

dele faziam parte as populações mocaranga 22  (chona-caranga), aqui inclusa a etnia 

chope mas que devido a lutas internas se fundiu em quatro estados autónomos23 cujos 

limites aproximados eram o Norte do rio Zambeze, a Ocidente, o Reino Abutua (que 

confinava com o reino de Angola) a Sul, o rio Save e terras adjacentes e, a Leste, o 

Oceano Índico. Da cisão do Império do Monomotapa surgiram os Estados Chicanga, 

Quiteve, Sedandae e o próprio Monomotapa (Matos 1973: 22 e Dide 2000: 7). 

Outras fontes indicam que os mocaranga falantes da língua com o mesmo nome, 

teriam seguido duas linhas migratórias no sentido norte-sul do continente, indo para as 

estepes sudanesas pelo planalto dos Camarões, vale do Congo, Cassai e Zambeze até 

                                                             
21Nome correto seria Guambe, ficou nesse registo desde que os missionários assim o registaram no séc. 
XVI. É também um nome de uma das linhas mais importantes do grupo linguístico chope. 
22Cf. Dos Primeiros Documentos dos portugueses no Monomotapa (1892). 
23Sedanda, Chicanga, Quiteve e Monomotapa . 
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ao planalto centro africano, ou a partir dos Grandes Lagos, e que na primeira metade 

do séc.XIX os Nguni designaram por Chopes, “aqueles que alvejam com flecha” 

(Rodrigues 1962: 1-7, Matos 1973: 16-17; Webster 2006: 11-17).  

Alianças e conquistas com povos autóctones como os Bosquimanes conhecidos entre 

os banto como Vátuas permitiram diferenciações entre os grupos linguísticos até hoje 

ali existentes e, facto importante, chegam à atual terra dos chope os chongo e os 

Quissico, partindo da estepe sudanesa e através do Congo, norte de Angola e planalto 

rodesiano, desembocando na atual região dos chope seguindo o rio Limpopo. Ao lado 

dos Mutemba, Guilundo e Muatos, trazem consigo as práticas agrícolas negro-africanas 

e dos povos da floresta equatorial. Saídos do planalto de Manica e Vila Perry·, 

juntaram-se ao povo chope, os Mateve e os Byla (de Banguza) e os manhique, como 

resultado do fim da segunda fase do Império do Monomotapa provocado pelas 

invasões Va-loi. Os Ntama, os Bila-nkulo24 (Vilanculo) e os Bila, vindos do planalto 

central, chegam à terra dos chope via Manica, passando por Vilanculo até à região atual 

dos chope, e mais tarde pelo vale do Limpopo chegaram os Valoi, Zandamela, Canda, 

Bande, Langa e Nhantumbo. Finalmente, cerca de 1540, vieram do norte de Transvaal 

os Guambe, os Zavala, povos de Modjadjo uá Tovela, parentes dos Venda e Lobedu, já 

muito influenciados pelos Suthos, a cujo grupo provavelmente pertencem os 

Nhagutôuo25. (Rodrigues 1962: 3). 

Esta descrição vai de alguma maneira coincidir com os dados descritos pelos 

missionários que nos dão conta da existência do império do Monomotapa (séc. XVI), 

assim como dos seus quatro reinos satélites. Além disso, demonstra o “melting pot” que 

caracterizou a consolidação e definição gradual da sua identidade, a qual pode ser 

identificada pelos vários elementos que as fontes nos vão mostrando. Um desses 

elementos é evidentemente, a sua capacidade criativa a vários níveis. Os seus dotes 

artísticos e artesanais, tanto no que diz respeito à tecnologia do ferro, que em larga 

medida concedeu grande poder às suas lanças, assim como pela sua capacidade 

engenhosa de fabrico da mbila, e outros materiais que auxiliavam a vida comunitária, 

levou a que os indivíduos que estudaram os chope os apelidassem pelo designativo de 

“povo muito engenhoso”. 

                                                             
24Bila-Nkulo, nome atual do distrito de Vilanculo, localizado mais a norte de Zavala também na costa do Indico, 
quer dizer, Bila-grande, isto é, o mais-velho. 
25Nhagutôuo é também uma pequena localidade nas vizinhanças de Zavala. 
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O processo migratório nalguns casos propiciou alianças, casamentos entre os grupos 

étnicos mais poderosos e, em simultâneo o desmembramento e deslocação de 

comunidades inteiras. Nesse contexto, numerosos clãs chope movimentaram-se e 

misturaram-se com os tsonga e tonga, o que de certo modo explica a existência de 

chopes no norte da província de Inhambane nos distritos de Vilanculo e Massinga e 

nos distritos de Homoine e Panda. Outros grupos seguiram para a região sul e fixaram-

se perto do rio Incomati na Manhiça e Moamba. Apesar da sua associação de pertença 

às regiões de Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Manjacaze e Xai-xai, hoje os chopes 

residem também na cidade de Maputo, Manhiça e Moamba; Gaza, Chibuto e 

Muchopes, em Inhambane, em Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Massinga, 

Vilankulo e Morrumbene (Dide 2000: 11-12).  

3.2 As práticas performativas chope – o ngodo 

As práticas performativas chope são genericamente designadas pela literatura canónica 

(europeia e moçambicana) por “música chope”. Esta expressão refere-se habitualmente 

à performance associada a um conjunto instrumental designado por timbila e constituído 

por diversas mbila (singular de timbila), que são lamelofones de madeira compostos em 

média por 16-18 lâminas. No quadro do grupo linguístico chope a adoção do uso da 

expressão “música Chope” constitui uma submissão a um conceito exógeno e 

simplificado para se referir a um conceito complexo designado pelo termo ngodo, 

pl.mgodo. Este termo inclui indivíduos, objetos, sons, palavras, gestos, rituais e os 

seus significados semânticos e saberes associados. Portanto, a designação correta para 

as práticas performativas seria o termo, ngodo (singular) e mgodo (plural).  

Os indivíduos são tocadores de instrumentos (vaweti) e dançarinos (mussinyi wa timbila); 

os objetos são todos os que incorporam a timbila, ou seja, os diferentes lamelofones, 

cordofones, soalhas26 feitas de cabaças ou latas com sementes no seu interior (njele, pl. 

tindjele na língua chope e semelhantes a uma maraca), idiofones de um conjunto de 

entre cerca de 5 a 20; os sons implicam um conjunto diversificado de designações que 

se referem a timbres, intensidades, alturas, estados de vibração, etc, que têm 

significados particulares de acordo com cada performance (Dide 2000); as palavras são 

entoadas pelos dançarinos, após serem introduzidas pelo mestre (instrumentista 

                                                             
26 Soalhas são uma espécie de maracas, feitas de latas pequenas e que levam no seu interior sementes ou 
pequenas pedras. Servem para marcar o compasso, e segura-se por um curto cabo feito de madeira, e 
normalmente é tocado por mulheres ou homens, dependendo das circunstâncias. As pessoas que tocam 
este instrumento posicionam-se nas extremidades do mgodo 
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principal), e definem um repertório que é enriquecido em função da necessidade de 

compor novos cantos em função da situação para os quais são performados; os gestos 

estão claramente associados ao modo de tocar os diferentes instrumentos e também à 

dança, e definem formas particulares de identificar a performance. Numa das minhas 

visitas de campo Orlando da Conceição informou-me a este respeito o seguinte:  

Orlando da Conceição: “(...) as danças de timbila eram feitas à noite se me 
lembro, e de dia quando eram cerimónias sociais como o (tchidhyilo), a missa 
para recordar os defuntos, e todos que pertenciam àquela família tomavam 
parte, ou então nos casamentos (mutchado). Ali sacrificavam-se animais, via-
se orquestras espalhadas pelo quintal” (Orlando da Conceição, entrevista, 
08.09.2013, Maputo). 

Assim, os rituais são momentos particulares para os quais a performance do ngodo é 

requerida e incluem para além dos já indicados, outros eventos ritualísticos como a 

cerimónia de evocação das chuvas, a celebração das boas colheitas entre outros. O 

termo timbila aparece frequentemente, quer na escrita quer na oralidade, associado ao 

instrumento em si e à dança que o acompanha, a “Dança da timbila”. Portanto, o 

ngodo refere-se de facto a um sistema complexo que incorpora significados múltiplos 

a partir da performance onde a articulação entre movimento e som é fundamental. 

“Gira à volta dos acontecimentos ou características da localidade (...) muitas 
vezes tem sentido critico para as autoridades indígenas ou europeias que os 
governam. A essência dos poemas condensa a atitude do povo ante a condição 
da sociedade. Por vezes tem censuras aos que não cumprem os seus deveres, 
protestos contra a crueldade, o despotismo e as injustiças sociais, no âmbito 
da colonização. A propósito disto tudo cantam e dançam”. (Dide 2000: 87; 
Tracey 1942: 95; Tomaseli 1996: 164; Vail e Landeg 1988: 907). 

Na região de Zavala os oito chefes de aldeia mais importantes tinham cada um, o seu 

ngodo (Tracey 1942: 94, Rocha 1962: 11), ou seja, um grupo de timbila, que levava o 

nome do chefe da aldeia 27 . Do mesmo modo que em Zavala, acontecia também 

noutras aldeias, independentemente da sua importância. Em conversa com o mestre 

Venâncio durante o meu trabalho de campo ele foi muito claro quando referiu que:  

VM: “As timbila fazem parte nossa história, fazem parte do nosso dia-a-dia. 
Era comum em cada família existir uma timbila, e era executada nos 
casamentos, ou em momentos de lazer ou num msaho” (Venâncio Mbande, 
entrevista, 22.08.2013, Zavala). 

Também Valério Missael, sublinha a importância das timbila nas famílias chope 

referindo-se a este aspeto do seguinte modo: 

                                                             
27É frequente o nome do ngodo ou grupo de timbila levar o nome do chefe da aldeia, nesse caso, temos, 
Timbila ta Venâncio, Timbila ta Canda, Timbila ta Banguza, ou ainda, Timbila da Guilundo. 
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VM“(...) tenho instrumentos, tenho tudo eu, toco quando estamos nós lá em 
casa, se nós tocamos hoje é porque os nossos antepassados tocavam, há 
renovação sempre” (Valério Missael, entrevista, 23.08.2013, Zavala).  

Matchume Zango não deixou de sublinhar a sua experiência enquanto parte da etnia 

que carrega em si o legado da tradição e consequentemente da cultura chope referindo 

que:  

MZ: “Eu vivi aquela música e dançei, para mim nunca foi sério, foi como a 

minha vida” (Matchume Zango, entrevista, 18.10.2013, Maputo). 

Em 2012 e 2013 realizei trabalho de campo em Maputo, Zavala e Inharrime. Em 

Zavala contactei com o mestre Venâncio Mbande (falecido) com quem tive a 

oportunidade de partilhar a sua residência. Nas conversas que tivemos pude 

complementar as fontes escritas e orais sobre esta matéria. Referi que as práticas 

performativas chope têm um grande impacto nas relações sociais enquanto elemento 

identitário mas também enquanto mecanismo de regulação  da vida na sociedade chope 

partindo do núcleo familiar mais pequeno ao núcleo familiar mais alargado, 

contribuindo desse modo para uma maior coesão dos laços familiares e étnicos dentro 

da sociedade chope. 

O ngodo do mestre Venâncio Mbande também designado Timbila ta Venâncio (as 

timbila do Venâncio) é quase na sua totalidade constituído por elementos sua família, 

desde os filhos, netos e nalguns casos genros que dentro do ngodo assumem a liderança 

da parte instrumental. Este pormenor acontece com o ngodo de outros entrevistados 

como é o caso do Valério Missael, aliás, já citado, o mestre André Chicuayete, que 

apesar da idade e não estar no ativo possui a sua mbila em casa, tocando-a sempre que 

julgar necessário. 

Na altura em que visitei o mestre Venâncio ele tinha 80 anos de idade (1933-2013) mas 

nem por isso, ainda no ativo, dinamizando o seu grupo denominado Timbila ta 

Venâncio, aliás, as timbila serem um elemento imprescindível na comunidade chope:   

VM: “(...) a timbila faz parte do nosso dia-a-dia, da nossa família, tenho oitenta 

anos, e toco desde os meus seis anos”  (Venâncio Mbande, entrevista, 

22.08.2013, Zavala).  
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As timbilas estão presentes em todos os momentos da vida do indivíduo chope, e de 

forma transversal vai-se expressando de várias formas desde os primeiros momentos 

da sua socialização. Os depoimentos que se seguem atestam esse facto: 

“Aprendi com o meu pai, a timbila fazia parte do nosso quotidiano, era um 

costume em casa” (Mestre André Chicuayeti, entrevista, 17.12.2012, 

Inharrime).  

“A timbila é uma herança que herdamos dos nossos pais, hoje aqui em casa, é 

um passatempo que não se pode abandonar, acompanha-nos na missa e outras 

cerimónias” (Henrique Ngove, entrevista, 17.12.2012, Inharrime). 

“tenho instrumentos, tenho tudo eu, toco quando somos nós lá em casa”  

(Valério Missael, entrevista, 23.08.2013, Zavala).  

Estes excertos mostram a importância da timbila nas famílias chope e evidenciam a 

questão geracional na passagem do legado da cultura chope. Relativamente ao 

movimento, isto é, à dança, ela integra também não só os membros da família direta, 

mas também outros elementos da comunidade. Esta maneira de celebrar a cultura 

através da “música”, só corrobora as ideias avançadas por (Nketia 1974; Nettl 2005, 

Merriam 1975 e Blacking 1995) sobre o carácter participativo das práticas 

performativas africanas, e chope em particular. Isto mesmo pude observar no caso do 

ngodo de Venâncio Mbande, em que de vez em quando, outros membros da família 

entravam na dança como forma de expressar a sua alegria, mas também para dar mais 

incentivo aos dançarinos de serviço, ou, ainda para expressar a sua identidade como 

parte da cultura chope.  

Presenciei pessoalmente esta forma participativa e de interação entre o público e os 

membros dos mgodo que tomavam parte do msaho (festival anual de timbila organizado 

pela Associação dos Amigos de Zavala-AMIZAVA) de 2012 e 2013, em que o público 

acaba sempre por fazer parte da performance demonstrando a sua chopinidade através da 

dança. Esta forma de interagir é muito comum no caso de Moçambique, e seguramente 

noutras partes de África onde é comum para as pessoas da audiência se fazerem ao 

placo para partilhar alguns minutos de dança com os músicos sempre que as condições 

do local o permitirem, contrastando com as práticas dissociativas entre público e 

audiência que podemos observar nas práticas europeias. 
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A característica geracional das práticas performativas chope está assim patente nestes 

exemplos, embora, como referi, não tenha as mesmas características de há cerca de 40-

50 anos do ponto de vista da sua organização e formatos performativos, isto é, a 

estrutura dos regulados já não é a mesma o que faz com que muitos mgodo tenham 

desaparecido juntamente com os eventos sociais, rituais que acompanhavam.  

Portanto, um chope que faça parte da audiência da performance de um ngodo fá-lo “de 

corpo e alma” demonstrando desse modo a sua chopinidade e a identificação com a 

própria performance, os conteúdos textuais que em muitos casos retratam o quotidiano 

que é ali representado pela dança e pelo canto, sobretudo os problemas sociais que 

caracterizam as sociedades rurais em Moçambique de modo geral, e em particular dos 

chope.  

Assim, é da salientar que os textos associados às práticas performativas chope dizem 

respeito à dinâmica da comunidade chope, ou seja, desempenham funções muito 

específicas em eventos bem identificados como rituais de casamentos, evocação da 

chuva, de celebração das colheitas, cerimónias fúnebres. Mas também tem um grande 

impacto na política da comunidade onde estão inseridas e expressam-se pelo canto 

crítico sobre várias situação que ocorrem no seu meio. Como referi antes, as dinâmicas 

históricas do próprio país como a colonização e o próprio processo de construção da 

primeira república em Moçambique (1975) tiveram um impacto considerável na 

transformação desses eventos, alguns caíram em desuso e outros resistiram na 

clandestinidade, enquanto que outros assumiram novas formas e incorporaram 

elementos da cultura ocidental.  

No contexto colonial as práticas performativas moçambicanas de modo geral foram 

alvo de censura, sobretudo por parte da igreja Católica. Nesse sentido, as contribuições 

de Eduardo Mondlane, o primeiro Presidente da FRELIMO, são esclarecedores 

quanto ao papel da igreja em Moçambique durante o período colonial. O autor refere o 

seguinte: 

“Apesar de o Acto Colonial garantir a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, 
ao mesmo tempo e de uma forma contraditória, concede protecção e assistência 
especiais à Igreja Católica e ao seu programa missionário. Distanciando-se de uma 
atitude anterior, manifestada durante as primeiras duas décadas após a implantação da 
República, o governo português reconheceu os direitos e as funções especiais da 
Igreja, que são “Cristianizar e educar para nacionalizar e civilizar as populações nativas. 
Em Moçambique, esta política rege-se por disposições constitucionais apropriadas, 
começando pelo Acordo Missionário de 1940.” (Mondlane 1995: 62).  
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Os textos das canções inseridas dentro das caixas reforçam o posicionamento de 

Eduardo Mondlane sobre o papel da Igreja na cristianização e civilização das 

populações moçambicanas. A estratégia de usar as línguas moçambicanas enquadra-se 

também numa política de apaziguamento das populações por parte da administração 

colonial portuguesa quando se tratasse de utilizá-las como mecanismos de ensino da 

cultura portuguesa e da religião cristã. Veja-se por exemplo os textos de algumas 

canções cantadas pelo grupo coral chope da Escola de Muane de Zavala (1963). As 

canções, cantadas na língua portuguesa e chope veiculavam ações de evangelização das 

populações e estavam inseridas no quadro do Festival chope realizado em Zavala. De 

um total de oito canções digitalizadas selecionei a título ilustrativo duas canções 

cantadas por crianças de idade não especificada, em grupos corais mistos cantando 

quer na língua chope, quer na língua portuguesa.  

Canção cristã 
Oh meu rico São João 

Oh meu rico marinheiro 
Leva-me na vossa barca 
Lavar a terra de Zavala 

 
Festival Chope da Escola de Muane (Zavala, 1963) 

Fonte: Arquivo da Rádio Moçambique 

 
 

Canção cristã religiosa cantada em chope 
Shewane juro 

Shewane Hamilossa 
Vakona vangafamba 

Kunene juro impela tchikwembo 
Tchina tichitahipfuna 

Tchina hirhumela senhora waunene 
Ho cota kugundissa vanana 

 
Bom dia, sintam-se cumprimentados 
Para os que foram, na verdade Deus 

Vem para ajudar-nos irá enviar-nos a virgem 
Para educarmos as crianças 

 
Festival Chope da Escola de Muane (Zavala, 1963) 

Fonte: Arquivo da Rádio Moçambique 

 

Como está indicado nas caixas, estas canções foram digitalizadas a partir do Arquivo de 

Som da Rádio Moçambique e são referentes ao ano de 1963. As canções foram 

gravadas no quadro do Festival chope de Zavala (1963) e a captação sonora foi feita na 

Escola de Muane também em Zavala. 

Estes dois textos enquadram-se nesse processo de “purificação” das práticas 

performativas chope e que ainda se fazem sentir nos dias de hoje, especialmente para 
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quem frequenta congregações religiosas católicas e protestantes em Moçambique onde, 

os hinos são entoadas dentro da escala musical europeia e sempre veiculando a fé 

cristã. 

Um dos aspetos mais salientes dos textos das canções chope é o facto de incorporarem 

a crítica às pessoas que tinham comportamentos que atentavam à moral e ética da 

comunidade chope, ou, o desrespeito pelas pessoas de mais idade, e ainda, críticas 

endereçadas para as autoridades comunitárias (chefes comunitários) e coloniais. É 

importante sublinhar que os momentos históricos do país mudaram, e com eles 

mudaram também o texto e os conteúdos assim como os eventos que essas práticas 

performativas acompanhavam.  

Os textos apresentados a seguir são de 1940. Apesar de não pertencerem a nenhum 

dos mestres entrevistados em Zavala, Inharrime e Maputo são conhecidos pelos 

mestres por mim entrevistados e ilustram algumas situações da época relativas ao 

desrespeito por parte de mulheres ou homens, dos “bons costumes” da sociedade 

chope, pela má gestão da coisa pública pelos chefes locais, ou ainda, pela dureza do 

sistema de colonização. Como referi, as práticas performativas tem uma componente 

crítica, e isso está expresso quer nas fontes escritas por mim consultadas quer nas 

fontes orais. O trecho que se segue consta do trabalho do académico moçambicano 

Amândio Dide, “A música chope” (2000). A canção foi-nos fornecida por Amândio 

Dide durante uma entrevista na sua residência na Matola em Maputo. 

 

1ª Situação: Retrata uma situação em que é censurado um certo indivíduo que era 

colaborador no régulo de Zavala, e que tinha um comportamento moral não aprovado, 

quer pelo compositor da canção quer pela comunidade de modo geral.  

 

Da aldeia de Nyabindini surgiu Kapitini, assim o diz Zavala 
Os anciãos recusam-no 
Se virdes Kapitini a vir para cá,  
Ele vem encontrar-se com a sua amante,  
A sua amante de Nyabindini. 
 
Fonte: Arquivo privado de Amândio Dide, Matola282014 

 

2ª Situação: Retrata os conflitos de poder na linha de sucessão dos chefe da 

comunidade: 

Vadzivi, reúnam-se todos e estejam calados. 

                                                             
28 Cf. também em “A Música Chope”, (2000), de Amândio Dide Munguambe. 
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Rafael é demitido 
Rafael odeia o seu pai 
Por causa do poder 
Que tipo de governos é estes que semeia discórdia 
Este reino prove de Chimurwani 
Josefa tem rancor, quer retomar o poder que foi usurpado 
 
Fonte: Arquivo privado de Amândio Dide, Matola, 2014 

 

3ªsituação: Retrata sobre um ngodo chope que foi levado a participar na Exposição 

do Mundo português em Lisboa, 1940: 

 

Coitado de Wani Zavala 
Deixado na cadeia por Manjengwe  
Que nem chegou a se despedir 
O qual nem sequer disse adeus 
Adeus Zavala, nós vamos tocar e dançar timbila em Lisboa 
Lá teremos muitos sofrimentos  
Fizeram-nos dançar timbila no meio do mar, enquanto íamos. 
 
Fonte: Arquivo privado de Amândio Dide, Matola, 2014 

Os textos apresentados permitem observar a variedades de contextos que estavam 

expressos nas palavras cantadas assim como relacionar os momentos políticos, as 

formas de gestão da coisa pública assim como questões de ordem moral. Durante as 

visitas de campo e através das conversas informais, ressaltou a ideia de que a 

administração colonial em Zavala teve uma tendência a induzir a promoção das 

práticas performativas chope utilizando mecanismos diversos como referiu o mestre 

André Chicuayeti ao mencionar que: 

AC: “ (...) semanalmente aos sábados e domingos, havia o içar da bandeira 
portuguesa, e havia um grupo para tocar, por exemplo, o régulo Nhanombe, 
Mucumbi, Nharreluga e Nhacoongo, habitualmente tocavam no içar da 
bandeira” (André Chicuayeti, entrevista, 16.12.2012, Inharrime).  

A participação neste ritual oficial das autoridades coloniais era de carácter obrigatório. 

Segundo as afirmações de Orlando da Conceição o içar da bandeira era um ritual 

associado à administração colonial portuguesa, que era acompanhado pelo hino 

nacional português. Orlando da Conceição conta-nos o seguinte:  

OC: “Naquela altura também ainda não tinham orquestra que pudesse tocar 
para içar ou arrear a bandeira, e tinham as timbila como orquestra, e podiam 
concentrar quanto maior número de pessoas tivessem para içar a bandeira, 
aquilo tornava-se um espetáculo, mas as danças de timbila eram feitas à noite 
(...) toda a concentração de ´nativos’ para dançar essas coisas era proibida, eles 
não gostavam” (Orlando da Conceição, entrevista, 08.09.2013, Maputo). 
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A obrigatoriedade da participação do mgodo era coordenada entre as autoridades da 

administração colonial e os chefes comunitários que habitualmente eram os detentores 

do mgodo da sua área de jurisdição. De algum modo, este facto fez com que muitos 

indivíduos chope aderissem à cerimónia do içar da bandeira para fugir ao trabalho 

forçado. Assim, as famílias que representavam alguns dos regulados mais importantes 

eram obrigadas a selecionar o mgodo que deveria executar o hino nacional no dia 

escolhido (sábado ou domingo). 

No período pós-colonial encontramos também textos críticos, ou seja, nas três 

situações acima descritas, mas desta vez, mais condicionadas à política do estado 

moçambicano. Das conversas que tive com os mestres Venâncio Mbande e André 

Chicuayeti, eles não mencionaram nenhum tema seu que fosse crítico dirigido a algum 

chefe local, e é justificável esta resposta, pois a estrutura da administração territorial 

mudou com a chegada da independência. Os textos passaram a ser endereçados às 

novas estruturas governativas nos diferentes níveis da hierarquia do poder em 

Moçambique glorificando a independência do país e ironizando o sistema colonial. 

Num texto do ngodo do mestre Venâncio no período pós-colonial chope, é retratada a 

morte do antigo Presidente da República Samora Machel, e pergunta quem matou  

Samora: 

 

 

Ciwyde cinhana cidini inkoma  
Incoma nguene 
Samora angadawa.  
Fusela kuvelekua  
Kunambatihona tia tingaphinda  
Vanidahede incoma  

Fonte: Venâncio Mbande, 1996, Zavala 

 

Caiu um pássaro transportando um chefe,  
O chefe é o Samora que o mataram.  
Por nascer tarde nunca virá o que eu vi  
Mataram o meu chefe 
(tradução minha) 

 

Nesta canção o tema tem que ver com os gastos em material militar no mundo. Em 

chope: 
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Mazanazana yatipondo 
Kuchakelua vamahako  
Micini ymahako Mamina,  
Male ymahako sibamo ydhadingana  
Kuaka ngoyona cicolua,  
Ydhadingana Kuaka ngoyona sibejela.  
 
Fonte: Venâncio Mbande, 2002, Zavala 

 

Tantos milhões gastos em investimento 
Para fabrico de armas,  
Este dinheiro podia ser mais útil 
Na construção de uma escolas e hospitais 
(tradução minha) 

 

Sobre a corrupção: 
 

Ha tidziva ha tiwona, corrupção ya hi dhaya 
Utchava ina  ha tihona 
 
Fonte: Venâncio Mbande, 2009, Zavala 

 

Nós sabemos, vemos 
Nós sabemos, vemos 
A corrupção mata-nos  
(tradução minha) 
 

 

Sobre o desrespeito pela pessoa de maior idade. 
 

Os velhos 
Concentrem-se para que escutem a canção linda que compus 
Canção que lamentamos o sofrimento dos velhos rejeitados pelos filhos 
Todos nos que nascemos sofremos ao envelhecer 
Passamos castigos e nos acusam de feiticeiros  
 
Fonte: Venâncio Mbande, 2005, Zavala. 

 

 

A natureza crítica das práticas performativas chope, já foi tratada por vários estudiosos 

como (Tracey 1948; Dide 2000; Webster 2006), mas nem por isso deixei de fazer 

referência a este aspeto nos parágrafos anteriores, em alguns depoimentos dos 

informantes. 

  

 

 

 



62 
 

 

 

 



63 
 

 

CAPÍTULO 4 – A MÚSICA E AS SUAS AUSÊNCIAS  

4.1. Europa e outras músicas 

“Our story begins, as it must, in the middle of the things. The 
beginning of music writing in the West - which not only made history 
possible, but in large part determined its course - coincided with no 
musical event (...). Over a thousand years ago music in the West 
stopped being an exclusively oral tradition and became partly literate 
on. This was from our perspective, an enormously important change 
(…)” (Taruskin 2005: 1). 

O processo de entextualização da música na Europa, marcou para sempre as relações 

entre este continente e todos os outros espaços não europeus, visto que, significou a 

“ausência” das outras músicas que não utilizavam o texto escrito para guardar as suas 

músicas. Este processo decorre do protagonismo da igreja católica, favorecido pela 

queda do império romano em 476. A partir desse momento, a igreja católica assumiu o 

papel cultural e unificador da Europa, seguido do banimento de um conjunto de 

expressões e práticas musicais herdadas da antiguidade grega, que aos olhos da igreja 

católica, eram impróprias para as pessoas, pois, muitas dessas músicas estavam 

associadas a contextos considerados mundanos, ou, pagãos. Nessa sequência, os vários 

papas que estiveram à frente da igreja católica realizaram um conjunto de revisões às 

práticas litúrgicas entre os séc. V-VII (Taruskin 1994: 17; Tinton 2009: 210-214).  

Sacralizava-se assim a música através da enunciação dos cantos litúrgicos (canto 

gregoriano), dando relevância histórica ao séc. IX, pela introdução da técnica de 

composição no lugar da improvisação, enquanto forma de criação de peças musicais. A 

ideia de compor cada melodia, isto é, escrever a música, levou ao surgimento das obras 

musicais como as que conhecemos hoje, ou seja, só a partir do momento em que foi 

possível escrever peças musicais no pentagrama, é que a música, enquanto obra de arte, 

passou a “existir”.  

A entextualização da música através da notação musical consolidou a sua natureza 

excludente e ganhou um outro estatuto, o de obra musical. A ideia de que a obra 

musical podia ser executada ou interpretada com ou sem a presença do compositor, fez 

com que a música se tornasse autónoma, pois, o intérprete passou a ser o mediador 

entre o compositor e o público, isto é, quem compunha – e escrevia – não tinha 

necessariamente que interpretar a obra musical. 
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O próprio cunho da palavra música tem uma filiação claramente europeia, visto que 

está associada ao termo grego musiké téchne e significa a arte das musas. Durante anos 

esteve sujeita a uma definição central proposta por Jean Jacques Rousseau no seu 

Dictionnaire de la Musique (1768) como “a arte de organizar os sons de forma 

agradável ao ouvido”; ou “ (...) music is the art of combining tones so that they are 

pleasing, expressive and inteligible” (James 1999).  

Portanto, o conceito de música é uma “invenção” do Ocidente (Tagg 2002: 1) e é no 

contexto ocidental que melhor enquadramento encontra. A sua natureza excludente é 

sublinhada por (Nettl 2005), quando criticava alguns dicionários publicados na Europa 

e EUA que procuraram de algum modo omitir a definição deste conceito na sua forma 

fundamental. Do ponto de vista deste académico, os autores desses dicionários 

assumiram que a grande maioria dos leitores sabia á priori, a que se referiam com tal 

definição. Por exemplo, Bruno Nettl refere que no New Grove Dictionary of Music and 

Musicians na sua primeira edição de 1980, a definição do conceito de música privilegiava 

uma visão eurocêntrica da música, mas já incluiu as músicas de outros contextos na sua 

segunda edição (Nettl 2005: 27). 

Assim, as definições do conceito de música no curso da história da música ocidental 

privilegiaram questões estéticas e de igual modo, a intelectualidade, o rigor e outros 

elementos do universo teórico e filosófico da música europeia. Do ponto de vista 

intelectual só podia compor quem tivesse competência para tal e seguir determinados 

procedimentos de composição e notação musical. Quer isto dizer que a pessoa que faz 

música na lógica europeia, pelo menos no quadro mais convencional do conhecimento 

sobre música, deve conhecer as regras da escrita. 

A centralidade notacional na organização dos sons musicais na Europa é produto dos 

teóricos gregos e tinha um objetivo bem definido, que era o de prevenir o desvio ou 

deturpar a melodia tradicional. Portanto, a “notational centrality” de (Tagg 1979) citado 

por (Sardo 2013: 326) “foi decisiva para reiterar e consolidar a existência de uma tradição 

musical com valor de “arte”. 

As formas de música que não respeitavam a teoria musical europeia, estavam situadas 

do lado da linha abissal segundo proposta de Boaventura Sousa Santos (2009): 

“ (...) os conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou indígenas, 
desaparecem como conhecimentos relevantes ou comensuráveis por se 
encontrarem para além do universo do verdadeiro e do falso (...) do outro lado 
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da linha não há conhecimento real (...) mas sim, conhecimento intuitivo ou 
subjetivo, que na melhor das hipóteses, podem tornar-se objetos ou matéria-
prima para a inquirição científica” (Santos 2009: 23-25). 

Este modo ocidental de pensar a música acabou por tornar as outras “músicas” do 

outro lado da linha ausentes. Para (Chanan 1994: 47) “os compositores europeus tendem a 

considerar apenas o que eles escreveram como música e segundo as regras europeias”. Esta 

atitude baseada na visão escriptocêntrica da música reprimiu muitos elementos 

musicais vitais do mundo não europeu, relegando-os para um lugar de músicas 

subconscientes, uma marca do pensamento abissal e da sua capacidade para impor as 

suas lógicas e separar duas realidades musicais distintas: 

“ (...) a linha visível que separa a ciência dos seus outros está assente na linha 
abissal invisível que separa de um lado, ciência (...) e do outro, conhecimentos 
tornados incomensuráveis e incompreensíveis por não obedecerem, nem aos 
critérios científicos de verdade, nem aos dos conhecimentos, reconhecidos 
como alternativos da filosofia e da teologia.“ (Santos 2009: 25-26). 

Da mesma maneira, e como bem refere Bruno Nettl, “ se uma dada sociedade não 

tiver os mesmos componentes fundamentais da música ocidental, então, esta não estará 

fazendo música” (Nettl 2005: 30). Estamos evidentemente num quadro de 

entendimento do conceito de música que estabelece uma dissociação clara entre a 

música enquanto arte (art music, ou música erudita) e as “outras” músicas que estão fora 

dos princípios teóricos dominantes. Como resultado, estas “outras” músicas 

marginalizadas pela hierarquia do conhecimento académico e os seus protagonistas 

foram confinados para uma categoria de “não músicos”. Na lógica da razão 

metonímica esta categoria é produzida como “não existente”, uma alternativa não 

credível em relação ao que existe (...)”. Tudo o que o cânone não legitima ou reconhece 

é declarado inexistente” (Santos 2007: 12).  

Para (Nettl 2005) embora a música tenha sido conceptualizada de várias formas, 

algumas delas, numa perspetiva de inclusão de outras variáveis sociais e culturais, o 

conceito continuou associado a uma perspetiva eurocêntrica. No quadro das disciplinas 

mais clássicas, a música continua a ser entendida como uma espécie de “sons 

agradáveis ao ouvido”. Stravinsky citado por John Blacking (1995) conceptualiza a 

música do seguinte modo: “Music is given to us with the sole purpose of establishing 

an order in things (...) particularly the coordination between man and time” (Blacking 

1995: 34). Oliver Strunk sugere que música é “ciência e arte”, e recupera as 

contribuições da Grécia antiga, para defini-la como “verdade e conhecimento” (Strunk 
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1998: 3-5). Taruskin (2004: XXII-XXIII), refere que para o europeu a música baseia-se 

na escrita, e deve ser susceptível à apreciação crítica, ou seja, está aberta a 

questionamentos vários, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista da arte 

enquanto fenómeno autónomo. 

Os novos paradigmas de conceptualização da música foram ganhando terreno e numa 

lógica da ecologia dos saberes proposta por Boaventura de Sousa Santos (2007), numa 

lógica que consiste na diversificação dos centros de produção do conhecimento,  e que 

o autor nos alerta para existência de outras formas de saber e conhecer que são de 

facto alternativas ao modelo ocidental. Para o caso da presente reflexão diria que são 

outras formas de saber e de produção de conhecimento artístico que existem nos 

contextos não europeus, como é o caso de Moçambique.  

Portanto, os novos paradigmas procuraram de alguma maneira sanar os preconceitos 

gerados no curso da história da música construída pela Europa com os contributos de 

investigadores como Alan Merriam, John Blacking, Bruno Nettl que consolidaram a 

etnomusicologia pós-1960 revolucionando os debates e as percepções conceptuais 

sobre o conceito de música dentro da academia, ou seja, o contexto que a gera e as 

funções que transporta passaram a ser tomadas em conta na sua definição, valorizando 

deste modo as especificidades da sua universalidade. 

Assim, no quadro da etnomusicologia a música passou a ser vista como “sons 

organizados e aceites mediante padrões sociais do contexto em que são criados” ou 

simplesmente, “sons humanamente organizados” (Blacking 1995: 33). Para Carl 

Stumpf “a música não é um mero produto de tons, mas sim de arranjos de tons 

simples, é a essência da ligação entre os homens no sentido em que esses arranjos 

podem ser organizados e reproduzidos de forma independente” (Stumpf 2012: 35). 

Trabalhos mais recentes como o de Jeff Todd Titon “Worlds of music” (2009), sugere-

nos uma conceptualização que privilegia a universalidade, ou seja, independentemente 

do enquadramento ou não do conceito no contexto que a cria, a música existe de 

alguma maneira em todas as sociedades e com significados diferentes daqueles que 

existem na sociedade europeia. Na verdade, a etnomusicologia enquanto domínio de 

conhecimento que se dedica ao estudo das diferentes culturas e expressões musicais 

existentes em vários quadrantes do globo, tem contribuído para um debate mais 

democrático sobre esta matéria e sobretudo, para a relativização do conceito de música.  
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A mudança do paradigma conceptual abriu espaços de reflexão emancipadores que 

puseram em causa os preconceitos gerados pelo conceito de música cunhado pelos 

europeus em vários sectores da academia e da sociedade de modo geral. Esta mudança 

decorre como já foi mencionado, do carácter excludente que o próprio conceito 

incorpora como a única forma de arte que podia ser definida como se todos os 

indivíduos a conhecessem à priori. Os trabalhos de investigadores como Judith Becker 

“Is the Western Art Music superior?” (1986), refletiram precisamente sobre o conceito 

de música no ocidente mostrando vários posicionamentos ocidentais preconceituosos, 

que reivindicavam a superioridade da música europeia pela sua moldura notacional, um 

modo de pensar que segundo a autora, ainda se encontra nos posicionamentos de um 

número considerável de musicólogos, incluindo alguns etnomusicólogos ocidentais 

bem respeitados, que ainda defendem a doutrina da superioridade da música europeia 

em relação às outras músicas não europeias. 

Este modo de pensar, perpetuou o uso do termo “primitivo” para as músicas de 

lugares como África, dos índios da América, ou dos aborígenes australianos e outros 

povos que se encontram do outro lado da linha abissal. A tendência para a comparação 

dos sistemas musicais com base nos dogmas acoplados à ideia da elevada complexidade 

da música europeia ainda é evidente tal como nos elucida Becker: 

“(...) a more subtle form of this dogma is the concept that the Western art 
music is intrinsically interesting and complex, while other musical systems 
need their social context to command our serious attention. According to this 
version of the theory of Western superiority, some exceptions are allowed, and 
music systems such as Persian classical music, Hindustani and Carnatic music, 
or Javanese gamelan music are classified among those musics which can stand 
in their own, be usefully extracted from context, are susceptible to intricately 
complex analyses, and are aesthetically satisfying in their own right (…)” 
(Becker 1986: 341). 

Para a Becker, os fundamentos da crença na superioridade da arte musical ocidental 

assentam em três pontos principais:  

(i) That Western music generally, and art music in particular, is based upon 
natural acoustic laws, the natural overtone series providing a link between man 
and nature, that is between culture and the phenomenal world; this intrinsic 
bond provides a physical and metaphysical base (with Pythagorean 
transcendental orientation) which informs all music so created; (ii) that 
Western art music is structurally more complex than other music; its 
architectural hierarchies, involved tonal relationships, and elaborated harmonic 
syntax not only defy complete analysis but have no parallel in the world, and 
(iii) that Western art music is more expressive, conveys a greater range of 
human cognition end emotion, and is thus more profound and more 
meaningful than other musical systems in the world(…)”(idem  341-342). 



68 
 

No entanto, a etnomusicologia desde os anos de 1950 abdicou da perspetiva 

comparativa de sistemas musicais diferentes e dos níveis de complexidade enquanto 

sinónimo de desenvolvimento: 

“(…) All human languages are apparently of the same order of complexity, 
but that is not the case for all musical systems (...) If this be true-and cannot 
anyone think otherwise once it is called to his attention- it highlights a 
fundamental deficiency in the general analogy of musical structuring of the 
language. To Ruwest´s telling observation I would add not only that musical 
systems are much more varied than languages not only as to order of 
complexity but also as to kind of complexity(…)” (idem 341). 

Na verdade, o uso do conceito de “música” foi efetivamente introduzido pelos 

europeus (portugueses) para se referirem a uma parte da performance das práticas 

performativas chope que no contexto dos chope, como já referi, é designado pelo 

termo ngodo29. No entanto, se por um lado, os próprios chope o incorporaram nas suas 

práticas, por outro, não foi usado como forma de substituir o ngodo. Ora, isto diz muito 

sobre o modo como os membros da etnia chope negociaram a sua relação com o 

colonizador e resistiram às próprias imposições. Assim, a incorporação do conceito 

europeu foi uma forma de garantir a interlocução internamente, do seu próprio 

conceito de ngodo ao qual só eles acedem. Ou seja, o modo como confrontaram o 

colonizador passa claramente por não o deixar aceder a níveis de “intimidade” que só a 

eles dizem respeito. Podemos deste modo afirmar que a adopção do conceito da 

designação música para a timbila, longe de ser uma forma de se deixar colonizar, é uma 

forma cúmplice de negociação: ao mesmo tempo que “aceitam” a designação guardam 

o ngodo como algo que só a eles pertence. 

4.2 A “Música Africana” e os ouvidos do colonizador 

O antropólogo e etnomusicólogo Miguel García, no seu livro “Etnografias del 

Encuentro: Saberes y Relatos sobre otras músicas”, inclui um texto intitulado “Los 

oídos del antropólogo” que de alguma forma serve de inspiração para o subtítulo desta 

secção. Embora o seu texto reflita sobre a relação dos investigadores com os sons 

investigados, os problemas levantados fazem sentido também quando nos referimos à 

relação estabelecida entre o colonizador e o colonizado mediada pela música ou pelos 

sons. Como refere García, nenhum encontro acontece desprovido de “paradigmas 

científicos, orientações estéticas, e disposições ideológicas de quem se interessa por 

                                                             
29Já indiquei atrás que o ngodo (singular) ou magodo (plural) refere-se a todo o conjunto de timbilas e 
inclui os tocadores de timbilas e os bailarinos.  
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descrever, explicar, compreender e dominar a alteridade” (2012: 17) (tradução minha). 

É neste sentido, e no quadro da relação colonizador/colonizado que o conceito de 

“música africana” é abordado nesta seção. 

A disputa por África no período mais intenso da colonização durou menos de um 

século, e envolveu uma grande parte do continente africano entre o final do século 

dezanove e meados do século vinte. Mudimbe, afirma que:  

“ (...) embora a experiência colonial, quando olhada a partir da perspectiva 
atual, represente apenas um breve momento da história africana, a verdade é 
que se trata de um período ainda contestado e controverso, pois significou 
uma nova configuração histórica e a possibilidade de tipos de discursos 
completamente novos acerca das tradições e culturas africanas (...) ” 
(Mudimbe 2013: 15). 

Adiante, Mudimbe faz referência ao significado da reconfiguração histórica do 

continente afirmando que: 

“ (...) pode-se pensar que esta nova configuração histórica significou, desde as 
suas origens, a negação de dois mitos contraditórios: a imagem hobbesiana de 
uma África pré-europeia, onde não existia noção tempo, nem de arte, nem de 
escrita, uma África sem sociedade, e pior ainda, marcada pela perpetuação do 
medo e pelo perigo de uma da morte violenta (...) ” (idem 15). 

Os discursos sobre música encontram enquadramento nesta arrumação, organização e 

reconfiguração da cultura africana. Na verdade, apesar de as generalizações serem 

perigosas, colonialismo e colonização significaram efetivamente organização e arranjo. 

Ambas as palavras derivam do termo latino colere, que significa cultivar, conceber. No 

entanto, a experiência colonial histórica não reflete nem pode obviamente refletir as 

conotações pacíficas que estas palavras encerram. Pode contudo, admitir-se que tanto 

os colonos (aqueles que estabelecem uma região) como os colonizadores (aqueles que 

exploram um território pelo domínio de uma maioria local) tenderam ambos a 

organizar e transformar as zonas não europeias em construções fundamentalmente 

europeias (idem 16). 

Numa perspectiva de análise dos discursos sobre a “música de África”, podemos 

encontrar paralelismos neste tipo de generalizações a que se refere Mudimbe. Uma 

dessas análises elenca os elementos da africanidade que podem ser encontrados, ou, 

servir de pontos de reflexão sobre uma suposta unicidade africana na música, ou seja, 

uma “música africana”. Para analisar este problema importa tomar em conta alguns 

aspetos de ordem política, histórica e estética.   
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A questão política tem que ver com o próprio termo “África”, que é um conceito 

generalista que implica relações rácicas (negros) (Chernoff 1979: 28-30). África é no 

discurso colonial e pós-colonial entendida pela maioria dos não africanos como uma 

“unidade contínua” baseada numa espécie de ideia uniforme que remete para 

princípios comuns de racialidade, meios de produção, recursos naturais e paisagísticos, 

formas de interação social, práticas religiosas, etc. No que à música diz respeito, 

dominam as imagens de uma “música africana” baseada em práticas percussivas, uso 

de polirritmías e, mais recentemente, uma associação às práticas urbanas como a 

kizomba, o afro-house ou as danças afro-latinas.  

Do ponto de vista histórico, a geografia do continente omitiu as pessoas, pois as 

fronteiras são uma invenção dos europeus. Elas não respeitaram as oligarquias locais – 

baseadas sobretudo numa organização étnico-linguística - e desse modo, fragmentaram 

politicamente o território para bem do próprio interesse do colonizador. Muitas 

práticas musicais e seus executantes foram sujeitos a esse processo de “organização” 

(Mudimbe 2013, Chernoff 1979, Koetting 1992), ficando repartidas pelos 

territórios/nações que esta divisão promoveu.  

Deste modo foram difundidas como práticas musicais “válidas” aquelas que para os 

ouvidos do colonizador melhor permitiam uma tradução no sentido da sua adequação 

aos conceitos de música que conhecia. As diferentes músicas foram, ora promovidas, 

ora negligenciadas em função do seu maior caráter de complexidade e, também de 

redundância. Embora vários estudos tenham sido feitos no sentido de descolonizar e 

desracializar as ideias sobre a “música africana”, ela tem sido invariavelmente associada 

ao som dos tambores o que de certo modo condicionou a forma como os africanos 

são reconhecidos no planeta (Chernoff 1979: 22-23). O primeiro trabalho de 

etnomusicologia a desmontar este conceito colonial e globalizador de “música 

africana” foi publicado por Nkwabena Nketia em 1974 e é intitulado “The Music of 

Africa”. 

O conceito de “música” africana é ambivalente e contraditório porque a priori remete-

nos para as lógicas que incorporam o conceito de música ocidental na sua definição, 

quando na verdade, não tem o mesmo sentido no contexto das sociedades africanas, 

onde o conceito não existia antes da chegada dos europeus. O conceito é contraditório, 

se tomarmos em conta que ele não coincide com a enorme variedade de práticas 

musicais existentes no continente, que por sua vez, refletem a composição étnica e 
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linguística associadas ainda às funções sociais dentro dos grupos etnolinguísticos de 

que fazem parte. (idem). 

No passado de dominação colonial territorial, de modo geral, os indivíduos não 

africanos tendiam a não compreender a “música” de África, o que em muitos casos, os 

levou a classificá-la como sendo uma “música aborrecida”,  “monótona”, “repetitiva”. 

Outros ainda consideraram-na complicada do ponto de vista do ritmo, criando-lhes 

confusão de tal maneira que não conseguiam perceber as suas lógicas. Para Chernoff 

existiam ainda aqueles que não conseguiam reconhecer qualquer padrão semelhante 

àquele da sua cultura musical e, nesses casos, indica o autor, as pessoas tendiam no 

mínimo a evitar o contacto com esse tipo de música. Os menos tolerantes sentiam que 

a sua inteligência era posta em causa (idem). 

Por causa deste tipo de conotações, grande parte das delegações coloniais proibiram 

práticas musicais africanas, uma vez que elas punham em causa a ordem estabelecida, 

principalmente se pensarmos no posicionamento assumido pela igreja católica em 

relação aos comportamentos considerados por ela como moralmente válidos (Chernoff 

1979: 27-28). Na verdade, o facto de grande parte das práticas performativas em África 

não recortar a dimensão de performance instrumental, ou, vocal da dimensão 

coreográfica, chocava com o posicionamento moralista do catolicismo que a proibia30, 

uma vez que para haver música tinha efetivamente que existir a dança. Proibir uma, 

implicava, portanto, evitar a performance da outra. 

Estas atitudes só evidenciam a oposição da concepção europeia de música, à 

concepção africana de música. A primeira privilegia a grandiosidade da música, vista 

como objeto de arte, o virtuosismo do músico e a técnica de execução, o que explica 

que a sala do concerto se levante para ovações e aplausos ao músico. Quem bate 

palmas enquanto a orquestra toca, é tomado como barulhento, ou, pouco educado 

pelos restantes espectadores. Chernoff, alerta que o erro de ouvir “música” africana 

com todos estes referenciais ocidentais em mente, dificulta a compreensão do que se 

ouve, e que está intimamente ligada ao meio social e cultural que a gera.  

                                                             
30Este tipo de ações foi perpetrada pelos regimes coloniais não só em África como em todos os lugares 
de dominação. Na verdade, a dominação colonial não foi apenas centrada na conquista das terras mas, 
como refere Leela Gandhi, também na conquista das mentes, ou seja, num “colonialismo psicológico”. 
Para este contribuiu de sobremaneira a igreja católica e também presbiteriana, como aliados no processo 
de conversão das populações (Sardo 2011; Ribeiro 2012). 
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Muito mais do que os diferentes tipos de sons que ela pode comportar, são os 

diferentes significados que integram a atividade a que está associada. Na verdade, não 

existe na maioria das culturas africanas um termo que designe algo transversal a todos 

os rituais que incorporam a performance de instrumentos musicais e/ou a palavra 

cantada. Frequentemente o ritual ou uma determinada cerimónia, nomeia a própria 

performance como é o caso do lobolo (cerimónia de casamento) ou chihdhyilo (cerimónia 

fúnebre). 

Christopher James, partilha algumas visões mais comuns dos ocidentais sobre a ideia 

de “música africana”: “(…) Westerner´s initial response to African music may be, it is 

so repetitive (...) ” (James 1999: 8).  Adiante o autor explica que: 

“Repetion is an important formal characteristic contributing to the design and 
structure of African music. However, the type of repetitious patterns used by 
Africans can be extremely complex. Most music (except where composers 
deliberately avoid it) contains some Repetion. What is important is how the 
African musician achieves variety and maintains interest within a cyclical 
framework, not the mere fact that the music is repetitive” (idem 1999:8). 

Compreende-se por isso que muitos etnomusicólogos procurem nos seus trabalhos, 

evitar generalizações sobre a “música” de África, e por via disso evitar erros raciais na 

sua classificação. Os trabalhos de Bruno Nettl (2005), John Blacking (1995) e outros 

estão em linha com este tipo de abordagem. John Blacking reforça a posição de 

Chernoff quando defende a necessidade de definir e compreender a “música” africana 

inserida no seu meio sociocultural. Blacking refere que a “música” para os africanos é 

assumida como uma habilidade que qualquer membro da comunidade pode ser capaz 

de exibir. Sustentando as suas ideias o autor socorre-se das contribuições de outros 

colegas que defendem o carácter participativo da “música” africana, sublinhando que 

ela requer a participação do indivíduo na sua totalidade, de corpo e alma, e não apenas 

como um aspeto intelectual, mas sempre associada ao seu contexto sociocultural 

(Byron e Perginal 1995: 7, cit in Blacking 1995). 

Todas as sociedades têm algum tipo de sons similares aos que no ocidente podiam ser 

considerados como música, mas a questão principal na ótica de Nettl é que não existe 

um conceito ou uma definição definitiva para o termo música. Observa o autor que 

poucas sociedades têm um conceito ou termo paralelo ao termo europeu “música”. E 

em vez disso, essas sociedades têm taxonomias que se referem à ideia de sons 

organizados, mas numa perspectiva diferente daquela que é utilizada nas sociedades 
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europeias. Daí a importância que a etnomusicologia tem vindo a adquirir no modo 

como estuda, analisa e dissemina outras formas de entendimento de “música” (Nettl 

2005; Blacking 1995). 

4.3 Músicas e contextos na África-subsaariana 

Joseph Nkwabena Nketia, o primeiro etnomusicólogo africano a publicar um trabalho 

de síntese sobre música de África sugere-nos que: “The study of african music is at 

once a study of unity and diversity” (Nketia 1974: IX). O autor demonstra que o 

continente africano é um território de confluência de uma vasta diversidade de tipos  e 

estilos musicais, e descreve a subdivisão dessas “músicas” fazendo referência não só às 

características de cada região de África, mas também à forma como esse factor influi 

nessa diferenciação. Nketia expõe uma espécie de mapa imaginário que expressa as 

zonas de influência por estilos nas sociedades africanas:  

“North Africa is inhabited by societies whose languages and cultures are very 
closely related to those of the Arab world of the Middle East, while the 
Southern portion is dominated by settler populations from Europe.”(Nketia 
1974: 3). 

Esta característica está bem patente ao longo do continente. No caso de Moçambique, 

todo o litoral norte a partir da Ilha de Moçambique, Nampula, Nacala, partes de Cabo 

Delgado na parte insular e continental, se encontra marcado pela presença árabe tanto 

no canto das mulheres macua durante a dança tufo, como através da presença de 

vestígios de instrumentos associados ao mundo árabe, como é o caso do pandeiro 

quadrado (Marney31 1980). Nketia define a constituição das linhas estilísticas musicais 

que advêm de interferências culturais com o mundo árabe afirmando que: 

“(…) by extension, the music practiced by these societies belongs to stylistic 
families outside Africa. Arabic music is cultivated by societies in North Africa, 
as well as by Arabs and arabized communities in northern Sudan, parts of the 
Maghreb, and the east African littoral.(…)”. (idem 3). 

Destaca ainda o desenvolvimento de aspetos autónomos dalgumas características das 

músicas africanas como é o caso da música modal dos chope: 

“(…) although the music of these cultures appear to have developed some 
characteristics of its own on the African continent, it belongs to the Oriental 
family of modal music. Its classical, folk, and popular idioms are so distinct 

                                                             
31  De acordo com Ilídio Rocha (1986: 30) John Marney foi um musicólogo escocês que foi para 
Moçambique como professor de música na Escola Nacional de Música de Maputo e se dedicou, nos 
anos 1982 e 1983, ap levantamento dos instrumentos musicais utilizados em todo aquele país africano, 
através de um esforçado e minucioso trabalho de campo 
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from those of the rest of Africa that it cannot, on stylistic grounds, be 
included in the family of indigenous African music (...)” (idem 3). 

Nketia descreve ainda outras variantes de estilos musicais:  

“(...) those varieties of western music, cultivated in the southern portion of the 
continent by European settler population and by Africans of western 
orientation, must also be excluded from this family of musical styles. When we 
turn to the rest of Africa, we find African societies whose musical cultures not 
only have their historical roots in the soil of Africa, but which also for a 
network of distinct yet related traditions which overlap in certain aspects of 
style, practice, or usage, and share common features of internal pattern, basic 
procedure, and contextual similarities. These related musical traditions, 
constitute a family distinct from those of the West or Orient in their area of 
emphasis” (idem 4). 

E reitera a existência de uma diversidade de práticas performativas: 

“(...) the diversity of expressions it accommodates, a diversity arising from 
different applications of common procedures and usages. In part, this may be 
the outcome of the complex historical grouping of African people into 
societies ranging from as few as two thousand people to as many as fifteen 
although these languages can be grouped into large families, in some cases 
many hundreds of years separate the members of such families, from their 
parent languages(…)”. (idem 4). 

Às práticas performativas acima indicadas, importa acrescentar a diversidade linguística 

das sociedades africanas que acaba por se refletir nas suas músicas. Recorremos 

novamente a Nketia para evidenciar o que foi dito: 

“(…) the counterpart of this linguistic situation exists in music, for the music 
of Africa, like its language, is, so to speak, “ethnic-bound”. Each society 
practices its own variant. Hence, one can speak of the Yoruba, variety of 
African music, the Akan, the Ewe, the Senufo, or the Nyamwezi variety and 
so on” (...) (idem 4). 

O autor demonstra muito bem a diversidade das formações sociais que se vai refletir 

obviamente na diversidade da sua música, desde o norte, sul, ocidente e oriente do 

continente. O facto de as populações partilharem uma língua comum, o banto, não 

significa que as línguas tenham o mesmo significado, ou designem com o mesmo 

termo um determinado tipo de instrumento, ritual, ou performance. Pode acontecer ainda 

que a mesma performance tenha uma designação completamente diferente e contextos 

performativos diferentes em cada uma das sociedades. 

A “música” nas sociedades banto em África é também uma dramatização performativa 

das dinâmicas sociais, ou seja, é a sociedade em movimento com todas as suas 

conflitualidades e narrativas, os seus cheiros e sabores, as harmonias estabelecidas 
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dentro da comunidade, as suas relações de parentesco, as filosofias de vida e a crítica 

social.  

Alguns mitos de origem gravitam em torno do conceito de “música africana” quando 

descrita ou invocada por indivíduos não africanos. Um dos mais comuns baseia-se na 

ideia de que a música africana é espontânea, ou de improviso, o que, na verdade está 

longe de corresponder à realidade. Quase todos os géneros conhecidos são 

efetivamente assim compostos como as diferentes formas de interpretação com 

configurações diversas, passam por processos importantes de preparação e de “ensaio” 

(Kartomi e Blum 1994 cit in Floyd 1999: 2).  

De modo geral, os europeus só recentemente desenvolveram afinidades com a 

“música” africana e, a partir daí, puderam compreender a grande variedade de estilos 

musicais que ela incorpora. A produção musical no contexto africano ocorre em várias 

situações, seja em cerimónias religiosas, ritos de iniciação casamentos entre outros, 

sendo que ela não pode ser separada das atividades sociais, mesmo no meio urbano ela 

é um elemento essencial na vida cultural das comunidades (Nketia 1974 et al; Coplan 

1985 ; Blacking 1995, Nettl 2005). 

Diferentemente da música ocidental, a “música” africana não requer uma 

representação teórica explícita para ser entendida e interpretada (Chernoff 1979: 1), ou 

seja, o conceito de “música” no contexto africano implica envolvimento e participação 

no respectivo processo de produção. Chernoff inspira-se nas palavras de Léopold 

Sénghor para se referir a uma das suas características importantes, isto é, a componente 

rítmica: 

“This organizing force which makes the black style is the rhythm. It is the 
most perceptible and the least material thing. Even in the nightly drumming, 
black music is not a purely aesthetic manifestation, but brings its faithful into 
communication, more intimately, to the rhythm of the community which 
dances, of the world which dances” (Chernoff, 1979: 23). 

Assim, a “música” no contexto das sociedades africanas é essencialmente um evento 

social que acontece em reuniões comunitárias, seja para celebrar algum tipo de ritual, 

como o casamento, a coroação de uma entidade superior comunitária, a recreação, o 

trabalho, a construção de casas, de estradas, ou de outras atividades que em meios 

urbanizados e industrializados seriam realizados por instituições ou organizações 

especializadas, como por exemplo, serviços municipais, empresas de construção ou de 

reparação de estradas, etc. Em regra, são pessoas que partilham afinidades étnicas e 
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linguísticas, habitam no mesmo local e tomam parte nestas atividades reforçando assim 

a coesão social (Nketia 1974: 21). 

Hugh Tracey, reforça as ideias de Nketia, mas tomando como referência o contexto da 

“música” chope: 

“(...) Gira sempre à volta dos acontecimentos ou das características da 
localidade, de modo que a maior parte das alusões, só podem ser 
compreendidas por aqueles que estejam em contato com os habitantes da 
região. Muitas vezes, têm sentido crítico para as autoridades indígenas ou 
europeias que governam, e, pode geralmente dizer-se, que a essência dos 
poemas, condensa a atitude do povo ante as condições da sociedade (...)” 
(Tracey 1940:96). 

Um dos aspetos mais importante presente nas palavras cantadas é o protesto contra as 

injustiças sociais, bem como a má conduta dos governantes e os membros da 

comunidade. Nas sociedades modernas estas tarefas de regulação social são feitas por 

entidades especializadas, mas na comunidade chope é através da performance do ngodo 

que a ordem social é regulada: 

“ (...) tem toques de pomposo, censuras aos que não cumprem os seus 
deveres, protestos contra a crueldade e o despotismo, brados ante as injustiças 
sociais, filosofia das dificuldades. É de calcular o efeito repressivo que 
exercem trinta ou quarenta moços dançando e cantando diante do povo, a 
maldade de um culpado, ou o golpe no orgulho da pequena autoridade, que se 
serve do seu cargo, como dum trono, e que vê a mocidade troçar da sua 
pretensão, ao compasso da música (...) ” (Tracey 1940: 96). 

O aspeto moralizador das práticas performativas chope é descrito na passagem a 

seguir: 

“ (...) Não se pode imaginar melhor sanção para os que ofendem os 
sentimentos da comunidade. É esta a alta missão moralizadora, numa 
sociedade que não tem imprensa, nem publicações, nem outro palco, que não 
seja o terreiro da povoação, onde desabafa as suas queixas e os seus 
sofrimentos. (...) ” (Tracey 1940: 96). 

Nesta secção apresentámos uma visão geral dos contextos musicais no continente 

africano. A partir das contribuições de (Nketia 1974; Chernoff 1979; Nettl 1995) e 

outros estudiosos africanistas procurámos abrir as possibilidades de entendimento das 

percepções e dinâmicas históricas, sociais, culturais, políticas e até geográficas que 

influem no modo como os africanos concebem as suas tradições musicais. Esta secção 

possibilitou ainda a desconstrução de espaços in-between (Bhabha 1998), existentes nas 

ideias que existem sobre a “música” desempenhada pelas sociedades africanas no 

decurso da história do continente, mas também trazer a debate outros saberes neste 
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domínio, contribuindo desse modo para uma democratização dos olhares sobre as 

práticas musicais africanas. 

4.4 Moçambique e as suas “músicas” 

Sob o ponto de vista histórico, podemos analisar os discursos sobre música em 

Moçambique, ou, as práticas performativas que designamos por “música” em três 

períodos principais da história do território: o período pré-colonial, o período colonial 

e o período pós-independência, que pode ainda ser dividido em dois outros períodos: o 

período de partido único (1975-1985) e o período do multipartidarismo (1986-

presente). Até antes da chegada dos primeiros missionários portugueses no atual 

território de Moçambique não se conhecia qualquer tipo de registo escrito sobre a 

música, ou, outro tipo de prática performativa a elas associadas. Como já mencionei 

neste trabalho os primeiros registos escritos até aqui conhecidos sobre música em 

Moçambique só foram produzidos no séc.XVI pelos missionários portugueses André 

Fernandes e Frei João dos Santos.  

Assim, grande parte das referências publicadas sobre a música em Moçambique – ou 

noutros territórios africanos – sobre o período pré-colonial são efetivamente 

suposições baseadas fundamentalmente em princípios indutivos marcados 

frequentemente por posicionamentos evolucionistas. Estes posicionamentos tendem a 

ver em alguns comportamentos contemporâneos reminiscências de práticas ancestrais 

e, portanto, conduzem a generalizações que devemos repensar. Existem contudo, 

fontes escritas até agora pouco exploradas pelos estudiosos da música, mas cuja língua 

é por vezes distante da do investigador. Refiro-me, por exemplo, às fontes sugeridas na 

História Geral de África, sobretudo aquelas escritas em língua árabe que incluem fontes 

narrativas a partir do século VIII A.C. (Djait 2010: 86). Djait sugere inclusivamente um 

quadro cronológico das principais fontes escritas onde descrimina um conjunto de 

documentos passíveis de consulta que incluem crónicas e anais, geografia e literatura de 

viagens, obras jurídicas, obras religiosas e textos literários (idem 84).  

Todas estas fontes remetem para realidades musicais rurais, tribais e de certa forma 

exóticas em relação ao “ouvido do colonizador” e do etnomusicólogo que 

invariavelmente – como já vimos – são indivíduos que partem para o campo a partir da 

Europa. No entanto, entre 1935 e 1960 assiste-se em Moçambique, de acordo com 

Hugh Tracey a um desenvolvimento embrionário de uma música visivelmente de 
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características urbanas. Já na década de 1930 Tracey constatou a existência no sul de 

Moçambique, mais precisamente nas províncias de Gaza (distritos de Chibuto, Macia e 

Bilene) e Maputo (distritos de Marracuene e Manhiça) de um grande número de 

compositores e tocadores de viola a quem designou por Shangaan Guitar Players. A 

maioria destes guitarristas era migrante chope e shangaane, trabalhando nas minas de 

ouro na África do Sul. Tinham trazido consigo para Moçambique bens materiais 

incluindo violas de caixa, que cedo se tornaram num símbolo de modernidade e 

prestígio para os grupos masculinos daquelas regiões. A introdução da viola, constituiu 

uma mais-valia na produção de uma identidade musical própria e com um som 

característico que viria a fixar as raízes da atual “música urbana” moçambicana, a 

Marrabenta32 (Lichuge  2005: 11). 

As músicas eram cantadas em “ronga ou shangana, retratando nos seus textos questões de 

âmbito social características da época, como por exemplo, a infertilidade da mulher, a 

promiscuidade feminina, os ciúmes, a feitiçaria, o snobismo, etc33. Numa primeira fase, 

as canções eram cantadas com uma viola de caixa de lata de azeite e acompanhamento 

vocal, passando mais tarde a ter acompanhamento de instrumentos de percussão, isto 

é, tambores ou batuques34, (Lichuge 2005: 11-12). 

Américo Xavier: A música vendida em Moçambique, era ouvida em aparelhos 

gramofones tanto nas zonas rurais periféricas da cidade de Lourenço Marques 
como na própria cidade. Embora não houvesse uma venda organizada em 
termos de empresas vocacionadas para distribuição e venda de discos, neste 
período, as companhias discográficas sul-africanas conseguiram colocar os 
seus produtos no mercado moçambicano. (Américo Xavier, entrevista, 
08.08.2005, Maputo). 

Este factor condicionou o desenvolvimento de novos hábitos musicais e a introdução 

de novos conceitos sociais comportamentais, criados pela administração colonial ao 

dividir, por um lado, a sociedade colonial na antiga cidade de Lourenço Marques (atual 

                                                             
32 Grande parte dos compositores desta geração registou as suas obras através das editoras sul-africanas, Trobador, 
His Master´s Voice, Gallutone, Trutone, porque a indústria musical deste país era de certa maneira agressiva e também 
tinha em Joanesburgo, estúdios de gravação mais bem equipados. Foi assim que migrantes, como por exemplo, 
Julius Makwayane, Fani Mpfumo, T. da Fonseca, registaram as suas obras musicais pela editora “His Master˙s Voice. 
Eusébio Tamele and Eusébio with Guitars pela editora Columbia, Fazenti Ubisse e Augusto Mahomani pela editora 
Trobador. Francisco Mahecuane Makhuvele, com o seu conjunto Francisco and Company gravou pelas editoras Quilite e 
AMA (1960) e desta feita acompanhado pelo conjunto Francisco Mahecuane Makhuvele and Shangaan People. No mesmo 
ano e na mesma editora AMA (1960) Feliciano Mutano Gomes, registou o disco Lhangano Moçambique. O primeiro 
disco de Feliciano Mutano Gomes  foi registado em 1949. Samuel Munguambe Júnior cita outros compositores 
como Alberto Langa, Phimdzu Lembe, Tlhakani e Companheiros, Durban Nyambanes Deep, Alfredo Vilanculo, 
Armando Taimo, Alex Bigode, Gabriel Mathavela. Outras editoras que merecem ser citadas são as editoras USA 
Records, a Gallotone, Bantu Records, a Trutone, Hit Records, Umsakazo Trade Mark. 
33 Forgotten Guitars from Mozambique 2002, e http://www.cdroots.com/st-tracey-025.html. 
34 Em Moçambique a designação “batuque” é utilizada para se referir a Instrumentos de Percussão do tipo 
membranofone. 
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Maputo) em “negro nativo não assimilado” e “negro nativo assimilado”, este com hábitos 

de vida europeus (Carvalho 2002: 253).  

Dum lado estava o “branco” com ascendência e naturalidade em Portugal, e do outro 

lado o “negro” natural de África, em Moçambique. As novas categorias e produtos 

musicais em Lourenço Marques foram introduzidas e difundidas pela Rádio Clube de 

Moçambique (que recebia algum material via Lisboa), pela South Africa Broadcasting, 

Corporation, também associadas à introdução das Juke-box nos bairros suburbanos de 

Lourenço Marques e na vida noturna da baixa da cidade, de acordo com os públicos a 

que se destinava. A introdução do termo “Folclore negro”, configurou um novo 

conceito de categorização de expressões performativas associadas às populações negras 

em Moçambique. Foi assim que surgiu o programa radiofónico “Hora Nativa”, 

inspirado no “Folclore negro” (Carvalho 2002: 254). 

A tríade das estações emissoras RCM, SABC e Lisboa, introduziu conceitos e hábitos 

de consumo musical novos para os ouvidos de muitos moçambicanos. Embora as 

estações emissoras tenham sido importantes na mudança dos hábitos de consumo de 

novos produtos e categorias musicais, com conjuntos que se tornaram muito 

conhecidos em Lourenço Marques35, foram as juke-box, os discos de vinil, assim como 

os concertos 36  musicais ao ar livre que popularizaram os novos gêneros musicais, 

práticas expressivas ou performativas da grande parte dos músicos em Lourenço 

Marques (idem 2002: 255). O processo de industrialização na África do Sul contribuiu 

para a emergência de um proletariado urbanizado que na tentativa de salvaguardar os 

seus valores culturais no meio urbano, desenvolveu padrões de sobrevivência tais 

como a introdução pelos trabalhadores africanos vindos de outros pontos da região 

austral de África (no caso de Moçambique) nos centros urbanos, de elementos culturais 

novos nas suas formas de expressão (Coplan 1982 cit in Lichuge 2005: 5). A África do 

Sul era o “el dourado” para muitos moçambicanos mas também, local a partir do qual a 

SABC difundia os seus programas introduzindo novos hábitos de consumo musical em 

Lourenço Marques (Coplan 1982 cit in Carvalho 2002: 257).  

Um dos exemplos que demonstra a adopção de novos hábitos de consumo musical 

nos centros urbanos, foi a introdução de instrumentos musicais. É o caso da viola e a 

                                                             
35Ouviam-se grandes hits sul-africanos de gêneros com o Mbaqanga, Simanje-manje, assim como os músicos também 
sul-africanos, tais como Simon Nakbinde ( Malhatini) líder de um agrupamento com dezoito cantores( supostamente, 
um grupo coral), os Malhatini and his Queens, John Bengu, Joseph Shabalala and Ladysmith Black Mambazo (Carvalho 
2002:255). 
36Os concertos eram produzidos pelas empresas “1001” e “Produções Golo”. (idem). 
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indumentária ocidental por parte dos trabalhadores africanos que durante as horas 

vagas tocavam e cantavam as suas canções, satirizando os seus patrões brancos pelo 

trabalho pesado das minas e de elementos musicais novos (Lichuge 2005: 5). Este 

aspeto revela o impacto do sistema de industrialização atrás mencionado, mas também 

as dinâmicas urbanas que nesse período já se encontravam bastante desenvolvidas em 

paralelo com os hábitos de consumo urbano. 

Este cenário foi muito visível nos bares da baixa da cidade de L. Marques, onde as 

noites eram preenchidas não só por músicos “negros”, mas também por músicos 

“mestiços”, que tocavam vários géneros musicais designados e aceites localmente 

como “música folclórica”, inclusos os géneros sul-africanos, Simanje-manje e os géneros 

moçambicanos como o Mpfena, Muthoria ou a Marrabenta (Carvalho 2002: 257).  

A minha pesquisa em 2005 mostrou-me que esta situação fez com que entre 1950 e 

1960 a música em Lourenço Marques se revelasse mais dinâmica graças a conjuntos 

como Os Cartolas, Badrodin Cagy, Osman Valgy, Os Irmãos Dinis, conjunto Renato Silva e 

Daico, muito deles constituídos por mestiços que se dedicavam à música internacional 

(música portuguesa, brasileira, latina, italiana e francesa) (Lichuge 2005: 13-14). 

O músico João Domingos, fundador do agrupamento que levava o seu nome, 

Conjunto João Domingos na década de 1960 sugere-nos um outro grupo de músicos:  

JD: Os outros músicos atuavam mais nos centros associativos e associações de 

carácter social, nos bairros periféricos da cidade de Lourenço Marques 

(Xipamanine, Chamanculo e Bairro do Jardim) em bailes, festas de casamentos, 

verbenas, assim como em alguns programas radiofónicos transmitidos na 

Rádio Clube de Moçambique (João Domingos, entrevista, 12.05.2005, 

Maputo).  

Outra geração de músicos migrantes (Feliciano Mutano Gomes, Fani Mpfumo, Alexandre 

Jafete), que tinham recebido influências da música sul-africana exibia as suas obras 

gravadas na República da África do Sul (idem 2005: 13-14). Há duas hipóteses para a 

utilização da música estrangeira pelos músicos moçambicanos no período colonial: a 

primeira hipótese diz respeito ao facto de a música estrangeira estar próxima da cultura 

“autorizada”, ou seja, da cultura europeia, e a segunda hipótese tem que ver com o 

facto de a cultura africana estar situada do outro lado da linha abissal, ser objeto de 
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restrições por parte das autoridades portuguesas, como nos sugere o músico João 

Domingos, na citação que se segue: 

JD: “Em Lourenço Marques, não havia condições para que a cultura africana 
fosse manifestada de forma livre e expressiva, daí que os repertórios ocidentais 
fossem uma forma de “furar” o esquema.” (João Domingos, entrevista, 
12.05.2005, Maputo). 

Este grupo de músicos que tocava estes géneros resultantes da fusão entre o 

“tradicional 37 ” e os instrumentos elétricos ocidentais eram designados “Conjuntos 

Folclóricos” (Carvalho 2002: 257). 

O enquadramento destas influências no período entre 1972 a 1974, quando em 

Moçambique emergiu uma tentativa para se desenvolver um padrão musical inovador, 

teve o patrocínio de empresas e agências de publicidade como foi o caso das empresas 

Produções 1001 e Bula Bula que apoiaram as iniciativas de músicos como Jaime Machatine, 

João Cabaço, Hortêncio Langa, Simeão Mazuze, Wazimbo, Arão Litsuri e Pedro Ben. Estas 

iniciativas prenunciaram o desenvolvimento de um contexto musical urbano em 

Moçambique que, com a chegada da independência em 1975, acabou por fracassar 

(Lichuge 2005: 20). 

O fim da presença colonial portuguesa em Moçambique significou o reorganizar 

político e cultural do tecido social presente no território (Menezes 2012: 312). Esta 

nova ordem teve consequências na música de Moçambique. Depois de 1975, as violas 

foram “arrumadas” para atender as causas da revolução. Foi um período de indecisão 

em vários sectores de atividade cultural, em especial na área musical. Muitos músicos 

migraram para Portugal e outros atravessaram a fronteira para a África do Sul. Criou-se 

um vazio total porque não havia orientações claras sobre como dar continuidade às 

iniciativas de desenvolvimento da música existente pouco antes da proclamação da 

independência nacional. (Lichuge 2005: 20-21). 

Assim, a “música” que tinha sido produto da radiodifusão e das juke-box, foi substituída 

pelas canções revolucionárias, e nessa circunstância o Estado moçambicano, introduz 

um novo conceito: a cultura. Na ótica de Carvalho (2002), o conceito de cultura 

configurou um aparato ideológico do estado, para substituir as formas de classificação 

social em Moçambique associadas ao sistema colonial. Com esta medida as lideranças 

                                                             
37 Designativo local para um gênero que incorpora elementos estilísticos e performativos inspirados em 
expressões locais e reconhecidos pelos seus protagonistas como “moçambicanos”. 
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moçambicanas estavam a lutar por uma “modernização da sociedade moçambicana” 

(Carvalho 2002: 257). Ao introduzir o conceito de “modernizar”, o estado pretendia 

incutir nos moçambicanos uma nova mentalidade, supostamente livre dos preconceitos 

e traumas do sistema colonial. 

As melodias das canções, muitas delas executadas em contextos rurais e rituais foram 

adaptadas ou transformadas para conteúdos revolucionários. Foram introduzidas as 

“músicas” de marcha, as canções de combate, de exaltação do amor à pátria, os 

sucessos do povo na batalha e, acima de tudo, foi veiculada a linha política e ideológica 

da Frelimo (Tempo 28.08.1977: 40). Num artigo do Jornal de Notícias de Maputo, e 

publicado em 1977, o então Presidente da República Samora Machel, explicava a sua 

política pública para a moçambicanização do país da seguinte maneira:  

“Quando tomamos o poder, recebemos um país moldado pelo regime 
colonialista e onde milhões de negros que o constituíam funcionavam em 
termos de etnias, de tribos, de dialetos diferenciados, de usos e costumes 
tradicionais. Tudo isso aglutinado por um falso conceito de portuguesismo 
que, na realidade não existia. (...) Tú sabes como era: Nas escolas ensinava-se 
aos meninos moçambicanos as linhas férreas de Portugal, os seus rios e serras, 
o clima da Covilhã e o de Faro. E nas aulas de canto coral ensaiava-se as 
chulas e o malhão. Foi todo um trabalho de moçambicanização a fazer quando 
a independência chegou. Nestes dez anos, ensinou-se em Moçambique mais 
gente a ler e a escrever o português do que os portugueses fizeram no decurso 
de quinhentos anos” (Diário de Noticias 29.06.1977). 

De algum modo, esta fase foi controversa na medida em que se desenvolveu uma 

campanha de “desvirtuamento” do verdadeiro sentido das práticas performativas 

moçambicanas para responder a uma ideologia política centrada na construção de 

Moçambique a partir da cultura. Por exemplo, um grande número de danças e canções 

“tradicionais” com funções específicas, como o Makway, Nganda, Nyau, Mapiko, foram 

ressignificadas e foram-lhes atribuídos novos sentidos pelo Estado moçambicano, para 

se adequarem aos propósitos da ideologia vigente. As danças que eram executadas em 

separado (só para homens ou mulheres), passaram a ser executadas por ambos e do 

mesmo modo, a coreografia de algumas danças foi “arranjada” por causa dos seus 

movimentos que eram considerados obscenos. Essas passaram a ter representações 

performativas de combate contra as forças portugueses, só para citar alguns exemplos 

No capítulo V, este tópico será tratado com maior detalhe. De qualquer modo, 

tomando em conta as situações sociais que no curso da história a “música” foi exposta, 

constata-se que ela procurou dar respostas às situações sociais específicas, antes e 
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depois da presença colonial, e mais tarde, com a proclamação da independência em 

1975.  

Para o académico moçambicano Brazão Mazula, este tipo de medidas, ou seja, a 

introdução do conceito de cultura como forma de substituir os padrões de vida 

colonial estava também associado a questões dialécticas que neste caso, consistiam no 

facto de a Frelimo estar a destruir e a construir sobre os destroços do colonialismo, 

como se pode notar na citação feita a partir de um extrato do discurso de Samora 

Machel:  

“ (...) A Frelimo está a destruir e a construir sobre os destroços. Está a destruir 
a sociedade velha profundamente impregnada de vícios e defeitos, onde 
florescem as ideias conservadoras, supersticiosas, individualistas e corruptas e 
se desenvolve o gosto pela exploração, opressão e discriminação. Tudo isto, 
ela combate e destrói para construir sobre os seus destroços a sociedade nova 
(Mazula 1995: 105). 

Para Carvalho, ao isolar o conceito de “cultura”, o estado pretendia que as pessoas 

distinguissem o significado deste, das práticas ou padrões de consumo e 

comportamento associados ao passado colonial. Como consequência, surgem três 

conceitos matriciais no discurso das elites governantes moçambicanas: Tradição, 

associada a todo o tipo de práticas da dita “sociedade velha” como os ritos de 

iniciação, lobolo, práticas obscurantistas, exorcismo, etc. O conceito de Música 

associado a padrões musicais ocidentais que incorporava instrumentos musicais 

ocidentais, como guitarras elétricas, “keyboard”, instrumentos de sopro e bateria.  

Em algumas situações o discurso do estado, entendia a música como sendo aquela 

emitida pela rádio ou em cassetes, e associava o termo Cultura ao canto coral de vários 

grupos, Makwayela, Makway entre outros. Estes grupos representavam o ponto de 

partida dos velhos hábitos nas suas mais diversas formas que era necessário modernizar 

(Carvalho 2002: 255-258). A estas práticas performativas podemos acrescentar outras 

do norte e centro de Moçambique que passaram pelo mesmo processo de “lavagem” 

ou “moldagem” aos ditames da revolução, como sejam os casos da dança Mganda, Nyau 

só para citar alguns exemplos. 
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Através da lógica da ecologia dos saberes, Boaventura de Sousa Santos sugere que se 

questione a monocultura do saber e do rigor científico, através da diversificação dos 

centros de saber aplicando outros critérios de rigor que operam em contextos e 

práticas sociais declarados não existentes pela razão metonímica. Esta ação contribui 

para que os saberes ausentes se tornem presentes e adquiram legitimidade para 

participar de debates epistemológicos com outros saberes, nomeadamente o saber 

científico. Portanto, para a sociologia das ausências não existe ignorância em geral nem 

saber em geral, mas sim, um espaço de diálogos e disputa epistemológica entre os 

diferentes saberes. 

A segunda lógica de não existência, a monocultura do tempo linear, alberga uma 

bipolaridade: os países desenvolvidos (Ocidente), associados ao progresso, 

modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização e os respectivos 

conhecimentos e instituições hegemónicas existentes nos seus contextos geradores, 

lugar a partir do qual são produzidos os atrasados, os países subdesenvolvidos, aqueles 

países que ainda não atingiram os mesmos níveis de desenvolvimento que os países 

desenvolvidos. A estes são atribuídas as designações de primitivo, tradicional, pós-

moderno, simples, obsoleto, subdesenvolvido. Para Boaventura de Sousa Santos as 

sociedades têm as suas lógicas de tempo que não são necessariamente as mesmas do 

Ocidente. Por isso que sugere a relativização do tempo, ou a ideia de um 

desenvolvimento fora do cânone definido pelo ocidente. 
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PARTE II – ANÁLISE DOS DISCURSOS 

CAPÍTULO 5 - O LUGAR DE MOÇAMBIQUE NOS DISCURSOS 

SOBRE “MÚSICA” 

Os discursos sobre a “música” de Moçambique foram feitos durante o período colonial 

por indivíduos alheios à cultura moçambicana. O conceito de discurso é nos sugerido 

por Michel Foucault e Norman Fairclough, ainda que este último se inspire no 

primeiro para nos oferecer outras dimensões de entendimento deste conceito. Michel 

Foucault na sua obra, Arqueologia do Saber (2008) alerta para a necessidade de se 

entender os discursos como sendo: 

“ (...) um conjunto de práticas que de modo sistemático formam os objetos 
sobre os quais se faz algum tipo de referência num dado contexto histórico, 
demarcando assim a diferença entre os enunciados que dizem o que de facto 
pretendem dizer num dado lugar e tempo (...) ”. (Foucault 2008: 31). 

Refere ainda que 

“ (...) é necessário compreender o enunciado na singularidade da situação que 
se lhe apresenta, das condições da sua existência e dos seus limites de uma 
forma que permita estabelecer correlações com outros enunciados (...) ” 
(Foucault, 2008: 31).  

Este posicionamento sugere que um enunciado será sempre um acontecimento que 

nem a língua nem o sentido por ele veiculado pode se esgotar inteiramente, ou seja, 

trata-se de um acontecimento que está ligado por um gesto de escrita ou pela 

articulação de uma palavra. Desta maneira, a singularidade do enunciado está aberta 

não só à repetição, à transformação e à reativação, mas também a uma modalidade 

inteiramente diferente dos enunciados que o precedem e o seguem (idem 32). 

Norman Fairclough articula as suas reflexões com Michel Foucault, e propõe uma 

perspectiva tridimensional do termo discurso e convida-nos a tomar a definição deste 

conceito enquanto:  

“ (...) uso da linguagem como forma de prática social, modo de ação social, 
forma em que as pessoas podem agir sobre as outras, como também um 
modo de representação. O discurso é socialmente constitutivo como prática 
não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado (...) ” (Fairclough 2001: 
91) 
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O autor acrescenta ainda que: 

“ (...) o discurso é uma construção social, e contribuiu em primeiro lugar, para 
a construção de identidades sociais e as posições dos sujeitos, em segundo 
lugar, contribuiu para construir as relações sociais entre as pessoas e por 
último, para a construção de sistemas de conhecimento e crença.” (idem 91). 

Esta premissa permite estabelecer uma relação estreita entre música e colonialismo e 

entre discurso e enunciado que assenta no facto de os dois primeiros inscreverem um 

posicionamento discursivo, e os dois últimos, constituírem os elementos que nos 

permitem descortinar os signos e os significados que eles transmitem. No caso do 

presente estudo, os posicionamentos dos dois autores permitem estabelecer relações 

sobre o modo como os discursos coloniais sobre a “música” de Moçambique foram 

feitos por vários atores no decurso da história, e o modo como foram marcados por 

condicionalismos de colonialidade, sendo que a construção de uma eventual 

exomemória é sempre construída a partir da língua do colonizador.  

Relativamente à língua associada ao colonizador, as ideias de Bill Aschcroft são 

elucidativas quanto ao seu impacto no planeta, e as suas consequências sobre as 

pessoas que passaram pela experiência colonial como foi o caso de Moçambique e a 

sua “música”: 

“More than three quarters of the people living in the world today have had 
their lifes shaped by the experience of colonialism.  It is easy to see how 
important this has been in the political and economic spheres, but its general 
influence on the percetual framework of contemporary peoples. Is often less 
evident. Literature offers one of the most  important way in which these new 
perceptions are expressed, and it is in their writing, and through other arts 
such as painting, sculpture, music and dance that day-to-day realities 
experienced by colonized peoples have been most powerful encoded and so 
profoundly influential. The language, with its power, and the writing, with its 
signification of authority, has been wrested from dominant European culture 
(…)”. (Aschcroft 2004: 1-7). 

O autor mostra o modo como o sistema colonial e a língua do colonizador, enquanto 

instrumentos de poder e autoridade criaram uma moldura comportamental no sujeito 

colonizado a nível planetário. Um exemplo disso é o modo como os moçambicanos 

passaram a denominar as suas práticas performativas a partir de designativos 

importados da Europa, sendo o conceito de “música” chope um exemplo. 

Portanto, refletir sobre os discursos coloniais sobre a “música” de Moçambique 

significa refletir sobre os significados neles incorporados, e a história colonial é um 
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contexto que propicia este tipo de análises porque nos permite diferentes leituras sobre 

a forma como eles foram produzidos e enunciados no contexto do colonialismo 

português em Moçambique numa articulação que deve ser feita entre contexto 

histórico, social e linguístico. 

É por isso que Michel Foucault sublinha que analisar o discurso é como que encontrar 

fissuras, descobrir descontinuidades, formular questões sobre tudo aquilo que nos é 

dado como natural, indiscutível ou mesmo eterno (Foucault 2008: 56-59). Foucault 

sugere mesmo que interpelemos o discurso a partir das seguintes perguntas: 

“ (...) quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes, tem boas 
razões para ter essa espécie de linguagem? Quem é o seu titular? Quem recebe 
dela a sua singularidade, os seus encantos, e de quem, em troca, recebe se não 
a sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é o “status” 
dos indivíduos que têm (e apenas eles) o direito regulamentar ou tradicional, 
juridicamente definido ou espontaneamente aceite, de proferir semelhante 
discurso? (Foucault 2008: 56-57). 

O autor recorda-nos ainda sobre duas questões centrais nomeadamente “(...) os lugares 

institucionais de onde provém os referidos discursos, e as posições que esse sujeito que 

enuncia ocupa em relação aos objetos da enunciação discursiva (...)”.  (idem 2008: 57-

58). A posição de Michel Foucault e reforçada por (Fairclough 2001) ao indicar o uso 

da linguagem como um elemento central da prática discursiva, construindo a partir 

dela, identidades, relações sociais (entre sujeito do discurso e objeto de discurso), 

sistemas de conhecimento, que resultam na reprodução e transformação do objeto do 

discurso, quer dizer, a realidade social onde o discurso é posto em prática. Daí a 

necessidade de “interpelar o discurso” (Foucault 2008) sobre as práticas performativas 

chope associadas a timbila. 

5.1 Discursos coloniais sobre “música” de Moçambique 

O conceito de discurso foi já discutido, no entanto, importa partilhar as contribuições 

de Homi Bhabha para explorar uma outra dimensão deste conceito, o de “discurso 

colonial” para alargar ainda mais o seu entendimento no quadro da construção da 

alteridade (Bhabha 1998) que acabaria por definir o lugar do colonizado no horizonte 

epistemológico Ocidental:   

“ (...) os discursos coloniais dependem do conceito de “fixidez” na construção 
ideológica da alteridade. A fixidez como signo da diferença cultural, histórica e 
racial no discurso do colonialismo, é um modo de representação paradoxal 
(...) ” (Bhabha 1998: 106). 
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Os discursos coloniais produzidos no contexto do colonialismo contribuíram desse 

modo para a produção de conhecimentos sobre as sociedades subjugadas pelo sistema 

colonial enquanto: 

“ (...) um aparato que se apoia no reconhecimento e repúdio de diferenças 
raciais, culturais e históricas. A sua função estratégica é a criação de um 
espaço para os “povos sujeitos”, através da produção de conhecimentos. 
Busca a legitimação para as suas estratégias através da produção de 
conhecimentos do colonizador e do colonizado. O seu objetivo é apresentar o 
colonizado como uma população de tipos degenerados com base na origem 
racial, de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração 
e instrução. Ele produz o colonizado como uma realidade social que é ao 
mesmo tempo um “outro”, emprega um sistema de representação designado 
por “semiótica do poder”. (Bhabha 1998: 111). 

Assim, encontramos os pressupostos que definiram o lugar de Moçambique e a sua 

“música” inscrita nas timbila nos discursos coloniais reforçados por adjetivações 

depreciativas como é o caso de termos como “lugares de atraso” (Meneses 2010), e 

classificados durante o séc.XVI como sociedades sem escrita, ou seja, o facto de não 

terem escrita, fazia delas, aos olhos dos europeus, sociedades sem história. O olhar 

ocidental tornou-se na visão através da qual o conhecimento e a história do mundo 

foram contados. Esta visão foi decisiva para reforçar a abissalidade (Meneses 2010), o 

que, na ótica de Walter Mignolo, caracterizou, e de algum modo ainda caracteriza as 

relações entre o mundo europeu e o mundo não europeu (Mignolo 2000: 3-7). 

Para Mabel Moranã estas relações definiram-se pelas violências que inscreviam, as da 

devastação territorial, as da exploração do humano (escravatura), as do apagamento 

(genocídio e ocultação), e ainda as violências epistémicas, aquelas que ocultavam ou 

negligenciavam outros saberes que não os reificados pelo colonizador. Digamos que 

estas relações foram definidas com base na “violência omnipresente” da realidade 

colonial, pela perda de populações inteiras, culturas, territórios e recursos naturais, e 

mais tarde, o mito utópico acompanhou a ideologia da modernidade, termos de 

referência que conduziram à construção das identidades transatlânticas. Inspirada em 

Franz Fanon, Mabel Moraña afirma que o colonialismo penetrou em todos os níveis da 

subjetividade social (Moraña 2008: 1-4).  

A história ficcionada contada por Edward Said no seu trabalho “Orientalismo” (1996), 

é um exemplo esclarecedor sobre o que foi dito atrás: 

“O encontro de Flubert com uma cortesã egípcia tinha produzido um 
modelo, ela nunca falou de sí mesma, nunca representou suas emoções, 
presença e história. Ele falou por ela e a representou, era estrangeiro, 



89 
 

comparativamente rico, homem, e estes eram fatos históricos de dominação 
que permitiram não apenas que ele possuísse Kuchuk Hanem fisicamente 
como que ele falasse por ela e contasse aos seus leitores de que maneira ela era 
tipicamente Oriental (...)” (Said 1996: 17).  

O conceito de música que utilizamos em Moçambique e o modo como ele foi 

introduzido na realidade sociocultural moçambicana, também encontra enquadramento 

nesta história, ou, ainda, a partir das propostas oferecidas pelo académico 

moçambicano Francisco Noa, no seu livro intitulado, “Império, Mito e Miopia - 

Moçambique como invenção literária” (2002). O autor problematiza a especificidade de 

um modo de reinventar ou inventar mundos, segundo uma lógica baseada numa 

pretensa supremacia cultural, ética e civilizacional a partir da análise literária das 

narrativas coloniais. É uma abordagem que de algum modo encontra um paralelismo 

com o nosso estudo de caso, mais centrado nas narrativas coloniais sobre a música. 

Portanto, a lógica sugerida pelo autor constitui uma outra possibilidade para 

compreender o modo como Moçambique foi “reinventado” musicalmente. 

Noa propõe o conceito de literatura colonial, que iremos definir mais tarde, pois é um 

conceito importante para acompanhar a ideia de discurso na perspectiva de (Foucault 

2008; Fairclough 2001), e o discurso colonial proposto por (Bhabha 1998). Recorrendo 

às ideias de Foucault, Fairclough e Bhabha, podemos associar as reflexões de Francisco 

Noa relativamente à literatura colonial, visto que ela configurou uma narrativa que 

enunciava um determinado discurso que, no contexto colonial, privilegiou uma visão 

eurocêntrica do mundo. Ainda que Noa seja um estudioso de literatura, oferece-nos, a 

partir do conceito de literatura colonial, possibilidades de entendimento do modo 

como o conceito de “música” foi construído e apropriado pelos moçambicanos. 

Por exemplo, Noa começa por associar o conceito de literatura colonial a um tipo de 

narrativa que “recria um determinado imaginário, e todo um discurso que acaba por 

traduzir, no essencial, a forma como o Ocidente (west) tem processado a sua relação 

cultural e civilizacional com o Outro (rest), neste caso o africano” (Noa 2002: 21). 

Para Noa, literatura colonial foi:   

“Toda a escrita que, produzida em situação de colonização, traduz a 
sobreposição de uma cultura e de uma civilização manifesta no relevo dado a 
representação das vozes, das visões e das personagens identificadas com um 
imaginário determinado. Trata-se de um sistema representacional 
hierarquizador caracterizado, de modo mais ou menos explícito, pelo 
predomínio, num espaço alienígena, de uma ordem ética, estética, ideológica e 
civilizacional, neste caso, vincadamente eurocêntrica. O que é veiculado por 
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esta literatura acaba também num certo enraizamento tanto pelos resquícios 
mentais e comportamentais que caracterizam os antigos colonizadores e 
colonizados (idem 21-22). 

 

Este paradigma da literatura reitera as propostas de Foucault, Fairclough, Said e ainda 

de Bhabha ou Aschcroft quando destacam o poder do discurso enquanto modo de 

representação desempenhado pela escrita. No contexto aqui estudado trata-se de um 

modo de linguagem que construiu a imagem dos povos não europeus a partir da teoria 

da fixidez das sociedades não ocidentais e inscrita na ideologia colonial. O conceito de 

música em vigor em Moçambique, é uma repetição dos discursos que incorporaram a 

literatura colonial quinhentista, da qual foram autores os missionários André Fernandes 

e Frei João dos Santos e outros agentes de colonização. As contribuições de Noa nesse 

sentido são importantes, pois mostram o modo como as narrativas colonias produzem 

representações sobre as realidades que descrevem. As práticas performativas chope, de 

alguma maneira, fazem parte dessa narrativa colonial, construíram modelos 

comportamentais associados à cultura europeia e foram ao mesmo tempo construções 

que serviram para justificar uma ideia de civilizar as “músicas” de Moçambique. Mas o 

que dizem os discursos coloniais sobre a música de Moçambique? 

É neste ponto que, como sugere Michel Foucault, irei procurar interpelar os discursos. 

O intuito é perceber o que é que dizem esses discursos, e de que maneira os disseram? 

Do mesmo modo, importa também saber quem escreveu, para quem escreveu, e qual 

era o seu “status” e a posição a partir da qual enunciou tal discurso. (Foucault 2008: 

57).  

Os primeiros registos escritos sobre a “música” associada à timbila produziram 

descrições generalizadas da performance que conhecemos hoje como “música” chope, 

com base em adjetivações de carácter apologéticas e depreciativas, demarcadas por um 

pensamento colonial e altamente preconceituoso que favoreceu a produção de “textos 

e narrativas, com maior ou menor valia estética, exprimindo visões de mundo 

determinadas” (Teixeira cit in Noa 2002: 44), ou seja, estes registos constituíram “as 

reações do branco perante o meio ambiente do negro” (Abranches cit in Noa 2002: 

45), e “a expressão de um prática e de um pensamento que assentam no pressuposto 

da superioridade cultural e civilizacional do colonizador” (Ferreira cit in Noa 2002: 45). 
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Assim, os discursos sobre as práticas performativas chope e os seus protagonistas 

foram feitos com base nas palavras retiradas do registo linguístico e musical europeu, a 

partir da língua portuguesa, inclusive, os referenciais éticos, morais e estéticos que essas 

palavras incorporavam, é o caso da palavra “músico”, para nomear o indivíduo que 

executa a timbila, “bailarino” para o indivíduo que dança, e a palavra “música” para 

destacar o som produzido pela percussão das teclas de madeira que compõem a timbila, 

como está demonstrado pelas palavras a negrito: 

“É esta gente muito dada aos prazeres de cantar e tanger. Seus 
instrumentos sam muitas cabaças liadas com cordas e um pau feito em arco 
algumas grandes e outras pequenas e as bocas a qual com uma casca de mel 
silvestre apegam os búzios para que tomem bem e teem suas 
contrafobordões etc. Dam músicas de noite ao rei e aquém lhe dá algum 
cousa e os morés brados dam teem por melhores músicos (...). O seu bailar 
é representar os autos de guerra todos, assim cercos como ser cercados, 
batalhas campaes, vencer, ser vencidos, tomas lenha, água por força, e assim o 
demais que em ella acontece e tudo muito próprio. E a maneira como se 
vestem para esta festa é a mais louca que para nenhuma festa e para 
isto teem as penas de animaes, que nao sejam muito largas, compridas com 
os rabos e atam-nás de redor de si para que quando dam umas voltas sobre o 
pé que dam muito ligeiras, façam grande roda e quando sahem do posto um 
ou dois sahem com tanta ligeireza que é maravilha; e com o pé lançam areia 
tam alto que parece a quem o não viu que se não pode crer, e isto logo fazem 
também quando alguma pessoa grande morre” (Junod 1939: 19; Pona 1892: 
79-80). (negrito meu). 

Neste trecho encontramos também adjetivos depreciativos que suscitam interpretações 

diversas sobre o que o P. André Fernandes escreveu no trecho anterior: “ (...) a 

maneira como se vestem para esta festa é a mais louca que para nenhuma festa (...) ” 

(Junod 1939: 19; Pona 1892: 79-80), dando a entender que o modo como as pessoas 

que descreve se vestia, não era o mais apropriado (peles de animais), pois para ele, 

aquela maneira de vestir era uma aberração para aquilo que eram as suas referências 

enquanto europeu por um lado, e como guardião da moral e dos bons costumes 

cristãos por outro. 

Este modo de descrever a música do “Outro”, a partir dos seus “códigos, valores 

estéticos, éticos, e vocábulos” (Noa 2002), isto é, de acordo com o ouvido europeu 

religioso, remete-nos para as propostas da etnomusicóloga Susana Sardo que, num dos 

capítulos do seu trabalho, “Guerras de Jasmim e Mogarim” (2011) analisa a “música 

como instrumento de colonização cultural e religiosa”, no contexto de Goa, e que aqui, 

procuro generalizar para a análise das observações feitas pelos missionários 

portugueses sobre as práticas performativas chope. Sardo refere o seguinte: 
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“As fontes quinhentistas referem que na encenação do ritual hindu, a música 
desempenhava, tal como hoje, um papel central e incluía um conjunto de 
comportamentos, designadamente os que estavam associados à dança, que 
abalavam e chocavam com os princípios da religião católica. No contexto 
católico, em que à música estava reservado o papel de divulgar a palavra de 
Deus e de louvar a Deus, era pouco compreensível, para os representantes da 
religião católica, que ela fosse usada como forma de entretenimento em 
contextos religiosos, muito menos dançada por mulheres, as bailadeiras, cuja 
associação à prostituição tornava ainda mais reprovável este protagonismo. 
Os portugueses e a igreja, tinham assim várias frentes de combate no que diz 
respeito à regulamentação das cerimónias religiosas”( Sardo 2011: 144). 

O cenário descrito acima é referente a Goa, e como indiquei, procuro generalizar para 

o caso das observações feitas pelos missionários portugueses sobre as práticas 

performativas chope. O que nos interessa no trecho de Susana Sardo é a parte que faz 

referência ao choque que causavam, naquele contexto, determinados tipos de 

comportamentos que “abalavam e chocavam com os princípios da religião católica”. 

Por exemplo, o modo de vestir das pessoas que os missionários descreveram no texto 

referente a Moçambique, “era pouco compreensível, para os representantes da religião 

católica” (idem), pois trajavam peles de animais, que apenas tapavam a parte frontal e 

traseira do corpo. Portanto, a lógica da ética religiosa cristã não compreendia esta 

diferença, daí que era necessário purificar estas práticas, substituindo todos os 

elementos que eram atentatórios à religião católica, por práticas moralmente aceitáveis.   

Numa outra passagem do mesmo trecho, o missionário associa o modo de dançar das 

pessoas que descreve a “autos de guerra”: “ (...) O seu bailar é representar os autos de 

guerra (...) ” (Idem), uma descrição que permaneceu no imaginário europeu até à 

atualidade.  

Hugh Tracey ao analisar os conteúdos temáticos tratados nos textos musicais chope, 

avança algumas indicações que corroboram com o que acabámos de contrapor, Tracey 

refere:   

“ (...) O assunto gira sempre a volta das características da localidade, de modo 
que a maior parte das alusões só podem ser compreendidas por aqueles que 
estejam em contacto com os habitantes da região. Muitas vezes tem sentido 
crítico para as autoridades “indígenas” e europeias que os governam (...) os 
seus poemas condensam a atitude do povo ante as condições da sociedade, 
censuram aos que nao cumprem os seus deveres, protestos contra a crueldade 
e o despotismo, brados ante as injustiças sociais. A propósito de tudo isto, 
cantam e dançam. Ao contrário da nossa música de dança, não se preocupam 
com o sexo, nem com clamores de iluminados, nem com arroubos de 
pássaros azuis ao pôr-do-sol. É este aspeto da música negra que tem escapado 
aos europeus, a alta missão moralizadora numa sociedade que não tem 
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imprensa nem publicações nem outro palco, que não seja o terreiro da 
povoação onde desabafe as suas queixas (...) ” (Tracey 1942: 95-92). 

De facto, nem sempre o “bailar” representa autos de guerra, mas sim, aspetos que 

caracterizavam as relações sociais entre os membros da etnia e as autoridades a vários 

níveis. Só quem conhece a essência das práticas performativas chope, consegue 

perceber do que é que elas tratam nas várias dimensões da performance. O missionário 

Fernandes, em 1562, não dialogou com as pessoas que descreveu, de modo a inteirar-

se dos significados inscritos na performance. Limitou-se a registar o que observou a partir 

de um lugar particular: o de indivíduo que domina, detém o conhecimento e toma o 

seu outro contemporâneo como um objeto fixo a ser textualmente capturado e 

“catalogado” com indicadores de percepção e de conhecimento aceites pelo público 

ocidental, aliás, o alvo principal das suas descrições.  

Na mesma lógica descritiva, encontramos os posicionamentos destacados a negrito 

num trecho de autoria de Frei João dos Santos, retirado da sua obra Ethiopia Oriental 

(1600):  

“ (...) um outro género de cafres, grandes músicos e tangedores que não tem 
outro ofício mais que estar assentados na primeira sala do Rey e à porta da rua 
e ao redor das suas casas, tangendo muita diferença de instrumentos 
musicais e cantando a eles muita variedade de cantigas e prosas, em louvor 
do Rei, com vozes muito altas e sonoras“ (...) o melhor instrumento e mais 
músico de todos em que estes tangem, chama-se ambira, o qual assemelha-se 
muito aos nossos órgãos. Tangem os cafres que se ouvem tão longe como 
as de um bom cravo. Destes instrumentos, há muitos e muitos tangedores 
que os tocam muito bem. Este instrumento é composto de cabaços de 
abóboras compridas, uns muito grossos e outros muito delgados, aramados de 
tal feição que ficam todos juntos, postos por ordem, os mais pequenos e mais 
delgados que são os “tiples, primeiro postos da mão esquerda em revés dos 
nossos órgãos, e logo após as tiples se vão seguindo os mais cabaços com 
suas vozes diferentes de contraltos, tenores e baixos que por todo são 
dezoito (...) ” (idem 1600: 16). 

Dos Santos descreve os tocadores de timbila chope recorrendo a termos como 

“grandes músicos e tangedores”, isto é, “bons compositores e bons instrumentistas”, 

para destacar as qualidades dos chope para a “música”, ao mesmo tempo que refere a 

timbila como “ (...) o melhor instrumento e mais músico de todos em que estes 

tangem, chama-se ambira, o qual assemelha-se muito aos nossos órgãos (...)” (Dos 

Santos 1600: 16), revelando assim o seu encantamento pelo som libertado durante a 

percussão das teclas da timbila. Uma particularidade que interessa notar é que, Frei 

João dos Santos descreve a “mbira”, um lamelofone de metal portátil e pinçado com os 

dedos, no entanto, as características a que se refere são da timbila. Esta ação pode 
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induzir em erro o leitor menos atento e aquele que ignora as características dos dois 

instrumentos (a timbila e a mbira).  

Este modo de descrever a timbila como “o melhor instrumento” pode explicar o 

estatuto que na atualidade ela adquiriu como um dos símbolos da cultura em 

Moçambique, e como património cultural e imaterial da humanidade. São registos que 

criaram o tracejado da paisagem sonora moçambicana através do qual se seguiram 

outros olhares, mas com outros instrumentos de observação e análise que, ao longo 

dos mais de 500 anos, conceptualizaram e resumiram as práticas performativas 

associadas à timbila numa só palavra: “Música”.  

Os discursos enunciam atitudes eurocêntricas de classificação, categorização e 

introdução da métrica musical europeia nas práticas performativas chope associadas à 

timbila, por falta de uma atitude mais compreensiva sobre o conceito de “música” no 

contexto africano, ou seja, “não lhes permitiu a consideração pela diferença” (Santos 

2009), partindo assim para uma ação violenta e redutora da cultura dominante sobre a 

sua outra contemporânea, uma vez que, na lógica da primeira, a segunda estava 

desprovida das tecnologias de fixação válidas no contexto ocidental. (Sardo 2013).  

O que foi dito no parágrafo anterior vai na lógica do que Edward Said sugere sobre o 

modo como o Oriente é inventado a partir do Ocidente: 

“ (...) transformado como lugar de romance, de seres exóticos, de memórias e 
paisagens obsessivas, de experiências notáveis, como um modo de discurso 
com apoio de instituições, vocabulários, erudição, imagística, doutrina e até 
burocracias e estilos coloniais. A cultura europeia conseguiu administrar -e ate 
produzir- o Oriente, política, sociológica, ideológica, científica e 
imaginativamente (...) ”. (Said 1996: 13). 

As lógicas de Edward Said e Susana Sardo estão alinhadas, na medida em que as duas 

situações expõem uma relação de poder e dominação de uma cultura (europeia) sobre a 

outra (não europeia), no primeiro caso, através da construção da alteridade com base 

em adjetivações como as que nos mostra Said na citação e, no segundo caso, nos 

exemplos que Susana Sardo oferece relativamente ao modo como a música europeia se 

sobrepôs à “música” chope, a partir de um modelo partitográfico, ou seja, 

representação da música por via da notação musical. Estes princípios reiteram a 

capacidade da linguagem para gerar transformações sobre os objetos onde o discurso 

opera. Como sustenta Bill Ashcroft (1994):   
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“One of the main features of the imperial oppression is the control over 
language. The imperial education system installs a standard version of 
metropolitan language as the norm, and marginalizes all variants as impurities. 
The medium through which, hierarchical structure of power is perpetuated, 
and medium through which conception of truth, order and reality becomes 
established, the language and its power, the writing and its signification of 
authority, has been wrested from the dominant European culture”. (Aschcroft 
1994: 7). 

Portanto, a língua tornou-se central enquanto instrumento de dominação e de controlo 

das populações num contexto de colonização. E o uso da língua enquanto forma de 

tradução do outro – que é igualmente uma forma de opressão – passou a ser feito de 

um modo igualmente colonizante. Quem traduz é, inevitavelmente um indivíduo com 

acesso a uma língua e a uma linguagem de poder. Como refere Michel Foucault: 

“ (...) o status do médico compreende critérios de competência e de saber, 
normas pedagógicas, condições legais que dão direito- não sem antes lhe fixar 
limites- a prática e a experimentação do saber. Compreende, também, um 
sistema de diferenciação e de relações 38 com outros indivíduos ou grupos 
quem têm, eles próprios, o seu status (...) ” (idem).  

Os missionários que descreveram a timbila em Moçambique desde o século XVI 

possuíam critérios de competência, de saber, normas pedagógicas, sistemas de 

diferenciação e de relações com outros indivíduos similares aos dos médicos 

mencionados por Michel Foucault, quando contactaram as populações de 

Moçambique. Era um poder que a igreja cristã (Vaticano) lhes conferiu dentro das 

normas de funcionamento da filosofia da instituição, por sinal, a reguladora da ética, 

moral, e da cultura europeia que também conferiu o lugar institucional a partir do qual 

os missionários produziram os discursos sobre as práticas performativas associadas à 

timbila. Retomando Foucault: 

“ (...) estes lugares do discurso tornaram-se locais de observação sistemáticas e 
homogéneas, de anulação, estabelecem certas verdades de ordem geral, ou 
tratados tradicionalmente reconhecidos como válidos (...) ” (Foucault 2008: 
57-61).  

Mas este tipo de dominação da língua de que falamos só adquire sentido porque ela 

permite fixar através da escrita. Como refere Susana Sardo em relação ao modo de 

escrever sobre música:  

 “ (...) a escrita sobre a música, justifica-se pela existência de uma prática 
consubstanciada na performance musical que acontece dentro de um espaço-
tempo musical, que pressupõe um ato de criação que pode acontecer antes ou 

                                                             
38 Divisão das atribuições, subordinação hierárquica, complementaridade funcional, demanda, 
transmissão e troca de informação. 
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em simultâneo com o acontecimento musical. O ato de escrever sobre música, 
pressupõe ainda, uma descrição oral que define ou particulariza o 
acontecimento musical (...) o que se diz na escrita, é sempre diferente do que 
acontece na performance, na criação ou na descrição oral da música. Este 
processo de entextualização, objetifica a música, recontextualiza-a e 
consequentemente, recorta da performance o que interessa escrever (...) ” (Sardo 
2013: 326).  

Tomando em conta a lógica sugerida por Susana Sardo, escrever a música é descrever 

um ato baseado na oralidade, e este exercício implica a particularização do acontecer 

musical condicionado pelas referências que os seus descritores possuíam no período 

em que a registaram. Refiro-me às informações contidas nos primeiros textos sobre a 

timbila aqui transcritos e ao uso da língua portuguesa e dos adjetivos a ela associados na 

descrição da performance da timbila. O que foi escrito sobre a música nos textos dos 

missionários portugueses, não terá certamente coincidido com o que acontecia na 

performance da timbila, se tomarmos em conta as reflexões apresentadas nos capítulos 

anteriores, e ainda as contribuições de (Tagg 2002) relativamente ao conceito de música 

importado da Europa. 

Assim, as práticas performativas associadas à timbila foram entextualizadas pela escrita 

na língua portuguesa, que lhes fixou uma moldura descritiva e de categorização ao 

longo de mais de 400 anos. A partir dessa moldura, ela foi retirada do seu contexto 

performativo e textual, e recontextualizada na partitura adquirindo outros significados 

e sentidos através da escrita.  

O processo de entextualização, para além de objetificar, descontextualizar (retira o 

texto e a performance do seu contexto gerador) e recontextualizar, (confere outros 

sentidos e significados noutro contexto diferente do original), transfigurou os sentidos 

e conteúdos das práticas performativas chope ao nomeá-las com terminologias da 

música erudita europeia, conferindo-lhes em simultâneo uma suposta “aura” que 

incorpora o sentido que o conceito de música erudita transporta. 

Além dos recortes que o processo de entextualização implicou, é importante referir que 

ocorreu em simultâneo um processo descritivo detalhado e depreciativo das práticas 

performativas, associando-as às práticas insanas ou impuras quando comparadas com a 

música europeia. Como reforço do que acabo de mencionar, ocorre uma outra 

dimensão da ressignificação das práticas performativas chope, inscrevendo nelas a 

visão europeia do conceito de música nos contextos não europeus, tal como nos 

propõe Philipe Tagg:   
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“Although no society of which we have any knowledge has ever been without 
what we call music, the concept of music is by no means universal. Many 
cultures have no word equivalent to what “we” seem to mean by it. (...) The 
Japanese, with their long-standing traditions of music and theatre in official 
religion at feudal courts, did not feel obliged to invent a word equivalent to 
the European concept of “music” until the nineteenth century (...) it just 
seems that neither the Japanese nor the Ewe needed a word for what we call 
music, until they met us at the heights of our colonial expansion (…)” (Tagg 
2002: 1-2). 

Quer dizer, os povos que passaram pela experiência colonial (Moçambique) utilizaram 

o conceito de “música” emprestado do Ocidente para comunicar com os europeus, 

mantendo entretanto, os seus próprios conceitos internos para comunicar 

musicalmente entre sí e para nomearem a sua “música” e outros elementos da 

performance que eles próprios conhecem. Por exemplo, no caso das práticas 

performativas chope, o conceito de “música chope” trazido pelos europeus é usado no 

contexto urbano quando os próprios detentores da cultura e da tradição chope 

comunicam com outros indivíduos que não sejam da etnia chope39.  

 O autor conclui a sua reflexão com uma frase que julgo clarificar as distinções que 

devemos tomar em conta quando discutimos o conceito de música em contextos não 

europeus como é o caso de Moçambique, e em particular, das práticas performativas 

chope:  

“(…) It must have been strange to come across people who seemed to treat 
what we call music as if it could be exist independently of a large whole 
(drama, singing, dancing, ritual, etc.” (Tagg 2001: 1-2).  

A citação é longa mas coloca de forma clara a problemática do conceito de “música”, 

isto é, ele não existe em todas as sociedades e muito menos com o mesmo sentido e 

significado como no contexto europeu. Os discursos produzidos pelos missionários 

portugueses foram na verdade uma prática discursiva que representou as comunidades 

moçambicanas, em particular, a sociedade chope e as suas práticas performativas, 

gozando do facto de serem agentes da colonização. Este estatuto conferiu-lhes o 

privilégio de formular posicionamentos que nos levam a interpretar os discursos 

coloniais dos missionários com a lógica do académico moçambicano, Francisco Noa ao 

referir-se ao facto de: 

 “ (...) a literatura colonial traduzir a sobreposição cultural e civilizacional dos 
europeus que se manifesta no silenciamento, subordinação ou na 
marginalização do elemento autóctone. Um aspeto fundamental a reter, tem a 

                                                             
39Nas minhas visitas de campo em Maputo, Zavala e Inharrime, experienciei esta atitude nas conversas 
que tive com vários mestres e tocadores de timbila. 
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ver com o facto de tanto os autores40, através da visão do mundo que fazem 
prevalecer no texto, como os seus protagonistas não revelarem, em algum 
momento, qualquer crise em termos de identidade cultural. Portanto, no 
confronto com outras identidades, subsiste uma europeidade (portugalidade) 
inabalável.” (Noa 2002: 46).  

Na verdade, todos os discursos produzidos durante o período colonial sobre a 

“música” de Moçambique, assim procederam, e os trechos aqui transcritos 

demonstram essa atitude discursiva da parte dos missionários, e de vários outros 

indivíduos que se debruçaram sobre as práticas performativas chope. A partir das 

reflexões feitas no domínio da literatura colonial podemos extrapolar para os discursos 

coloniais sobre a “música” de Moçambique uma vez que eles se produzem também 

através de um tipo de literatura: 

“ (...)que pretende contar as reações do “branco” perante o meio ambiente do 
“negro”, isto é, toda a espécie de descrição mais ou menos ficcionista que nos 
introduz perante as pessoas imaginariamente vindas de ambientes culturais 
desenvolvidos, civilizados, para meios ambientes “primitivos” (Noa 2002: 45). 

Como refere Noa em relação a partir da literatura, as descrições dos missionários 

portugueses sobre a timbila configuraram: 

“(...) a expressão de uma prática e de um pensamento que assentam no 
pressuposto da superioridade cultural e civilizacional do colonizador (...) 
produziram inúmeros textos, líricos, dramáticos e narrativos que, com maior 
ou menor valia estética, exprimindo determinadas visões de mundo circularam 
com alguma intensidade (idem). 

Portanto, os discursos coloniais feitos pelos missionários sobre a “música” inscrita nas 

timbila, privilegiaram “(...) referências culturais e civilizacionais dos seus países, embora 

tentem mostrar-se integrados no meio e na sociedade nova de que fazem parte”. (Idem 

46). Ou seja, nos discursos coloniais sobre a “música” de Moçambique, existiu uma 

lógica semelhante, na medida em que as descrições dos missionários portugueses, 

foram na verdade:  

“ (...) um hino de louvor à civilização colonizadora, à metrópole e à nação do 
colono, cujos atos de heroicidade e de aventureirismo, de humanidade e de 
estoicismo são, quase sempre, enquadrados por uma visão maniqueísta da 
vida e do mundo”. (idem 47). 

Francisco Noa propõe uma lógica retirada da análise que faz sobre o modo como 

Moçambique foi inventado pela literatura colonial, que nos permite analogias com o 

                                                             
40 Neste caso, os missionários, e todos os outros indivíduos que produziram literatura, documentação e 
outras formas de enunciados discursivos sobre realidades culturais nao europeias como as práticas 
performativas chope. 
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modo como as práticas performativas chope foram “re-inventadas” pelo discurso dos 

missionários portugueses do séc.XVI, referindo-se ao facto de “(...) a literatura colonial 

traduzir a sobreposição cultural e civilizacional dos europeus que se manifesta no 

silenciamento, subordinação ou na marginalização do elemento autóctone(...)”. (Noa 

2002: 46). 

A construção do conceito de “música” que hoje conhecemos em Moçambique, advém 

destas relações de poder hegemónico da cultura europeia sobre as práticas 

performativas chope, que tiveram no sistema colonial, o “palco” das operações de uma 

panóplia de arquétipos que incluíram precisamente a hegemonia cultural do Ocidente 

referida por Bill Aschcroft:  

“This cultural hegemony has been maintained through canonical assumptions 
about literary activity, and through atitudes to post colonial literatures and 
which therefore relegate them to marginal and subordinated positions, 
employing Eurocentric standards of judgement. The language and its power, 
and the writing, with its signification of authority, have been wrested from 
dominat European culture”. (Aschcroft 1989: 7). 

O período em que foram produzidos os discursos sobre a “música” de Moçambique, 

enquadra-se na fase exótica (Noa 2002), caracterizada por descrições deslumbrantes 

sobre realidades desconhecidas pelo Ocidente, onde um conjunto de vocabulários, 

valores éticos e estéticos serviram para nomear a cultura e os povos colonizados. A 

partir de vários trechos, apresentei exemplos onde demonstro o modo como os valores 

culturais europeus substituíram os nomes locais por nomes europeus, para classificar e 

categorizar as práticas performativas chope, sendo que  o termo “música” foi um dos 

mais expressivos, pois, a partir dai, elas ascenderam a uma outra categoria, a de “música 

autorizada”, que resultava da transferência de comportamentos musicais ocidentais 

(Sardo 2011) e do desejo colonial de transformar o outro num objeto desejado.  O uso 

do discurso de exaltação do que se considera música e dos “músicos”, assim como um 

léxico de tradução para o registo da música ocidental, configura exatamente esse 

processo. 
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5.2 Discursos coloniais e a “descoberta” da etnomusicologia 

  
“Um dos aspetos que alimenta o exótico, é a localização das 
próprias histórias, que se desenvolvem dominantemente no 
“mato” na literatura colonial”. Aliás, há uma relação 
metonímica entre África e o “mato” que pode ser explorada 
até a exaustão”. (Noa 2002: 57). 

Este período decorre simbolicamente a partir de 1931, quando o alemão Gunther 

Spannaus e o seu assistente Kurt Stulpner partiram de Hamburgo para a cidade da 

Beira, centro de Moçambique, num barco a vapor no dia 7 de Marco para realizarem a 

maior expedição de um estudo científico das culturas africanas até aí feita pelos 

alemães em Moçambique e provavelmente em África. Desta expedição resultou uma 

coleção de cerca de 1300 objetos diversos não especificados relacionados com a cultura 

dos povos da região centro e extremo norte do sul de Moçambique que foram levados 

para a Europa. Embora as transcrições e correspondências de Gunther Spannaus e seu 

assistente de campo estejam registadas na língua alemã, optei por inseri-los nos anexos 

apenas para ilustração. 

Segundo a documentação consultada, os detalhes desta expedição na forma de cartas 

escritas por Spannaus encontram-se arquivadas em Londres no Instituto de línguas 

africanas. A preparação da expedição demorou seis meses e exigiu movimentações 

muito discretas nos portos de paragem em Moçambique. Tratando-se de alemães, num 

contexto pós-Primeira Guerra Mundial a sua presença no território poderia ser mal 

interpretada pela comunidade internacional e Portugal, enquanto País que administrava 

o território, poderia também ser suspeito de tomar partido de algum tipo de 

conspiração. É preciso lembrar que a Alemanha estava a cumprir sanções relativas às 

compensações da guerra e havia todo o zelo para que este país não revitalizasse o seu 

exército e entrasse eventualmente para um novo conflito. Foi no contexto desta 

expedição que foram gravadas em Moçambique pela primeira vez em cilindros de 

cera41 que se encontram guardados no Arquivo de Berlim, canções associadas às etnias 

                                                             
41 Relativamente às gravações, não foi possível aceder a elas para efeitos de escuta, no entanto, foi 
possível aceder a trocas de correspondência entre responsáveis do governo alemão e do arquivo de 
Berlim, relativas à preparação da expedição a Moçambique (1931). É com base nessa correspondência e 
nos documentos transcritos que consegui visualizar as questões tratadas. Estes cilindros de cera 
encontram-se atualmente guardados no Arquivo Fonográfico de Berlim. (Spannaus, Gunther & Stulpner 
1932, Cx nr II e III). 
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Ndau42 e Bashlengwe43 , localizadas na parte central e no extremo norte do sul de 

Moçambique.  

Nos textos consultados, que são na verdade correspondência trocada entre Spannaus e 

responsáveis do Instituto de Leipzing, não encontrei nenhuma referência clara que 

indicasse tratar-se de  géneros musicais femininos, masculinos ou mistos. Além disso, 

não tive acesso às referidas gravações para escuta devido a constrangimentos vários. 

Ainda assim, só analisando as letras das canções transcritas pude supor tratar-se ou não 

de canções femininas, a partir dos conteúdos das canções, associados aos dilemas das 

mulheres que ficavam sozinhas com os filhos em casa enquanto os homens da aldeia 

iam trabalhar para as minas de ouro em Joanesburgo (África do Sul) durante longos 

anos, à procura de melhores condições de vida e para o pagamento do imposto. 

Outras canções expressam um auto elogio dos próprios Bashlengwe às suas 

capacidades para a “música” e dança, no qual referem, “conquistámo-los pela dança, 

eles sabem da nossa fama”44. Esta afirmação parece mostrar uma atitude irónica, por 

parte dos homens Bashlengwe, ao se aperceberem do interesse do europeu para com a 

sua “música”. Relativamente à instrumentação, detetámos referência da “marimba” e 

da mbira, este último, o instrumento de eleição de Spannaus.  

Spannaus refere que da terceira à sexta escala da mbira (piano de mão), existem 

similaridades com a música europeia. O investigador não deixou de mostrar 

preocupação pelo facto de os seus aparelhos de gravação não terem capacidade 

suficiente para registar as canções, pois estas eram longas, daí que a solução era gravar 

partes das canções em vários cilindros. 

Este período é importante na medida em que “legitimou” o interesse etnomusicológico 

de Moçambique, contribuindo para a criação de uma linhagem de investigadores que 

passaram a estudar as diferentes realidades do país. O aparente afunilamento do 

interesse concentrado nas timbila, poderá também daí advir, pois foi uma fase em que 

etnógrafos e etnomusicólogos europeus procuraram descrever, colecionar e interpretar 

                                                             
42 Concretamente na Província de Sofala 
43 O termo Bashlengwe parece levantar algumas incompreensões, porque parece que foi incorretamente 
escrito por Spannaus e Stulpner. O termo correto seria “Valenge, o verdadeiro nome dos chope” (Dide 
2000), que também se encontram na província de Gaza no sul de Moçambique, e que ali mantiveram a 
sua tradição, as timbila. 
44 Texte der phonographischen Aufnahmen der Mocambique-Expedition. Dr. Spannaus-Dr. Stulpner. 
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a “música” de Moçambique, e mais uma vez, reiterando o interesse das práticas chope 

com destaque para as timbila.  

Assim, na primeira metade do séc.XX, os registos de práticas performativas chope 

associadas à timbila, tornaram-se cada vez mais numerosos. Salienta-se a obra “Usos e 

Costumes dos Banto” (1947,1996), de Henri Alexandre-Junod (1863-1934 45 , que 

durante mais de trinta anos coletou informações sobre os tsonga 46  e práticas 

performativas associadas à timbila.  

No segundo volume da sua obra, o autor dedica um capítulo à análise da “música” dos 

povos do sul de Moçambique, e faz logo na introdução, uma referência particular à 

musicalidade do povo chope do seguinte modo:  

“A música, sob uma forma mais ou menos rudimentar, desempenha um 
grande papel na vida da tribo banto. Algumas tribos são mais dotadas que 
outras a este respeito. Na província de Moçambique, os chope são, 
certamente, os melhores músicos (...) ” (Junod 1996: 229). 

Embora Junod consiga atribuir às práticas performativas chope uma tendência 

evolutiva, ou seja, um desenvolvimento a caminho da perfeição semelhante à música 

ocidental, não abdica da sua “identidade ocidental inabalável” (Noa 2002), ao colocar 

um olhar redutor às práticas performativas chope, o que é sustentado por uma das 

características do discurso colonial sugerido por (Noa 2002; Bhabha 1998), que é 

precisamente o uso de adjetivações depreciativas e outros termos que tendem a 

sobrevalorizar as culturas não europeias.   

Ao interpelarmos o discurso (Foucault 2008), iremos verificar que o contexto em que  

Henri Junod fez as suas análises, conferiu-lhe uma posição e lugar privilegiado que lhe 

permitiu afirmar quem eram os melhores músicos no conjunto das pessoas que 

observou. Através das suas descrições e análises detalhadas, Henri Junod, acabou por 

transformar a cultura oral chope inscrita nas timbila, numa lógica da cultura 

partitográfica sugerida por (Sardo 2013), através do ato de escrita (Foucault 2008), com 

repercussões no tecido social moçambicano. Isto é notável por um lado, no modo 

como os moçambicanos passaram a incorporar esses discursos, por outro, na produção 

de mudanças sociais e na criação de novas identidades na sociedade (Fairclough 2001). 

                                                             
45Missionário suíço, protestante, antropólogo, etnólogo e linguista, que durante mais de trinta anos 
coletou informações sobre os tsonga - sul de Moçambique, e as suas praticas performativas associadas à 
timbila. www.swissinfo.ch (consultado a 19.10.2016, 04:35h). 
46 

http://www.swissinfo.ch/
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Seguramente, hoje a timbila é um símbolo cultural nacional e da humanidade, como 

resultado deste tipo de discursos.   

Na atualidade, e nalgumas ocasiões oficiais ou de acordo com a preferência do 

responsável da “orquestra”, o hino nacional de Moçambique é interpretado por um 

ngodo (“orquestra” de timbila), uma prática replicada do período colonial, quando figuras 

importantes do governo colonial visitavam o território, ou durante a cerimónia do içar 

da bandeira nas sedes das circunscrições coloniais em Moçambique. Como referiram 

alguns dos meus colaboradores em Zavala: “em cada fim-de-semana, aos domingos, 

junto da sede da administração colonial havia o içar da bandeira, e nós tocávamos o 

hino nacional, heróis do mar”. (Venâncio Mbande, entrevista, Zavala, 18.10.2013), ou, 

de acordo com o testemunho do professor de música, Orlando da Conceição, 

“Naquela altura, também não tinham uma orquestra que pudesse tocar para içar ou 

arrear a bandeira, e tinham as timbila como uma orquestra.” (Orlando da Conceição, 

entrevista, Maputo, 22.10.2013). 

Este ritual oficial do Estado português configurou um discurso que descontextualizou, 

descontextualizou e ressignificou os sentidos das práticas performativas chope ao 

celebrar através da execução do hino nacional português, a ideologia imperial e a 

portugalidade. Em termos de texto musical escrito, implicou alterar as lógicas de 

afinação da timbila, e pertencentes aos diferentes fabricantes chope que foram 

convidados a exibirem-se na cerimónia de recepção do Presidente de Portugal em 1939 

ou do Príncipe português em 1907: 

“ (...) os administradores que ensinaram estes artistas a tocar essa 
melodia difícil nos seus xilofones merecem cumprimentos: era 
magnífico! A melodia era absolutamente reconhecível e tocada com perfeita 
exatidão. Se as timbila não estivessem afinadas pelo mesmo diapasão, 
este concerto teria degenerado numa cacofonia horrível (...) ”. (Junod 
1947: 255-257). 

António Augusto Pereira Cabral47, procede do mesmo modo que os seus conterrâneos 

europeus, ao inscrever as práticas performativas chope no formato partitográfico como 

está demonstrado na imagem que se segue.  

                                                             
47 António Augusto Pereira Cabral, foi secretário civil do Governo de Inhambane, em 1915 foi nomeado 
Director de Serviços dos Negócios Indígenas durante cerca de vinte anos, 
(http//delagoabayword.wordpress.com), consultado a 20.10.2016, 6.00:17.00h. 
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Figura 2: Transcrição em pauta de uma canção chope do regulado de Banguza 

Fonte: Cabral 1958: 112). 
 

Também utiliza alguns adjetivos tais como “batuque” e “ batuque guerreiro”, 

termos atualmente usados em Moçambique, e noutros países africanos de língua 

portuguesa mas que são estranhos à cultura desses povos, tal como nos elucida o 

próprio António Augusto Pereira Cabral:  

“Por batuques designam os europeus qualquer dança a que os indígenas se 
entregam para se divertirem. O termo empregado é porém, pouco correto na 
sua aplicação à província de Moçambique, por ser vocábulo inteiramente 
estranho aos dialectos falados. Todas as danças têm os seus nomes próprios, e 
algumas são absolutamente diferentes de tribo para tribo, havendo ainda a 
acrescentar o facto de algumas danças não constituírem propriamente um 
divertimento, mas sim um processo ritualista (...). A palavra batuque dever ser 
derivada do português batucar, martelar, dar pancadas repetidas. Nas margens 
do Zambeze, ainda hoje aos tambores se chama batuque e no Brasil, às danças 
dos “pretos” se aplicava igual designação” (Cabral 1925: 40).  

No Dicionário Grove de Música encontramos a definição seguinte: 

“Antiga dança, talvez proveniente de Angola ou do Congo, onde alguns 
viajantes portugueses a encontraram com as mesmas características que 
revelaria no Brasil. É uma roda de onde fazem parte, além dos dançarinos, os 
músicos e os espectadores. A palavra batuque deixou de designar uma dança 
particular, tornando-se nome genérico de determinadas danças apoiadas em 
forte instrumental de percussão” (Alvarenga, in. Dicionário Grove de Música, 
1994: 83). 
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Portanto, o termo “batuque” é de origem portuguesa e serviu para nomear de forma 

generalizada um conjunto de práticas performativas que envolviam efeitos percussivos 

com o designativo “batuque guerreiro”. Ora, uma vez mais reiteramos que nem sempre 

as práticas performativas associadas à timbila dizem respeito apenas a “autos” de guerra, 

como já indicámos, e nem sempre desempenham um “processo ritualista” (Cabral 

1925), embora a “música” nas sociedades africanas, seja um elemento central nas 

cerimónias rituais.  

A tentativa de adequar conceitos europeus às práticas performativas chope, 

classificando-as como fenómenos artísticos autónomos, é também visível nos textos de 

Ilídio Rocha48:                                                                                            

“ (...) sem dúvida que há na África Negra, bailados de mais elevado valor 
artístico do que os chope, mas sem dúvida também que a música chope é a de 
valor artístico mais alto entre todas as do folclore negro-africano.” (Rocha 
1962: 8). 

Este discurso de exaltação e de desejo está igualmente representado pelas palavras a 

negrito, onde os modelos de valor da música ocidental, fazem parte da narrativa 

descritiva da realidade observada, ou seja, o autor sobrepõe os códigos da música 

erudita europeia às práticas performativas chope, utilizando expressões como “os 

naipes de uma orquestra sinfónica”, ou ainda, descrevendo as diferentes vozes 

tonais da timbila, com os que, no seu entender, seriam os equivalentes no sistema 

musical europeu. De modo que a timbila chilanzane seria o tiple ou soprano, 

posicionado na segunda fila da orquestra, às vezes também num dos extremos da 

primeira.  

Para uma orquestra de quinze músicos, há umas quatro timbila chilanzane, a timbila 

sange, alto ou contralto, que se distribui pela primeira e segunda fila, uma média de 

seis timbila sange, uma das quais é normalmente tocada pelo chefe; a timbila dole, 

tenor, no entanto é rara, por não haver quem a toque, a timbila mbingue, tenor, é 

colocada na segunda fila. Existe também numa orquestra média a timbila mbingue, 

ou duas se não houver uma dole, a timbila dibinda, baixo, sempre na segunda fila e 

ao centro, nesta orquestra-tipo haveria uma dibinda, a timbila duplo-baixo, que se 

                                                             
48 Ilídio Rocha (n.1925), documentalista e investigador bibliográfico, fixou-se em Moçambique em 1948, 
trabalhou no Instituto de Investigação Científica (1962-1970), Director do Centro Nacional de 
Documentação e Informação de Moçambique (1970-1979), Coordenador do Dicionário Cronológico de 
Autores Portugueses, do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas (www.macua.org). Consultado a 
20.10.2016. 04:50h. 

http://www.macua.org/
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coloca sempre na terceira fila, assim como duas timbilas chiculo. A orquestra fica 

completa com dois matraqueiros, empunhando cada um duas matracas (Rocha 1962: 

12). 

 

Figura 3:Disposição do ngodo chope. 

Fonte: (Tracey 1946: 43) 

As afirmações de Ilídio Rocha transferem elementos da sua cultura musical europeia 

para as práticas performativas chope, como está demonstrado a negrito. Uma vez 

eliminada a personalidade sonora e contextual das práticas performativas chope, estas já 

podiam ser interpretadas pelo público europeu, quer no formato escrito, quer no 

formato performativo nos auditórios e salas de concerto onde o público europeu 

visualizava a sua performance num contexto “civilizado”: 

“O ngodo, já se apresentava com uma afinação ocidental, por isso, a qualidade 
da “música” dos grandes ngodo chope dos vários regulados, tinha melhorado 
consideravelmente. Um destes grandes conjuntos exibiu-se em 1953 em 
Lourenço Marques, Beira, Bulawayo e Salisbúria, sendo composto por 
quarenta músicos da circunscrição de Zavala, com a seguinte distribuição por 
instrumentos” (Rocha 1962: 15-16). 
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A citação acima, é demonstrativa dos mecanismos usados como “iniciativa de regulação 

do folclore indígena, desde a organização de grupos formais, “disciplinados” ao longo 

de ensaios convenientemente preparados até à sua exibição em festas concebidas pelos 

seus colonizadores (Pestana 2012: 7). Ainda de acordo com a Rosário Pestana, esta ação 

configurou um “processo de seleção, descontextualização, transformação e atribuição de 

novos sentidos às práticas musicais, onde o modo como elas são descritas, acaba por 

aproximá-las a critérios estéticos ocidentais: a execução, porém, de danças nativas foi de 

uma beleza sugestiva que não é fácil encontrar-se muitas vezes através da África (idem 

8). 

Encontramos ainda em Ilídio Rocha, exemplos que reforçam a visão sugerida por 

(Pestana 2012). O dado trecho Ilídio Rocha refere que a apresentação do ngodo foi: 

“feita ao ar livre e num teatro fechado, com um nível de execução, 
disciplina de conjunto e por vezes com um virtuosismo extraordinários. 
O ngodo exibiu-se perante os músicos da orquestra Hallé, de Londres, perante 
toda a companhia do Sadler´s Welll e seus diretores, coreógrafos e músicos, e 
perante etnógrafos profundamente conhecedores do folclore negro como 
Ashton Holleman. Deste “exame” resultou a afirmação unânime de que se 
tratava do mais elevado expoente do folclore musical negro africano. No largo 
da aldeia, porém, o ngodo tem as suas proporções habituais e a sua função 
social bem definida. A orquestra, disposta em três filas, está instalada. Todos 
os músicos sentados, com exceção dos que tocam os xilofones chiculos, que 
se colocam de pé, por detrás dos instrumentos, tal como os responsáveis 
pelos timbales nas orquestras sinfónicas” (Rocha 1962: 15-16). 

Recorrendo novamente às acepções de Rosário Pestana, e colocando outros olhares ao 

trecho de Ilídio Rocha, podemos concluir que as políticas coloniais obrigaram as 

sociedades moçambicanas, em particular as práticas performativas chope, “a 

representarem musicalmente a sua condição de subalternidade e rendição, ou, ao retê-los 

do lado do passado e do exótico, não resistiram a intervir e legislar os modos de 

expressão musical e performativa. Fizeram-no pela descontextualização e consequente 

desvirtuamento do sentido originário das práticas, e pela imposição de cânones morais e 

estéticos ocidentais (idem 2), utilizadas por Ilídio Rocha quando menciona que a 

apresentação do ngodo foi feita com um nível de execução, “disciplina de conjunto e por 

vezes com um virtuosismo extraordinário” (Rocha 1962: 15) ou ainda, colocando-as no 

seu suposto lugar exótico, “No largo da aldeia, porém, o ngodo tem as suas proporções 

habituais e a sua função social bem definida” (idem 16). 
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Na verdade, o produto final do discurso colonial é ambivalente porque contém uma face 

voltada para o passado49 e a outra face voltada para o futuro50, a mesma porta que abre, 

reconhece as tradições, ou seja, reconhece o “Outro” nas suas diferenças, é a mesma 

porta que fecha, porque exclui, não deixa entrar, os modos de fazer e os sentidos dessas 

performances, como sejam, as conotações guerreiras, sexuais e outras (Pestana 2012: 2). 

É importante, também, visualizar esta ambivalência a partir de Homi Bhabha quando 

refere que “a mímica colonial é o desejo de um “Outro” reformado, reconhecível como 

sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas não é exactamente. Emerge como a 

representação de uma diferença que é ela mesma um processo de recusa.” (Bhabha 

1998: 130). Bhabha, mostra-nos ainda o mimetismo ambivalente do discurso colonial, 

quando por um lado, reconhece esse tal “Outro” – neste caso as práticas performativas 

chope -, mas por outro lado, discrimina. O exemplo seguinte é esclarecedor quanto a 

este aspeto: “ Ser anglicizado é enfaticamente não ser inglês” (Bhabha 1998: 132). 

5.3 Hugh Tracey e as narrativas sobre as práticas performativas chope 

A documentação sobre as práticas performativas chope da autoria de Hugh Tracey, foi 

feita num contexto colonial que as transformou em objetos de inquirição científica 

(Santos, 2009), ou como sugere Denys Cuche: “ o importante era estudar as culturas 

mais arcaicas (...) estas forneciam para a análise as formas elementares da vida social e 

cultural que se tornariam necessariamente mais complexas à medida que a sociedade se 

desenvolvesse (...)” (Cuche 1999: 110). Assim, num texto de 1940, Hugh Tracey conta 

como foi o seu primeiro contacto com as práticas performativas chope: 

“Em Agosto deste ano de 1940 tivemos o prazer duma primeira visita ao 
povo chope (...). Devemos o nosso primeiro encontro com os Bà-chope a um 
convite do Administrador da Manhiça. Quando digo Bà-chope, quero 
significar os músicos chope cuja reputação está, de há muito firmada na África 
meridional e de tal modo que as palavras “chope” e “músico” são sinónimas51. 
O administrador da Manhiça chamara sete músicos de aldeias próximas, a fim 
de que tocassem para nós no largo ensombrado onde fica a Secretaria da 
Administração e que se debruça sobre o vale do profundo e serpenteante Rio 
Incomati. Esta era a minha primeira experiência com as timbila, os xilofones 
vulgarmente chamados marimba, e foi, na realidade, extremamente 

                                                             
49 No sentido de conservação das tradições africanas. 
50 Inserção de estéticas e outros cânones ocidentais. 
51 Comparação muito utilizada por vários estudiosos para ressalvar o talento do povo chope para a 
música, replicando, de algum modo, as expressões que classificavam os chope como o povo do mundo 
com a percentagem mais elevada de músicos e, de bons músicos. 
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interessante. Alguns dias depois, repeti-la-ia na Circunscrição de Zavala, no 
curral de Malhatini Zandamela (Zandamela). De há muitos anos que me 
interesso pela música dos nativos africanos, em particular pela música dos 
pianos de mão (a mbira) dos machonas e doutras tribos da Rodésia e Vale do 
Zambeze, e andava ansioso por comparar as duas espécies de instrumentos” 
(Tracey 1940: 23-24). 

Nesta transcrição, o investigador Tracey revela-nos o primeiro contacto que teve com 

as práticas performativas chope no distrito da Manhiça no sul de Moçambique. O 

encontro tinha sido organizado pelo governo português na pessoa do administrador 

local. Como se pode notar no trecho transcrito, Tracey faz declarações que revelam um 

encanto pelas timbila e a sonoridade por elas produzidas, ao ponto de escrever que os 

chope eram sinónimo de “música”, ressalvando, deste modo, as qualidades dos 

timbileiros enquanto compositores, instrumentistas e donos de uma engenharia sonora 

expressa nas potencialidades sonoras das timbila. 

 Seguramente que terá sido a associação destes atributos que levaram a que Hugh 

Tracey desenvolvesse, durante mais de 30 anos, estudos sobre as práticas performativas 

chope em outros locais indicados no texto pelo próprio Tracey. A Fundação do 

“International Library of African Music”52, sedeado na República da África do Sul é 

resultado desta relação com a “música” africana no geral, e de modo mais particular, 

com as práticas performativas chope. Esta relação terminou com o desaparecimento 

físico de Hugh Tracey na década de 1970. 

Foi uma relação intensa expressa pela quantidade de artigos produzidos, onde o fabrico 

das timbila, a sua lógica notacional, a poesia inscrita nas canções e a danças foram 

processos analisados e descritos minuciosamente, sempre a partir de indicadores 

qualificativos importados do Ocidente. Em muitos casos, dentro destas descrições e 

análises encontramos referências replicadas dos primeiros discursos produzidos pelos 

missionários portugueses do séc. XVI, aliás, tenho sublinhado esta atitude, como forma 

de ressalvar o modo como os discursos deste período foram apropriados por parte dos 

diferentes intervenientes no estudo da “música” de Moçambique. É importante 

sublinhar esta apropriação do discurso colonial, porque é a partir desta constatação que 

se pode relativizar o conceito de música utilizado em Moçambique, quer pelas 

instituições oficiais do Estado, quer pelos músicos moçambicanos, ou ainda pela 

academia e a sociedade moçambicana como um todo. 

                                                             
52 Atualmente um dos arquivos mais importantes sobre a música Africana. 
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Numa outra passagem, retirada de um extrato de uma conferência apresentada no dia 

28 de Julho de 1946 em Lourenço Marques (atual Maputo), Hugh Tracey expressou-se 

do seguinte modo sobre a “música” africana, dando enfoque às práticas performativas 

chope:  

“Há entre os povos da África Meridional um traço comum - o dom da música. 
Entre os mais dotados estão os que do séc. XIII ao séc. XIV, migraram das 
margens do Lago Tanganyka para o sul do continente. Foi por essa ocasião 
que portugueses desembarcaram na costa da África Oriental e chamaram a 
estes cafres os Mocarangas. Desde que eu estudei a música dos Carangas da 
Massapa, o antigo reino do Motapa, hoje território da Rodésia do sul, logo fiz 
projeto de continuar esse meu trabalho, com outra investigação, a da música 
dos chopes, que são verdadeiramente os Mocarangas de Moçambique. 
Seguindo na esteira do Padre André Fernandes, que se referiu à música chope 
nas suas cartas, escritas por meados do séc. XVI, também achei que a este 
povo tinha tocado a maior parcela do talento musical, muito acima da média, e 
por isso lhes chamei, como o Padre, Gentes afortunadas (Extrato da 
apresentação dos artigos do Documentário Trimestral em Lourenço Marques 
(atual Maputo) no dia 28 de Julho de 1946, por Hugh Tracey). 

Este extrato expressa o impacto dos discursos literários feitos pelos missionários 

portugueses do séc.XVI, e como o próprio Hugh Tracey refere, foi a partir deles que 

iniciou a investigação sobre a música africana no geral, e sobre a “música” chope, em 

particular, da qual saiu a publicação “Chope musicians: Their music and poetry” (1948). 

Assim, o extrato do texto de Hugh Tracey configurou num género literário colonial 

que na ótica de Noa 

“ (...) representa a emoção do escritor perante terras e gentes estranhas e 
diferentes. (...). Trata-se, neste caso, de uma exotismo estético que se traduz 
na atitude deslumbrada e contemplativa do narrador, que projecta 
representações paisagísticas ou pelo culto do desconhecido, do surpreendente 
(...). Um dos aspetos que alimenta o exótico é a localização das próprias 
histórias, que se desenvolvem predominantemente no “mato”. É com este 
discurso exótico, “folclorismo literário” ou “turismo intelectual” que se 
introduzem outras paisagens, outros homens, outros valores, éticos e 
estéticos, se multiplicam e se diversificam os pontos de referência, 
relativizando, portanto, o próprio mundo do autor colonial”. (Noa 2002: 56-
57) 

Encontramos em Hugh Tracey, e nos trabalhos de vários outros investigadores 

europeus marcas de exotismo que demarcam os discursos coloniais sobre as práticas 

performativas chope. O exotismo na ótica de (Noa 2002) descreve e evidencia um 

conflito cultural, que pode ser aplicado a Hugh Tracey, enquanto europeu a descrever 

uma cultura que lhe era estranha, como diria Noa, “no confronto com outras 

identidades, subsiste uma europeidade inabalável”. (Noa 2002: 46). 
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A questão acima tratada é importante, e por isso, vale a pena partilhar outros aspetos, 

que também são centrais para o entendimento do modo como o discurso colonial, 

influiu na construção do conceito de “música” de Moçambique, incluindo “música” 

chope. Para (Noa 2002), o tipo de linguagem utilizada pelo sujeito colonial, acaba por 

produzir referências que se instituem como valor dominante do discurso colonial, que 

mais tarde é replicado por Hugh Tracey e outros investigadores europeus.   

Do mesmo modo, o fraco domínio da língua chope por parte do investigador, nalgum 

momento, empobrece o conhecimento produzido sobre a “música” chope, ao criar 

conceitos que induzem a incompreensões de determinados aspetos da cultura chope, 

ou porque as designações das várias partes da performance não foram adequadamente 

registadas, traduzidas, ou ainda, porque foram substituídas por designativos que nada 

têm que ver com a realidade descrita. Hugh Tracey não escondeu as suas limitações 

linguísticas, nem as fragilidades dalguns procedimentos por ele utilizados, como por 

exemplo, o uso de tradutores chope que não dominavam a língua inglesa, ou 

indivíduos europeus que não dominavam a língua chope. 

“É certo que o meu conhecimento da língua chiChope é muito limitado e que 
o único meio de dispensar intérpretes era servir-me do meu conhecimento de 
chicaranga e de um pouco de issizulo (...) os termos musicais foi-me fácil 
apanhá-los por analogia com os da língua caranga, mas a tradução da poesia 
foi mais difícil. Não consegui encontrar nenhum indígena que falasse 
suficiente inglês, nem qualquer europeu tão conhecedor do chope que 
pudesse seguir os matizes poéticos sem que lhe explicassem o assunto” 
(Tracey 1947: 108). 

A seguir, a experiência de campo do investigador, vai revelando aspetos que vale a 

pena notar, na medida em que concorreram, em muitos casos, para a criação de 

algumas incompreensões presentes nas fontes históricas sobre a “música” de 

Moçambique. A este respeito, importa referir, de entre as várias opiniões dos meus 

colaboradores no terreno, a Eduardo Durão em relação à citação de Tracey: 

“tem vantagens o conceito de música produzido por eles, porque permitiu 
guardar alguns dados que podem ser questionados hoje em dia, não que o que 
esteja escrito não esteja certo. Há muitos timbileiros que podem não saber 
explicar o que é a música chope, assim como, outros mestres que estejam em 
melhores condições de explicar o que é a música chope. Há que corrigir o que 
foi escrito. Existem obras sobre os timbileiros que nunca nos chegaram às 
mãos, muitos desses livros não têm a nossa visão da história. Esses livros, a 
serem colocados nas nossas bibliotecas, poderão induzir em erro os 
estudantes da atualidade” (Eduardo Durão, entrevista, 05.07.2014). 

“Tentei indicar certos sons que não existem no nosso alfabeto romano, 
sublinhando as letras cujo som me parecia mais aproximado desses fonemas 
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(...). Portanto, as traduções que fiz são a minha interpretação do original à luz 
das circunstâncias locais, tais como me foram explicados. Não me custará dar 
a mão à palmatória, se houver correções a fazer, mas creio que pouca 
importância teria essas correções. Nas minhas traduções procurei cingir-me ao 
original, mas evitei a todo o custo usar daquela fraseologia pseudo-romântica 
tão querida dos tradutores de canções e histórias africanas” (Tracey 1947: 
108). 

Tracey fala com respeito e honestidade em relação ao universo que estudou. Não deixa, 

no entanto, de produzir um discurso ambivalente que ao mesmo tempo que celebra o 

outro e o encontro com ele também a procura traduzir para a realidade que conhece. 

Para Noa, esta atitude “se traduz sempre no preconceito e na inferiorização muitas 

vezes inconsciente do “Outro” (Noa 2002: 59). É esta atitude ambivalente de 

deslumbramento e respeito mas também de inferiorização que atravessa todos os 

textos de Tracey sobretudo porque a voz do outro – neste caso dos timbileiros chope – 

não é a de um interlocutor mas antes a de um indivíduo distante, um objeto de 

observação, de descrição e de descoberta. 

Hugh Tracey, emite determinados posicionamentos que, a meu ver refletem uma 

atitude deslumbrada pela realidade que observou e que caraterizou a literatura colonial, 

no período que Noa designa por fase exótica. Ao descrever o processo compositivo 

das canções chope pelos timbileiros, estabelece comparações com a lógica musical 

europeia. É nesta circunstância que o investigador vai evidenciando uma espécie de 

exotismo ao sobrepor os códigos e os valores estéticos bem como o vocabulário 

retirado da música europeia para nomear as componentes de um grupo de tocadores 

de timbila e o seu conjunto instrumental. 

No primeiro trecho, o investigador utiliza termos (palavras a negrito) da música erudita 

europeia para nomear os membros tocadores de timbila e o próprio conjunto 

instrumental do seguinte modo: “Em qualquer aldeia “indígena” se encontra uma 

orquestra (...) ou (...) havia dois compositores muito conhecidos entre os seis músicos 

(...) ” (Tracey 1942: 102). No mesmo parágrafo, refere: 

  “ (...) o paradigma geral da música orquestral chope tem muito de comum 
com a nossa música do séc. XVII e pode, de facto, considerar-se um tipo de 
Chanconne ou Passacaglia, ambos com origem na dança: no nosso caso, 
danças de Espanha e da Itália (...) ” (idem). 

Cita o escritor Percy Scholes, e refere o seguinte sobre a música de Chanconne e 

Passacaglia: “ (...) os compositores de teclado do século XVII e princípio do século 
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XVIII usaram muito desta forma (...) e encontrar-se-ão exemplos em Frescobaldi, 

Buxtehude, Couperin, Hendel, Bach e outros (...) ” (idem) 

Como se pode notar nos três textos, o recurso ao léxico da música europeia sobre as 

práticas performativas chope reflete a lógica utilizada pela literatura colonial na fase 

exótica entretanto, já indicada. Do mesmo modo, todos os discursos coloniais sobre a 

“música” de Moçambique até aqui analisados, evidenciam esta lógica, quer dizer, 

fizeram descrições carregadas de emoção e um exotismo estético, perante uma 

realidade cultural diferente da sua, com dogmatismos e etnocentrismos. 

É visível, por exemplo, um posicionamento evolucionista em relação à música chope 

que torna clara a visão de Tracey sobre um aparente estado “simples”, “em estado 

bruto”, “natural”, “virgem” deste tipo de música: 

“O estudo dos modos africanos, está ainda na infância. A tentativa de os 
medir pela nossa escala temperada de meios-tons, está destinada a falhar, 
porque, parece, a maioria dos instrumentos desta família, está afinada por 
algum modo natural, geralmente, uma espécie de escala de tons inteiros, com 
o tom menor (10:9), como intervalo característico (...) ” (idem 1942: 29-30). 

No terceiro trecho e seguintes, Tracey, inspira-se no escritor Percy Scholes para fazer 

comparações dos processos compositivos e de sofisticação entre os timbileiros chope, 

e os compositores europeus referindo por exemplo que “ (...) Lulli e Rameau, 

acabavam frequentemente as suas óperas deste modo” (Tracey 1942:103), isto é, do 

mesmo modo que os timbileiros chope. É o caso do último movimento da “suite” em 

ré menor, de Bach, e a “Fuga” de Passacaglia, em dó menor - considerada uma das 

mais belas músicas para órgão deste autor, as magníficas variações “Goldberg”, as 

“Trinta e duas variações” em dó menor, para piano, de Beethoven e o “Finale” da 

quarta sinfonia de Brahms (Tracey 1942: 102-103). 

Hugh Tracey encerra este exercício com frases de certo modo contraditórias da 

seguinte maneira: “Daqui se conclui que algumas das maiores composições que se 

conhecem se baseiam no tipo de variação Chanconne-Passacaglia”, ou  “Com estes 

precedentes, não é de temer que a “música” chope decaia no futuro ( idem ). 

Tomando em conta os subsídios apresentados por Noa não seria demais associarmos 

os conceitos de literatura de viagens e literatura colonial, aos discursos coloniais sobre a 

“música” de Moçambique, em particular no que diz respeito às práticas performativas 

chope, visto que este tipo de literatura constituiu efetivamente uma modalidade 
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discursiva (Foucault 2008; Fairclough 2001) a partir da qual, as práticas performativas 

chope passaram a ser ressignificadas pelo discurso colonial na lógica sugerida por 

(Bhabha 1998 ; Said 1996), ou, de acordo com as reflexões partilhadas por (Noa 2002), 

relativamente à ideia de que Moçambique é uma invenção literária, produto de um 

discurso exótico, “folclorismo literário” ou “turismo intelectual”, que introduziu outras 

paisagens, outros homens, outros valores, éticos e estéticos, se multiplicaram e se 

diversificaram noutros pontos de referência, relativizando, portanto, o próprio mundo 

do autor colonial (Noa 2002: 57). 

5.4 Discursos Coloniais Institucionais: O Estado Português e a Primeira 

Exposição Colonial do Porto de 1934  

Até ao presente momento, dediquei-me a analisar os discursos colonias feitos pelos 

missionários portugueses do séc. XVI, e de outros indivíduos (europeus) que, sob 

diversas formas, estudaram as práticas performativas chope durante o período colonial. 

Estes discursos foram produzidos num período caracterizado por uma atitude 

deslumbrada e contemplativa do narrador, que projeta representações paisagísticas ou 

humanas dominadas pelo culto do desconhecido, do surpreendente, que dominou as 

literaturas sobre as viagens de exploração. O protagonista desta fase é o viajante, 

aventureiro, etnógrafo, os missionários das várias ordens religiosas, etc. (Noa 2002: 56-

62). No que diz respeito à literatura Noa refere que a seguir a esta fase (que designa por 

exotismo) se seguiu a fase doutrinária, na qual: 

“O protagonista, sempre europeu, apresenta contornos mais realistas, é 
inculto, dinâmico, investido na missão de agir, sobre o mundo do Outro. Nesta 
fase, encontramos um tipo de escrita identificado com a ideologia colonialista 
e propagandeada pelo Estado Novo, com quadros descritivos mais 
identificados com uma perspetiva exótica dos homens, dos costumes e do 
espaço. (Noa 2002: 62). 

Noa refere ainda que a literatura da fase doutrinária é: 

“De ordem histórico-política, que tem a ver com a revitalização da presença 
colonial europeia, decisivamente marcada, em Portugal, pelo advento do 
Estado Novo. Além das diferentes medidas e ações que são levadas a cabo 
pelo regime instituído, há um discurso que se vai impondo e que liga os 
destinos do País, a identidade e a consciência nacional aos territórios 
colonizados. Além do mais, todo o esforço do Estado Novo era no sentido de 
criar uma nova consciência colonial, de definição do carácter inalienável do 
império e de apresentar-se, como requisito político essencial à defesa e 
salvaguarda do império’’ (idem 62-63). 
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Inspirado nas propostas de Fernando Rosas, Francisco Noa apresenta-nos quatro 

fundamentos da ideologia colonial neste período:  

“O primeiro, tem que ver com a missão histórica de colonizar, civilizar e 
evangelizar, segundo, superioridade do homem branco face ao homem 
‘indígena’ ou ao ‘preto’ e que decorria muito do ‘darwinismo social’, terceiro, 
direito histórico à ocupação e manutenção do império face à conspiração 
permanente das grandes potências da época, e quarto, defender as colónias 
como se da própria independência nacional se tratasse. (idem 63). 

 

Ora, o que descrevemos acima, refletiu-se na sua plenitude no âmbito da Exposição 

Colonial do Porto de 1934, um evento claramente de propaganda por parte do Estado 

Novo, onde o discurso sobre a ideologia imperialista foi posto em prática. É no 

contexto deste evento que faço a análise dos discursos sobre a “música” de 

Moçambique, ali representada por um grupo de nove tocadores de timbila, além de 

outros elementos que corporizaram a representação de Moçambique no evento. 

Portanto, os discursos institucionais a que nos referimos, são os que foram propalados 

pelo Estado Novo, e que a partir da Exposição Colonial do Porto procurou veicular 

uma ideologia imperial, onde as práticas performativas chope e outros elementos 

representativos de Moçambique foram transformados em símbolos da portugalidade. 

O evento foi tutelado pelo Ministério das Colónias, com o envolvimento da Agência 

Geral das Colónias e que tinha como diretor técnico Henrique Galvão e João Mimoso 

Moreira como chefe da Divisão de propaganda e publicidade. 

A Exposição Colonial do Porto foi realizada de acordo com (Medeiros 2003: 155) de 

15 de Junho a fins de Setembro de 1934, no espaço do Palácio das Colónias na cidade 

do Porto, que no verão desse mesmo ano recebeu o nome de Palácio de Cristal. 

Considerado como o dia da “Apoteose do Império” (O Comércio do Porto 

15.06.1934: 1), o dia da abertura da Exposição Colonial também foi classificado pela 

imprensa local, como o “dia que marca a existência do Império colonial português pelo 

artigo 132º da nova constituição política da República Portuguesa”, e que indicava o 

seguinte:  

“1ª Declarando que o império colonial português é solidário nas suas partes 
componentes”; 
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2ª Afirmando que a solidariedade do império colonial abrange a obrigação de 
contribuir de forma adequada para que sejam assegurados os fins de cada um 
dos seus membros e a integridade e defessa da nação”; 

3ª Declarando que o estado não alienará qualquer parte dos seus territórios 
coloniais, sem prejuízo de rectificação das suas fronteiras sem apreciação do 
congresso (O Comércio do Porto 16.06.1934: 1). 

Este evento, enquanto posicionamento discursivo do Estado Novo, tinha como 

objetivo legitimar a posição de Portugal no contexto global como potência 

colonizadora, ao enquadrar as colónias numa plataforma mais vasta: a nação 

portuguesa. Esta missão baseava-se numa política de branqueamento, de omissão e de 

apagamento, bem como de subalternização da cultura das populações moçambicanas.   

Um aspeto importante a registar, é que a exposição colonial foi na verdade um “museu 

colonial” na lógica dos Human zoos sugeridos por (Blanchard 2008). Através das suas 

colónias, Portugal pretendia criar uma ilusão geográfica para convencer os portugueses 

e a comunidade internacional sobre a vastidão do seu espaço colonial imperial 

utilizando, deste modo, a cartografia como um dos meios de propaganda para lograr os 

seus objetivos.  

De acordo com o jornal O Comércio do Porto, através deste evento pretendia-se: 

“Documentar, ela e no momento próprio, o enorme esforço colonial dos 
portugueses. Vai ensinar a todos o que valem as nossas colónias, o que nelas 
se tem feito e as suas possibilidades para um futuro de prosperidade, à altura 
da nossa qualidade de terceira potência colonial (...) ” (O Comércio do Porto 
8.06.1934: 1). 

Mais adiante, o mesmo jornal escreve o seguinte: 

“O nosso império colonial é formado por várias colónias dispersas p´lo 
mundo fora, algumas medem várias vezes a superfície do continente, uma 
delas é maior que a Espanha e a França reunidas. E dizem que somos uma 
nação pequena” (O Comércio do Porto 8.06.1934: 1). 
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Figura 4: Mapa da propagada do Império Colonial 

Fonte: http//ressabiator.wordpress.com 

Ao trazer os povos africanos das colónias para a Exposição Colonial, o Estado Novo 

pretendia familiarizar os visitantes com a ideologia imperial defendida pelo Estado 

(Carvalho 2012: 3) ou ainda: 

“ (...) ensinar a todos, o que valem as nossas colónias, o que nelas se tem feito 
e as suas possibilidades para um futuro de prosperidade à altura da nossa 
qualidade de terceira potência colonial. O nosso império colonial é formado 
por várias colónias dispersas pelo mundo fora, alguns medem várias vezes a 
superfície do continente do País e uma delas é maior que Espanha e a França 
reunidas, e dizem que somos uma nação pequena (...) ” (O Comércio do 
Porto 08.06.1934: 1). 

Desse modo, a representação do continente africano durante o século XIX coincidiu, 

de algum modo, com o início da colonização ativa do continente, e pela proliferação da 

imagem fotográfica. O colonialismo, utilizando a dominação física violenta e simbólica, 

onde o texto e a imagem desempenharam um papel importante, vai contribuir para o 

estabelecimento de uma identidade imperial dentro das suas sociedades, ou seja, dentro 

do imaginário do cidadão europeu metropolitano (Landau 2002: 221 cit in Carvalho 

2013). 

Estas imagens circularam na imprensa ou em cartões postais desde 1888 nas principais 

metrópoles europeias, procurando veicular o seu novo estatuto de membros de um 

“império”, ou seja, as colónias, assim como atrair potenciais profissionais para o 

projeto colonial. Foi neste contexto que as imagens fotográficas criaram e 

reproduziram estereótipos de diferenciação social, reforçados pela ideologia colonial 

em vigor (Carvalho 2013: 2). No caso português, foram produzidos postais, mas 

também selos e outro tipo de caricaturas onde é explorada a imagem do indivíduo 

africano, tal como atestam as imagens que se seguem: 

 



118 
 

Figura 5: Selos produzidos no âmbito da Exposição Colonial do Porto, 1934. 

Fonte: https://www.google.pt/exposição 

 

Tal como refere (Blanchard 2008: 1), “To see is to know”, a vantagem dos “human 

zoos” na lógica dos seus organizadores (aplicada à Exposição Colonial do Porto), é que 

eles permitem aos visitantes experienciar, em tempo real, o meio ambiente natural 

fictício africano. Para Carvalho, elas permitiram captar rapidamente o interesse dos 

visitantes, uma vez que a imagem expressa na iconografia produzida no contexto da 

exposição colonial, facilitava aos mais iletrados da sociedade metropolitana colonial, 

perceber a mensagem da imagem fotográfica no quadro das lógicas de pensamento e 

representação do “outro”. (Carvalho 2013: 3). Esta lógica de Blanchard foi explorada 

pelos organizadores da exposição, segundo demonstram os pronunciamentos do 

ministro das colónias, Armindo Monteiro, ao jornal O Comércio do Porto: 

“O Palácio das colónias, que é um milagre de realização e organização, 
teve o sublime condão de transportar o nosso sublime império colonial 
para Portugal, para esta cidade; os portugueses não tinham possibilidades, 
não podiam ir as colónias, não podiam ver a continuação gloriosa além-
mar da sua pátria (...). Farão em minutos, em horas a grande viagem às 
nossas colónias, tornando realidade um sonho magnifico que vem do 
berço, do passado” (O Comércio do Porto 17.07.1934: 1). 

Para o antropólogo António Medeiros, além de expor as colónias, a exposição colonial 

fixou novos modos de representação das províncias metropolitanas e as suas classes 

populares (Medeiros 2003: 156), mas também, uma forma de demonstrar a diversidade 

racial do império (Carvalho 2012: 5). Luís Cunha sugere que a exposição Colonial do 

Porto (1934) e a Exposição do Mundo Português (1940), incorporavam dois objetivos 

fundamentais: o discurso de exaltação do Império e a sua lição pedagógica necessária 

ao povo português. A exposição da vastidão geográfica da nação permitiria negar a 

“pequenez europeia” de Portugal e evidenciar o “valor da alma missionária e 

civilizadora portuguesa” (Cunha 2001: 95). 

Na abertura oficial da exposição estiveram presentes figuras importantes do Estado 

português nomeadamente, o Presidente da República Portuguesa, o General Óscar 

Carmona, o ministro das colónias, Armindo Monteiro, todos os membros do governo 

e do corpo diplomático presente em Portugal. Em termos de entidades coletivas e 

públicas, estiveram presentes os membros da Associação Comercial do Porto, bem 

como o corpo técnico da exposição colonial (O Comércio do Porto 16.06.1934: 5-8).  

https://www.google.pt/exposição
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Figura 6: Inauguração da Exposição Colonial pelo Presidente Óscar Carmona 

Fonte: Boletim Geral das Colónias 1943, vol. X, nº109 

 

A escolha do local para realizar o evento deveu-se aos seus “aspetos de regionalismo 

muito forte e impressionante” (Boletim Geral das Colónias 1934: 177), ou seja, o 

Palácio das Colónias oferecia as condições necessárias que, na ótica dos organizadores, 

permitiam simular as aldeias africanas e o seu o ambiente rural pretendido pela 

organização. Para a antropóloga Clara Carvalho, a montagem no recinto da exposição 

de casas “típicas” das colónias, pequenas aldeias “indígenas” e as características 

palhotas divididas em bairros e os 324 ocupantes recrutados em Macau, Goa, Timor, 

Moçambique, Angola e Guiné enquadrava-se perfeitamente no cenário que o Palácio 

das Colónias oferecia. (Carvalho 2012: 5).  
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Figura 7: Na imagem podem ver-se as pessoas recém-chegadas dos territórios coloniais portugueses ao recinto da 
exposição 
Fonte: https://www.google.pt/exposição 
 

 

A representação de Moçambique no evento do Porto foi amplamente divulgada na 

imprensa da época e nos meios de propaganda do Estado português: 

“No dia 28 do corrente devem chegar a Lisboa a companhia de “landins” de 
Moçambique, são cinco famílias e uma orquestra de “marimbas”. (Boletim 
Geral das Colonias 1934: 263). 

“A companhia indígena de Moçambique vem para a Exposição Colonial do 
Porto, segundo um telegrama do Governador de Moçambique. Embarcou 
hoje em Lourenço Marques com destino a Lisboa, a bordo do Paquete João 
Belo. Esta companhia recebeu, muito antes de partir, uma intensa instrução, 
tanto militar como de ginástica e de jogos desportivos. A banda de música de 
Angola também vem no mesmo paquete trazendo variado repertório 
musical.” (O Comércio do Porto 22.04.1934: 10). 

Ainda sobre Moçambique:  

“Tendo chegado anteontem de manhã algumas famílias de nativos da nossa 
vasta possessão da África Oriental, uma relíquia do nosso grande império do 
Oriente. No domingo de manhã chegaram ao Porto, seguindo logo para o 
recinto que lhes foi destinado na Exposição Colonial, 15 homens, 10 mulheres 
e 13 crianças de Moçambique (...) ” (idem 1934: 10). 

 

No recinto da exposição, foi montado o Pavilhão da Companhia de Moçambique, que 

exibia no seu interior relevos representativos dos elementos que constituíam as marcas 

https://www.google.pt/exposição
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da presença portuguesa no território como seja, o património edificado53, itinerário dos 

locais onde se deram os combates durante as chamadas “campanhas de pacificação em 

África”, nomes dos oficiais militares portugueses que tomaram parte nas diversas ações 

militares e cartas que representavam a ocupação do território (Boletim geral das 

colónias 1934: 100-101). 

No pavilhão de Moçambique, guarnecido por soldados “indígenas”, estavam também 

expostos documentos sobre a mobilidade do sistema de comunicações do porto da 

Beira (Moçambique), uma secção histórica sobre a obra colonizadora de Portugal. No 

interior, havia ainda uma exposição sobre a exploração agrícola, estradas, caminhos-de-

ferro, hospitais, incluindo maquetes, painéis, dioramas54, quadros, mapas gráficos e 

fotografias (O Comércio do Porto 04.05.1934: 7). 

 
Figura 8: Interior do Pavilhão da Companhia de Moçambique com uma coleção etnográfica 

Fonte: In. Boletim geral das colónias 1934: 115, vol. X, nº109 

 

Uma secção antropológica tinha exposto a arte “indígena”, estatuetas e instrumentos 

musicais, assim como uma secção etnográfica que retratava o modo de vida das 

populações moçambicanas. A representação incluía também “(...) um artífice, um 

                                                             
53 Fortaleza de São Sebastião e Fortaleza de Sofala 
54 Diorama é uma representação artística de um cenário pintado simulando um contorno real de uma paisagem ou 

de algum tipo de edifício de forma mais realista possível. 
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ourive, um tecelão e um torneiro e respectivo ajudante, uma orquestra de nove 

“indígenas” que efetuou nas suas “marimba55” o hino nacional Português, interpretado 

em tom guerreiro. No final, todos os indígenas ergueram em saudação “gentílica” os 

seus escudos e as suas lanças, lançando no espaço o tradicional grito de “Bayete” 

(Boletim geral das colónias 1934: 100-101). 

A “música” de Moçambique esteve representada pela 5ª Companhia militar “indígena” 

de Moçambique e um grupo de nove tocadores de timbila. Este modo de representar 

Moçambique e a sua “música”, só justificou a supremacia da cultura Ocidental sobre a 

cultura dos moçambicanos, obrigando-as a celebrar a nação portuguesa, através de um 

exercício de transfiguração de sentidos e significados que foram recontextualizados e 

ressignificados em Portugal, no contexto da Exposição Colonial. Além disso, 

demonstram os diferentes exemplos aqui apresentados, que o discurso colonial foi, 

como indicou (Bhabha 1998), um aparato ideológico de invenção do “Outro”, que teve 

o apoio de uma série de mecanismos, de entre eles, políticas orientadas para o desprezo 

das culturas e outros saberes não oficiais no horizonte epistemológico Ocidental. O 

que interessa analisar agora é, de que modo, o discurso expositivo objetificou as 

práticas performativas chope, como forma de alimentar um discurso colonial, onde a 

“música” é o nosso maior objeto de estudo. Para um melhor entendimento do modo 

como o discurso expositivo recontextualiza e ressignifica as práticas performativas 

chope, passo a discutir algumas ideias associadas ao conceito de objetificação, o nosso 

próximo ponto de estudo. 

                                                             
55 Timbila 
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Figura 9: Aldeia fictícia de Moçambique no recinto da Exposição Colonial do Porto 

Fonte: Boletim geral das colónias 1934: 423, vol. X, Nº109 

 

5.5 Os discursos de objetificação das práticas performativas 

Moçambicanas na exposição colonial do Porto, (1934) 

 
O conceito de objetificação cultural é-nos proposto por Richard Handler, e 

pretendemos, a partir dele, compreender o modo como as práticas performativas 

chope associadas à timbila, foram objetificadas pelo discurso do Estado português 

durante a Exposição Colonial do Porto. É um instrumento teórico que nos permite 

compreender as ações do Estado Novo neste evento. 

Nas suas reflexões sobre este conceito, Handler refere: 

“The construction of an objectified culture evolves a new contextualization of 
the selected elements -which, because they are selected of an array of elements 
in one context and placed in opposition to a different set of elements in a 
different context- become something other than what they were” (Handler 
1984: 62). 
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Portanto, no âmbito do evento do Porto, as práticas performativas chope foram 

selecionadas de um conjunto de várias outras práticas, a partir de critérios que apenas 

diziam respeito ao indivíduo que as selecionou (europeu), descontextualizando-as do 

seu espaço gerador e performativo, e recontextualizadas em Portugal no âmbito da 

Exposição Colonial do Porto. Uma vez na exposição, às práticas performativas chope 

foram atribuidos novos sentidos e significados como signos de identidade nacional.  

Nesta base, a questão dos signos identitários e ideológicos incorporados na proposta 

de Richard Handler, encontraram enquadramento nos sentidos e significados 

conferidos às práticas performativas chope associadas à timbila, no âmbito do discurso 

expositivo, pois a sua aplicação naquele contexto respondia às necessidades da 

ideologia vigente, isto é, a ideologia imperial. Como bem diz Handler, “(...) a 

construction grounded in the ideology of the present (…)” (Handler 1984: 62).   

Para António Medeiros, a exposição colonial, além de ter fixado novas formas de 

representação etnográfica das colónias através das suas populações (Medeiros 2013), 

procurou ainda esboçar uma pretensa identidade nacional portuguesa por via da 

representação do território utilizando cartografia ou mapas: “to see by oneself is the 

Foundation of the real and therefore it is the truth” (Cairo 2006: 368). Portanto, os 

mapas configuraram um instrumento de articulação de um discurso propagandístico do 

Estado Novo para mostrar aos portugueses e ao mundo, a ideia de um Portugal 

detentor de um império muito extenso, daí o slogan “Portugal não é um País 

Pequeno”.  
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Figura 10: A 5ª Companhia militar “Indígena” da Companhia de Moçambique 
Fonte: In. Boletim Geral das Colónias 1934: 489, vol. X, nº109 
 

 
Figura 11: Orquestra Chope na Exposição Colonial do Porto, 1934. 
Fonte: In. Boletim Geral das Colónias 1934: 431, vol. X, nº109 

 
Esta lógica de pensar enquadra-se no discurso expositivo que exacerbou a abissalidade 

através dos binómios Colonizador vs. Colonizado. Daqui resultam as ideias que 
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sugerem a necessidade de civilizar o colonizado e desse modo enquadrá-lo no sistema 

ocidental, inclusa a sua “música”. A invenção destas classificações resultou ainda no 

uso dos termos “nativo”, “negro”, “indígena”, “preto”, ou denominações como 

“festivais gentílicos”, em referência às práticas performativas africanas, marcas que 

acentuaram o processo de “outremização” do sujeito colonizado.  

Paradiso e Bonicci (2013: 17) referem ainda que a objetificação cultural insere-se num 

universo reflexivo e conceptual do processo de construção da superioridade de uma 

nação em relação a outra, através da invenção do “outro”, o inferior. Estes autores 

inspiraram-se em Gayatri Spivak (1985) para inscrever a transformação do sujeito 

colonial nesse “outro”, a partir dos pressupostos de superioridade do sujeito 

metropolitano.  

Assim, com base nas ideias de (Ashcroft 1994: 172), Paradiso e Bonicci, sustentam que 

a criação do “outro” nada mais é do que a criação de pequenos objetos do 

imperialismo no contexto da alteridade e hierarquização das diferenças, e a partir daí 

construir a inferioridade do “outro”. Neste sentido, a objetificação cultural dos povos 

colonizados ocorre em simultâneo com a anulação da sua voz, tornando-os num objeto 

(Paradiso e Bonicci 2013: 17). 

Este processo implicou a também ausência de um nome deste “outro”, ou seja, a sua 

identidade é imediatamente apagada através das designações que recebe do colonizador 

(idem 2013: 19), é o caso da palavra “música” aplicada às práticas performativas chope, 

como já referi. No trecho seguinte, os autores recorrem novamente a Aschcroft para 

uma outra reflexão que nos permite perceber a questão colocada anteriormente ao 

referir que: 

“Gaze56 implies a viewer with an elevated vantage point, it suggests the Power 
to process and understand that which is seen, and It objectifies and 
interpellates the colonized subject in a way that fixes its identity in relation to 
the surveyor. The importance of the gaze has been emphasized by Lacan (…) 
this gaze corresponds to the “gaze” of the grand-autre within the identifying 
system of power relations” (idem 226). 

                                                             
56Gaze significa, olhar, contemplar.  
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O autor coloca também este conceito nos seguintes termos:  

“Objectifications are the imaginative products of the worldview in which 
embodiment is necessary (...) Objectification refers to the tendency of the 
Western cultural logic to imagine nonmaterial phenomena as if they were 
embodied, or existent as physical object” (idem 55). 

Alpers (1991: 27) remete-nos de algum modo para esta lógica de pensar a objetificação 

referindo que se trata de uma “ (...) Tendency to isolate something from its world to offer it 

up for attentive looking and thus to transform it into art like our own”. As citações 

anteriores permitem aprofundar a compreensão do conceito de objetificação no 

quadro discurso expositivo como um processo de isolamento de um dado objeto do 

seu meio original, ou seja, é um processo que expressa resignificação cultural e 

simbólica a que foram submetidas as práticas performativas chope associadas à timbila 

no contexto da Exposição Colonial do Porto. 

Portanto, a partir do conceito proposto por Richard Handler, é possível compreender 

o modo como as políticas do Estado Novo atuaram sobre as práticas performativas 

chope associadas à timbila, para veicular os seus propósitos ideológicos, gozando do 

estatuto de potência colonizadora. Medeiros (2003) cita duas afirmações do discurso 

político da Exposição Colonial feitas por Henrique Galvão ao jornal Portugal Colonial 

nº38-39:28 e nº32: 21 em que expressa o seguinte posicionamento:  

“Através de toda a exposição procurar-se-á, sobretudo, dar uma lição ao povo: 
com simplicidade, com poder emotivo e pitoresco, com os elementos por 
vezes ingénuos que o impressionam e ensinam (...)”. (Portugal Colonial nº38-
39: 28). 

Noutra citação de Medeiros (2003) de Henrique Galvão ao mesmo Jornal Portugal 

Colonial, pode ler-se o seguinte:  

“Todas as colónias enviarão famílias indígenas que serão instaladas em 
ambientes tão aproximados quanto possível do próprio, e a exposição virá a 
constituir para todos os portugueses aquela lição de colonialismo que tão 
necessária é (...) ”. (Portugal Colonial nº32: 21) 

Neste sentido, conteúdos apelativos, argumentativos e ou justificativos sobre a 

realização do evento foram amplamente publicados nos jornais com conteúdos como 

os que seguem, relativos à importância do evento:  

“A maior parte não percebe que o ultramar africano constitui, ontem como 
hoje, o melhor penhor da independência nacional, que é pela nossa projeção 
nas províncias ultramarinas que podemos continuar a cumprir a nossa missão 
civilizadora. Essa ignorância e desinteresse levaram-nos a um perigo iminente. 
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Esteve planeada a expropriação, por utilidade pública das nossas colónias, que 
outra coisa não significa as palavras do Bismark ao embaixador alemão, com 
destino a Lord Granville. Mas o continente continua a desinteressar-se, a não 
entender a importância do problema, tornou-se necessário criar uma 
consciência e uma mentalidade coloniais (...) (O Comércio do Porto 
08.06.1934: 1). 

Como demonstra Handler:  

“(...) Objectification is selective: to construct an account or image of a culture 
necessarily evolves the selection of some elements at the expenses of others 
(...) (Handler 1984: 62). 

Ou seja, foi necessário cumprir requisitos previamente identificados pelo sujeito 

colonizador, que se caracterizaram pela seleção, treinamento de indivíduos ao 

respectivo repertório musical a ser apresentado antes da sua partida para Portugal, tal 

como refere o Jornal O Comércio do Porto, com o seguinte título no jornal “Notícias 

de Moçambique: 

“Prossegue a instrução da companhia indígena, que comparecerá na exposição 
colonial a realizar no Porto. A instrução não só compreende exercícios 
puramente militares, como ginásticos e atléticos” (O Comércio do Porto, 
18.04.1934: 2) 

Assim, as práticas performativas chope, no contexto das afirmações anteriores, 

deixaram de cumprir a sua tarefa principal, ou seja, a celebração da vida, da tradição 

cultural chope, a crítica social e acima de tudo, a celebração de uma tradição 

performativa secular, para servir outros propósitos no quadro da ideologia política 

vigente, ou seja, para elevar a imagem do império colonial, e persuadir os portugueses 

da metrópole a embarcarem no projeto colonial do estado português. Neste sentido, 

Handler escreve:  

“The newly reconstructed and contextualized objects will hold new meanings 
for those who consider them. Ethnographic specimens in a museum case 
mean something different to the nationalist politician (...) (Handler 1984: 62). 

Por outro lado, a objetificação das práticas performativas em si, expressou-se na 

negação a uma identidade (Paradiso e Bonicci 2013) e recusa à diferença, expressa no 

uso das designações do tipo (“negro”, “nativo”, “indígena”, o “preto”, raça, “batuques 

guerreiros” ou “festivais gentílicos”, sarau “landim”), expressões presentes em várias 

descrições referentes às práticas performativas africanas, de modo geral, e algumas 

delas carregadas de sentidos coloniais. 
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Figura 12: Carro alegórico com Orquestra de timbila no topo 

Fonte: The Delagoa Bay world. In. Wordpress.com 

As práticas performativas moçambicanas são objetificadas também ao fazerem parte da 

narrativa imperial que, através da construção dum cenário exótico e com autenticidade, 

(expressos nas aldeias indígenas construídas no recinto da Exposição colonial, assim 

como os seus instrumentos exóticos e a música), foram exibidas perante o seu 

colonizador, apresentando práticas musicais com repertórios ocidentais (Pestana 2012: 

9).  

Além disso, o discurso expositivo objetifica o prático performativo moçambicano 

segundo a lógica sugerida por Rosa Cabecinhas: 

“ (...) os indígenas são desprovidos da palavra, mas constituem o essencial da 
ilustração da revista, onde se evidencia a “sensualidade de corpora seminus” 
ou o “exotismo das roupas e adornos”. Assim, “é pela imagem que o discurso 
do colonizado se constrói num processo onde o olhar de quem domina 
estabelece as regras decisivas do processo de comunicação. (...) possuindo 
uma imagem o indígena não parece possuir uma alma e essa ausência remete-
o inevitavelmente ao silêncio” (Cabecinhas 2003: 12). 
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Portanto, o discurso expositivo recusa copresença do outro lado da linha (Santos 

2009), na medida em que todo o repertório musical apresentado nas performances 

públicas dos grupos moçambicanos tocadores de timbila, foram arranjadas por 

maestros portugueses, consequentemente, a afinação respeitava a teoria musical 

europeia. Os festivais “gentílicos”, realizados em auditórios da cidade do Porto como o 

S. João Cine, conferiram um ar “civilizado” ao aspeto exótico dos timbileiros chope em 

palco, inserindo na sua performance estética e outros cânones musicais ocidentais. Por 

um lado, o discurso expositivo renomeou e recortou um conjunto de práticas 

performativas indissociáveis, e excluiu no processo de seleção dos repertórios, 

performances supostamente desenquadradas do cânone moral e estético musical 

ocidental. As grandes exposições e, no caso presente, a Primeira Exposição Colonial do 

Porto, constituíram casos evidentes de objetificação cultural, na qual os indígenas 

foram desprovidos da palavra (Cabecinhas 2003: 12). 
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5.6 De colónia à nação: trânsitos políticos e estéticos para a música em 

Moçambique 

Para analisarmos o conceito de música, implica pegarmos 
os primeiros passos dados. Nesse sentido, podemos 
indicar que o conceito de música, começa a mudar em 
Nachingweya (Tanzania), uma vez que nas províncias 
dominadas pelo sistema colonial, não era possível ter uma 
visão da música tradicional, e no momento em que se deu 
o primeiro tiro pela independência de Moçambique, 
radicalizou-se a direção da música e as bandas de “música 
ligeira” deixaram de existir em proveito da música 
tradicional. (Aurélio Le Bon, Entrevista, 18.10.2013, 
Maputo). 

A década de 1960 é conhecida como sendo o período das independências africanas, e 

Moçambique não fugiu à regra, embora a sua independência tenha sido conseguida só 

em 1975. De acordo com Eduardo Mondlane 57 , a Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO), resulta de três movimentos existentes em Dar-es-Salaam, 

UDENAMO 58 , MANU 59 , e UNAMI 60  que se fundiram para formar a Frente de 

Libertação de Moçambique, em Junho de 1962 e iniciar os preparativos para a 

realização de uma conferência em Setembro do mesmo ano, que iria definir os 

objetivos da frente e traçar um programa de ação (Mondlane 1995: 99), que culminou 

com a proclamação da independência de Moçambique em 1975.  

Entretanto, um ano antes da proclamação da independência nacional, ocorreu o golpe 

de estado em Portugal no dia 25 de Abril de 1974, e em Setembro do mesmo ano, 

foram assinados os acordos de Lusaka que transferiram os poderes do regime colonial 

português para o novo governo liderado pela FRELIMO. No dia 25 de Junho de 1975, 

o então Presidente de Moçambique, Samora Machel, proclamou a independência de 

Moçambique. A partir de 1975 até sensivelmente 1986 a FRELIMO institucionalizou a 

cultura e, por consequência a “música” (Lichuge 2005: 20).  

 

 

                                                             
57  Eduardo Mondlane, fez estudos universitários na Universidade de Witswatersrand (1949-1950), 
Universidade de Lisboa (1950-1951), e doutorou-se em sociologia na Universidade de Northwestern 
(1956), (grau BA em 1953 pela Oberlin University), e funcionário das Nações Unidas na Divisão de 
territórios sob mandato das Nações Unidas (1957). (Mondlane 1995).  
58 União Democrática Nacional de Moçambique. 
59 Mozambique African National Union. 
60 União Africana de Moçambique Independente. 
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5.6.1 Antecipar a independência: a música nos discursos de libertação em 

Moçambique 

Eduardo Mondlane, o primeiro presidente da FRELIMO, no seu livro “Lutar por 

Moçambique” (1995), refere que quando o movimento foi criado havia dois programas 

de máxima prioridade no quadro ainda da luta armada de libertação nacional: o militar 

e o educacional. No quadro do nosso estudo, interessa tomar em conta o programa 

educacional:  

“O sistema de educação português tem sido irremediavelmente inadequado, não 
apenas por ter envolvido poucos africanos, mas também porque o ensino que esses 
poucos receberam não serve as necessidades de Moçambique. Tivemos que começar 
do zero, criando não só estruturas mas elaborando também as matérias (...). Toda a 
educação colonial destinava-se essencialmente a produzir uma pequena elite 
europeizada que iria servir os interesses do governo colonial ou nele participar, 
preservando os seus valores. Tentou-se a todo o custo afastar as pessoas das suas 
origens, em parte porque a maioria dos europeus desprezava a cultura africana e em 
parte, esta elite seria uma ameaça menor para o governo europeu. Os regimes coloniais 
ignoram totalmente a existência de métodos educacionais locais e actuam como se não 
houvesse qualquer tipo de educação antes da introdução das escolas europeias” 
(Mondlane 1995: 137). 

Esta lógica de pensamento, também se refletiu no domínio da cultura, onde a música 

se inclui. Mondlane posiciona-se do seguinte modo: 

“Na cultura, talvez os elementos tradicionais são mais fortes, dado que neste campo, 
eles não impedem o desenvolvimento da nação. O governo português tentou reprimir, 
não apenas a vida política do africano, mas também todos os outros aspectos 
tradicionais, a arte, a língua, e os costumes. Isto não quer dizer que a vida tradicional 
tenha desaparecido. Ela sobreviveu como uma espécie de cultura “subterrânea”, 
subjugada, criticada e abertamente desprezada pelas autoridades. Mas até dentro desta 
estrutura tradicional, surgiram novos elementos. Por exemplo, nas bases, os jovens não 
praticam apenas as canções e danças da sua própria tribo, mas aprendem também as 
danças das outras tribos, enquanto que no sector produtivo, estão sendo introduzidas 
novas ideias, quer de outras áreas de Moçambique, quer do exterior. Aliás a própria 
luta tem dado origem a novos temas nas canções e nas artes. Por exemplo, o 
guerrilheiro africano aparece entre muitas figuras representado pelos escultores 
Macondes”.(Mondlane 1995: 141-142). 

A questão do “renascimento cultural” era um factor fundamental para os objetivos 

mais gerais do movimento de libertação, designadamente garantir a unidade das várias 

entidades étnico-linguísticas o que de certo modo explica a necessidade de “matar a 

tribo para construir a nação”, um princípio evocado por Samora Machel. O sucesso do 

projeto político da FRELIMO dependia em grande parte da cultura e educação, por 

isso estes sectores mereceram atenção redobrada logo nos primeiros anos da 
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independência pois a Frelimo acreditava que era nestes dois domínios que residia o 

epicentro das suas ações, com vista à formação do homem novo, livre do 

obscurantismo, da superstição, e capaz de assimilar de forma crítica os conhecimentos 

políticos, científicos, técnicos e culturais que lhe deviam ser transmitidos (Programa da 

Frelimo (s/d): 21-22).  

Como foi referido atrás, estas medidas, foram tomadas com base no anterior contexto 

colonial, em que os moçambicanos não tinham acesso a serviços de educação dignos, 

em virtude da segregação racial do período colonial. De modo que, foi um recomeçar 

em todos os aspetos. Os depoimentos de alguns atores envolvidos neste processo na 

época, devem ser tomados em conta:  

“Devo dizer que antes da independência, Moçambique, entanto que província, tinha 
algumas instituições, que correspondia, mais ou menos, às instituições existentes em 
Portugal, como por exemplo, educação, trabalho, etc, mas por exemplo, não tinha 
nada que se referia à cultura, portanto, quando chega a independência, logo à partida, 
não se herdou nada que viesse da cultura, o que é que havia no tempo colonial em 
matéria de cultura? Existia o Centro de Informação e Turismo, que tinha um pouco a 
ver com a realização de espectáculos, tinha ligação com a Rádio Clube de 
Moçambique, mais por uma questão de verificar a questão dos direitos do autor e 
acabou. Mas uma instituição que se encarregasse de politicas, de coordenação ou de 
incentivo em termos de cultura, nada! (David Abílio, entrevista, 18.09.2013, Maputo). 

Portanto, a ideia de moçambicanizar a cultura fez parte das acções ideológicas do 

regime e isso refletiu-se numa acção estratégica que consistiu na institucionalização da 

cultura, através da criação de grupos culturais de canto e dança e outras artes em todos 

os sectores da sociedade moçambicana. A criação de um conselho consultivo 

responsável por conceber programas de desenvolvimento e organização de 

manifestações culturais, estava dentro desse propósito, incluindo formar quadros em 

gestão cultural, através de instituições do Estado como o Centro de Estudos Culturais, 

e o Instituto Nacional de Cultura. (Tempo 18.09.1977: 44).  

Pode-se compreender a partir das declarações de David Abílio, o contexto em que a 

implementação das politicas culturais foi concretizada quando refere que:  

“Praticamente tudo foi começado do zero, e é exatamente por isso que, mesmo após a 
proclamação da independência, foram sendo criados os ministérios da educação e 
cultura, da saúde e outros, mas instituição específica que cuidasse da cultura, não 
começou a funcionar logo em 1975 em Junho. A nossa independência foi no meio do 
ano, portanto, só começou a funcionar em Janeiro de 1976 quando na verdade se cria 
uma Direção Nacional da Cultura e se cria também uma coisa que na altura se 
chamava Instituto Nacional da Cultura, sem exatamente aquelas atribuições que se 
pode imaginar que seja um instituto. Normalmente pensa-se instituto como algo ligado 
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a investigação, a formação, etc, mas esse instituto tinha outro carácter, era mesmo de 
carácter de promoção e divulgação cultural”. (David Abílio, entrevista, 18.09.2013, 
Maputo). 

Assim, a realização do maior festival nacional de dança e o festival de música e 

instrumentos tradicionais moçambicanos61 de todo o país, configurou uma das ações 

mais importantes inseridas no âmbito da política cultural. O festival foi realizado no 

âmbito da Ofensiva Cultural das Massas Trabalhadoras de 1977, com vista a dinamizar 

e massificar as atividades culturais junto das populações moçambicanas, assim como 

criar instituições mais pequenas, como as Casas de Cultura, e o lançamento de 

campanhas de massificação cultural nas datas comemorativas nacionais. A campanha 

visava, também, estimular a criação poética, teatral, a criação de canções, contos, jogos, 

intercâmbio cultural entre escolas e fábricas, e finalmente o lançamento de livros de 

poemas com base em materiais recolhidos junto da tradição oral, isto é, através de 

histórias contadas pelas populações (Tempo 18.09.1977: 44).  

Portanto, as ações descritas simbolizaram, na ótica de alguns historiadores 

moçambicanos, a recuperação da personalidade cultural que o sistema colonial tinha 

“espezinhado” (H. Moçambique 1993: 24), ou seja, restituir a personalidade cultural às 

populações moçambicanas (Siliya 1996: 92-101).  

Assim, para estes dois sectores, a Frelimo traçou dois objetivos centrais:  

“(i) colocar a instrução, a educação e a cultura ao serviço das largas massas, 
combatendo enérgica e sistematicamente a pesada herança que nos foi legada 
pelo colonialismo;  

(ii) através do ensino da nossa experiencia revolucionária e da ideologia 
científica do proletariado e da ideologia materialista e colectiva, dar a todos os 
moçambicanos a visão científica do mundo (Programa da Frelimo (s/d): 22). 

Mais focalizado para o sector da cultura, o projeto político do partido priorizava: a 

promoção de ações de valorização de todas as práticas performativas do povo 

moçambicano, dando-lhes conteúdo revolucionário a nível nacional e internacional 

para a projeção da personalidade cultural moçambicana. As ações concretas resumiam-

se em orientar e estimular a atividade artística no seio das massas populares por via da 

literatura, das artes plásticas, música e teatro, dança, formação de grupos corais e 

instrumentais. Nesta atividade estavam ainda inclusos os concursos literários, 

                                                             
61O festival foi realizado em 1980, e teve uma participação de cerca de 500 mil pessoas, entre dançarinos, 
instrumentistas, publico assistente etc. 
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exposições de artes plásticas, seminários, palestras, aproveitamento e divulgação dos 

instrumentos musicais tradicionais, produção de brochuras sobre as expressões 

culturais de todo o país. Aqui, destaca-se a importância dada à recolha da tradição oral 

e o estudo das tradições culturais da dita “sociedade velha” (Programa da Frelimo, 

(s/d): 24). 

João Soeiro de Carvalho (2002), destaca o carácter popular do novo governo ao 

favorecer a criação de espaços para a massificação do discurso sobre “música”, com 

base no conceito de cultura, aliás, a Ofensiva Cultural foi a estratégia de implementação 

dessa política, que se opunha à cultura colonial da sociedade capitalista e burguesa, 

termos que aparecem em várias ocasiões nos discursos do estado moçambicano 

(Carvalho 2002: 256).  

Depois de 1975, no âmbito da atribuição de novas configurações às práticas 

performativas moçambicanas para se enquadrarem no figurino almejado pelo Estado, 

esses aspetos foram banidos ou transformados, pois estavam na ótica das entidades 

oficiais, associados à burguesia colonial. Por isso era necessário transformá-los (idem 

2002: 256) para preencher o vazio cultural causado pelo sistema colonial:  

“É umas realidades que vivemos no nosso país um vazio cultural, um tempo 
suspenso entre uma burguesia nacional intimidada pelo poder da aliança 
operário-camponesa - o Partido Frelimo - e um proletariado (em formação) 
sem canais de expressão cultural (Tempo, 17.04.1977: 24).  

Mas por outro lado, esta ação visava questionar a história colonial, através da 

participação do povo na construção da sua historicidade na lógica de Mazula (1995), 

questionando desse modo a história colonial: 

“ (...) não está escrita a história dos milhares de homens e mulheres que vai 
desde a azagaia à kalashnikov. Temos a história do colonialismo contada pelos 
próprios colonialistas, mas não temos uma história do colonialismo, contada 
pelos colonizados” (Tempo, 17.04.1977: 24-28). 

Deste modo, entregava-se ao povo a responsabilidade de contar e escrever a sua 

própria história. Segundo afirmou David Abílio. 

DA: “(...) houve uma grande explosão cultural, ao ponto de todas as 
manifestações nossas, serem acompanhadas por cânticos, as pessoas que 
varriam as estradas, estavam a cantar, o presidente estava a orientar um 
comício, estava a cantar, até no meio do discurso interrompia e emitia o canto, 
quer dizer, era o elemento forte de comunicação com as massas” (David 
Abílio, entrevista, Maputo, 16.09.2013). 
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Acerca destas manifestações, a Abílio refere ainda que: 

DA: “ (...) mostravam a apetência para o florescimento e expansão da cultura, 
atendendo que ao longo de mais de quinhentos anos a propaganda foi de que 
os moçambicanos não tinham cultura, quando muito tinham usos e costumes 
(...) era preciso mudar este cenário e mostrar na prática que Moçambique era 
um grande mosaico cultural (...) ” (David Abílio, entrevista, Maputo, 
16.09.2013). 

Citando uma expressão do primeiro presidente de Moçambique Samora Machel, David 

Abílio, conclui afirmando que “a cultura é sol que nunca desce. (...)”(idem). 

5.6.2 Novos sentidos, significados e conteúdos das práticas performativas 

moçambicanas 

“A finalidade da nossa luta não é apenas destruir. Ela destina-se em primeiro 
lugar e acima de tudo a construir um novo Moçambique, onde não haverá 
fome e onde todos os homens serão livres e iguais. Combatemos de armas na 
mão porque, para construir o Moçambique que queremos, temos primeiro de 
destruir o sistema colonial português...só depois poderemos utilizar em nosso 
benefício a nossa força de trabalho e a riqueza da nossa terra...” 

Mensagem do Comité Central ao povo moçambicano 
por ocasião do 25 de Setembro de 1967, aniversário do 
inicio da luta armada 

O título desta secção reflete os anseios da FRELIMO e as acções tomadas em 

seguimento de tal desejo. Este desejo está bem expresso na posição de Eduardo 

Mondlane:  

“Uma das principais lições a extrair de quase quatro anos de guerra em Moçambique, é 
que a libertação não consiste apenas num expulsar da autoridade portuguesa, mas 
também em construir um novo país, devendo esta construção ser levada a cabo no 
próprio processo de destruição do Estado Colonial (...) Compreendemos isto logo de 
início, antes de começarmos a combater, mas só com o desenrolar da luta nos 
apercebemos de facto que esta reconstrução civil tem de ser rápida e total. Não se trata 
de tomar medidas provisórias nem esperar até termos o controlo de todo o país antes 
de decidir como governá-lo. Somo levados a criar agora estruturas e tomar decisões 
que determinarão o padrão do futuro governo nacional. Um dos resultados imediatos 
da guerra é a eliminação do Estado colonial onde as forças de repressão abandonam 
um determinado local. A lei, a administração e os sistemas de exploração económica 
dos portugueses desaparecem. Sobre as ruinas do Estado colonial, emerge um novo 
tipo de poder refletindo os interesses que produziram a revolução. (Mondlane 1995: 
129). 

Portanto, interessa agora mostrar que acções concretas foram levadas a cabo pela 

FRELIMO, ou seja, o que foi que mudou no panorama cultural, tomando em conta 

que “ (...) a luta de libertação nacional, era eminentemente um processo de libertação 

cultural” (Siliya 1996: 92).  
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O “plano de trabalhos de 1977 62 , abriu as linhas de ação imediatas através de 

instrumentos de acção necessários para dinamizar a sociedade de modo que esta 

interiorizasse as experiências de natureza ideológica impostas pela revolução. Neste 

sentido, os grupos culturais surgidos nas empresas do Estado, e em outros sectores da 

sociedade moçambicana, tinham com objetivo, permitir que os moçambicanos se 

expressassem culturalmente mas dentro das linhas de orientação ideológica da 

FRELIMO. 

“Deixa que eu explico o que aconteceu. Só para recordar, depois da independência, 
nós tínhamos apenas um partido único que é o partido FRELIMO, partido de 
orientação socialista, logo, a área da cultura estava na esfera ideológica. E sabe que 
naquela altura, a nossa orientação ideológica era aquela definida pela FRELIMO, fora 
disso era considerado reacionário ou mesmo contra-revolucionário. Naturalmente, a 
Companhia Nacional de Canto e Dança surge também neste contexto. Ademais a 
própria Companhia era uma continuidade de um grupo cultural da FRELIMO que já 
existia desde o tempo da luta armada, inclusive, alguns dos seus elementos já vinham 
desse processo, e se juntam a nós os jovens, e começamos a criar uma espécie de 
grupo de estudantes da Direção Nacional de Cultura. Então a Companhia Nacional de 
Canto e Dança surge também deste movimento, do crescimento deste grupo da DNC, 
que já seguia uma orientação clara. Quanto a isto, nunca houve qualquer desvio. A 
política da FRELIMO era exactamente essa de fazer o resgate da nossa cultura negada 
durante a época colonial. Este grupo de estudantes serviu de laboratório para a criação 
da CNCD que antes levava o nome de Grupo Nacional de Canto e Dança. É 
importante notar que este grupo nem foi por acaso uma criação do Governo, foi uma 
iniciativa de alguns elementos ligados ao governo: eu, o Carlos Silya, Aurélio Le Bon e 
outros colegas.” (David Abílio, entrevista 16.09.2013, Maputo). 

As iniciativas deveriam acompanhar a transformação cultural da sociedade 

moçambicana através de acções concretas sendo que muitas dessas acções implicavam 

acabar com:   

“Todas as manifestações negativas das sociedades tradicional-feudal e colonial-
capitalista, e criação de uma mentalidade científica, e portanto, materialista. Assim o 
Partido desenvolve uma luta pela consolidação da unidade nacional, ideológica e de 
classe, contra factores de divisão do nosso Povo, em especial, contra o tribalismo, o 
regionalismo e o racismo. Conduz ainda, o combate contra todas as manifestações do 
idealismo tradicional-feudal, em especial o obscurantismo, a superstição e as tradições 
reacionárias. (Programa da FRELIMO s/d: 13).  

Na esteira do que foi dito, podemos associar os subsídios de Eduardo Mondlane 

quando no capítulo 8 do seu livro fala sobre a ideia de um Novo Moçambique que 

nasceria por cima das ruínas do sistema colonial, mas também por cima de práticas e 

comportamentos associados ao tribalismo, regionalismo, como as práticas cerimoniais 

                                                             
62 O plano de trabalhos de 1977, preconizava a formação de quadros do Centro de estudos culturais, formação de 
grupos culturais polivalentes, bem como a criação de pelo menos um grupo cultural em cada escola, composto por 
alunos, professores e trabalhadores, do mesmo modo, o plano previa a criação também de grupos culturais nas 
fábricas, aldeias comunais e bairros, e casas de cultura, festivais Inter-escolas, festivais provinciais de dança popular. 
(Tempo, 18.09.1977: 43-44). 
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onde a música e dança eram associadas ao curandeirismo e à feitiçaria. Para Eduardo 

Mondlane:  

“A sobrevivência de tais sistemas constitui obviamente um impedimento ao avanço da 
revolução que tem como objetivo a igualdade social e política. Além disso, o 
colonialismo veio reverter todas as estruturas do poder tradicional, encorajando ou 
introduzindo elementos autoritários e elitistas. Na sua sessão de Outubro de 1966, o 
Comité Central da FRELIMO analisou os problemas de tribalismo e regionalismo, e 
condenou vigorosamente as “tendências tribalistas ou regionalistas que certos 
camaradas manifestam na realização das suas tarefas, reafirmou solenemente que tais 
comportamentos são contrários aos interesses do povo moçambicano e impedem o 
desenvolvimento vitorioso da luta popular de libertação nacional, e sublinhou que o 
combate aos tribalismo e ao regionalismo é tão importante como o combate ao 
próprio colonialismo e salvaguarda a nossa unidade nacional e a nossa liberdade”. 
(Mondlane 1995: 130). 

Portanto, no período pós-independência o Estado Moçambicano através da “Ofensiva 

cultural das classes trabalhadoras”, criou o Instituto Nacional de Cultura com o 

objetivo de criar as condições para que as classes trabalhadoras pudessem transformar 

e desenvolver a sua criatividade artística e cultural:  

“A produção artística não deve ser um privilégio de uma elite, tal como acontecia 
durante o regime colonial-fascista português, e ainda acontece nos países capitalistas. 
Nessa altura só os filhos da burguesia podiam criar obras de arte de grande 
envergadura, tanto ao nível das artes plásticas (pintura, gravura, cerâmica, batik, 
escultura em bronze ou outros materiais diferentes dos troncos utilizados pelos nossos 
artesãos) como ao nível do teatro, cinema, fotografia, ballet, etc”( Tempo, 20.05.1977: 
46). 

Este trecho espelha bem o que o Estado pretendia mudar neste domínio da cultura em 

particular, ou seja, popularizar e democratizar o que entendia ser a prática cultural das 

populações. Nesse sentido, (1) as acções de formação cultural tomaram conta de todos 

os sectores da sociedade, (2) as instituições do Estado começaram a criar programas de 

formação de quadros do sector da cultura, (3) incentiva-se a promoção de atividades e 

manifestações culturais em vários domínios da sociedade moçambicana, (4) 

desenvolvem-se missões de recolha de todas as práticas performativas, técnicas de 

fabrico de instrumentos tradicionais junto das populações para efeitos de conservação 

e preservação do património cultural nacional. Em poucas palavras, o Estado 

popularizou a prática cultural junto das populações.  

Como consequência, entre 1976 e 1983, o Estado criou o Centro de Estudos Culturais, 

que englobava Dança, Música e Artes Plásticas, e que, a partir de 1983, foi desdobrado 

em três escolas disciplinares: a Escola Nacional de Dança, a Escola Nacional de 

Música, e a Escola Nacional de Artes Visuais. Deu ainda lugar às Casas de Cultura, 
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responsáveis por incentivar a criação de grupos culturais polivalentes nas escolas 

primárias, fábricas, aldeias comunais e nos bairros, e a criação dos Grupos de 

Makwaela dos TPU63 (hoje Grupo de Makwaela dos TPM), do Hotel Polana e do 

Conjunto Musical Sabrina 64 . Estes grupos interpretavam a dança Makwaela 

acompanhada de coro. “ (...) um tipo característico de performance coral masculina que se 

desenvolveu no sul de Moçambique” (Carvalho 1999: 145).  

A Rádio Clube de Moçambique, fundada em 1933 passou após a independência, a 

designar-se por Rádio Moçambique, e coube-lhe a tarefa de massificar e divulgar os 

géneros e práticas performativas associadas a diferentes regiões do país. Assim, entre 

1975 e 1978 gravou e difundiu músicas com temática revolucionária que exaltava a 

Frelimo, a conquista da independência, e a satirização do sistema colonial e os seus 

colaboradores. A Rádio Moçambique foi responsável ainda, pela gravação de grupos 

corais como Makwaela dos TPU, Makwaela da Vidreira de Moçambique, Grupo Coral 

Abel Chemane e o Grupo Coral Estrela da Manhã.  

O Estado criou também o Instituto Nacional de Cinema, responsável pela produção de 

filmes documentários denominado Kuxa Kanema 65 , que tinha como objetivo, 

documentar e divulgar notícias e reportagens, discursos dos dirigentes do Estado, com 

destaque para as reuniões e comícios públicos que o Presidente Samora Machel 

realizava. Era de alguma maneira, uma estratégia de comunicação com as massas, e 

colmatava os problemas de analfabetismo acentuado no país, nos primeiros anos de 

independência.  

A criação da Companhia Nacional de Canto e Dança (1980), desempenhou um papel 

importante ao congregar nas suas coreografias, práticas performativas representativas 

de quase todas as províncias do país. A CNDC continua muito ligada ao Estado, e faz 

parte do Ministério da Cultura, daí que os seus diretores são nomeados pelo governo. 

Estas acções, configuram as primeiras transformações práticas, em termos criação de 

instituições novas, para gerir o sector cultural e potenciar o quadro pessoal ainda 

incipiente em matérias de gestão cultural. No seu seio as práticas performativas 

moçambicanas, incluindo as de origem chope, passaram a ser designadas 

                                                             
63 TPU-Transportes Públicos Urbanos, era a companhia municipal de transportes, mas que, com a 
municipalização do país, passou a chamar-se Transportes Públicos de Maputo. 
64 SABRINA-Empresa de fabrico e vestuário 
65 Kuxa Kanema significa o nascimento do cinema e foi o nome dado ao Instituto Nacional de Cinema, que 
tinha a finalidade de atuar na eliminação dos resíduos do colonialismo e educar, mobilizar e organizar o 
povo (Andrade 2015: 40-41). 
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genericamente por “música”, nalguns casos “música” tradicional” quando fosse para 

destacar o aspeto rural das mesmas. As novas formas e conteúdos das práticas 

performativas moçambicanas, foram transformadas no sentido em que o conceito de 

“música”, devedor dos discursos coloniais do séc.XVI e seguintes, transpôs a fronteira 

do tempo, e se fez presente, a partir de 1975 até à atualidade, num outro processo: a 

celebração da moçambicanidade. Mas agora, não na posição subalterna, mas sim, num 

processo de autopromoção que estava inserido dentro de um novo contexto político, 

cultural e social.  

Também se situa numa esfera dialogante ambivalente, no sentido em que o novo 

cenário, lhe permitiu continuar a comunicar com o mundo exterior (cultura ocidental), 

e o mundo interior, ou seja, as diferentes culturas que se encontram espalhadas pelo 

país. De alguma maneira, podemos dizer que neste enquadramento, as práticas 

performativas moçambicanas, embora tenham passado para um formato 

escriptocêntrico, a nível interno continuaram a dialogar nas suas lógicas internas com 

base nos seus códigos. 

A criação da Escola Nacional de Música, a Escola Nacional de Dança, e de Artes 

Visuais, traçaram um caminho transformador para as diferentes praticas expressivas 

moçambicanas incorporando-as no ensino escolar e atribuindo-lhes o estatuto de 

música, dança, e artes plásticas, respetivamente, assim replicando – sobretudo no 

quadro da classificação disciplinar – os modelos escolásticos europeus. 

No caso da música, a formação de professores com nível básico e médio, passou a ser 

feita através da aprendizagem da leitura e escrita musical na lógica partitográfica, 

noções básicas de harmonia, composição e regência coral. Esta situação mostra bem a 

apropriação do modelo europeu de ensino de música, bem como as teorias nela 

inscritas. Foi ainda neste processo que as danças moçambicanas, também foram 

ressignificadas, ou “modernizadas” para responderem aos propósitos da ideologia em 

vigor.  

A citação que se segue reforça o que dissemos atrás, mas também mostra como os 

discursos coloniais, foram replicados pelas instituições moçambicanas. O emissor do 

texto, se inferioriza de forma inconsciente, quando se refere á falta de organização na 
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dança, e da necessidade de melhorar a coreografia 66 , um conceito que tal como a 

música, foi cunhado no ocidente, e é regido por um corpo de códigos bem 

identificados, que na ótica do emissor do texto, devem ser incorporados nas danças 

moçambicanas,  

“ (...) na dança, os aspetos que ainda tivemos menos sucesso eram a falta de 
organização, a falta de uniformização de gestos e a falta a introdução de 
coreografia”. (Tempo, 21.08.1977: 33).   
 

Tal como a música, a dança foi submetida ao modelo europeu, e passaria a ser 

“ensinada na academia tal como o ballet”. Também a literatura e a pintura seguiram os 

mesmos procedimentos. Esta atitude configura numa tentativa de aproximação das 

artes africanas ao modelo europeu, para ascender à categoria de arte, através de um 

processo “civilizatório”, sob o argumento de um “melhoramento”. De alguma forma, 

estamos perante um processo que pouco tem de diferente em relação ao ideário 

colonial. Mas agora é o próprio Estado que utiliza o modelo de autonomia da arte, 

emanado a partir da experiência europeia, para promover o repertório expressivo numa 

lógica revolucionária. 

5.6.3 “Música” no Moçambique independente 

A radicalização dos discursos sobre música por parte do Estado moçambicano, esteve 

assente numa ideologia política, na qual a centralidade da cultura era estratégica. 

Decorre daí o esvaziamento do conteúdo original das práticas performativas associadas 

à música, dos seus sentidos e significados, que no seu contexto gerador 

desempenhavam funções bem identificadas, como por exemplo, a regulação da ordem 

social dos seus membros constituintes. Nunca é demais voltar a referir neste contexto 

reflexivo, a importância das práticas performativas chope na manutenção da ordem 

social que aqui nos é explicada pelo mestre Arlindo Shtereto:  

“Por exemplo, na música de timbila podemos dançar, há aquele tempo que chega 
chamado mzeno, que é bom para tocar baixo, ai falamos do fulano de x ou y, no canto 
do mzeno, que é a parte introdutória, falamos também dessas nossas guerras que não 
acabam, essas maneiras de governar, esses que as vezes não gostam da cultura, ou 
aquele que descriminou um familiar, epa, aquelas coisinhas mesmo de sentimento, a 
gente expressa aí mesmo, se é pessoa que faz mal, a gente canta para ele não fazer 
mais, ya, é esse o mzeno, chamar atenção, por isso o serviço de mzeno é esse. Há 
outras partes que se canta, mas a dançarmos, a temática é essa, falar dos que se 

                                                             
66  O termo coreografia provém da palavra grega Coreia (xopeia), uma dançada em círculos e 
acompanhada por canto. Desta forma o termo coreografia surge na dança em 1700 na corte de XIV para 
nomear um sistema de signos gráficos, notação da dança capaz de transpor para o papel o repertório de 
movimentos do ballet daquela época (http//minhaquinta.wordpress.com, 21.11.2016, 09:10h.) 
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comportam mal na aldeia, por isso mesmo cantamos. Há canções que também a gente 
canta sobre aquele que está a governar bem, cantamos a dançar, mesmo naquela forma 
agressiva, o mzeno é a parte mais triste porque falamos de coisas que não gostamos, 
reclamamos tudo aí, enquanto que a parte que se canta a dançar, aquela mais agressiva, 
batemos com o escudo no chão, aí diz-se coisas boas. Por exemplo, nós temos o 
shthokozelo, a gente bate no chão, na parte sobre a morte de Machel nós batemos no 
chão, e dizemos ha ndila, ha ndila, ha ndila Samora Machel, handilo, handilo Samora 
Machel (estamos a chorar a morte de Samora Machel), porque era um presidente que 
gostava mais da cultura, nós temos o sentimento do fulano que foi e que gostava da 
cultura, e noutras partes da canção perguntamos, “vanga dhaya Machel i mani”, (quem 
matou Samora Machel). (Arlindo Shtereto, entrevista, 09.09.2016, Maputo). 

As reflexões teóricas sobre a objetificação cultural, propostas por Richard Handler, 

oferecem possibilidades de entendimento das acções do Estado moçambicano nos 

primeiros anos de independência, ao referir que a objetificação cultural “is a 

construction grounded in the ideology of the present. (Handler 1984: 62). De facto, 

todo o discurso sobre as práticas performativas associadas à música, foram 

centralizadas numa ideologia, assente na moçambicanidade e o conceito de cultura, 

teve nesse quadro um papel estratégico fundamental para sustentar a ideologia da 

FRELIMO.  

No discurso das lideranças do Estado este processo passava por realizar 

transformações profundas na sociedade moçambicana, o conceito de “modernizar”, 

estava de certa forma associado à transformação das práticas performativas para servir 

a ideologia nacionalista que se procurava consolidar, na mudança de mentalidade das 

pessoas. Este processo implicava transformar as práticas performativas associadas à 

música, identificando e excluindo os aspetos que estavam em contraponto com a 

ideologia do momento. As declarações da ministra da educação e cultura em 1978, 

Graça Machel, ilustram esse propósito, mas também, evidenciam alguma contradição 

entre o discurso e a prática:  

“É um facto que no seu contudo, as danças moçambicanas ainda se 
apresentam fortemente associadas a uma concepção idealista do mundo, e 
certas práticas negativas da sociedade tradicional. Perguntam-se por isso, 
alguns de nós, as razões porquê, ao mesmo tempo que combatemos o lobolo, 
os ritos de iniciação, e a superstição, acarinhamos e divulgamos as danças e 
cantares que normalmente acompanham esses atos” (Tempo 26.06.1978: 3).  

Os aspetos negativos aqui referidos, estão associados a aspetos estéticos, morais de 

algumas práticas performativas moçambicanas, que de acordo com alguns dirigentes da 

FRELIMO, “faltava-lhes uma coreografia mais organizada”, ou, a cerimónias como o 
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lobolo67, que iam em contraponto com a ideologia vigente. Além disso, implicava banir 

determinadas práticas ou cerimoniais, que para o Estado estavam ultrapassadas, ou 

porque estavam associadas a práticas de feitiçaria, ou porque eram práticas que 

atentavam contra os valores da sociedade, o lobolo já indicado, era uma dessas práticas. 

O ato descrito na citação anterior, encontra enquadramento nas reflexões propostas 

por Richard Handler, na medida em que, as práticas performativas moçambicanas, 

passaram a representar uma ideologia do ponto de vista da performance, do conteúdo 

lírico, e coreográfico. Os seus sentidos e significados, foram transfigurados para 

integrar as lógicas da revolução, onde a coreografia e o canto, dramatizaram a luta 

contra o sistema colonial, e valorizam a independência. 

Em Moçambique, o fim do colonialismo, reacendeu os anseios do povo moçambicano 

pela liberdade, e pela possibilidade que tinha naquele contexto, de celebrar a sua 

cultura. As transformações dos poemas, das letras das canções desempenhadas no 

universo etnolinguístico dos pais, foram alteradas para glorificar a FRELIMO como 

um movimento que trouxe a independência, e o sistema colonial como sinónimo de 

exploração do homem pelo homem.  

Não obstante, os discursos do Estado moçambicano sobre a questão cultural eram 

contraditórios, e investigadores houve que destacaram esta situação, sublinhando que o 

primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel (1974-1975), “recusava a 

discriminação, mas negava ao mesmo tempo, a diversidade cultural” (Cahen 1994; 

Mazula 1995; Magode e Khan 1996). Portanto, do ponto de vista do conceito de 

objetificação cultural, transformar e renovar a mentalidade da nova sociedade e as suas 

práticas culturais, implicava esvaziar o conteúdo das práticas performativas e 

transformá-las em práticas que englobassem conteúdos revolucionários 

moçambicanizando assim a cultura. 

A transcrição que se segue é referente à 1ª Conferência da OJM denominada, “Questão 

Cultural: Um debate frutuoso” e que foi dirigida pelo membro do Comité Político 

Permanente Joaquim Chissano. Na referida reunião, discutiu-se justamente os aspetos 

que deviam ser selecionados como negativos ou positivos das práticas performativas, 

no caso, a discussão era sobre o gênero marrabenta, que no período colonial foi 

                                                             
67 Historicamente o lobolo era comparado ao pagamento de uma indemnização a família da mulher, pela 
perda desta, quando ia morar na casa do marido, Programa Lobolo-Os casamentos ontem e hoje, (Rádio 
Deutchwele, dw.com, 21.11.2016, 12h). 
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bastante tocado e dançado, principalmente em Lourenço Marques. Alguns dos 

participantes defendiam por isso que a marrabenta “devia ser banida porque estava 

ultrapassada”. (Tempo 11.12.1977:19-20), ou ainda porque: 

“ (...) era dançada nos lugares onde se praticava a corrupção. As mulheres iam 
lá de mini-saia, dançavam e bebiam” (...) “a Marrabenta era dançada na rua 
Araújo, na então Lourenço Marques, e que aquando dos festejos da 
independência ela foi saneada”(...) “a Marrabenta não estava de inteiro acordo 
com a Frelimo, assim, houve necessidade de transformá-la” (idem). 

Uma participante na referida reunião teria sugerido o seguinte:  

“ (...) Tudo se transforma. Partindo desse princípio, eu acho que a Marrabenta 
deve ser transformada revolucionariamente, porque essa gente que dançava 
nesses sítios, está a transformar-se” (idem). 

Em Maputo era sentimento comum que a marrabenta, enquanto um género urbano 

estava associado à burguesia, aos maus costumes, à vida boémia e a sensualidade 

pública. Diziam as pessoas que “ (...) a marrabenta tinha gestos “imorais” porque 

mexiam muito as ancas (...)” (Tempo 11.12.1977:19-20). Chissano voltaria a esclarecer 

nos seguintes termos que:  

“ (...) os movimentos das ancas não são imorais. Os nossos pensamentos é 
que são imorais. Em África e na América Latina, dança-se com as ancas. Na 
África, não é vergonha mostrar os seios, mas é vergonha mostrar as pernas, ao 
contrário da Europa. Lá, as pernas mostram-se, mas escondem-se os seios” 
(idem). 

Joaquim Chissano, secretário das relações exteriores do novo governo e membro da 

Frelimo, na qualidade de orientador da referida conferência, como que a esclarecer os 

presentes expressou-se do seguinte modo:  

“A cultura não é só a dança e o canto, a cultura é também a literatura, e no 
nosso caso concreto, como a maior parte não sabe ler essa literatura, traduz se 
através da tradição oral e os contos tradicionais, que apesar de terem alguns 
aspetos “negativos”, poderão ser aproveitados, dando-lhes um conteúdo 
político (...) ” (idem). 
 

Transformar a mentalidade da sociedade moçambicana, implicava segundo os 

dirigentes da FRELIMO, ensinar as pessoas que existiam outras formas de cultura que 

não se expressavam apenas pela performance, mas sim através do registo escrito, e que 

essa forma devia servir para modernizar as práticas performativas (danças), através do 

de uma alteração coreográfica. Fazendo uma análise de fundo, esta atitude, significava, 

esvaziar o conteúdo sociocultural das práticas performativas, ou seja, objetificar a 

cultura através da sua dimensão textual e performativa. 
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Joaquim Chissano, recupera as discussões em torno da Marrabenta para dizer: 

“ (...) aboliu-se a Marrabenta porque era uma dança dos lugares de bebedeira, 
mas esqueceram-se que, não só a Marrabenta, como a maioria das danças 
moçambicanas, são dançadas nas épocas em que se bebe sumo de caju, 
ucanhu68, e de outras bebidas, uma vez que as pessoas, depois de beberem, 
manifestavam a sua alegria através da dança (...) ” (Tempo 11.12.1977: 20). 

Há várias leituras que se podem fazer dos trechos acima indicados, por exemplo, para 

as lideranças da FRELIMO, todo o tipo de canções deviam ter um conteúdo político 

que correspondesse com os ideários da sua ideologia, isto é, as canções deviam 

glorificar os feitos libertadores da FRELIMO, e expressarem de forma livre a sua 

cultura que ficou na clandestinidade durante todo o período da presença europeia no 

território. De modo que a modernização das práticas performativas no contexto pós-

independência, estava associada aos aspetos formais dessas práticas, mas também aos 

aspetos estéticos, por isso mesmo, elas deviam ser estudadas na academia, tal como 

acontece com o “ballet”: 

“ (...) muitas das nossas danças devem ser estudadas para serem desenvolvidas 
como algumas danças europeias como o ballet, que é uma dança que se pratica 
na academia durante muito tempo (...) ” (Tempo 11.12.1977: 20). 

Portanto, transfigurar a forma, o sentido e o significado das práticas performativas 

moçambicanas, para exprimir uma ideologia e convencer os moçambicanos a 

“embarcarem” num projeto de construção da nação, constituiu um discurso 

anticolonial, mas também um discurso sobre a “música”, no qual, o Estado se apoia e 

inscreve as “músicas” de Moçambique aos paradigmas valorativos produzidos no 

Ocidente.  

Nesta secção apresentei uma reflexão sobre os processos de objetificação cultural das 

práticas performativas moçambicanas no contexto pós-independência, e procurei 

mostrar que esse processo foi caracterizado pela transfiguração das suas formas, 

sentidos e significados originais conhecidos dentro dos contextos que os geram, para 

servirem uma causa maior: a celebração da moçambicanidade, ou seja, a nacionalidade 

moçambicana. 

As ações de formação de quadros com noções de harmonia, composição, regência, 

reformulação dos programas de educação musical, entre outras ações, só comprovam 

as lógicas sugeridas anteriormente. Dessa maneira, podemos dizer que os catálogos 

                                                             
68 Ucanhu, sumo feito à base da fruta de canhu, também conhecida como “Marula fruit”. 
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descritores importados do léxico musical europeu, generalizaram-se na sociedade 

moçambicana, o que não deixou de ser uma contradição entre a teoria e a prática dos 

discursos do Estado moçambicano. A ideia de música enquanto ciência assumida pelo 

Estado, advém desse legado discursivo enunciado pelas fontes europeias, durante a 

fase exótica sugerida por (Noa 2002). Estas medidas, abriram uma fenda abissal, que 

permitiu o surgimento da música tradicional (música de base “rural ou campesina) e 

aquela música mais próxima do colonizador europeu, mas agora na posse do ex-

colonizado.  

A fenda abissal aqui, refere-se justamente a uma cartografia interna na sociedade 

moçambicana, em que ela própria, em virtude do legado colonial, começa a distinguir o 

que considera “música séria”, aquela que é ensinada na academia, científica, 

representada na partitura, com valor de arte, e aquela música tradicional de matriz rural 

e campesina, “exótica”. Os discursos sobre “música” produzidos pelo Estado ainda nas 

zonas libertadas, diluíram a moçambicanidade no conceito de cultura inscrevendo-as na 

moldura notacional ocidental, permitindo-lhes aceder a uma certa categoria de arte.  

Em termos práticos, podemos dizer que os discursos do Estado objetificaram as 

práticas performativas, quer textualmente quer do ponto de vista da performance. Em 

primeiro lugar, desconcontextualizaram o conteúdo das canções e as suas práticas 

rituais originais, para recontextualizá-las num texto e numa performance que representava 

a ideologia vigente, isto é, a unidade nacional. Neste contexto, elas adquiriram outros 

signos de identidade com sentido e significados completamente opostos aos que 

desempenhavam por exemplo no contexto dos ritos de iniciação.  
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CONCLUSÕES 

Pensar a história de Moçambique, implica pensar a história de uma forma diferente 

daquela que foi desenhada pela historiografia europeia. E pensar o modo como a 

música de Moçambique foi representada pela história, implica também reconhecer uma 

outra forma de construção do saber, agora revisto a partir do olhar e do entendimento 

dos seus principais agentes: os músicos. Dito de outro modo, que “outra história é 

possível?”, tomando de empréstimo o título da obra de António García Gutierrez 

(2014), quando se refere à possibilidade de construir outra memória a partir dos 

arquivos, nomeadamente, aqueles que não sendo escritos, resistem na prática, no 

pensamento e no conhecimento que o grupo linguístico chope guarda sobre a timbila 

que conhece. 

No final deste trabalho, ficou muito claro para mim que o conhecimento sobre a 

produção ocidental relativa às práticas performativas chope está completamente 

ausente dos referentes dos meus colaboradores no terreno. As suas vozes não foram 

efetivamente incorporadas nos textos no sentido em que elas foram totalmente 

filtradas pelo olhar/ouvidos do colonizador, do antropólogo ou do documentalista. 

Neste trabalho, procurei não só contextualizar toda a violência epistémica que está por 

detrás da construção do conceito de música em Moçambique mas também articular a 

minha voz com a voz dos meus colaboradores no sentido de encontrar formas 

consensuais de análise que me permitissem entender melhor todo o percurso da timbila 

desde que foi “descoberta” no século XVI até que se tornou Património da 

Humanidade, em 2006.  

Preocuparam-me sobretudo os discursos que foram produzidos sobre práticas 

performativas chope a partir de diferentes sectores: o imperialista, a partir da 

metrópole colonial, o resistente, a partir da colónia em conflito, e o nacionalista a 

partir da nação independente. Faltou-me, todavia, o discurso dos músicos, uma outra 

forma de política habitualmente esquecida e que importa aqui recuperar a partir de uma 

lógica que Walter Mignolo designa por pluritopia. É portanto, aos músicos e ao diálogo 

com eles, que dedico esta última secção da minha tese em jeito de conclusão.  
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Nem sempre cantamos por prazer! 

Tomando em conta as reflexões feitas por vários autores, ficou evidente que a lógica 

europeia do conceito de música privilegiou na sua definição questões estéticas, sónicas, 

técnicas de execução, ou seja, tendeu a privilegiar o virtuosismo, o que já não acontece 

na lógica africana, onde a música está associada à dinâmica da vida comunitária. 

Posicionando-se de forma crítica relativamente a esta questão, Luís Savele afirma que: 

LS: Este tipo de conhecimento tem que ser analisado de forma crítica porque, 
nem sempre o africano canta por prazer, mas por vários outros motivos, o 
conceito prazer fecha as várias maneiras de ver o problema, logo, este 
conceito é discutível para o contexto africano. Estes termos limitam a visão 
global da realidade social e cultural africana, o europeu diz mais ou menos que 
“o africano tem prazer de cantar e tanger os seus instrumentos”, será que em 
todos os momentos o africano canta por prazer? Analisando o conteúdo 
dessas cantigas, vemos que elas têm a sua particularidade, num momento canta 
a tristeza, noutro canta os desafios da vida, assim será válida esta afirmação, ou 
teremos que encontrar outro termo? Será tradição ou hábito de cantar ou 
teremos que usar o termo prazer? Tudo isto, tomando em conta todos os 
momentos que marcam a vida do africano e que tem sido legitimados pela 
publicação de artigos no campo do conhecimento sobre as tradições culturais 
africanas. Portanto, o conceito de música europeu, é discutível na medida em 
que o conceito de música africano engloba vários elementos indissociáveis 
como o canto, o instrumento, a dança e, noutros campos como o teatro 
muitos europeus afirmam que não existe teatro africano porque não existe 
texto escrito. Esta visão é questionável e exige um exercício de reflexão, no 
sentido de saber se, música é apenas o que esta escrito na pauta ou é mais do 
que isso. O conceito de música africano e europeu divergem na medida em 
que o primeiro responde uma situação do momento, por exemplo, na 
construção de estradas no tempo colonial, os africanos cantavam debaixo das 
chicotadas do capataz de obras, logo, será que estes homens cantavam por 
prazer? (Luís Savele, entrevista, 17.09.2013, Maputo).  

A discussão iniciada por Luís Savele sobre a subjetividade implícita na ideia de que “ os 

homens cantavam por prazer” é também explorada nas afirmações de Valério Missael, 

ele também líder do ngodo familiar no qual participam os seus filhos e netos:  

VM: Embora o msaho seja uma prática comum entre nós, no período colonial 
chegou a ter um carácter obrigatório, é só ver que os outros compatriotas de 
aldeias vizinhas eram coagidos a ir tocar timbila na sede da administração nos 
domingos na cerimónia do içar da bandeira portuguesa, ai era o hino “heróis 
do mar” que tocávamos. Isto acontecia noutras zonas onde existia a sede da 
administração. As mulheres que tinham abandonado o lar e os homens que 
tinham tido comportamento que os portugueses não gostavam, eram 
obrigados a carregar na cabeça as timbila até a sede, principalmente quando os 
carros deles não conseguiam andar devido ao areal, enterravam” (Valério 
Missael, 23.09.2013, Zavala) 
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As afirmações de Luís Savele, secundadas por Valério Missael, revelam a relatividade 

do conceito de prazer quando se faz “música” na lógica ocidental, e o conceito de 

prazer quando se faz “música” no contexto africano, em particular chope. De qualquer 

modo, é interessante registar os depoimentos dos músicos relativos a esse facto, para 

aprofundar a relativização dos discursos e do conhecimento produzido sobre a música 

em Moçambique, e daí desconstruir a ideia de que nem sempre as práticas 

performativas chope, expressavam uma prática de livre e de espontânea vontade.  

De qualquer maneira, os depoimentos até aqui apresentados, permitem discutir até que 

ponto “os homens cantavam por prazer” naquele contexto colonial, o que de algum 

modo, só revela a natureza obrigatória da execução ou participação dos membros da 

comunidade chope num evento performativo que era organizado pelas autoridades 

coloniais. Basta notar as declarações de Horácio Muianga, mestre do grupo de timbila 

do concelho municipal de Maputo que associa, tal como os outros seus conterrâneos 

mencionaram, a forma como fazer parte do ngodo se tornou uma obrigação: 

HM: Aqueles que não pagavam impostos eram trazidos para Lourenço 
Marques a caminho de São Tomé e Príncipe, como forma de punição. Nessa 
viagem, muitos levavam consigo as suas timbila que tocavam nas horas livres. 
Os portugueses gostavam. Mais tarde, os timbileiros começaram a imitar o 
hino nacional de Portugal “heróis do mar. Foi assim que nasceu o este grupo. 
(Horácio Muianga, 31.10.2012, Maputo). 

Do mesmo modo, o mestre Eduardo Durão, tocador, compositor, fabricante de 

timbila, e antigo chefe de orquestra de timbila da Companhia Nacional de Canto e 

Dança, reforça de alguma maneira as ideias de Luís Savele:  

ED: O conceito de música tal como o conhecemos hoje, não tem o mesmo 
enquadramento na sociedade africana em geral, e em particular na sociedade 
chope, onde o conceito de música tem sido aplicado em vários momentos da 
vida da comunidade, partindo das cerimónias de evocação das chuvas, 
cerimónias de casamento, colheitas, ritos de iniciação para a vida adulta, 
coroação de um chefe comunitário ou ainda a crítica às autoridades locais. 
(Eduardo Durão, 05.07.2014, Maputo). 

Associando as questões específicas em que a ideia de música era aplicada mas que 

entrava em choque com a realidade chope, Eduardo Durão recorre à seguinte 

expressão: 

ED: Wahia mutxini ou wahia ndjini, é o mesmo que dizer o motor este a 
queimar, isto é, o negro trabalha debaixo do sol sob o xicote do colono, isto é 
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pode ser equiparado a uma trator. Era nestes momentos que muitas canções 
eram feitas e transmitiam o sentimento de revolta e contestação à exploração e 
ao trabalho forçado (Eduardo Durão, 05.07.2014, Maputo). 

A natureza obrigatória da prática da timbila no período colonial, é também referida nas 

declarações do mestre André Chicuayeti, e enquadrada numa política que visava manter 

o sujeito colonial ocupado sob controlo das autoridades coloniais: 

André Chicuayeti: A dança da timbila chegou a ser obrigatória, 
principalmente na cerimónia do içar da bandeira, quem não participasse 
sofria penalizações, ou tocavas ou ias ao xibalo, ou ias para as minas 
(André Chicuayeti, entrevista, 17.12.2012, Inharrime). 

Do mesmo modo, Valério Missael e Orlando da Conceição explicam-nos o seguinte:  

VM: Transportar a timbila a pé até a sede da administração, onde seria içada a 
bandeira e entoado o hino nacional português, “Heróis do Mar”, era parte de 
outro tipo de punições, por exemplo, o carro da administração enterrava na 
areia, como tinha acontecido noutras vezes. (Valério Missael, entrevista, 
22.08.2012, Zavala). 

OC: Os portugueses não tinham uma orquestra que pudesse tocar para içar ou 
arrear a bandeira, dessa forma concentrava-se o maior o número de pessoas 
para içar a bandeira, aquilo tornava-se um espetáculo. (Orlando da Conceição, 
entrevista, 08.09.2013, Maputo). 

Luís Savele e Eduardo Durão, relativizam a ideia de que o africano “tange os seus 

instrumentos com prazer”, demonstrando as circunstâncias que colocam em discussão 

o enquadramento do conceito de música na sociedade africana de modo geral, e 

particularmente na sociedade chope. Demonstram ainda que, na verdade “o africano 

não canta por prazer” tal como refere o texto escrito pelo Padre André Fernandes. 

Luka Mukhavele, etnomusicólogo, músico, investigador, e docente moçambicano 

também oferece as suas considerações sobre o conceito de música em Moçambique 

nos seguintes termos: 

LM: Esta maneira de ver o problema, dá a impressão de que a música em 
Moçambique apenas começa com a presença europeia. Uma bipolaridade 
pode ser destacada: Pode ser entendido que como apologia de que a música 
apenas começa com a presença do europeu, especialmente pessoas que não 
estão habituadas a este tipo de debates, o segundo aspeto é que são paralelas 
mas não iguais, não significam a mesma coisa. Ou seja, o conceito de música 
europeu, não representa a forma de representar e organizar os sons no 
contexto africano. Importa a partir daqui rever esses conceitos para ver a 
profundidade de cada um deles. De modo que, a construção do conceito de 
música, é feita num contexto de colonização que implicou várias estratégias de 
sobrevivência. Uma dessas estratégias foi alienar-se de forma indutiva aos 
desejos do colonizador para salvaguardar a sua independência física, pessoal 
ou laboral, ou ainda do grupo linguístico a que pertencia, ou seja, para fugir ao 
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xibalo 69 , e não denunciar o sentimento de oposição ao sistema. (Luka 
Mukhavele, 18.09.2013, Maputo). 

Os performers que comigo colaboraram reconhecem que o conhecimento produzido 

sobre a “música” de Moçambique, foi também uma ação colonizadora, identificando 

momentos onde a sua posição subalterna se torna evidente. O mestre Venâncio foi 

tradutor de Hugh Tracey entre 1950-1970, mas nunca conheceu com profundidade o 

trabalho de Hugh Tracey, como ele próprio diz:  

VM: Tive uma relação amigável com Hugh Tracey pai e Tracey filho, mas foi 
com o filho dele que fui para a Europa, estive em Portugal, Inglaterra, 
Califórnia nos anos 1960 e ele dizia que era para divulgar a timbila, levamos o 
meu ngodo, Timbila ta Venâncio. Nunca perguntei sobre os trabalhos feitos 
com a música, apesar da relação “amigável”, éramos submissos, por isso 
sempre respondemos as perguntas das pessoas que estavam a fazer perguntas 
sobre a timbila, não tínhamos outra opção que não fosse satisfazer o interesse 
dos investigadores que nos procuravam. No meu caso, eu era apenas um 
timbileiro (Venâncio Mbande, entrevista, 16.08.2012, Zavala). 

Nós nunca chamamos “música” ao tchidhylony 

As contribuições de outros colaboradores reforçam ainda as discussões sobre o 

conceito de “música”, como é o caso de Arlindo Chissano:  

Partindo daquilo que eu sei como sendo música, discordo desse conceito, 
porque a música de uma certa nação, de uma certa etnia, vive dentro da 
pessoa. Acredito que possa ser um conceito que os europeus inventaram para 
chamar música o que nós designamos ngoma em changana. Música, imagino 
que seja aquela convencional, em que entra viola, piano, batuque, entre outros 
instrumentos, e canção leva batuque, timbila e outros instrumentos 
tradicionais. Agora música se calhar seja algo mais refinado. (Arlindo 
Chissano, entrevista, 18.09.2013, Maputo).  

Ou de Lucas Mucavele: 

LM: Existem várias maneiras de dizer música, cada um tem a sua maneira de 
dizer música, posso dizer Nyaudhylo, (vou escutar a minha música); naha 
ingissela Nyaudhilo wango, ninga ingisseta msaho wango, vou ver a  minha 
dança, a minha música. Existem vários dizeres que correspondem ao termo 
música, por exemplo, “Wussika timbila”, quem tocou timbila. O que me 
perece é que música é uma linguagem europeia para dizer “ngoma”, “utxendje 
(Lucas Mucavele, entrevista, 18.09.2013, Maputo).  

 

                                                             
69Punição através de ttrabalho forçado a que eram submetidas as pessoas que não cumprissem determinadas regras 
estabelecidas pelo regime colonial, por exemplo, a falta de pagamento ao imposto de palhota dava direito a esta 
punição, ou deportação para São Tomé e outros territórios sob tutela portuguesa 
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Assim vistas as coisas, defendem os performers que é necessário rever a história ou os 

discursos europeus sobre a nossa “música”, no sentido de analisar até que ponto ela 

constitui verdade. Só assim se pode clarificar as dúvidas e incertezas sobre a real 

história da nossa “música”. Este exercício, é importante para clarificar dúvidas assim 

como, desconstruir a lógica escriptocêntrica avançada por Kenneth Burke, citado por 

(Conquergood 2000), para nos dizer que a cultura ocidental era a mais organizada por 

estar escrita. Esta atitude ocidental, isto é, a lógica escriptocêntrica, entendida como 

conhecimento válido por ter a capacidade de ser escrita, ocultou saberes e outros 

conhecimentos produzidos em Moçambique pelos próprios moçambicanos. Os 

ocidentais queriam, no âmbito da dominação colonial, formalizar as assimetrias de 

modo a implementar os planos de colonização. É neste contexto que os discursos 

sobre “música” no período pós-colonial são construídos, à luz dessa historiografia de 

matriz europeia e colonial. 

LM: O conceito de música, que utilizamos na atualidade, substituiu outros 
termos que as sociedades africanas utilizavam para organizar os seus valores 
culturais, trouxe uns e apagou muitos outros valores da tradição. A partir do 
momento em que o conceito de “música” foi introduzido em Moçambique, 
generalizou-se a tendência para organizar os conceitos e formas de fazer 
“música” com base nessa lógica. Esta situação, fez com que as pessoas 
ficassem presas a estes conceitos, e passassem a utilizá-los na classificação das 
práticas performativas. Portanto, o conceito europeu “música”, vem como um 
pacote que estamos a reproduzir. Um dos efeitos imediatos desta atitude, é a 
alienação cultural, pois consumimos toda a produção teórica e princípios 
construídos a partir do ocidente. Em Moçambique, e nos programas de 
ensino, a exposição do conceito “música” remete-nos de imediato para a ideia 
de “música” no sentido ocidental e, as práticas culturais moçambicanas são 
relegadas para o segundo plano. Isto constitui uma falha do sistema de 
educação em Moçambique. Assim, o conceito “música”, transporta os valores 
musicais europeus e as práticas performativas moçambicanas, e chope em 
particular, representam o que se quis chamar “música” moçambicana e seus 
respectivos valores. (Luka Mukhavele, entrevista, 18.09.2013, Maputo). 

Matchume Zango: Nós herdamos esse conceito porque, nós temos aqui 
expressões próprias que a gente chamava ou chama, Msaho que é um 
big jam, eles nunca chamaram música à situação, ou tchidhilo, que é a 
cerimónia do defunto, hiya tchidhilony, eles nunca disseram vamos fazer 
música, é por isso que te estou a falar que essa coisa de música, é uma coisa 
atual que herdamos do europeu, globalização, mas eles nunca chamaram às 
orquestras música. Msaho, tchidhilony, ngalanga, ngodo, chama-se orquestra, 
porque são os nomes que vem da Europa, e isso facilitou que entrássemos no 
mercado europeu, porque se nós usássemos o termo ngodo, eles não iam 
entender. (Matchume Zango, entrevista, 18.09.2013, Maputo). 
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Eduardo Durão reforça as ideias avançadas pelos seus pares: 

ED: Este conceito não tem o mesmo enquadramento na sociedade africana 
em geral, e chope em particular, onde o mesmo conceito tem sido aplicado em 
vários momentos da vida, partindo das cerimónias de evocação das chuvas, 
casamentos, colheita, cerimónias fúnebres (Tchidylo). O que o termo europeu 
quis chamar “música”, na nossa língua é aplicado por empréstimo aos termos 
utxendje, ndzumba ou ndando, que significa canção, udokori, letra ou poema. 
Ainda podemos associar o que os ocidentais designam “música” a várias 
outras formas de expressar as práticas performativas como é o caso do termos 
(kugavula) (Dança), ndando (canção), mbila (instrumento), tindjele (maracas). 
O conceito de “música”, definido como forma de organizar os sons e 
sentimentos para agradar os ouvidos e contemplar o belo, difere do conceito 
africano, pois no contexto chope, este aplica-se a momentos específicos da 
vida da comunidade, como os ritos de iniciação, cerimónias de entronização, 
coroação, de um chefe, casamentos, colheita, pedido de chuvas entre outras 
formas ritualísticas, bem como a crítica sobre o comportamento das gentes 
que tem funções governativas. (Eduardo Durão, entrevista, 05.07.2014, 
Maputo). 

De qualquer modo, os músicos defendem a necessidade de se questionar as fontes para 

que se possa corrigir os erros que eventualmente possam existir, causados por vários 

factores, como seja, o uso de intérpretes pouco habilitados sobre os factos, ou pura e 

simplesmente por questões de salvaguarda de informações, ou ainda, como descreveu 

o próprio Hugh Tracey, por desconhecimento quer do inglês por parte dos chope, ou, 

por desconhecimento do chope por parte dos europeus. 

BW: Existe uma tendência para as pessoas questionarem os escritos feitos 
pelos europeus, e a expansão da informação e outros instrumentos de 
construção do saber, tem sido um factor que auxilia na correção de erros da 
história, há que considerar as fontes que resultam de um africano, observando 
os critérios para realizar a análise e crítica das fontes (Bernardo Watchisso, 
entrevista, 23.09.2013, Zavala).  

LM: Sinto-me pouco representado nesta história da “música” de Moçambique 
porque foi escrita por indivíduos alheios a cultura moçambicana, e dentro de 
um contexto de colonização, o que deixa muitas dúvidas sobre a perspectiva 
teórico-narrativa dessa história, pois, a história é dos protagonistas, ou seja, 
vale a versão de quem a escreveu. Cabe a nós hoje,  revermos essa história, a 
ortografia pode-nos induzir a muitos erros eventualmente cometidos pela 
grande parte dos autores que escreveram sobre  a “música” de Moçambique, 
pois, é uma visão muito influenciada pelo sistema colonial, além disso, as 
linguagens musicais induzem ou forçam a certo tipo de erros e corruptelas 
(Luka Mukhavele, entrevista, 18.09.2013, Maputo). 

Luís Savele, e tomando o exemplo do teatro já mencionado, refere que: 

LS: Parece que o pensamento que reinou foi de que não existe teatro africano, 
a pergunta que sobressai a partir daqui é a seguinte, o que é que os outros 
(ocidentais) consideram teatro? É preciso que haja autores, audiência e um 
conflito? Como é que esta gente que nunca foi a escola tem os três elementos 
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que constam do conceito europeu de teatro, ou seja, como é que os três 
elementos da oralidade que constam do teatro europeu existem no teatro 
africano? (Luís Savele, entrevista, 17.09.2013, Maputo) 

A passagem é referente a uma análise de Hugh Tracey às práticas performativas chope 

que, de algum modo, estão em linha com o questionamento de Luís Savele. No 

referido texto Hugh Tracey refere o seguinte: “ (...) Pode considerar-se uma 

modalidade de teatro, um começo destituído de drama, dum teatro realista no sentido 

que lhe é atribuído por V.S. Pritchett”. (Tracey 1942: 96). A seguir Tracey transcreve a 

observação de Pritchett, fazendo analogias associadas às práticas performativas chope: 

“A living theatre is the boasting of a people, people boasting of their delights, their 

doubts, and their wounds to show off and to be shown of. That is the beginning of a 

living theatre(…)”. (idem).   

Bem analisadas estas afirmações e cruzadas com as várias descrições feitas, quer 

escritas quer orais, é bem notável a forma como a performance de um ngodo chope inclui 

todas as componentes que na visão europeia corporizam uma representação dramática. 

Todavia, e apesar de todos os estreitamentos causadas pelo posicionamento 

imperialista de quem produz o saber sobre o outro, os músicos e os performers de um 

ngodo em particular, assumem que algumas vantagens houve neste passado de 

“descoberta” e que dele é possível tirar agora partido: 

Lucas Mucavel: O conhecimento sobre a “música” de Moçambique foi bem 
escrita mas não cabal, na medida em foram os europeus que vieram pesquisar 
a cultura e os ritmos de uma outra cultura, neste caso, moçambicana, chope. 
Também, não tiramos mérito ao que eles fizeram porque dali se pode 
enriquecer, por exemplo agora esta a ser estudada por uma pessoa que 
conhece os Timbila Muzimba (Lucas Mucavel, entrevista, 18.10.2013, 
Maputo).  

Orlando da Conceição, timbileiro, saxofonista e professor de música expressou-se do 

seguinte modo: 

OC: Se alguém escreveu sobre nós já é um bom ponto de partida, temos 
alguma informação, agora, que ela seja totalmente credível ao ponto de cobrir 
a verdade dos factos, não diria, tenho as minhas dúvidas. Mas o mais 
importante, é partir dessas fontes que temos agora e perceber o passado para 
podermos fazer a nossa história, ainda bem que somos nós próprios a 
tentarmos escrever o mais real possível. (Orlando da Conceição, entrevista, 
08.09.2013 Maputo). 

Esta situação de sujeição aos discursos do outro vai sofrer algumas alterações a partir 

de 1975, quando na ótica de João Soeiro de Carvalho (2002), o Estado moçambicano 
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introduz uma nova categoria política, ou seja, o conceito de cultura associado à ideia de 

liberdade de criação artística das populações moçambicanas. Essencialmente foi 

utilizado como objetivos político-ideológicos. Depois de 1975, as práticas 

performativas assumem um formato diferente, deixam de reivindicar a situação 

colonial, e passam a glorificar a Frelimo que trouxe a independência. Para David Abílio 

isto significava que: 

DA: As populações estavam a exprimir essas mudanças através da cultura, e 
sobretudo pelo facto de estarem livres do opressor, e começarem a 
experimentar uma certa liberdade que os fazia sentir que finalmente estavam 
no poder, através dos grupos dinamizadores, da organização da Juventude 
Moçambicana. Portanto, falavam do colono como algo mau e falavam da 
Frelimo como coisa boa porque trouxe a independência, e o conteúdo era 
invariavelmente dessa maneira. (David Abílio, entrevista, 16.09.2013, Maputo). 

As práticas performativas passaram a estar ao serviço do Estado, a componente 

compulsiva do período colonial, deixou de existir no formato anterior, mas continuou 

a existir num formato e contexto aparentemente livre, ou seja, com a chegada da 

independência, elas ficaram libertas do jugo colonial, mas não do novo discurso 

político do Estado moçambicano. Os seus sentidos e conteúdos são alterados, para 

exaltarem a liberdade acabada de conquistar. 

Descontextualização e recontextualização do conceito de música em 

Moçambique: formas e conteúdos em trânsito 

A construção da “moçambicanidade” através do conceito de cultura, implicou 

sacrificar algumas práticas performativas, descontextualizando-as e recontextualizando-

noutros contextos performativos, quer textualmente quer performativamente em nome 

da ideologia vigente. Este processo, foi feito através do alheamento das suas 

atribuições enquanto elementos de manutenção da coesão social e cultural das 

personalidades coletivas e individuais dos membros das formações sociais em 

Moçambique. Assim, os gestos, o ritmo, o jogo de expressões corporais, a figura que 

compõe as práticas performativas, deveriam ser aproveitados para aumentar a  

consciência política dos moçambicanos: 

“Se dominarmos a técnica desse ritmo, desse jogo corporal, desses gestos e 
dessas figuras, poderemos com eles transmitir os conteúdos positivos, em vez 
de transmitir a superstição, a ignorância, o derrotismo, características da 
sociedade feudal, construir com os mesmos elementos expressivos uma dança 
que mostre a confiança do povo no seu futuro, que mostre a conquista da 
consciência coletiva, que mostre um conhecimento científico do homem e da 
natureza”. (Tempo, 25.06.1978: 35-36).  
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No seguimento destas ações, as expressões culturais que para o Estado tinham um 

carácter espontâneo ou tradicional, deveriam ser estudadas e ensinadas nas escolas 

criadas para o efeito, deixando assim de ser tradicionais e regionalistas, mas revestidas 

de valores da revolução (Tempo, 31.07.1977: 55-56). Eu aqui, acrescentaria, revestidas 

de uma estética, de uma filosofia eminentemente ocidental. 

Assim, a transfiguração das práticas performativas pelo discurso político do Estado foi 

feito em nome da celebração da moçambicanidade, da emancipação da sociedade, 

expressa pela mudança de mentalidade, daí que algumas práticas performativas que em 

regra eram executadas separadamente por homens e mulheres, passaram a ser 

executadas por ambos. As práticas performativas assumiam assim, novas formas, 

novos conteúdos e novos sentidos. Em termos cénicos e de adereços foram 

substituídos os ornamentos tradicionais (peles de animais, conchas, missangas, etc), por 

peças de roupa convencional, calções brancos, meia brancas com sapatilhas, camisa 

branca, e penas de aves, ou, uma coroa feita em pele animal colocados na cabeça dos 

dançarinos. Assim aconteceu com o “nganda”, uma prática performativa da província 

do Niassa no norte de Moçambique.  

Em termos de conteúdo, as canções que acompanhavam esta prática, foram 

substituídas por conteúdos políticos que apelavam à consciência nacional, e 

vulgarizavam o sistema colonial. Exemplo disso é a canção Nondo ya Moçambique, 

que significa, “a luta continua em Moçambique” (Noticias, 25.06.1977: 23-25). Estas 

ações de objetificação têm lugar entre 1975-1986. Durante este período, o conceito de 

cultura inventado pelo Estado, serviu para sintetizar o seu discurso em torno de uma 

ideia de nação, e a “música”, desempenhou um papel importante nesse processo.   

Através de processos de objetificação cultural, as “músicas” de Moçambique, foram 

descontextualizadas do seu lugar original, e recontextualizadas num contexto em que 

são promovidas à erudição, ao serem inscritas aos modelos ocidentais de música, ainda 

que o texto nalgumas vezes expressasse um discurso anticolonial. Quando Joaquim 

Chissano referia que as danças moçambicanas deviam ser ensinadas na academia como 

acontece como o ballet, estava a inscrever as práticas performativas moçambicanas ao 

registo performativo erudito ocidental, mais ou menos como a figura mimética 

sugerida por Bhabha (1998) quando, inspirado em Franz Fanon, escreve: “o homem 

negro deixa de ser uma pessoa acional, pois apenas o homem branco pode representar 

sua auto-estima” (Bhabha 1998: 133). 
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Esta lógica mimética está, na verdade, presente ao longo do discurso sobre a “música” 

enunciado pelo Estado moçambicano, ao pretender conferir um eruditismo às práticas 

performativas associadas à música utilizando os designativos, e princípios filosóficos 

emanados da Europa. Esta ação decorre da tentativa de preservar e conservar as 

práticas performativas e os conteúdos das canções, mitos, fábulas e outros saberes da 

tradição oral, entextualizando as práticas performativas que se consubstanciam na 

oralidade, transformando a cultura oral na cultura escrita, e no registo fonográfico e 

audiovisual. 

No quadro das políticas de valorização cultural nos primeiros anos de independência, 

vamos notar que as ações do Estado moçambicano procuraram aproximar a sua 

“música”, isto é, as práticas performativas que lhe interessava, à música europeia, com 

base numa argumentação de que estava a melhorá-las quer esteticamente, quer 

coreograficamente. Portanto, de algum modo, sobressai uma lógica estereotipada do  

próprio Estado sobre as suas práticas performativas, que supostamente não estavam 

organizadas do ponto de vista da noção, assim como das suas bases harmónica tonal 

ocidental. Os estereótipos da música erudita ocidental serviriam para mimetizar de 

algum modo as práticas performativas, mais ou menos na linha do conceito de 

estereótipo sugerido por (Bhabha 1998). 

Encontramos nas acções do Estado sobre as práticas associadas à música e à dança, 

princípios que podem ser articulados com a linguagem teatral, aliás, muito utilizada no 

período pós-independência, para teatralizar a situação colonial e pós-colonial. Estas 

ações usam as lógicas da dramaturgia como teoria da representatividade do mundo, seja 

sob a ótica de um realismo mimético, seja quando toma distância em relação à mimese, 

contentando-se em figurar um universo autônomo. Em cada caso, ela estabelece o 

estatuto ficcional e o nível de realidade das personagens e das acções, ela figura o 

universo dramático através de meios visuais e auditivos, e decide o que aparecerá real 

ao público, aquilo que para ela é verosímil. Dessa forma, a dramaturgia escolhe, como se 

faria em música, uma clave de ilusão/desilusão, e se aferra a ela durante a execução da 

ficção cênica. Uma das principais opções dessa figuração é mostrar as acções e os seus 

protagonistas como casos particulares ou como exemplos típicos. Enfim, a tarefa final 

e principal será efectuar o “ajuste” entre texto e cena, decidir de que forma interpretar 

o texto, como dar-lhe impulso cênico que o esclareça para determinada época e 

determinado público (Pavis 1999: 114). 
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É de compreender este tipo de atitudes, se tomarmos em conta o impacto dos 

discursos durante os quinhentos anos da presença europeia em Moçambique, período 

durante o qual, o processo de construção do conhecimento, a padronização dos 

comportamentos sociais e culturais das pessoas, foi feito na perspectiva europeia, isto 

é, replicando modelos ocidentais. As fases exótica e doutrinária sugeridas por (Noa 

2002) foram decisivas neste processo. 

A ações do Estado-Novo, através do discurso expositivo, (1934 e 1940), 

transformaram as práticas performativas moçambicanas chope em práticas de rendição 

e de submissão, restringindo os seus significados sociais em atos de representação do 

folclore através da imposição de modelos performativos ocidentais, bem como a 

subalternização social, caracterizada pela imposição de uma estética e moral ocidental, 

pela promoção da comunicação vertical, de cima para baixo (Pestana 2012: 9; 

Cabecinhas 2003: 12), e ainda pela recusa ao direito à narração, ao  diálogo, e pela 

imposição da unicidade de estéticas e modelos performativos ocidentais (Pestana  

2012: 14). 

Este posicionamento “harmoniza” com a ideia de pensamento abissal (Santos 2007: 4), 

e a teoria da “violência omnipresente” (Moraña 2008: 2), que nos revela um contexto 

propiciador à criação e à reprodução de estereótipos, bem como à diferenciação social 

reforçados pela ideologia colonial. Podemos aqui associar as contribuições do 

académico moçambicano Francisco Noa relativamente a literatura colonial, na qual 

refere-se a ela como “Tributária de toda uma tradição que, de um modo mais ou 

menos marcado, se institui em função dessa lógica que tem, no essencial, regido as 

principais redes de relações de identidade e de alteridade” (Noa 2002: 59). 

Até que ponto este modo de construir a história é visível no 

conhecimento que temos hoje sobre a música em Moçambique? 

Por um lado, a partir do momento em que o conceito de “música” foi introduzido em 

Moçambique, as pessoas generalizaram o uso deste conceito. É como se a “música” 

tivesse começado apenas com a chegada dos europeus. Por outro lado, a condição 

imutável do registo escrito (McLuhan, 2011,1962 cit in Sardo 2013: 325) perpetuou 

esse conhecimento desde que ele foi produzido no séc.XVI, pelos missionários 

portugueses, e replicado a partir por vários pesquisadores, e pelos próprios 

moçambicanos. Entextualizar a música no quadro dos discursos sobre Moçambique, 
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significou transformar a tradição oral na tradição gráfica e partitográfica, legitimando 

assim a sua dimensão patrimonial. A centralidade condicionada pela partitura ou 

“Notational centricity”, foi decisiva na construção do conhecimento que temos sobre a 

“música” de Moçambique, e chope em particular (idem 2013: 326).  

De que forma a música que hoje é reconhecida como “moçambicana” pelas 

instituições nacionais foi também construída à luz dessa historiografia de 

matriz europeia e colonial? A transformação da cultura dita em cultura escrita pelo 

Estado moçambicano no quadro da política cultural de 1977resultou, a meu ver, num 

reconhecimento dessa história. Em primeiro lugar, porque utilizou a moldura 

notacional europeia para promover a sua cultura, em segundo lugar, para contar a 

história do seu ponto de vista, a partir de um repertório musical que estava de acordo 

com as suas pretensões políticas, ideológicas e revolucionárias. Este pensamento, 

remete-nos ao provérbio africano, mencionado por Chinua Achebe citado por Noa 

(2002: 63) “until the lion produce their own historian, the story of the hunt willglorify 

only the hunter”. Ora, neste caso, a figura de leão, é assumida pelos moçambicanos, 

que agora vão contar a sua história e glorificar as suas próprias conquistas. 

Do ponto de vista dos conteúdos e sentidos das práticas performativas envolvidas 

nesse processo, o Estado objetificou as práticas performativas na perspetiva sugerida 

por Richard Handler (1984). Esta transposição, implicou alguns perigos, para os quais 

Martinho Lutero faz um alerta, referindo-se às timbila chope de Banguza, que tinham 

sido afinadas nas escalas diatónicas ocidentais de Sí Maior. Para o autor, este facto 

pode parecer de menor importância, mas representa uma grande mudança em termos 

culturais que tanto pode ser feliz como desastrosa, dependendo da forma como a 

orientação e a condução desta troca ocorre (Lutero 1980: 43). O que interessa observar 

nesta reflexão é que mudar a afinação das notas de um instrumento, implica mudar o 

ouvido musical de um povo inteiro. Contextualizando este exemplo na Europa, refere 

que se os pianos europeus mudassem a relação entre si, os pianistas teriam que mudar a 

técnica de execução do instrumento. A música que sairia dessa experiência, soaria de 

um modo bem diferente daquilo a que o ouvido europeu está acostumado, ou seja, 

uma série de mudanças que daria uma meia volta à cultura vigente (idem 1989: 43).  

O autor refere ainda alguns problemas que caracterizaram o processo de 

entextualização das canções revolucionárias depois de 1975, e a troca de notas da 

timbila para a afinação ocidental na tentativa de enquadrá-la no registo europeu. A 
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contradição aqui é que todas as canções estavam de modo geral na forma tonal 

ocidental, o que obrigava os músicos a reafinarem os seus instrumentos (timbila) para 

poderem executar essa música de forma satisfatória. No distrito de Homoine, uma 

orquestra foi afinada nos “modos” chope, tentando acompanhar a população numa 

canção revolucionária. O resultado desta experiência foi a sobreposição de notas que 

ao ouvido leigo soava uma profunda desafinação (idem 1980: 43).  

A partir desta lógica, e num processo contraditório entre duas linguagens musicais 

divergentes, o Estado moçambicano experimentou desencontros, mas mesmo assim, 

produziu o seu discurso com base no legado dessa historiografia de matriz europeia e 

colonial, segregacionista e apologética da escrita sobre a oralidade, num momento 

histórico em que interessava construir a nação e a moçambicanidade do ponto de vista 

da cultura. Nessa circunstância a moldura notacional europeia, era a mais apropriada 

para incorporar a nova narrativa, construindo uma imagem de diferença e 

distanciamento em relação ao seu antigo colonizador.  

Assim, após quinhentos anos (séc.XVI-1974) durante os quais as sociedades 

moçambicanas tinham sido objeto de registo gráfico e partitográfico pela cultura 

dominante, agora (1975-presente), eram elas que escreviam a sua música, embora 

atrelados à moldura historiográfica colonial neste domínio. Estes discursos estavam 

dissimulados em discursos de defesa da liberdade, soberania do estado, da unidade 

nacional, consciência política e a ideia da moçambicanidade. Em termos práticos, a 

entextualização das “músicas” moçambicanas pelo discurso do Estado, significou um 

reconhecimento dessa história, que agora possibilitava produzir um repertório musical 

escrito pelos seus protagonistas. 

As canções tradicionais moçambicanas, quando foram introduzidas na academia para 

serem estudadas e aprendidas, incluíam também a dança tradicional, passando a ser 

vistas de uma forma mais “civilizada”, e a obra de um artesão, por exemplo, era 

também submetida a técnicas que a transformavam num trabalho artístico, isto é, já 

não de um artesão. De qualquer modo, quer o Estado português quer o estado 

moçambicano, construíram discursos assentes na ideologia imperial para celebrar a 

portugalidade, extensiva às colónias, vistas como províncias portuguesas, inclusos os 

seus habitantes e as suas práticas performativas através dos dois eventos já 

mencionados. O Estado moçambicano, assentou a sua política revolucionária na ideia 

de celebração da moçambicanidade com base numa ideologia cultural de que todos 
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somos moçambicanos, e adoptando a moldura notacional da música ocidental, como 

modelo. A partir daqui, legitimava-se esse instrumento, ou seja, a partitura como 

ferramenta a partir da qual a música, agora assim enunciada pelo próprio Estado 

moçambicano, passaria a ser reconhecida pelos moçambicanos. 

Como se revêem os músicos moçambicanos enquanto protagonistas de 

uma música escrita por outros? 

A minha análise dos discursos sobre a “música” de Moçambique privilegiou também as 

fontes orais, reconhecendo assim outras formas de construção do saber buscando 

olhares e entendimentos dos principais agentes, os músicos. Este procedimento 

significou também compreender como é que os timbileiros se revêem nesses discursos 

do passado que os representaram e descreveram numa “música” que lhes é atribuída, 

ou seja, que “outra história é possível”? A maioria das fontes orais consultadas durante 

as minhas visitas de campo (Zavala, Inharrime e Maputo) convergiu num ponto: os 

timbileiros demonstram desconhecimento sobre o conteúdo das obras e outro tipo de 

documentos produzidos pelos diferentes investigadores, embora tenham a consciência 

de que os mesmos foram feitos dentro de um contexto colonial que não lhes era 

favorável, pois eram meros informadores, ou objetos de inquirição científica (Santos 

2009). Como bem refere o mestre Venâncio Mbande: “Os europeus construíram o 

saber sobre a nossa “música” mediante os meios de que dispunham, ou seja, não 

sabiam falar as línguas africanas, por isso nomearam um conjunto de práticas 

utilizando modelos europeus” (Venâncio Mbande, entrevista, 16.08.2012, Zavala). 

Venâncio Mbande, embora tenha sido colaborador e tradutor de Hugh Tracey entre 

1950-1970, disse nunca ter conhecido com profundidade o trabalho de Hugh Tracey, 

como ele próprio diz: “Eu era apenas um timbileiro”  

LM: O contexto de colonização implicou várias estratégias de sobrevivência 
do colonizado, como por exemplo, alienar-se de forma indutiva aos desejos do 
colonizador para salvaguardar a sua independência física, pessoal ou laboral, 
ou ainda do grupo linguístico a que pertencia, ou seja, para fugir ao xibalo70, e 
não denunciar o sentimento de oposição ao sistema (Luka Mukhavele, 
entrevista, 18.09.2013, Maputo).  

                                                             
70Punição através de trabalho forçado a que eram submetidas as pessoas que não cumprissem determinadas regras 
estabelecidas pelo regime colonial, por exemplo, a falta de pagamento ao imposto de palhota dava direito a esta 
punição, ou deportação para São Tomé e outros territórios sob tutela portuguesa. 
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A expressão “ou tocas ou vais para o xibalo”, avançada pelo mestre André Chicuayeti 

(Entrevista, 18.10.2013, Inharrime) evidencia de forma clara esta estratégia. Portanto, o 

conceito de “música” atribuído pelos missionários portugueses é um conceito 

importado no contexto da colonização, (Tagg 2002), não tem enquadramento no 

contexto africano, em particular no contexto das práticas performativas chope, onde o 

mesmo conceito integra um conjunto performativo que engloba a performance 

instrumental, a coreografia, a palavra cantada, a poesia e o canto, contextualizado a 

uma série de eventos sociais específicos e bem identificados 

A divergência conceptual, na ótica dos músicos, revela a necessidade de se reescrever a 

história. A ideia não é invalidar o que foi escrito, mas sim contribuir para uma 

sociedade cada vez mais consciente da sua real história e tradições, e acima de tudo, 

que ela tenha a oportunidade de conta-la na primeira pessoa. Esta seria de alguma 

maneira, a outra história possível, subscrevendo a proposta de António García Gutiérrez 

(2004), para a criação de uma ação que democratize a memória como forma de obter 

outros níveis de diálogo, e que tomem as fronteiras mais como pontos de contacto 

entre o mundo conhecido e a exo-textualidade (mundo desconhecido), criando assim 

maior pluralidade. Este caminho é feito, em meu entender a partir das possibilidades 

que existem para democratizar os arquivos coloniais, partindo para um processo de 

descolonização da memória no qual o lugar do crítico outrora subalterno deve 

desempenhar um papel na construção de um diálogo epistemológico mais 

“pluritópico”. 
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ANEXOS 

Anexo 1, 2, 3 e 4: Troca de correspondência entre Gunther Spannaus e responsáveis do 
Instituto de Leipzing 

Fonte: Arquivo do Instituto etnológico de Leipzing-Alemanha 
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Anexo 1, 2 e 3. Exemplo transcrição para pauta de uma canção gravada por Gunther 
Spannaus, descrição do trabalho de campo feita por Gunther Spannaus aos colegas de 
Leipzing, e lista de número de canções gravadas.  
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