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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar aspectos inerentes ao estado de exceção no 

romance Entre as memórias silenciadas (2013), do escritor moçambicano Ungulani Ba 

Ka Khosa, sobretudo no campo de reeducação do Niassa retratado na obra, o espaço de 

exceção por excelência. Além da identificação e análise das características do estado de 

exceção no romance, esta investigação procura discutir a maneira como o autor inscreve 

no espaço de exceção um movimento de resistência aos processos de violência. Para isso, 

esta dissertação dialogará com um aporte teórico que percorre os campos da filosofia, da 

crítica literária, história e memória, ancorado, principalmente, nas análises desenvolvidas 

por Giorgio Agamben, Michel Foucault, Aleida Assmann e Todorov. 

 

Palavras-chave: Literatura moçambicana; Ungulani Ba Ka Khosa; Estado de exceção; 

biopolítica. 



 

ABSTRACT 

 
This dissertation aims to analyze inherent aspects to the state of exception in the novel 

Entre as memórias silenciadas [Between the Silenced Memories] (2013), by 
Mozambican writer Ungulani Ba Ka Khosa, especially in the Niassa re-education camp 

portrayed in the book, which is the space of exception par excellence. In addition to 
identifying and analyzing the characteristics of the state of exception in the novel, this 
investigation seeks to discuss the way in which the author inscribes, in the space of 

exception, a movement of resistance to the processes of violence. For this purpose, this 
dissertation will dialogue with theoretical contributions that cover the fields of 

Philosophy, Literary Criticism, History and Memory, and will be mainly anchored in the 
analyzes developed by Giorgio Agamben, Michel Foucault, Aleida Assmann and 
Todorov. 

 
Keywords: Mozambican literature; Ungulani Ba Ka Khosa; State of exception; 

biopolitics. 
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Considerações iniciais 

 

 

 

Ungulani Ba Ka Khosa (nome da etnia tsonga adotado por Francisco Esaú Cossa), 

nascido em 1957 na província de Sofala, na região central de Moçambique, é um nome 

que se destaca no cânone literário moçambicano. Apresentando uma obra literária que 

transita entre romances, crônicas e contos, Khosa integra uma geração de escritores 

moçambicanos que despontou nos anos 1980 propondo uma produção artística 

vanguardista, que rompia com a visão utópica de uma geração anterior e lidava 

abertamente, sem contemporizações, com a realidade social e política em que se 

encontrava Moçambique naqueles anos do pós-independência.  

Cofundador da Charrua (1984) – revista que congregou escritores cuja produção 

artística contribuiu para a afirmação de uma literatura irreverente na estética e na temática 

em Moçambique –, Khosa desenvolveu um projeto literário calcado na crítica social 

contundente e na inventividade estética. Como muitos dos escritores da denominada 

literatura pós-colonial, no contexto dos países de língua oficial portuguesa, contesta em 

suas obras as relações de poder na sociedade, desconstruindo discursos históricos oficiais 

e desmistificando figuras heroicas do imaginário social. 

Em sua obra inaugural Ualalapi (1987), um romance de referência na literatura 

moçambicana, o autor regressa ao século XIX e desnuda Gungunhana, o último 

imperador do Reino de Gaza, o qual havia sido alçado no pós-independência a mito 

fundador da jovem nação moçambicana. Como analisa Vanessa Ribeiro Teixeira (2013, 

p. 259), em Ualalapi Khosa promove uma articulação de múltiplas vozes na tessitura da 

narrativa, as quais expõem, do ponto de vista dos subjugados por Gungunhana, um 

personagem muito distante da exemplaridade preconizada pelo discurso oficial da época 

em que o romance foi produzido.  

Desde a sua primeira obra lançada, identificamos na narrativa deste autor 

estratégias para desestabilizar ideias e discursos consolidados e pretensamente únicos, 

lançando luz sobre o projeto de silenciamento de certas vozes e certas memórias, 

frequentemente mantidas afastadas da superfície1. Em Ualalapi, Khosa já lança mão de 

 
1 Em entrevista publicada no Jornal I em 2018, Ungulani Ba Ka Khosa explicita sua intenção de propor 

uma espécie de revisão histórica a partir da ficção literária, além de se afirmar como um autor 
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um recurso literário que se repetirá em outras narrativas suas, a focalização múltipla, a 

qual, como observa Ana Mafalda Leite, “manifesta a subjetividade das interpretações do 

passado, justapondo visões divergentes do mesmo, sem discriminar entre verdadeiras ou 

falsas versões, e permite uma interpretação diversificada dos fatos” (LEITE, 1995, p. 55). 

Uma estratégia também evidenciada em Entre as memórias silenciadas (2013), obra 

objeto desta investigação.  

A narrativa de Entre as memórias silenciadas é ambientada no período histórico 

do pós-independência em Moçambique e expressa uma perspectiva crítica disfórica com 

relação aos espólios políticos e sociais da conquista de independência. Parte da narrativa 

se desenvolve do ponto de vista de um interno do campo de reeducação do remoto Niassa, 

província ao noroeste de Moçambique. Neste espaço, os personagens representantes dos 

“inimigos da nação” vivem encarcerados, excluídos do corpo social, e tecem uma 

narrativa dialógica na qual a história da nação é revisitada por vozes tradicionalmente 

silenciadas pela historiografia oficial moçambicana. 

Entre as memórias silenciadas não foge à crítica social incisiva presente na 

produção literária de Khosa, autor de obras que costumam estabelecer um estreito diálogo 

entre história, memória e ficção, utilizando como pano de fundo para suas narrativas um 

período da história de Moçambique, a fim de dessacralizar mitos, apresentar pontos de 

vista alternativos à historiografia oficial e oferecer reflexões que seguem na 

contracorrente da ordem hegemônica. Como aponta o crítico Francisco Noa no ensaio “O 

poder do discurso e a arte da narração na ficção moçambicana” (2017), a literatura 

moçambicana está estreitamente veiculada às relações de poder que emergem na 

sociedade, em geral assumindo a responsabilidade de oferecer contranarrativas às 

narrativas hegemônicas. Sobre as literaturas africanas em geral, e a literatura 

moçambicana em particular, Francisco Noa afirma que 

 

 
comprometido com “contranarrativas”, elucidando uma das ideias-base que identificamos em seu projeto 

literário, seguir uma “linha não oficial”: 

 

Eu sigo uma linha não oficial, mas parece-me óbvio que a ideia era criar esses 

pequenos mitos da chamada resistência anticolonial para, depois, isso legitimar 

a história da gesta nacionalista. O Gungunhana emerge como esse grande mito. 

Mas para a população que foi espezinhada por este império de Gaza, ele foi 

sempre um ditador. Acho que é interessante termos estas vozes diferentes sobre 

a História. É esta diversidade que nos permite não ter uma visão monolítica da 

História. (ALMEIDA, KHOSA, 2018) 
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Trata-se de uma literatura cuja especificidade decorre da sua profunda 
e estruturante interlocução com o meio de onde ela provém e onde as 
demonstrações de poder, sobretudo político, são notórias e envolventes. 
Portanto, temos, neste caso específico, a narração funcionando tanto 
como um mecanismo de denúncia quando não mesmo de confrontação 
(NOA, 2017, p. 81). 

 

Como analisado ao longo desta dissertação, o projeto literário de Ungulani Ba Ka 

Khosa se insere neste tipo de produção artística denunciativo e confrontador da ordem 

estabelecida, inclusive levantando questões pouco discutidas coletivamente em 

Moçambique e resgatando episódios da história de seu país que as autoridades mantêm 

no esquecimento. Em Entre as memórias silenciadas, o autor explora uma dessas 

experiências históricas vivenciadas em Moçambique pouco verbalizadas na sociedade, as 

quais permanecem submersas no inconsciente coletivo como traumas recalcados2. Trata-

se dos campos de reeducação, espaços de estado de exceção estabelecidos em 

Moçambique no pós-independência, até a década de 1980 (THOMAZ, 2008, p. 180), 

onde indivíduos “subversivos” dos mais variados perfis permaneciam banidos da 

sociedade, sendo submetidos a um suposto processo de “purificação” segundo as normas 

definidas pelo Estado à época.   

O próprio autor, no fim da década de 1970, esteve próximo de um desses espaços 

de confinamento instalados principalmente ao norte do país. Em entrevista concedida ao 

Jornal I, Ungulani Ba Ka Khosa relata um pouco dessa vivência: 

 
Essa experiência foi logo no início quando fui colocado, em 1978, 
quando comecei a trabalhar na província mais a norte, o Niassa, uma 
província normalmente desconhecida e esquecida. Até se dizia no 
tempo colonial: “O Niassa, esse desconhecido.” E confrontei-me lá com 
outras realidades que não havia nas páginas dos jornais, que eram os 
campos de reeducação para transformar o homem. E a realidade com 
que me deparei era bastante cruel. É óbvio que eu não fui para os 
campos, mas a capital da província, Lichinga, era uma zona de trânsito 
quer dos que vinham dos campos, quer ainda os que iam para os 

 
2 Os campos de reeducação que existiram em Moçambique ainda são pouco abordados na literatura, tanto 

em obras de ficção quanto de não ficção. Além de Entre as memórias silenciadas, podemos mencionar 

Campo de trânsito (2007), do escritor e historiador moçambicano João Paulo Borges Coelho, que retrata 

campos de confinamento de uma forma mais genérica e metafórica, ao contrário de Ungulani Ba Ka Khosa, 

que atribui explicitamente uma localização espacial e temporal para seu campo na narrativa, estabelecendo 

uma conexão mais direta com a realidade de seu país. Os espaços delineados em Campo de trânsito se 

aproximam do campo de reeducação de Khosa na medida em que se relacionam com as teorias da 

biopolítica e do estado de exceção, porém ressalta -se que João Paulo Borges Coelho investe em sua 

narrativa sobre o caráter doutrinário e a intenção “restauradora” dos campos de reeducação, enquanto em 

Em entre as memórias silenciadas este aspecto não é explorado. 
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campos. E essa realidade marcou-me, eu era jovem, tinha 20 ou 21 anos, 
de tal maneira que senti a necessidade de aprender e escrever para um 
dia poder dar voz a essa realidade (ALMEIDA, KHOSA, 2018).      

 

Em Entre as memórias silenciadas, Khosa retoma o pano de fundo histórico do 

período do pós-independência de Moçambique (a partir de 1975, quando o país declara a 

independência de Portugal), sob o qual o autor já havia desenvolvido narrativas 

anteriores, como no livro de contos Orgia dos loucos (publicado em 1990) e no romance 

No reino dos abutres (2002). Nessas publicações antecedentes, o tom 

incontestavelmente crítico do autor – manifestado em narrações que se alternam entre 

melancólicas e sarcásticas, talhadas em imagens hiperbólicas da violência, especialmente 

em Orgia dos loucos – subjaz em todas as narrativas em graus de intensidade menos ou 

mais brandos, referindo-se aos caminhos marcados pela violência tomados pela nação 

que se construía após a libertação do colonialismo. 

Em Entre as memórias silenciadas, a violência se manifesta em modalizações 

variadas, que irradiam de espaços atravessados pelo estado de exceção. Esta é a forma de 

inscrição da violência no romance sobre a qual esta investigação se debruça, procurando 

apontar e analisar aspectos da ficcionalização do estado de exceção na narrativa, 

sobretudo no espaço do campo de reeducação no Niassa retratado.  

Na narrativa de Entre as memórias silenciadas, Khosa inter-relaciona espaços e 

temporalidades distintas. Observa-se uma macronarrativa, situada temporalmente no 

período pós-independência em Moçambique, a qual oscila no decorrer dos capítulos pelo 

espaço rural da terra ancestral da família Chibindzi, o espaço urbano da capital Maputo e 

a zona remota do campo de reeducação do Niassa, espaço central do romance. Porém, 

como será analisado mais pausadamente no Capítulo 3, a essa macronarrativa se encaixam 

micronarrativas, as quais a expandem a outros espaços e temporalidades através dos 

relatos memorialísticos dos personagens. O movimento de ampliação dos espaços na 

narrativa acontece não apenas pela inclusão de novos espaços físicos no mapa geográfico 

traçado ao longo do romance; ao dar voz ao grupo heterogêneo de personagens que 

habitam a narrativa, Khosa expõe um mesmo espaço aos olhares de personagens distintos, 

e desta forma a narrativa em torno deste se amplia em novos ângulos. 

Já o trânsito entre temporalidades promovido pelas narrativas encaixadas conduz 

o leitor a um percurso por períodos distintos da história recente de Moçambique. No 
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primeiro capítulo, a história secundária protagonizada por Lotasse, um dos membros da 

família Chibindzi, nos leva à cidade de Lourenço Marques do início do século XX, 

apresentando um espaço social pautado pelas relações de poder engendradas no período 

colonial. Em outro momento somos conduzidos, através das memórias do reeducando 

Armando, à cidade da Beira no início do pós-independência, quando ainda se mantinham 

certas práticas que o novo regime estabelecido após a libertação tornaria inadmissíveis na 

sociedade moçambicana.  

Este trajeto por temporalidades ressalta a transição na diegese entre história e 

ficção, característica das obras de Khosa, nas quais identificamos a confluência entre fatos 

históricos e narrativa ficcional. Tendo em vista que esta investigação trata de uma obra 

cuja narrativa está ancorada em um período histórico específico, o pós-independência, 

torna-se necessário contextualizar o pano de fundo histórico e sociopolítico desta 

temporalidade recortada no romance (predominantemente, pois a narrativa também 

remete ao período colonial em um ponto ou outro, como mencionado acima).  

O primeiro capítulo desta dissertação se propõe a apresentar o romance em mais 

detalhes, contextualizando o recorte temporal em questão sob aspectos pertinentes aos 

objetivos desta investigação. Neste capítulo introdutório, a voz de investigadores do 

campo da história e outras humanidades, como Malyn Newitt, João M. Cabrita, José Luís 

Cabaço, Benedito Luís Machava e Achille Mbembe, esclarecerá o pano de fundo histórico 

e sociopolítico da primeira década da república moçambicana, fornecendo o aporte 

teórico necessário para apreendermos o ambiente ficcionalizado na narrativa de Entre as 

memórias silenciadas.  

A contextualização deste pano de fundo não poderia ignorar as políticas 

identitárias delineadas pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO)3  neste 

período, as quais se basearam na oposição entre duas categorias sociais definidas: os 

inimigos da nação e o Homem Novo. A explanação teórica sobre a emergência dos 

inimigos da nação é relevante para esta pesquisa uma vez que são eles os sujeitos que 

protagonizam o campo de reeducação ficcionalizado por Khosa, espaço objeto das 

análises expostas ao longo desta dissertação. Esta discussão abordará hipóteses acerca da 

 
3 A Frente de Libertação de Moçambique, fundada em junho de 1962 como uma frente ampla de libertação 

nacional presidida pelo moçambicano Eduardo Mondlane, após a independência de Moçambique adquiriu 

status de partido, liderando o governo republicano do país, em um primeiro mom ento, em um regime 

unipartidário. 
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necessidade de se definir um inimigo interno naquele contexto, mencionando o 

argumento do historiador moçambicano Benedito Luís Machava e, sob uma perspectiva 

ontológica, o pensamento do filósofo camaronês Achille Mbembe. Na sequência, 

ampliaremos a discussão para as dinâmicas de formação de identidades e diferenças, 

segundo os Estudos Culturais, abordando a forma como grupos sociais se distinguem 

entre estabelecidos e desfavorecidos, de acordo com normas e classificações definidas 

pelo grupo detentor de privilégios. 

O Capítulo 2 desta dissertação discorrerá sobre os espaços da capital Maputo e 

sobretudo do campo de reeducação apresentados no Capítulo 1, porém estabelecendo um 

diálogo com a abordagem do estado de exceção realizada pelo filósofo italiano Giorgio 

Agamben e o conceito de biopolítica desenvolvido por Michel Foucault4. Este aporte 

teórico, que também inclui o conceito de necropolítica elaborado por Achille Mbembe 

com base no estado de exceção e na biopolítica, embasará a análise da forma como estes 

espaços são ficcionalizados como locais de exceção por Khosa, abordando a maneira 

como formas de violência e controle são modalizadas na narrativa, dentre outros aspectos.  

Os personagens representantes dos “inimigos da nação” que ocupam o campo de 

reeducação do romance são norteadores na investigação deste espaço, uma vez que a 

narrativa tecida no campo é desenvolvida do ponto de vista do narrador autodiegético, 

assim como dos outros personagens reeducandos, alçados à categoria de narradores em 

certos momentos, os quais apresentam este espaço de exceção imprimindo a subjetividade 

de suas perspectivas. O ângulo destes personagens sobre o espaço também será um 

aspecto sobre o qual a análise do campo como estado de exceção será desenvolvida. 

Um aspecto explorado por Khosa em Entre as memórias silenciadas é a 

pluralidade de identidades observada neste grupo de personagens do espaço do campo de 

reeducação do Niassa. Fazem parte desse grupo reeducandos provenientes de diversas 

partes do território moçambicano, de posições sociais igualmente variadas, formando uma 

comunidade que conflui pontos de vista ideológicos, perfis psicológicos e um repertório 

de experiências vividas bastante heterogêneos em um espaço criado com a finalidade de 

homogeneizar os indivíduos, pautando-se em uma normatização moral e ideológica 

 
4  Não podemos deixar de considerar, no entanto, que os dois filósofos não de detiveram sobre as 

experiências do continente africano em suas análises. Esta pesquisa se propõe a estabelecer um diálogo 

entre as teorias de Foucault e Agamben com a experiência moçambicana na forma como é explorada por 

Ungulani Ba Ka Khosa em Entre as memórias silenciadas, porém ciente de que a abordagem de ambos 

os filósofos parte de uma perspectiva localizada em um espaço distinto. 
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estabelecida. Este microcosmo que ressalta uma característica basilar da sociedade 

moçambicana, o entrecruzamento de culturas e etnias através de séculos delimitadas por 

fronteiras arbitrariamente definidas, é o espaço da pluralidade, no qual múltiplas 

subjetividades se expressam. Em contraposição ao discurso monolítico da FRELIMO no 

período histórico recortado do romance, à relação verticalizada entre governo e população 

e às políticas identitárias homogeneizadoras, o campo de reeducação do Niassa, que 

representa o ápice do autoritarismo violento do Estado, emerge como um espaço onde as 

vozes plurais dos proscritos da sociedade se expressam em uma relação horizontal, 

dispensando hierarquia entre elas, e inscrevendo na narrativa um ponto de vista subjetivo 

através dos relatos das memórias individuais dos reeducandos.  

Este movimento de confrontação e resistência ao estado de exceção conduzido na 

narrativa do espaço do campo do Niassa é o foco das análises apresentadas no Capítulo 3 

desta dissertação. Abordaremos como a narração das memórias torna-se um instrumento 

de afirmação da identidade individual em um espaço que inflige um processo de 

dessubjetivação aos reeducandos, com a intenção de suprimir da memória oficial 

moçambicana estas memórias individuais, as quais são compartilhadas dialogicamente no 

campo em vez de rendidas ao esquecimento. 

No percurso desta dissertação, portanto, pretende-se identificar e analisar a 

caracterização ficcional de espaços em estado de exceção na narrativa de Entre as 

memórias silenciadas, sobretudo no espaço de exceção central do romance, o do campo 

de reeducação do Niassa. Trata-se de espaços ficcionalizados em uma narrativa calcada 

em um discurso contra-hegemônico, que apresenta direções alternativas e por vezes 

confrontadoras a concepções estabelecidas, portanto configuram-se em espaços em que a 

modalização da violência do estado de exceção caminha ao lado da modalização da 

resistência. Investigar espaços em estado de exceção em Entre as memórias silenciadas 

não poderia passar ao largo da análise de estratégias de resistência à opressão 

desenvolvida por Khosa nesta narrativa, como analisaremos no decorrer desta pesquisa. 

Ao estabelecer diálogos com o aporte teórico mencionado nesta introdução, será 

demonstrado que o campo de reeducação do Niassa é ficcionalizado na narrativa como 

um espaço de exceção, apresentando aspectos basilares desta situação em um contexto de 

violência de Estado, assim como se confirmará que tais aspectos do estado de exceção 

transpassam os limites do campo e alcançam outros espaços da narrativa (como a urbe 
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retratada na capital Maputo), mostrando ser esta uma ordem sistêmica, alvo da crítica e 

do labor literário de Khosa nesta ficção.        
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Capítulo 1 – Contextualizando o romance Entre as memórias silenciadas 

 

 

 

1.1 Um percurso pelos espaços da narrativa 

 

 

 

Na narrativa de Entre as memórias silenciadas, a violência da guerra de 

desestabilização iniciada em Moçambique após a independência é modalizada de diversas 

formas – na escassez, no esquecimento, no banimento e no confinamento de atores 

sociais, na mutilação e degradação de corpos, no controle articulado de um Estado 

autoritário. Essas manifestações da violência repercutem nos diferentes espaços 

representados na obra, incidindo sobre o grupo heterogêneo de personagens que transitam 

por eles.     

Alternando os espaços rural e urbano, o enredo de Entre as memórias 

silenciadas é introduzido na terra de origem da linhagem dos Chibindzi, em uma zona 

rural remota onde residem a matriarca da família, a velha de “idade perdida na aritmética 

dos números”, e os netos Lotasse e Feniasse. Esses personagens vivem reclusos nessas 

terras esquecidas pelo restante da nova nação, as quais se distinguem dos outros espaços 

da narrativa por manterem a ancestralidade viva, dando continuidade a práticas como a 

reverência aos espíritos dos antepassados, o uso de plantas para rituais espirituais e o 

batismo do gado com os nomes dos membros da família.  

O capítulo de abertura da obra – estruturada como uma orquestra de marimbas 

(ngodo), em que cada capítulo representa um andamento do ngodo –, “Mutsitso: 3ª 

Introdução Orquestral”, é desenvolvido neste espaço ancestral, inaugurando o enredo com 

o prenúncio de mudanças significativas que se encaminhavam para aquelas terras (e se 

expandiriam para todo o país). A imagem dos ventos, portadores das mudanças, é 

onipresente no início deste capítulo, quando a velha matriarca da família dos Chibindzi 

deixa o isolamento do seu quarto, onde se manteve enclausurada por anos, e diante da 

liberdade “remoçava no tumulto do vento feito espírito” (KHOSA, 2013, p. 19). O corpo 

envelhecido da matriarca materializa metaforicamente as mudanças dos tempos 
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manifestadas posteriormente nos outros espaços da narrativa 5 , rejuvenescendo ao 

interagir com o vento, que invade o espaço com vigor. Como é descrito pelo narrador 

heterodiegético deste espaço:  

 
O vento revolveu as entranhas, libertou os leitos de escolhos, 
reconfigurou os troços e deixou o sangue fluir com alegria juvenil nos 
milhares e milhares de quilómetros dos circuitos da vida que a idade 
havia embotado. A vida voltou a ter significado no corpo da velha 
(KHOSA, 2013, p. 19).    

 

O segundo espaço que predomina na narrativa (após o espaço do campo de 

reeducação), é o da capital Maputo, onde os personagens Pedro, Mário, António, Zé e 

Josefa – além de outros, mais secundários – transitam pela cidade travando longos 

diálogos em torno do fracasso do empreendimento socialista idealizado pela Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO) após a independência. O personagem Pedro, que 

assume um ponto de vista melancólico acerca dos rumos tomados pela nova nação, tem 

o irmão gêmeo Gil aprisionado no campo de reeducação do Niassa, onde os considerados 

“inimigos da nação” eram enclausurados e submetidos a um processo de disciplina que 

supostamente os reintegraria à sociedade como cidadãos-modelos, à luz do ideal do 

Homem Novo. Ao final do romance, Pedro retorna à terra de origem de sua família, os 

Chibindzi, determinado a reaver os caminhos de sua ancestralidade.  

Evidentemente, o laço consanguíneo entre os membros da família Chibindzi é 

um ponto de conexão entre os diferentes espaços do romance, porém, mais do que o 

pertencimento a uma mesma linhagem, os personagens que transitam pelos espaços da 

cidade, da terra ancestral e do campo de reeducação têm em comum o fato de serem 

submetidos, de uma forma ou de outra, à violência do estado de exceção. Os Chibindzi, 

na zona rural, vivem no banimento imposto pelo esquecimento – “A guerra, a devastação, 

estava para os outros. Para a velha, o Jonasse, a Feniasse, o gado e os cães, a guerra era 

outra: o esquecimento.” (KHOSA, 2013, p. 20) –, metaforizando a intenção da FRELIMO 

 
5 Ao longo da dissertação, este ponto será mais bem desenvolvido à medida que os trechos da narrativa 

forem mencionados e analisados. Porém, para esclarecer esta afirmação, cito resumidamente os episódios 

em que identificamos estas mudanças: em Maputo, os “novos ventos” são pressentidos nos diálogos dos 

personagens, que apontam para o provável fim de uma governabilidade fracassada, abrindo uma lacuna 

para novas possibilidades para a nação moçambicana. Já no espaço do campo de reeducação do Niassa, 

esta mudança é de fato em parte concretizada, pois o local de confinamento é desativado e seus antigos 

prisioneiros são conduzidos a uma nova cidade construída por eles, chamada Unango (ainda que nesse novo 

espaço as personagens permaneçam proscritas do corpo social).            



 

20 

 

de suprimir da memória coletiva da nação de Homens Novos suas práticas ancestrais, 

consideradas obscurantistas pelo novo governo. Relegar um espaço ao esquecimento 

significa torná-lo mais vulnerável, configurando uma forma de atalho para sua extinção.  

Em Maputo, as pessoas compartilham, em geral, um sentimento coletivo de 

desilusão diante das opressões e privações a que são submetidas no novo projeto de nação. 

Encontram-se vulneráveis a acusações que podem levá-las a condenações injustas e estão 

sujeitas a privações de liberdade e de meios básicos de vida. Na descrição dos espaços, 

muitas vezes o narrador detalha a atmosfera do lugar pelo relato das ações (ou da inércia) 

dos indivíduos que o ocupam, relegando as características do espaço físico ao segundo 

plano. Assim, o narrador vale-se de uma descrição psicológica do espaço, o qual interage 

intimamente com o estado de espírito dos indivíduos presentes, e, desta forma, o subtexto 

é comunicado ao leitor não sem incitar uma sensibilidade empática. Tomemos como 

exemplo esta descrição do cenário de um bar onde Mário, Pedro e Zé encontraram-se em 

Maputo:  

  

O cenário de sempre. As pessoas entram cabisbaixas, pedem um copo, 
bebem de uma rajada, respiram fundo, sorriem, pedem o segundo, dão 
um pequeno trago, puxam um cigarro, olham em volta, retêm-se numa 
mosca, numa barata, num poste, num rosto, gozando o vazio do 
pensamento. São segundos. Segundos vazios, ocos, porque estão à 
espera, de quê, não sabem, mas estão à espera, sempre à espera, muitos 
deles nasceram para esperar. E entram no círculo vicioso da vida em 
que a espera é a razão da existência. Caminham em volta do círculo da 
espera. E a espera é solitária. Quando se sentam ao balcão estão sós, 
olham o vazio e precisam, para sair da modorra da espera, de um 
simples dê-me licença, posso sentar-me ao seu lado? Com certeza, 
Sente-se à vontade e os dentes despontam, sentem-se aconchegados, 
pensam que saíram da solidão, da espera. Deixam-se enganar com o 
convívio, a conversa dá-lhes o pão perdido numa esquina, a carne que 
lhes falta em casa, os remendos para os sapatos. Esquecem-se 
momentaneamente da eterna condição de sonâmbulos à espera de um 
abanão da mudança (KHOSA, 2013, p. 97). 

 

Embora a temporalidade não esteja marcada com precisão nos espaços do 

romance6, a atmosfera descrita neste trecho indica um momento em que a euforia da 

conquista da libertação já havia dado lugar à desilusão. As expectativas de transformações 

 
6 O trecho que apresenta uma marcação temporal menos ambígua na narrativa se desenrola no espaço de 

Lourenço Marques, do qual Lotasse, irmão da matriarca dos Chibindzi, é protagonista. No espaço da capital 

Maputo, pode-se aferir que a narrativa é desenvolvida na década de 1980 por uma breve passagem de um 

diálogo entre os quatro amigos Zé, Mário, António e Pedro, referindo-se aos moçambicanos que nasceram 

à época da independência, os quais tinham naquele momento sete ou oito anos.   
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positivas cultivadas desde a mobilização para a libertação do colonialismo não haviam 

sido concretizadas na república instaurada em Moçambique. Esta ambientação desoladora 

expressada nos gestos repetitivos e automáticos das pessoas, na postura cabisbaixa, no 

“vazio do pensamento”, sumariza o sentimento predominante no espaço da cidade de 

Maputo ficcionalizada na narrativa. É uma capital cuja paisagem é marcada pela 

austeridade de ruas e avenidas ostentando nomes de líderes nacionalistas africanos e 

socialistas – avenida Sekou Touré, avenida Siad Barre, avenida Eduardo Mondlane, 

avenida Karl Marx. Quando o narrador se volta para as pessoas que habitam Maputo, não 

as inclui na narrativa individualmente, mas de uma forma genérica, em agrupamentos. A 

expressão individual dos habitantes deste espaço desaparece na massa amorfa de 

“sonâmbulos” – ou “formigas”, a que são comparados em trecho anterior – executando 

uma sequência de ações de uma forma automática, privando-as de uma expressão 

subjetiva relevante.  

Esta estratégia discursiva adotada por Khosa leva os leitores a associarem este 

efeito homogeneizador na narrativa às pretensões uniformizadoras das políticas 

identitárias determinadas pela FRELIMO (discutidas a seguir, neste capítulo). Como 

também não deixa de remeter ao processo de invisibilidade das individualidades dos 

colonizados efetuado no sistema colonial português, quando os moçambicanos eram 

vistos como uma massa mais ou menos indistinta, ressaltando assim o fato de que 

estruturas coloniais se repetiam no governo pós-independência, teoricamente liberto das 

amarras no colonialismo. 

Também neste trecho é mencionada a imagem-símbolo da vacuidade, recorrente 

na narrativa de Entre as memórias silenciadas, inscrita no espaço da terra dos Chibindzi, 

onde o vazio toma a forma do esquecimento. Mas é no espaço do campo de reeducação 

do Niassa que a marca da vacuidade se expressará de forma mais contundente, como será 

argumentado no capítulo seguinte desta dissertação. O campo de reeducação retratado no 

romance é o espaço de exceção por excelência, em que os condenados, geograficamente 

banidos da sociedade, são compulsoriamente submetidos a um processo de 

dessubjetivação que procura suprimir suas memórias individuais da memória oficial 

moçambicana, além de erradicar seus corpos e suas identidades. 

No espaço do campo de reeducação os protagonistas são os considerados 

“inimigos da nação”, os “reacionários” que representam uma ameaça ao novo governo 
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socialista estabelecido após a independência. “Inimigos da nação” também habitam, ainda 

que de forma latente, o espaço da capital Maputo, uma vez que boa parte da população 

citadina se encontra vulnerável a tornar-se alvo de suspeitas e ser acusada de subversiva 

naquele sistema.    

Na descrição dos espaços, notamos que Khosa recorre a uma escolha léxica 

densa, por vezes hiperbólica, para exprimir o sentimento predominante na população 

moçambicana diante dos desacertos do governo do pós-independência. A palavra 

“sonâmbulos” também é empregada para descrever os personagens prisioneiros do campo 

de reeducação no Niassa – os “sonâmbulos do desterro” (KHOSA, 2013, p. 59). Porém, 

ao contrário dos personagens da capital Maputo, aos reeducandos do Niassa parece não 

haver a prerrogativa de permanecerem “à espera de um abanão da mudança”, conscientes 

do vazio no seu horizonte – como afirma o narrador reeducando: “Caminhávamos para o 

vazio, para o nada” (KHOSA, 2013, p. 60).  

O uso do termo “sonâmbulos” nestes dois espaços lança luz sobre a condição de 

sujeitos inconscientes, alheios à realidade em que estão inseridos. Em Entre as memórias 

silenciadas, tanto a massa que habita a capital, quanto os personagens confinados no 

campo de reeducação, são indivíduos incapazes de exercerem plenamente sua 

subjetividade, assim como são impedidos de integrarem no novo sistema que foi 

implementado (ou que se pretendia implementar) pela FRELIMO após a libertação como 

participantes ativos, potencialmente transformadores. Portanto, como nos séculos de 

colonização, boa parte dos moçambicanos encontrava-se mais na condição de objetos que 

de sujeitos no processo da construção da nova nação. 

No espaço do campo de reeducação do Niassa, habitado por prisioneiros e vigias, 

ambos, em maior ou menor grau, encontram-se na condição de banidos da sociedade. A 

paisagem do campo do Niassa, localizado em uma zona rural pouco povoada de 

Moçambique, é percebida pelos personagens prisioneiros Gil e Armando, vindos de zonas 

urbanas, como hostil, estranho e inconciliável com eles próprios. “Naquele ambiente em 

que só as árvores, acasaladas com a chuva e o vento, murmuravam, falavam praguejavam 

e choravam, Armando sentia-se excluído, fora do diálogo” (KHOSA, 2013, p. 156), relata 

o narrador, revelando a condição de completo banimento percebida por Armando, 

duplamente excluído no novo Moçambique que se delineava – além de banido da 
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sociedade por um projeto de nação, havia a impossibilidade de se integrar àquele 

ambiente rural.  

Como a descrição das pessoas no cenário do bar em Maputo, a dupla exclusão 

de Armando demonstra um profundo sentimento de solidão, sendo ambas representações 

ficcionais de um sentimento geral percebido na jovem nação naquele contexto. Khosa 

alastra por todos os espaços representados em Entre as memórias silenciadas a sensação 

de isolamento, solidão e falta de pertencimento, tornando-os signos de um sentimento 

coletivo.  

Por este breve panorama dos espaços do romance, nota-se que esta categoria 

narrativa é impregnada de potencialidades simbólicas, que se manifestam nos níveis 

físico, ideológico, psicológico etc. Os diversos espaços são habitados por personagens 

que exprimem subjetividades variadas, múltiplos pontos de vista, às vezes convergentes, 

outras divergentes, compondo um cenário de pluralidade ideológica, social e cultural – 

em estreita relação com o cenário sociocultural do país representado no romance.  

Os espaços apresentados em Entre as memórias silenciadas em alguns 

momentos podem parecer, inicialmente, cenários fixos cuja descrição física relatada pelo 

narrador pouco contribuirá para a representação semântica da narrativa – a descrição do 

espaço urbano de Maputo, suas ruas e avenidas, ou a narração acerca do cenário do campo 

de reeducação, no capítulo que introduz este espaço no romance, são alguns exemplos. 

No entanto, a complexidade da representação destes espaços na narrativa ultrapassa sua 

utilidade cenográfica como pano de fundo para o desenrolar das ações; mais do que 

representações de cenários urbanos e rurais, os espaços apresentam-se como signos 

ideológicos, nos quais perpassam expressões de visões ideológicas e políticas de maneira 

explícita pela voz dos personagens e narradores, ou de forma mais velada, por imagens-

símbolo e outras estratégias narrativas (comentadas ao longo desta dissertação). 

Henri Lefebvre, no livro Espaço e política, ressalta a inevitável presença de 

ideologia no espaço, que é incontestavelmente político, reiterando sua condição de 

produto social:  

 
O espaço foi formado, modelado a partir de elementos históricos ou 
naturais, mas politicamente. O espaço é político e ideológico. É uma 
representação literalmente povoada de ideologia. Existe uma ideologia 
do espaço. Por quê? Porque esse espaço, que parece homogêneo, que 
parece dado de uma vez na sua objetividade, na sua forma pura, tal 
como o constatamos, é um produto social (LEFEBVRE, 2016, p. 60). 
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Considerando a natureza da obra de Khosa objeto desta pesquisa – bem como o 

projeto literário do autor moçambicano de uma maneira mais ampla, que se posiciona 

como uma voz dissidente do projeto de Estado em seu país –, a articulação dos espaços 

não poderia ignorar conscientemente uma posição político-ideológica, a qual confronta a 

ideologia hegemônica no período pós-independência. 

Tendo em vista que a análise dos espaços nesta pesquisa se baseará nessas 

perspectivas, este capítulo introdutório procura ambientar o leitor no período histórico 

recortado na narrativa, apresentando o pano de fundo sociopolítico e contextualizando o 

pós-independência de Moçambique, trazendo para a discussão as vozes de historiadores 

e sociólogos como aporte teórico. Na sequência a esta introdução ao contexto histórico 

do romance, serão discutidas algumas das bases da definição da categoria de “inimigos 

da nação” – em oposição à de “Homem Novo” –, os atores sociais do campo de 

reeducação do Niassa.         

 

1.2 O pano de fundo sociopolítico de Entre as memórias silenciadas 

 
 

 

A análise de uma obra em estreito diálogo com a história, como Entre as 

memórias silenciadas, exige uma contextualização para captarmos o ambiente da 

narrativa e compreendermos suas intenções.  

No período pós-independência em Moçambique, no qual a narrativa é 

delimitada, vigorava o governo do presidente Samora Machel, líder da FRELIMO, frente 

que se transformou em partido e assumiu o poder após a guerra de libertação do 

colonialismo, com a intenção de instaurar um regime autodeclarado socialista-marxista. 

Pela narrativa de Entre as memórias silenciadas, assume-se que este projeto socialista 

fracassou, submetendo a maior parte da população a práticas de violência diversas, das 

quais se destacam a privação a direitos básicos como a liberdade de expressão, a 

precariedade da vida nas cidades e no campo, as penúrias da guerra civil subsequente à 

independência.  

Os pormenores em torno do governo samorista relatados neste capítulo tornam-

se relevantes para iluminar, por meio do conhecimento dos fatos históricos, a antiutopia 

ficcionalizada na narrativa de Khosa. Recorrendo a obras de historiadores como Malyn 
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Newitt e João M. Cabrita, além de outros pesquisadores da história e sociedade 

moçambicanas, relatam-se algumas das medidas tomadas pelo governo da FRELIMO 

consideradas autoritárias, como forma de esclarecer o contexto de totalitarismo que serve 

de pano de fundo ao romance, e assim apreendermos com mais profundidade o ambiente 

de tensão e desilusão subjacente na narrativa. 

 

1.2.1  Considerações sobre o pós-independência em Moçambique 

  

 
 

Predominantemente, a narrativa de Entre as memórias silenciadas é 

desenvolvida na década de 1980, no período do pós-independência, quando o projeto de 

governo socialista empreendido pela Frente de Libertação de Moçambique já não era 

visto com entusiasmo por muitos moçambicanos, exauridos pela precariedade das 

condições de vida e das atrocidades de uma guerra civil que se arrastava havia anos. A 

antiutopia da década de 1980 em Moçambique se manifesta categoricamente no romance 

de Khosa, sobretudo nos limites dos espaços do campo de reeducação e da capital 

Maputo. Este sentimento coletivo é expresso nas conversas entre os personagens citadinos 

Pedro, Zé e Mário, que se alongam sobre os desacertos do governo da FRELIMO àquela 

época, e na narrativa onisciente conduzida neste espaço da urbe, como neste trecho:  

 
O prócere da nação, no alto do palanque dos comícios, afadigava-se em 
trazer militantes às fileiras do partido. Mas a voz tonitruante, imperativa 
e sedutora de outrora, já não criava a empatia na população cansada e 
farta dos comícios onde a retirada voluntária do perímetro da retórica 
gasta era negada pelos militares em crescendo na antipatia. 
Multiplicando-se em comícios e promessas, o herói da nação 
confessava já em público que não trouxera a fome, mas a independência 
ao povo. Disso sabiam todos. A desolação, o desencanto e o silêncio 
imperante nas pessoas prendia-se às crescentes e impunes iniquidades 
dos camaradas, nas ordens e execuções sem paralelo na história dos 
jovens e velhos da nação nascente (KHOSA, 2013, p. 115-116). 

 

Por “prócere da nação”, um termo irônico mencionado em outros trechos da 

narrativa, o narrador onisciente se refere ao primeiro presidente de Moçambique, Samora 

Machel, figura central do único partido em vigor desde a independência, cujos discursos 

mobilizavam um enorme contingente de moçambicanos à época da luta pela libertação. 

No momento retratado neste trecho, aproximadamente uma década após da 
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independência, chamamos a atenção para as palavras empregadas para descrever a reação 

da população diante dos despropósitos cometidos pelos “camaradas” que se af iguravam 

na elite política e nos aparelhos de Estado: “desolação”, “desencanto”, “silêncio”. 

Palavras cuja carga semântica subjaz em todo o tecido narrativo, majoritariamente 

desenvolvido do ponto de vista de narradores melancólicos e personagens 

tradicionalmente silenciados, como os condenados aos campos de reeducação.  

Na década anterior a este cenário traçado pelo narrador onisciente, Moçambique 

havia conquistado a independência do colonialismo português, em 1975. A Frente de 

Libertação de Moçambique, que esteve na liderança da luta pela independência, havia 

assumido o governo tendo em mente um projeto de nação baseado em ideologias 

socialistas. Em um primeiro momento, não havia uma definição clara sobre a orientação 

marxista no nacionalismo sustentado pela FRELIMO, e somente em 1977 o partido 

anunciou sua orientação marxista-leninista (NEWITT, 1997).  

No entanto, a maior parte dos moçambicanos permaneceu alheia ao socialismo 

preconizado pelo novo Estado. Ao longo dos anos após a independência, a população 

alienou-se dos rumos políticos do país recém-libertado, uma vez que pouco compreendia 

a orientação ideológica do governo, além de o próprio partido tomar medidas que 

limitaram sua interação direta com os moçambicanos. Assim, inevitavelmente a distância 

entre o “prócere da nação” e o povo se estendeu durante este período. 

O antropólogo Lorenzo Macagno aponta que, em entrevista concedida a Aquino 

Bragança em 1969, o então presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane, afirma que os 

ideais marxistas já estavam definitivamente no horizonte da frente anos antes da 

independência:  

 

a Frelimo realmente agora é muito mais socialista, revolucionária e 
progressista do que nunca. E é a linha, agora, a tendência, mais e mais 
em direção ao socialismo do tipo marxista-leninista. Porque as 
condições de vida de Moçambique, o tipo de inimigo que nós temos, 
não admite qualquer outra alternativa (MONDLANE apud CHRISTIE, 
1996, p. 190).  

 

Samora Moisés Machel, liderança da FRELIMO à época da independência e 

primeiro presidente de Moçambique, viria a abraçar um socialismo calcado na práxis, 

menos articulado com as teorias e mais intuído da experiência; como define Macagno 
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(2005, p. 5), “uma espécie de ‘marxismo caseiro’ adaptável às singularidades da 

‘experiência’ moçambicana”7.  

Na esteira deste argumento, o sociólogo moçambicano José Luís Cabaço (2009, 

p. 312) menciona o engajamento da FRELIMO em delinear um socialismo em relação 

simbiótica com a realidade moçambicana, ainda no período pré-independência. O autor 

reitera que a experiência prática, “a imersão na dupla práxis do trabalho com o povo e da 

guerra” (CABAÇO, 2009, p. 312), era requisito indispensável para o desenvolvimento 

dos revolucionários engajados na FRELIMO. Isso demonstra a preocupação em formar 

uma militância conhecedora da experiência do povo, sobretudo da zona rural, para que os 

revolucionários desenvolvessem uma concepção de nacionalismo e socialismo calcada na 

vivência dos moçambicanos. 

Na ficção crítica de Khosa, o socialismo marxista preconizado pela FRELIMO 

desde os tempos pré-independência, originalmente próximo da população moçambicana, 

provou ser um empreendimento falho. Na narrativa de Entre as memórias silenciadas, 

governo socialista e povo, longe de constituírem uma relação simbiótica, encontram-se 

em uma hostil relação de incomunicabilidade e violência. Partindo de um episódio local, 

em que o presidente da África do Sul à época, Pieter Botha – “o nosso primo do apartheid” 

(KHOSA, 2013, p. 104) – havia enviado maçãs a Moçambique que foram distribuídas em 

escolas pelo país, os personagens Pedro, Mário, António e Zé discutem os percalços do 

socialismo adotado pela FRELIMO. Pedro conta que escolas primárias receberam as 

maçãs enviadas da África do Sul e, para a surpresa de seus interlocutores, aquela havia 

sido a primeira vez que as crianças viram a fruta. Pedro, aparentemente indignado, diz 

aos amigos: 

 
O sacrifício é não comermos maçãs. É não termos as tangerinas de 
Inhambane que o poeta maior tanto clama por elas. É termos as lojas 
vazias, as bichas de nunca acabar, a racionalidade do cartão de 
abastecimento para os que nada tiveram e a prodigalidade dos que 
mandam em lojas abastecidas de tudo. A estes chefes, os filhos podem 

 
7 No artigo “Lendo Marx pela segunda vez”, Macagno relata a ocasião em que um antropólogo suíço, em 

visita a Moçambique, pergunta a Samora Machel quando havia sido a primeira vez que este havia lido 

Marx. Machel responde ao seu interlocutor: “Bem, quando era jovem costumava ajudar o meu pai, que era 

camponês” (MACAGNO, 2005, p. 7). O então presidente relata sua vivência de exploração no campo na 

época colonial, para depois, diante da insistência do antropólogo em obter uma resposta precisa para sua 

pergunta, responder que quando enfim teve acesso aos livros de Marx, durante a luta de libertação, era 

como se estivesse lendo os livros do filósofo pela segunda vez. Este relato ilustra o comprometimento com 

a experiência real moçambicana em que se fundamentava o socialismo adotado pela FRELIMO.  



 

28 

 

conhecer o sabor da maçã. Aos nossos, os tais operários e camponeses, 
a maçã é do apartheid, do capitalismo (KHOSA, 2013, p. 105). 

 

A oportuna intertextualidade na menção ao poema “Saborosas tanjarinas 

d’Inhambane” (1982) 8 , do autor moçambicano José Craveirinha, enfatiza o tom 

denunciativo compartilhado por toda uma geração de moçambicanos. No poema, 

Craveirinha confronta a nova elite que se consolidou no poder em Moçambique após a 

independência, em tom irônico semelhante ao de Khosa em suas narrativas denunciativas. 

A exposição da vida precária a que a população foi submetida no regime socialista 

implementado pelo “prócere da nação” Samora Machel, “as lojas vazias, as bichas de 

nunca acabar, a racionalidade do cartão de abastecimento para os que nada tiveram”, são 

evidências que contradizem as intenções proferidas em discursos pelos dirigentes 

socialistas.  

Pedro menciona o claro distanciamento entre uma elite, em posição de poder, e 

a maior parte dos moçambicanos, “operários e camponeses”, naquele regime socialista, 

que não superou antigas opressões sociais e econômicas como se esperava. Mais adiante, 

o diálogo entre os amigos continua nestas linhas: 

 
– As classes do poleiro são meras administradoras de poderes estranhos. 
Hoje fazem a gestão ideológica. Amanhã, a económica. As regras nunca 
serão nossas. Este é o nosso destino... O de sermos permanentemente 
putas. 
– O destino de nunca termos o nosso paladar, o nosso tacto, a nossa voz, 
a nossa audição. 
– Estamos a ficar surdos. 

 
8 O tom expressamente denunciativo de Craveirinha se revela desde os versos de abertura do poema:  

 

Serão palmas induvidosas todas as palmas que palmeiam os discursos dos 

chefes? 

Não são aleivosos certos panegíricos excessivos de vivas? 

Auscultemos os gritos vociferados nos comícios, 

E nas bichas são ou não são bizarros os sigilosos sussurros? 

Em suas epopeias de humildade deixam intactos os sonhadores. 

Sabotagem é despromover um verdadeiro poeta em funcionário. 

Não bastam nos gabinetes os incompetentes? 

Ainda mais alcatifas e ares condicionados? 

Aos dirigentes máximos poupemos os ardilosos organigramas. 

Como são hábeis os relatórios das empresas estatizadas 

Prosperamente deficitários ou por causa das secas 

ou porque veio no jornal que choveu a mais 

ou por causa do sol ou porque falta no tractor um parafuso  

ou talvez porque a polícia de trânsito não multou Vasco da Gama infringindo 

os códigos 

na rota das especiarias de Calicute. (CRAVEIRINHA, in SAÚTE, 2004) 
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– E cegos. Os que pouco vêem só têm as obras escolhidas de Lenine 
nas livrarias. Dizem que Marx não é acessível às medianas mentes. Só 
há pequenos opúsculos ensinando o bé à bá do marxismo pelas livrarias 
e bibliotecas públicas. Há dias li que um fulano das lides do poder se 
postou numa das grandes conferências do leste comunista, defendendo 
que Moçambique estava a construir um socialismo científico. 
– Na ficção científica. (KHOSA, 2013, p. 105) 

 

Os personagens constatam a impossibilidade de a jovem nação procurar 

caminhos próprios, submetendo-se a “poderes estranhos”, aparentemente sem a visão 

crítica necessária para construir um país fundamentado em uma “moçambicanidade” que 

permita a expressão de uma voz própria. Vivendo em um suposto projeto de “socialismo 

científico” – que só existiria na ficção –, cujo significado os moçambicanos pouco 

conseguem apreender, a população e o governo da FRELIMO distanciavam-se, uma 

constatação presente em toda a narrativa de Entre as memórias silenciadas.    

O historiador Malyn Newitt, em História de Moçambique (1997), discorre 

sobre as mudanças substanciais ocorridas na FRELIMO no período após a independência 

de Portugal, além das diretrizes socialistas tomadas pelo partido no empreendimento de 

construir uma nação moçambicana. O autor afirma que, após ter chegado ao poder, a 

FRELIMO distanciou-se do povo, restringindo a poucos o acesso ao centro do partido. O 

engajamento da população era circunscrito a organizações exteriores ao partido (como a 

Organização das Mulheres Moçambicanas e a Organização da Juventude Moçambicana).  

Com um ponto de vista mais crítico acerca das resoluções da FRELIMO em seu 

projeto de nação, o historiador moçambicano Benedito Luís Machava (2011, p. 596) 

caracteriza estas organizações como formas de o Estado controlar a população civil 

citadina, encarada com desconfiança por ser, aos olhos dos membros do partido, uma 

potencial ameaça ao novo sistema. Esta desconfiança já era cultivada no período pré-

independência, quando a frente de libertação se organizou sobretudo ao lado da população 

campesina de Moçambique. Como menciona o narrador onisciente na explanação sobre 

o personagem velho Tomás, interno do campo de reeducação do Niassa que havia 

participado da militância pela guerra de libertação: 

 

O velho Tomás não tinha o horizonte real do país. O que a militância 
da luta o ensinou era que se devia estancar o malefício do cancro que 
dilacerava o tecido moçambicano. Devia olhar-se com desconfiança 
para as cidades. Eram centros propagadores do cancro. E todos, os seus 
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camaradas, em especial, diziam que ele fora contaminado pelo cancro 
citadino (KHOSA, 2013, p. 68). 

 

Condizendo com o argumento de Machava, o historiador moçambicano João M. 

Cabrita menciona a criação de organizações como formas de controle sobre a população, 

especialmente a citadina, supostamente mais exposta à “contaminação” do colonialismo. 

Cabrita, na obra Mozambique: The Tortuous Road to Democracy, salienta como a 

população estava submetida a um poder controlador do Estado, que se ramificava por 

vários segmentos da sociedade no regime socialista implementado pela FRELIMO.   

 
A juventude, as mulheres, os professores, os jornalistas, os escritores, 
os estudantes e os trabalhadores, enfim, pessoas das mais diversas 
profissões e status sociais, foram agrupadas em supostas organizações 
democráticas de massa. Eram aparatos controlados pela FRELIMO, 
financiados pelo Estado e projetados para assegurar que o programa de 
ação do governo fosse implementado em todos os níveis. Mais tarde, 
também as crianças foram reunidas na Organização de Sucessores da 
Revolução Moçambicana. (CABRITA, 2000, p. 87, tradução nossa).9    

 

Em outro trecho dos diálogos desenvolvidos no espaço do campo de reeducação 

no romance, um dos condenados reafirma o ambiente de paranoia instaurado na urbe em 

consequência da perseguição e desconfiança aos citadinos, considerados potenciais 

inimigos da nação. Dirigindo-se ao velho Tomás, o reeducando Armando replica: 

 

Eu sei, velho Tomás. És diferente dos teus ex-camaradas. Procuras 
razões na urbe. Eles não. Transplantam a zona libertada, a vida do 
interior mais profundo do país para as cidades. Querem que nós sejamos 
à imagem e semelhança do que eles foram nesses campos de treino da 
guerrilha. A vida da cidade, as suas cores, os seus cheiros e o linguajar 
típico, sempre lhes cheirou a inimigo. Inimigo aqui, inimigo ali. Até o 
nosso falar, a nossa gramática, cheirava-lhes a inimigo (KHOSA, 2013, 
p. 78). 

 

O autoritarismo do estilo de governar do partido naquele contexto é explícito no 

argumento de Armando – personagem proveniente de uma zona urbana de Moçambique, 

 
9 No original: “The youth, women, teachers, journalists, writers, students and workers, in fact people from 

all walks of life, were grouped into so-called mass democratic organizations. These were Frelimo-

controlled outfits bankrolled with state funds and designed to ensure that the government’s program of 

action was implemented at all levels. Eventually, children were also grouped under the Organization of 

Successors to the Mozambican Revolution.”  
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da cidade da Beira –, que menciona como as ações do governo são impositivas sobre a 

população citadina. Como veremos no Capítulo 2 desta dissertação, sobre o espaço da 

capital Maputo retratada no romance foi exercido um controle vigilante pelo Estado, 

traduzido em mecanismos biopolíticos característicos de regimes autoritários.      

Sobre o caráter autoritário da FRELIMO, Melyn Newitt chama atenção para o 

fato de que, apesar de o partido ter se engajado em um governo de ideias progressistas 

marcado pela praticidade, a população foi afligida por uma série de práticas violentas. 

Ainda que as políticas de inspiração socialista implementadas pela FRELIMO 

procurassem conduzir a nação em uma direção inovadora e livre da segmentação 

promovida pelo colonialismo, é explícito na narrativa de Newitt como algumas delas 

foram desacertos devastadores para os moçambicanos no longo prazo.  

Uma prática de violência citada na obra desse historiador é a criação de aldeias 

comunais, para onde camponeses foram deslocados compulsoriamente. Sobre esse fato, 

o autor explica que muitos camponeses retornavam a suas terras de origem, incentivados 

pelos chefes de sua linhagem (NEWITT, 1997, p. 472). Desenraizada de maneira 

coerciva, a população rural de Moçambique começou a desacreditar aquele governo, que 

procurava promover uma reforma social e construir bases para uma economia 

modernizada lançando mão de medidas autoritárias. Deslocamentos forçados também 

eram o protocolo para os considerados “improdutivos”, recolhidos das ruas e condenados 

ao trabalho compulsório nas machambas (plantações) dos campos de reeducação, onde 

receberiam doutrinação ideológica. Por decisões como essas, além das propostas 

equivocadas para a economia do país e as penúrias do avanço da guerra civil iniciada em 

1976, a profunda insatisfação e desesperança com relação ao governo da FRELIMO 

intensificou-se entre a população moçambicana, e é este cenário que sobre o qual a 

narrativa de Khosa é tecida no romance analisado nesta investigação.   

 

1.2.2   Matar a tribo para criar a nação 

 

 

 

Como discutido, o projeto de nação de Samora Machel se fundamentava na 

instauração de um regime socialista em Moçambique, visando construir uma nação una e 

coesa nos limites das fronteiras estabelecidas na época colonial. No esforço de unificar a 

nação, Samora Machel desde o princípio declarava abertamente sua intenção de suprimir 
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qualquer manifestação de tribalismo, o que significava as diferenças étnicas, do território 

moçambicano. O discurso proferido no distrito de Ancuabe, em 1976, é um dos vários 

pronunciamentos em que o presidente enfatiza a importância desta unidade: 

 

A tarefa de um povo que acaba de vencer o colonialismo é consolidar a 
unidade. Para isso é preciso destruir tudo o que nos desunia, porque sem 
a unidade nacional, sem a unidade no nosso seio, não seremos capazes 
de realizar nossas tarefas da reconstrução nacional, não conseguiremos 
fazer uma análise da vida que levávamos durante o tempo colonial. (...) 
Entre a população do nosso País há divisão em pequenos grupos tribais, 
há macuas, há macondes, há muanes, há swahilis, há angonis, há ajuas, 
é assim? Se estão divididos em grupos tribais onde está o povo 
moçambicano? (MACHEL, 1976, p. 2). 

 

Uma justificativa aventada para a erradicação do tribalismo ser uma meta do 

governo de Samora Machel seria o fato de as diferenças culturais terem em certa medida 

aberto caminhos para as estratégias de dominação portuguesa, uma vez que os 

colonizadores se aproveitaram das divergências entre os diversos grupos para controlar o 

território moçambicano e os nativos. Este ponto de vista é defendido pelo sociólogo 

moçambicano Elísio Macamo, no estudo “When the post-revolutionary state 

decentralizes”, no qual afirma que o sistema colonial português de fato se utilizou da 

autoridade dos régulos para implementar sua própria lei no território moçambicano, 

transformando-os em instrumentos da burocracia portuguesa atuantes em suas respectivas 

localidades. Estes régulos, em vez de serem “representantes políticos da população”, 

desempenhavam o papel de “representantes da administração colonial em suas 

comunidades” (MACAMO, 2004, p. 61).  

Citando um argumento de Sérgio Vieira, um dos fundadores da FRELIMO, 

Marçal de Menezes Paredes expõe no artigo “A construção da identidade nacional 

moçambicana no pós-independência” a visão de um membro do partido vigente sobre 

este ponto: “[...] o passado trouxera-nos a lição da experiência amarga da divisão, a 

derrota do país dividido por um punhado de conquistadores unidos e que sabiam explorar 

as fissuras entre nós, levando-nos a combater entre os moçambicanos em favor dos novos 

senhores” (VIEIRA, 2011, p. 285 apud PAREDES, 2014, p. 145).  

O sociólogo José Luís Cabaço ressalta que a FRELIMO propagava a erradicação 

do tribalismo e do regionalismo por concebê-los como agravantes para as cisões na 

sociedade moçambicana – portanto um obstáculo para a concretização da almejada 
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unidade nacional. Porém, Cabaço lembra que: “É importante recordar que não se ignorava 

a proveniência etnolinguística de ninguém” (2009, p. 299). E, em seguida, esclarece qual 

seria a concepção de tribalismo formulada pela FRELIMO: “ele [o tribalismo] fora 

institucionalizado por acção deliberada do colonialismo com a finalidade de implantar a 

cizânia no seio dos moçambicanos e impedir o nacionalismo” (CABAÇO, 2009, p. 299). 

Desta forma, o autor previne o leitor de concluir que a base da política definida pela 

FRELIMO era a supressão irresponsável das diferenças na população moçambicana. 

Embora a execução desta política tenha caminhado em uma direção radical e, em certa 

medida, nociva para os moçambicanos, os quais até a atualidade lidam com as nefastas 

consequências das políticas implementadas após a independência, é evidente o esforço do 

governo em desencorajar as divisões que poderiam ameaçar o complicado 

empreendimento de conferir unidade à uma nova nação.  

Naturalmente, o primeiro governo de uma nação embrionária enfrenta o desafio 

de elaborar estratégias para conferir unidade e coesão, um empreendimento 

especialmente intrincado quando pensamos na necessidade de se desenvolver uma 

identidade nacional em um espaço social diverso e herdeiro de tantas expressões culturais 

como Moçambique.  

No caso do território moçambicano, a memória recente da estratégia colonial de 

segmentar para dominar era uma experiência coletiva que também influenciava o 

direcionamento das políticas da FRELIMO neste contexto. Nas políticas identitárias 

promovidas pela FRELIMO, nota-se o radicalismo com que se tratavam as diferenças 

entre os moçambicanos, transparecendo uma intenção de, mais do que assegurar a 

unidade, homogeneizar a população.  

Parafraseando a lapidar frase de Samora Machel, era meta do governo matar a 

tribo para construir a nação, expurgar o país dos espólios da colonização para se forjar 

uma moçambicanidade alinhada aos novos tempos. E seria à luz da imagem de um 

moçambicano idealizado, o Homem Novo10, que uma população com uma mentalidade 

revolucionária emergiria. 

 
10  O conceito de “Homem Novo” foi reivindicado em contextos variados, moldado segundo as 

especificidades de cada um deles. Por exemplo, no regime salazarista em Portugal, em uma tentativa de 

“padronizar” a população segundo uma idealização  identitária, a  figura do Homem Novo foi propa gada 

como um ideal da “portugalidade” naquele contexto . Segundo Fernando Rosas, o Homem Novo no regime 

salazarista   
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Esta categoria sociológica do Homem Novo, revisitada em outros diversos 

contextos, referia-se ao homem livre de concepções subjetivas, consciente de sua 

potencialidade revolucionária e transformadora. No governo de Samora Machel, este 

modelo imaginado guiará uma nova ordem social, em contraposição com todo o legado 

das experiências passadas. Trata-se de uma categoria complexa, que engloba uma 

diversidade de esferas da vida, definindo-se por diretrizes ideais nas dimensões moral, 

política, ideológica, nas relações sociais, nas práticas culturais, etc.  

Este modelo para a moçambicanidade era o sujeito alinhado ideologicamente 

com o Estado socialista, destituído de todo tipo de vícios, moralmente íntegro (segundo 

as normas comportamentais encorajadas pela FRELIMO) e livre da mentalidade burguesa 

e do obscurantismo das práticas ancestrais. Uma figura idealizada que rompe bruscamente 

com o passado e se volta para um futuro projetado para a nova nação.   

Em oposição ao Homem Novo, forjou-se a categoria social do inimigo da nação, 

tão ambígua quanto o modelo idealizado, de forma que, como exposto por Khosa no 

romance investigado, não é possível estabelecer padrões que definem uma identidade que 

abranja os personagens desta categoria.  

 

 

1.3.  A outridade “inimiga” da nova nação       

 

 

 

 
(...) haveria de ser temente a Deus, respeitador da ordem estabelecida e das 

hierarquias sociais e políticas como decorrências do organicismo natural e 

imutável das sociedades, pronto a servir a pátria e o império, cumpridor dos 

seus deveres na família e no trabalho, destituído de «ambições doentias» e 

«antinaturais» e satisfeito com a sua honrada modéstia. (ROSAS, 2001, p. 

1.037) 

 

Outras sociedades, em contextos ideológicos distintos, revisariam o conceito do Homem Novo 

de acordo com suas particularidades. No caso das colônias portuguesas em África, à  época da efervescência 

do nacionalismo e da mobilização pela independência, o modelo de Homem Novo que serviu de inspiração 

foi o soviético (LUGARINHO, 2013). 
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Os diferentes espaços sociais11 retratados em Entre as memórias silenciadas – 

habitados por agentes sociais em posições variadas na sociedade, os quais apresentam 

orientações políticas, ideológicas e morais igualmente diversas – são ambientes inscritos 

de tensões geradas pelas relações intersubjetivas. Esta ampla rede de interações entre 

personagens representantes de subjetividades variadas compõe um cenário muito propício 

para as discussões acerca da alteridade, das identidades e diferenças, e as maneiras pelas 

quais a sociedade é cindida em grupos mais e menos favorecidos, a partir de processos de 

inclusão e exclusão, classificação e normatização (SILVA, 2009). 

Nesta investigação, a discussão em torno das identidades e diferenças estará 

circunscrita principalmente ao par dicotômico Homem Novo x inimigo da nação no pós-

independência em Moçambique, com o objetivo de elucidar e incitar questões referentes 

à figura do “inimigo interno”, representado pelos personagens mais destacados em Entre 

as memórias silenciadas. Começaremos a discussão levantando algumas hipóteses sobre 

as motivações para a definição de um “inimigo da nação” em Moçambique no contexto 

sociopolítico delineado no romance de Khosa.  

No estudo “State Discourse on Internal Security and the Politics of Punishment 

in Post-Independence Mozambique (1975-1983)”, o historiador moçambicano Benedito 

Luís Machava expõe a ideia de que delinear a figura de um inimigo/traidor torna-se 

fundamental para a construção do Estado moderno, pois uma vez determinados os 

preceitos que caracterizam o traidor, distingue-se o que pode ser tolerado e não tolerado 

na sociedade, legitimam-se as normas estabelecidas para esta e, por consequência, as 

ações do Estado para defender a manutenção de seu bom funcionamento. Portanto, a 

traição estaria na base da constituição dos Estados modernos. Curiosamente, segundo a 

análise apresentada por Machava, existe uma alta probabilidade de este inimigo ser 

identificado internamente, dentro das fronteiras da própria nação, em vez de se 

 
11 Segundo Pierre Bourdieu, o “espaço social” — em contraposição ao “espaço físico” — compreende os 

lugares, as representações sociais e a imaterialidade das relações entre os agentes da sociedade (como as 

instituições e as pessoas). Nas teorias sobre o espaço desenvolvidas por Bourdieu, destaca -se que o espaço 

social acontece pela distribuição de bens, serviços, indivíduos e grupos sociais no espaço físico, em 

posições diferenciadas fisicamente e simbolicamente. Além de considerar os agentes sociais (os sujeitos) 

do espaço, esta noção de espaço social abrange a observação de diferenças no nível simbólico. Os suj eitos 

confinados nos campos de reeducação do Niassa no romance, por exemplo, estão em um espaço que lhes 

confere uma nova condição identitária — “homo sacer”, “inimigos” —, diversa da evocada pelas memórias 

dos internos nos diálogos da narrativa, as quais resgatam outro tempo e outros espaços. Portanto, ocupar 

determinado espaço social significa assumir certas representações simbólicas imbricadas nesta posição. 
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materializar na figura do estrangeiro. No caso de Moçambique, razões circunstanciais 

específicas daquele contexto motivaram a perseguição a supostos inimigos internos, por 

exemplo, a desconfiança dos habitantes das zonas urbanas, que estariam contaminados 

pelos vícios dos ex-colonizadores.  

Em Políticas da inimizade, o filósofo camaronês Achille Mbembe analisa de 

um ponto de vista ontológico a necessidade de se criar um inimigo. Segundo Mbembe, a 

determinação da figura do inimigo – esta necessidade que se tornou um pilar dos regimes 

democráticos – encontra-se no campo dos desejos inconscientes. Uma vez definido um 

antagonista que de fato materialize uma ameaça à integridade de um grupo, cria-se um 

subterfúgio para este grupo que lhe permite a exploração de uma série de desejos 

normalmente reprimidos. Este cenário proporciona, por exemplo, a experiência do prazer 

de neutralizar e aniquilar o inimigo, a satisfação em expurgar da comunidade um mal e 

qualquer possibilidade de alastramento e contaminação deste, além da sensação de 

segurança decorrente deste ato de aniquilação. Portanto, a existência de um corpo que 

concretize uma ideia de ameaça autoriza práticas de violência movidas por um “lado 

obscuro” do espírito que permanece contido a maior parte do tempo.   

Esta figura não materializa apenas um adversário ou rival objeto de aversão, mas 

sim, como afirma Mbembe citando Carl Schmitt, um “inimigo supremo”. “No seu corpo 

e na sua carne, é aquele a quem se pode provocar a morte física, porque ele nega, de modo 

existencial, o nosso ser” (MBEMBE, 2017, p. 82). Ato contínuo, este inimigo incorpora-

se no homo sacer conceituado por Giorgio Agamben (2010), cuja matança não é passível 

de punição. Cria-se uma figura / um grupo completamente vulnerável à violência daqueles 

que afirmam estar sob ameaça. 

Como será exposto mais detidamente no Capítulo 2 desta dissertação, os 

“inimigos supremos” da sociedade no pós-independência em Moçambique tomam forma 

em Entre as memórias silenciadas nos personagens reeducandos do campo do Niassa, 

confinados em um local onde se viam como “viajantes de um destino sem regresso” 

(KHOSA, 2013, p. 60), expostos a um processo de violência arquitetado pelo Estado. 

Esses personagens assumem o papel do inimigo extremo, banido do corpo social como 

uma doença a ser expurgada e confinados em um espaço de exceção no qual lhes é 

imposto um processo de dessubjetivação e onde se encontram vulneráveis a um 

extermínio indiferente ao Estado.  
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Quantos eram afinal, os reeducandos? Ninguém, ao certo, podia aferir. 
Os mortos não podiam ser anotados, porque oficialmente não morriam, 
estavam em reeducação: eram os futuros homens novos. Mas, na 
verdade, morriam centenas e centenas de pessoas. Não havia semana 
que não se anunciasse mais um corpo para o milheiral. (KHOSA, 2013, 
p. 86) 

 

Estes personagens inimigos da nação são sistematicamente eliminados segundo 

a lógica binária pela qual os mecanismos políticos à época funcionavam. Como visto, 

segundo Machava este binarismo é um alicerce para se constituir um grupo hegemônico, 

na medida em que é preciso haver um grupo excluído para que se defina a posição social 

dos estabelecidos. Portanto, a criação do grupo excluído “inimigo” é estratégica para 

manter a organização no corpo social desejada pelo grupo dos estabelecidos. Na esteira 

deste argumento, Achille Mbembe menciona em Políticas da inimizade a relevância da 

estratégia de segmentar a sociedade segundo uma lógica binária que categoriza os 

incluídos e os excluídos. 

 

Tal como, ainda não há muito tempo, precisaram de dividir a 
humanidade em escravos e senhores, as democracias liberais 
dependem, hoje em dia e para a sua sobrevivência, da divisão entre as 
esferas dos semelhantes e as dos não-semelhantes ou, ainda, dos amigos 
e «aliados» e dos inimigos da civilização. Sem inimigos, é-lhes difícil 
sustentarem-se sozinhas (MBEMBE, 2017, p. 87). 

 

Na explanação sobre identidade e diferença desenvolvida por Tomaz Tadeu da 

Silva (2009) no livro Identidade e diferença, o autor afirma que, fundamentalmente, a 

definição da identidade opera segundo uma divisão entre “nós” e “eles”, a qual pressupõe 

relações de poder – o fato de haver um grupo social detentor do poder de atribuir 

significados a outros indivíduos, classificando-os como excluídos/incluídos, é uma 

evidência disso. Tomaz Tadeu da Silva chama atenção para a forma de classificação em 

oposições binárias, como a que se operou no contexto sociopolítico moçambicano 

recortado em Entre as memórias silenciadas. Mencionando Jacques Derrida, Silva 

afirma que, “em uma oposição binária, um dos termos é sempre privilegiado, recebendo 

um valor positivo, enquanto o outro recebe uma carga negativa” (SILVA, 2009, p. 83). 

Este processo de classificação envolve uma hierarquização de identidades, uma 

vez que desta forma se organizam os indivíduos/grupos na sociedade de acordo com uma 

escala de valores determinada. Neste cenário, distinguem-se os grupos desprivilegiados, 
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em posição (social e geográfica) inferior, dos privilegiados, os quais detêm o poder de 

pautar as normas segundo as quais as identidades serão classificadas. Como é esclarecido 

no texto de Silva: 

 

A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger – 

arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em relação ao 

qual as outras identidades serão avaliadas e hierarquizadas. Normalizar 

significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, 

em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 

negativa  (SILVA, 2009, p. 83). 

 

No governo samorista, identifica-se a operação deste mecanismo na sociedade 

moçambicana na categorização binária de grupos sociais, delimitados como homem novo 

/ inimigos da nação, revolucionários/reacionários, citadinos/campesinos. Como visto, 

esse processo de categorização se dava pela necessidade de se definir um inimigo/traidor 

naquele período, produzido estrategicamente por um discurso inserido em um contexto 

histórico.  

Como Stuart Hall aponta na obra organizada por Silva (2009), não se pode 

ignorar o contexto em que as identidades e as diferenças são produzidas, pois estas 

encontram-se em estreito diálogo com as relações de poder estabelecidas no local e o 

momento em que se constroem.     

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 

elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, 

assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo 

de uma unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma “identidade” em 

seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma 

identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna (SILVA, 2009, p. 

109, grifo meu). 

 

Inegavelmente, para que as identidades se estabeleçam, a diferença 

materializada na figura do outro precisa existir. Torna-se possível definir as 

características de um parâmetro idealizado como o Homem Novo, somente quando 

também é possível caracterizar seu contraponto, aquilo que este modelo ideal não é. Se 

não existe a outridade, o “inimigo” da revolução, a necessidade de se delimitar o Homem 
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Novo perde o sentido. Desta forma, identidade e diferença mantêm-se numa relação de 

dependência e simetria, localizando-se em polos opostos entre si12. 

No romance Entre as memórias silenciadas, a relação entre opostos tensiona o 

desenvolvimento da narrativa não só nos contrastes entre os espaços rural e urbano, como 

também em relações de inclusão e exclusão entre personagens que ocupam posições 

sociais distintas. Além da cisão entre os inimigos “supremos”, confinados nos campos de 

reeducação, e os “cidadãos exemplares” que formariam o corpo social da nova nação, 

pelo enredo da obra perpassam pontos de atrito entre outros grupos sociais, revelados pelo 

narrador muitas vezes no tom denunciativo característico contra o projeto de nação 

daquele período histórico.  

Khosa expõe a formação de uma elite do partido da FRELIMO após a 

independência – um grupo que, após ter lutado pela libertação de Moçambique, ocupou 

cargos importantes no governo e teve acesso a privilégios dos quais a população foi 

privada – incluindo na narrativa personagens que representam os excluídos desse 

processo, apesar de terem também se engajado nas frentes da luta contra o colonialismo. 

O velho Tomás, reeducando mais antigo do campo do Niassa, é um desses personagens, 

um campesino que participou da guerra de independência, mas acabou sendo alvo de 

acusações que o levaram à condenação ao banimento. Além do personagem velho Tomás, 

existe o grupo dos comandantes que trabalhavam no campo, retratados na narrativa 

também como prisioneiros daquele espaço de exceção. 

Este grupo social, uma vez inserido no campo de reeducação – um espaço onde 

se pretendia suprimir memórias e identidades, incluindo a memória da existência do 

próprio campo –, percebeu-se na posição do outro circunscrito a um lugar de exclusão da 

sociedade, assim como os reeducandos sob sua vigilância, pois “os da nação, os que 

estavam no comando do país em construção, não os queriam em convívio com a sociedade 

em geral. A presença deles junto ao povo seria uma praga, pois manchariam a imaculada 

memória de uma guerra justa” (KHOSA, 2013, p. 166). 

 
12  No governo de Samora Machel, o discurso construído em torno das identidades e diferenças foi 

materializado na criação institucionalizada de um personagem que reunia as características do inimigo 

interno da nação. Xiconhoca, o inimigo, foi elaborado pelo Departamento de Informação e Propaganda da 

FRELIMO como uma forma didática de conscientizar a população moçambicana. A figura caricatural de 

Xiconhoca representava o moçambicano reacionário, que incorporava os vícios e as práticas contrárias às 

normas, sendo em geral representado como um bêbado, corrupto, burocrata, adepto de práticas 

obscurantistas, entusiasta do imperialismo e do regionalismo, racista, entre outros aspectos (MENESES, 

2015). 
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A tensão entre grupos sociais em posições conflitantes também é representada 

pelos personagens que ocupam a cidade de Maputo – onde se manifestam no próprio 

espaço contradições que obedecem à lógica dicotômica aplicada aos personagens, uma 

vez que a capital é retratada como o local de uma boemia efervescente – ainda que sob a 

vigilância controladora do Estado –, enquanto é cenário da rotina de escassez e 

desesperança de parte da população moçambicana. O conflito entre alinhados e não 

alinhados à ideologia do novo governo acontece nos diálogos entre o personagem 

António, a única voz defensora da FRELIMO, e os demais amigos que o acompanham 

pelos bares da capital, Zé, Mário e Pedro, estes últimos não alinhados.  

Especialmente Mário e Pedro são personagens que se percebem como outros 

naquela sociedade que se pretendia moldar por meio de práticas coercitivas do Estado. A 

narrativa de Pedro revela o ponto de vista de um moçambicano profundamente desiludido 

com o projeto de nação empreendido pela FRELIMO, mas que ainda assim demonstra 

nas críticas audaciosas e na ação ao desfecho do romance (o retorno à sua terra ancestral), 

uma capacidade de movimento transformador na narrativa. Ao contrário de Mário, 

personagem melancólico que guarda uma série de traumas familiares provocados pelo 

novo regime instaurado em Moçambique. A composição deste personagem e a narrativa 

desenvolvida em torno dele – na qual subjaz ora a paralisia e a monotonia do estado de 

espírito do personagem, outras vezes os relatos da violência sofrida pelos atos do Estado 

– reflete a confluência de experiências traumáticas marcantes deste período da história de 

Moçambique. Traumas que começam a ser revolvidos pela narrativa deste romance, que 

resgata episódios silenciados por décadas.        

Em Moçambique, a cisão do corpo social entre reacionários (inimigos) e 

revolucionários (homens novos) levou a uma série de práticas coercivas e punitivas que 

violentaram a população de forma tão incisiva, que deixaram traumas após décadas ainda 

bastante vívidos. A ação das forças de segurança da FRELIMO foi responsável por 

encarceramentos em massa de “inimigos internos”, banimentos aos campos de 

reeducação em zonas afastadas do país, entre outras punições, muitas vezes sem 

acusações bem fundamentadas e direito à defesa do acusado.  

Estas ações de violência do Estado contra a população, as quais muitas vezes se 

amparavam em justificativas frágeis e acusações equivocadas, o prolongamento da guerra 

civil, o empobrecimento do país e a dificuldade de acesso a produtos e serviços básicos 
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no governo de Machel foram alguns dos motivos que, com o passar dos anos, geraram 

uma insatisfação crescente entre os moçambicanos. Em dado momento, parte da 

população, exaurida pela escassez de alimento e as atrocidades da guerra, mudou a 

postura acerca dos discursos entusiásticos do presidente, que outrora haviam motivado o 

país com promessas de transformações positivas nos novos tempos que se iniciavam.  

Este é o sentimento subjacente nos espaços da narrativa de Entre as memórias 

silenciadas, conduzida por narradores submetidos à opressão do Estado por meio de 

mecanismos disciplinares e em graus de violência distintos, porém personagens 

comprometidos de alguma forma a resistir ao estado de exceção em que estão inseridos. 

Nos próximos capítulos, analisaremos como estes personagens se inserem em espaços de 

exceção no romance, especialmente o espaço de exceção principal do enredo, o campo de 

reeducação do Niassa, e como se manifestam na narrativa formas de resistência a esta 

opressão.              
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Capítulo 2 – O estado de exceção em Entre as memórias silenciadas 

 
 

 
“- Fomos todos açoitados pelos ventos da loucura. 

- E a nós coube-nos experimentar a carga nos ombros. 

- Pensam que bons frutos podem sair de má semente. 

- É o que a igreja sempre pregou. 

- Eles querem outra religião. 

- Um mundo à imagem e semelhança do que imaginaram na mata de libertação.” 

 

Diálogo entre velho Tomás e Gil (KHOSA, 2013, p. 148)  

 

 

O narrador prisioneiro do campo de reeducação abre sua narrativa autodiegética 

contrastando a paisagem13 do mar, resgatada de suas memórias, com a do campo onde se 

encontra confinado, no Niassa. O narrador atribui ao mar uma personalidade que oscila 

entre momentos de calma, “tal como a jibóia após o repasto” (KHOSA, 2013, p. 47), e 

fúria e vontade, permanecendo em contínuo movimento.  

Nesta paisagem, observa-se a interação entre o mar personificado e os 

indivíduos, os quais se envolvem no cenário com uma intensa atuação, como é explícito 

na sequência de ações encadeadas neste trecho:  

 
E as pessoas circulam, passam as mãos pelas costas rugosas, penetram 
nele com gozo, riem-se da sua quietude, sentam-se com prazer no seu 
interminável leito, recostam-se nas suas costas, navegam, planam e 
outros, em ousados mergulhos, procuram o útero intangível, caçam, 
retiram por necessidade e gozo as crias das águas com canas, anzóis, 
redes e armas; e o mar observa-os na serenidade da sua pausa. 
(KHOSA, 2013, p. 47) 

 

O léxico escolhido exprime a profunda experiência sensorial entre os sujeitos e 

o mar, envolvidos em um relacionamento íntimo. As pessoas “passam as mãos”, 

“penetram nele com gozo”, “em ousados mergulhos, procuram o útero intangível”. 

Entretanto, este mar adjetivado como “calmo” também é retratado como “selvagem”, 

“ufano” ao sorrir observando os homens se recolherem para a costa quando as ondas se 

 
13 O conceito de “paisagem” explanado por Michel Collot (ALVES; LEMOS; NEGREIRO; 2012, p. 11-

28) pressupõe a percepção do sujeito sobre o espaço. Ao observar a estrutura, o sujeito investe sobre ela 

significações atribuídas pelo inconsciente dele. Collot chama atenção para a relação de indissociabilidade 

entre o sujeito e a paisagem, uma vez que esta existe quando o espaço é percebido pelo sujeito, e este 

encontra-se inserido na paisagem. A análise das duas paisagens apresentadas em Entre as memórias 

silenciadas será realizada a partir do ponto de vista do prisioneiro do campo que conduz a narrativa em 

primeira pessoa.  
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agitam; consciente do controle assumido sobre eles. A imponência do mar é não só 

revelada pelos seus gestos personificados, mas também na descrição de sua extensão 

física, contornada por um “interminável leito”, cuja profundidade guarda um “útero 

intangível” para os homens. Este mar surge no romance como uma figura de soberania.  

Em contraste com a paisagem do mar, na descrição do campo de reeducação do 

Niassa, a atuação dos homens passa despercebida. A ação dos homens é sobrepujada pela 

atuação dos elementos naturais deste espaço, o que é perceptível no desaparecimento dos 

verbos na terceira pessoa do plural referentes aos indivíduos, dando lugar à 

predominância de ações atribuídas aos animais, à natureza. O narrador, na posição de 

observador do cenário, assume a posição de todos os prisioneiros diante da 

implacabilidade daquele espaço. No campo do Niassa, os condenados tornam-se não mais 

que observadores, em detrimento da condição de atores que detinham antes de ali 

chegarem. 

 
E é da escassa e mal delimitada varanda da casa que observo, com pêlos 
eriçados, a grande celebração da natureza: as árvores, como numa 
concentração de velhos corcundas em preces a um Deus desconhecido, 
libertam lágrimas que se afundam no lamaçal de folhas que os humanos 
pés tentam evitar na fuga desesperada; os pássaros, em gorjeios 
desafinados, vão-se salvando dos troncos e ninhos e desabamento 
constante. O céu torna-se mais plúmbeo. Os relâmpagos desenham 
auto-estradas celestes. E os abutres, em majestosas posições dos 
infernos, observam a natureza dos vítreos e insaciáveis olhos 
necrófagos. (KHOSA, 2013, p. 48) 

 

Também na apresentação da paisagem do campo, a expressividade estética 

conferida pela escolha do léxico é significativa. Nesta primeira ambientação com o espaço 

do campo de reeducação na narrativa, o autor antecipa em algumas palavras imagens que 

se repetirão no percurso da narrativa circunscrita a este espaço. A marca da falta, 

identificada em praticamente toda a obra – seja pelo esquecimento, pela escassez material, 

pela privação de liberdade, a negação de identidades ou o vazio –, é expressada na 

descrição da varanda, assim como na sobrevivência precária dos pássaros diante do 

“desabamento constante”. Da mesma forma, o termo “mal delimitada” corresponde 

semanticamente à indistinção característica do espaço de exceção, esta zona de 

indeterminação, como expõe Giorgio Agamben (2004, p.12). A presença do “Deus 

desconhecido” pode remeter ao caráter absoluto do Estado implementado pela Frente de 

Libertação de Moçambique após a guerra de libertação, período em que, segundo o ponto 
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de vista expresso em Entre as memórias silenciadas, de fato “O céu torna-se mais 

plúmbeo”. Os abutres, de “insaciáveis olhos necrófagos”, simbolizam a proximidade 

constante da morte naquele espaço, onde os condenados encontram-se inteiramente 

expostos às práticas de violência e ao poder de morte do Estado.  

Se na paisagem do homem e o mar personificado todas as ações traduzidas em 

verbos apresentam o respectivo sujeito, quando se penetra no espaço do campo de 

reeducação, a descrição assume, comparativamente, um tom mais impessoal. Frases como 

“Corre-se. Tropeça-se.” (KHOSA, 2013, p. 48) surgem para expressar a ação do grupo 

que habita o campo. Outro exemplo é o trecho: “Aqui, preocupam-se em erguer casas 

com divisões, a não palhotas de divisão única e multifuncional. Aqui, diz-se este é o 

quarto, dorme” (KHOSA, 2013, p. 48). A indeterminação dos sujeitos, nestes parágrafos 

introdutórios ao espaço do campo, alude ao processo de esvaziamento de subjetividade e 

despersonalização a que os personagens do campo são submetidos, o qual os transformam 

em uma massa homogênea diante do sistema em que são inseridos.    

Ainda na análise do léxico, a negatividade das palavras que descrevem o cenário 

da “celebração da natureza”, ocorrida na chegada da tempestade tropical àquelas terras 

remotas, configura um recurso estético que reflete o estado interior do narrador 

autodiegético. No trecho a seguir, o narrador relata a desolação e a violência na natureza 

do local. 

 
Por vezes, e não são poucas, o vento, ensurdecedor, dá açoites 
desmedidos às árvores que acordam doridas e sobressaltadas da letargia 
secular com gemidos e choros, abanando sofridamente as intermináveis 
mãos feito cata-ventos desvairados, em manhãs e tardes de tempestade 
tropical de efeito devastador nas desabitadas zonas do norte mais 
profundo do país. Nesses momentos de dor da natureza, a repulsa e o  
medo apossam-se do meu corpo. (KHOSA, 2013, p. 47-48)   

 

Na sequência da narrativa, o campo é descrito como um pedaço de selva onde se 

alternam períodos de estiagem e chuva, épocas em que se predomina uma paisagem 

castanha acinzentada e outras em que o verde se sobressai. A paisagem do macroespaço 

do campo incorpora a lógica maniqueísta – “Não existiam cores transitórias. Ou estamos 

no bem ou no mal.” (KHOSA, 2013, p. 51) – flagrante neste período histórico tratado no 

romance, no qual a sociedade moçambicana encontrava-se segregada entre 

“revolucionários” e “reacionários”, como foi explanado no Capítulo 1. 
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2.1. O campo de reeducação do Niassa 

 

 

 

Esta descrição ancorada na subjetividade do narrador Gil é a primeira menção 

ao campo de reeducação do Niassa em Entre as memórias silenciadas, e traz elementos 

que antecipam aspectos que se sobressaem na narrativa desenvolvida nos capítulos 

seguintes. O contraste da paisagem do campo, observada do ângulo do personagem, com 

uma das memórias de Gil prenuncia um movimento característico da narrativa do espaço 

do campo de reeducação, o retorno às experiências passadas dos prisioneiros, colocadas 

em contraposição à aridez das vivências no campo e naquele momento histórico, de modo 

mais amplo. Por meio das analepses performadas pelos personagens reeducandos, outros 

espaços e outras temporalidades são inseridos na narrativa, expandindo seu mapa 

geográfico e apresentando um território moçambicano muito mais diverso e plural que o 

circunscrito aos limites do remoto Niassa. 

Também este relato inicial prefigura a atmosfera que se sustenta em praticamente 

todos os espaços de Entre as memórias silenciadas, sobretudo no espelhamento do 

estado psicológico do personagem na paisagem, como já apontado, e nas imagens que 

sumarizam aspectos do campo semântico da narrativa (os símbolos da escassez, da morte, 

da falta etc.). O campo de reeducação do Niassa é retratado no romance como um “gulag 

tropical” (LIMA, 2019, p.33), espaços em que os indivíduos encontram-se apartados da 

sociedade e vulneráveis a formas variadas de violência, com a intenção de cumprirem o 

objetivo propagado pelo Estado de se transformarem em Homens Novos.                  

Os campos de reeducação estabelecidos em Moçambique após a independência 

foram espaços de confinamento, geralmente em áreas rurais remotas ao norte do país, 

destinados àqueles que representavam algum risco à revolução empreendida pela 

FRELIMO desde a luta pela libertação. Os motivos para a condenação ao banimento do 

convívio social poderiam compreender um desvio da normatização moral definida pelo 

partido (era o caso dos acusados de vadiagem, prostituição, improdutividade), como 

também uma ligação com o sistema capitalista colonial (o caso dos “comprometidos”) ou 

com as práticas ancestrais. Omar Ribeiro Thomaz, no artigo “Escravos sem dono”, afirma 

que 
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Para os campos de reeducação iriam todos aqueles que, de uma forma 
ou outra, traziam consigo ou em si elementos da velha ordem que se 
desejava eliminar – régulos (autoridades tradicionais), feiticeiros, 
“comprometidos” (indivíduos sobre quem pesava a suspeita de algum 
tipo de compromisso com a antiga ordem colonial), prostitutas. 
(THOMAZ, 2008, p. 180) 

 

Nestes espaços, os prisioneiros seriam submetidos a um rígido processo de 

“purificação” com a intenção de expurgá-los da mentalidade burguesa, do obscurantismo, 

dos vícios e do mau comportamento, e doutriná-los segundo a ideologia marxista-

leninista preconizada pela FRELIMO, para então serem reconduzidos à sociedade. No 

discurso “Desalojemos os infiltrados nas forças de defesa e segurança”, o então presidente 

de Moçambique, Samora Machel, afirma que: 

 

Nos campos de reeducação, para onde enviamos todos os elementos 
anti-sociais, mata-se a preguiça e ociosidade, mata-se a marginalidade, 
a desorganização, a mediocridade, o desleixo, mata-se a vida 
desorganizada, a vida sem objetivo. 
Dos campos de reeducação saem elementos conscientes, programados, 
patriotas, organizados, elementos que conhecem o seu papel na 
sociedade, elementos que assumiram os novos valores da Revolução. 
(MACHEL, 1984, p. 38) 

 

Um aspecto ressaltado pelo historiador moçambicano Benedito Luís Machava 

(2011) é a complexidade do perfil dos considerados “inimigos da nação”, condenáveis 

aos campos de reeducação. Este é um dos aspectos centrais explorados por Khosa em 

Entre as memórias silenciadas, como veremos mais adiante, uma vez que o escritor se 

vale desta pluralidade de perfis identitários para compor um mosaico de vozes que 

desenvolverão a narrativa. Sobre este amplo espectro de cidadãos condenáveis naquele 

período em Moçambique, Machava esclarece que a definição deste inimigo interno 

abrangia uma ampla lista de contravenções:    

 
“Traidores”, “agentes internos”, “lacaios do imperialismo”, os 
“reacionários e antirrevolucionários”, os “comprometidos”, “grupos 
armados”, “vadios” – para listar apenas alguns dos rótulos – eram todas 
denominações para o inimigo interno. De acordo com o partido vigente, 
bandidos armados, sabotagem econômica, desordem social, 
obscurantismo cultural e fanatismo religioso, eram todas manifestações 
de um inimigo interno que se contrapunha à Revolução e estava 
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determinado a provocar seu fracasso (MACHAVA, 2001, p. 594, 
tradução nossa)14. 

 

No romance Entre as memórias silenciadas, no espaço do campo de 

reeducação transitam personagens condenados por acusações de naturezas e de 

gravidades tão diversas e desniveladas entre si, que suscitam o questionamento se todos 

aqueles prisioneiros deveriam estar ocupando o mesmo espaço. O personagem padre 

Romeu diz ter sido preso, sem julgamento, por ter recriminado jovens enquanto estes, 

motivados por uma autoridade local com quem o padre havia se desentendido, 

vandalizavam a igreja onde pregava. Com a trajetória deste padre, Khosa lança luz não 

apenas sobre a arbitrariedade das condenações aos campos de reeducação, mas também, 

ainda que sutilmente, sobre a corrupção e o jogo de interesses no funcionamento do 

campo. Passado um curto período de tempo, o padre foi liberado por vagas “ordens 

superiores”, e partiu do campo em uma cena narrada em tons de ironia, na qual se 

demonstra a dose de manipulação sobre aquele espaço punitivo no emaranhado das 

relações de poder naquele contexto político: 

 
Ordens superiores retiraram o padre do nosso convívio com uma 
suspeita bonomia nos rostos dos comandantes outrora ferozes em 
máximas contrárias aos ensinamentos do Senhor. Para o nosso riso, 
ainda lhe permitiram que se despedisse, passando de casa em casa e, o 
que foi insólito, abençoando as pessoas ante a passividade e 
aquiescência dos homens fardados. Havia nos comandantes uma 
estranha e inquietante energia que paralisava ou reprimia a fúria sempre 
incontida que os distinguia. Permitir que o padre fizesse uso da sua mão 
direita, não para os clamorosos gestos de mãos e braços levantados nos 
vivas e abaixo a que o habituaram, mas para o espiritual sinal da cruz 
que tanto rejeitaram aos futuros homens novos era coisa do outro 
mundo, uma espécie de pecado capital para as materialistas mentes em 
formação. Algo estava errado na máquina do campo. (KHOSA, 2013, 
p. 56)       

 

O personagem Maduna, por sua vez, foi condenado ao campo de reeducação por 

fazer de seu meio de vida e de sua família o “gerenciamento” de dezenas de prostitutas, 

além de ter se relacionado com um rapaz, o qual foi penalizado com chicotadas que o 

 
14  No original: “‘Traitors’, ‘internal agents’, ‘lackeys of imperialism’, the ‘reactionary and anti-

revolutionary’, the ‘compromised’, ‘armed gangs’, ‘vagrants’ – to list but a few of the labels – were all 

names of the enemy within. According to the ruling party, armed bandits, economic sabotage, social 

disorder, cultural obscurantism, and religious fanaticism, were all manifestations of na internal enemy that 

was against the Revolution and determined to bring about its failure.”  
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levaram à morte. Em tom provocativo, o narrador também relata a futilidade de aprisionar 

um sujeito como Donça, condenado por ter consumido uma pequena dose de uísque do 

patrão. Neste extenso grupo de prisioneiros, também há o caso de Nicolau Portugal 

Lisboa, cuja atuação como intérprete na Direção Geral de Segurança lhe estigmatizou 

como traidor da nova nação moçambicana, que procurava se livrar de qualquer rastro do 

sistema colonial.   

Um dos personagens que se sobressaem na narrativa desenvolvida no espaço do 

campo de reeducação, o velho Tomás, de origem camponesa e ex-combatente da guerra 

de libertação, fora condenado por não renegar a ancestralidade que o partido no poder 

procurava suprimir da memória dos moçambicanos. Este é o prisioneiro mais antigo do 

campo, com quem o narrador compartilha a casa a que foram designados.  

O terceiro morador da casa é Armando, um jovem de vinte e dois anos que traz 

no corpo as marcas da putrefação sistêmica. Com a intenção de escapar do serviço ao 

exército revolucionário, Armando afirmou ser homossexual ao seu comandante na 

Academia, quem esbravejou aos subordinados presentes as furiosas ordens: “Dêem trinta 

chambocadas nesse cu de merda e mandem o tipo para o Niassa. Que apodreça por lá... 

Um gajo que leva no cu na minha academia?!... Uma doença de brancos aqui no meu 

quartel?...” (KHOSA, 2013, p. 62). E para evitar o alastramento desta “doença de 

brancos” não só no microespaço do quartel, mas também no corpo social que se delineava 

sob as normas da FRELIMO, Armando foi condenado ao banimento.     

O caráter arbitrário das condenações apontado na obra de Khosa é reiterado pelo 

antropólogo Omar Ribeiro Thomaz no já citado artigo “Escravos sem dono”, no qual 

avalia que, aparentemente, a condenação a um campo desta natureza no período 

imediatamente posterior à independência era motivada pela trajetória individual do 

sujeito. O caráter arbitrário destas condenações fica evidente no trabalho de campo 

realizado em Inhassune por Thomaz. Os casos relatados em “Escravos sem dono” 

demonstram que as motivações das acusações não costumavam ser investigadas, e os 

suspeitos eram condenados sem julgamento. Para ilustrar, em seu estudo Thomaz cita o 

caso do senhor Carlos Xintanica, que precisou resolver assuntos burocráticos na cidade 

de Inhambane e lá acabou sendo apreendido na Operação Produção por, segundo seu 

relato, ser de outra parte do país. Ele alega que sua prisão foi motivada por “tribalismo”. 

Em conversa com outro ex-prisioneiro do campo de reeducação, o senhor Moisés, este 
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diz ter sido a inveja a motivação para o seu aprisionamento, pois tinha alguns recursos, 

empregados e mulheres no local onde morava. Em seu depoimento, ele relata: “fui raptado 

sem julgamento; e trabalhei como escravo durante anos, sem esclarecimento e sem 

vencimento” (THOMAZ, 2008, p. 197).  

O historiador moçambicano João M. Cabrita (2000) menciona que muitos dos 

condenados aos campos de reeducação eram pessoas que antes encontravam-se 

encarceradas nas prisões de outras regiões do país, mas que foram conduzidas aos campos 

como solução para o problema da superpopulação carcerária em suas regiões de origem. 

Além de serem condenadas com base em acusações frágeis ou insensatas, as pessoas 

aprisionadas no campo, em geral, não tinham ideia de quanto tempo a punição duraria15.  

Na contramão do que os discursos oficiais, como o pronunciamento do 

presidente Samora Machel citado, sugeriam, na narrativa de Khosa é evidente a 

ineficiência dos campos de reeducação em alcançar o propósito para o qual foram criados, 

de transformar cidadãos “inimigos da nação” em Homens Novos. A inutilidade do 

empreendimento é mencionada nos relatos dos reeducandos, como Armando, que 

pressentindo a proximidade da morte nos seus últimos dias diz indignado a Gil: “E o mais 

fodido nisto é terem-me tirado a juventude para nada. Amanhã ninguém se lembrará deste 

macabro gesto de nos atirarem para estes ermos espaços com a finalidade de criarem um 

homem novo” (KHOSA, 2013, p. 122).    

O historiador Cabrita, um crítico incisivo deste período da história de 

Moçambique – neste aspecto, alinhado com o autor Khosa –, demonstra a futilidade dos 

campos em seu livro através de relatos de ex-reeducandos. Testemunhos dos antigos 

internados nos campos de reeducação apontam que pouco foi feito para instruí-los e 

conscientizá-los segundo o modelo do Homem Novo, para, assim, reconduzi-los 

“purificados” ao corpo social. Ao contrário de se “reeducar” estes indivíduos, nestes 

espaços se vivia em condições praticamente desumanas, no clima e no cenário hostil da 

 
15 João M. Cabrita menciona a irônica (e trágica) contradição do aprisionamento forçado de um enorme 

contingente de moçambicanos em campos no Niassa, uma vez que esta região, à época da colonização, 

havia sofrido um esvaziamento populacional pela captura de pessoas para serem comercializadas como 

escravas no sistema mercantil colonial. Após declarada a independência do colonialismo português, o 

desfalque no número de habitantes do Niassa acabou reduzindo-se por meio de um processo muito parecido 

com a escravização; no caminho inverso dos seus ancestrais, que deixavam Niassa para serem escravizados 

em outras partes, no pós-independência os detidos em outras regiões de Moçambique eram encaminhados 

aos trabalhos compulsórios nesse território (CABRITA, 2000, p. 96). 
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zona rural, aos quais boa parte dos prisioneiros, especialmente os citadinos, não estavam 

habituados.  

Estendendo um pouco esta discussão, podemos recorrer aos estudos de Foucault 

acerca dos sistemas prisionais para levantar uma hipótese acerca da inutilidade do projeto 

de reeducação em Moçambique e refletir sobre a relevância de haver um contingente de 

“inimigos” da sociedade naquele espaço àquela época (retomando o que já foi discutido 

no capítulo anterior). Na explanação sobre o sistema prisional em Microfísica do poder 

(1979), Michel Foucault expõe a hipótese de que as prisões, inicialmente, de fato foram 

criadas para contribuírem no processo de transformação dos indivíduos. No entanto, com 

o passar do tempo, tornou-se cada vez mais evidente a frustração deste projeto – “longe 

de transformar os criminosos em gente honesta, [a prisão] serve apenas para fabricar 

novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade” (FOUCAULT, 1979, 

p. 132-133). O filósofo menciona, então, o ponto de virada no qual este problema foi 

remodelado pelos mecanismos de poder, tornando-se um instrumento estratégico para o 

gerenciamento do corpo social. A existência de criminosos mostrou-se relevante 

politicamente e parte das estratégias de organização da população. No caso de 

Moçambique, no período recortado no romance, a existência de criminosos (ainda que 

artificialmente produzidos por meio de condenações infundadas) foi um fato importante 

para a legitimação do Estado em construção, e um ponto a ressaltar para a análise 

desenvolvida neste capítulo é que a presença deste contingente de inimigos da nação se 

configurava em uma justificativa para o poder de morte do Estado em prol da 

regulamentação da nação que se formava. 

 

2.1 Mecanismos biopolíticos no campo de reeducação do Niassa 

    

No contexto em que a narrativa do espaço do campo de reeducação é 

ambientada, no Moçambique pós-independente, a tensão de uma sociedade rigidamente 

controlada segundo uma normatização imposta permeia os espaços sociais representados 

pelo campo de reeducação e pela cidade de Maputo. O aprisionamento destes personagens 

no campo, representantes dos “inimigos internos”, revela a aplicação de mecanismos pelo 

Estado visando ao gerenciamento do corpo social com a finalidade de realizar a assepsia 

deste e mantê-lo “saudável”, funcionando de acordo com as normas definidas pela 

FRELIMO.   



 

51 

 

Nota-se nos discursos proferidos por Samora Machel, à época em que assumiu 

o papel de chefe de Estado de Moçambique (1975-1986), a associação do corpo social 

moçambicano que se pretendia formar após a independência com o corpo biológico dos 

indivíduos. No discurso “Quando somos fracos o inimigo violenta-nos”, publicado na 

revista Tempo em 1980, destaca-se este trecho da fala do então presidente: 

  

Tem de haver uma higiene ao nível mental, dos Serviços Nacionais de 

Segurança Popular. Não sei se me compreendem... Profilaxia, limpeza e 

higiene, ao nível mental. (palmas) Para que esta higiene, esta limpeza, este 

asseio passe para o organismo. Higiene individual, pessoal, limpeza, para 

evitarmos doenças, não é verdade? A sujidade traz doenças ao nosso 

organismo, não é verdade? (...) 

Quando estivermos limpos nas nossas ideias, no comportamento, no contacto, 

na linguagem, sobretudo, ao nível das nossas ideias – quem é o nosso inimigo 

e como combater o nosso inimigo – então vamos ao povo. (MACHEL, 1980, 

p. 8) 

 

Neste discurso, Samora Machel expressa a valorização da higiene do corpo, 

estreitamente associada, em uma relação causal, com o esclarecimento mental do 

indivíduo. Observa-se uma preocupação com a manutenção da saúde dos corpos 

individuais, com a intenção de evitar patologias ao corpo social. Aquilo que atua no nível 

“mental” – que poderia se referir a ideologias, concepções éticas, morais e 

comportamentais –, influencia diretamente não só a integridade do corpo biológico 

individual, mas também de todo o corpo social, uma vez que, realizada esta “limpeza”, 

um “povo” saudável será capaz de promover ações acerca de um “inimigo” em comum.  

Percebemos que na narrativa de Entre as memórias silenciadas este paradigma 

de pensamento predominante naquele contexto se manifesta no discurso de certos 

personagens alinhados à ideologia do governo, como no caso do comandante da academia 

onde Armando recebia treinamento militar, em trecho citado anteriormente. O 

comandante se refere à suposta homossexualidade de Armando como uma “doença de 

brancos” – “Uma doença de brancos aqui no meu quartel?...” (KHOSA, 2013, p. 62) –, a 

qual precisava ser erradicada da sociedade, vista como um corpo biológico que precisa 

higienizado através da eliminação de elementos considerados nocivos. Observa-se 

também ao longo da narrativa a ênfase no corpo de alguns personagens, um dos elementos 

centrais no pensamento biopolítico, como será analisado ao final deste capítulo.     

Tanto a fala do então presidente citada quanto a do comandante, personagem que 

apresenta a perspectiva de uma classe alinhada à FRELIMO, dialoga com o conceito de 



 

52 

 

biopolítica de Foucault, principalmente por transparecer a preocupação em haver 

mecanismos para gerenciar o corpo biológico do indivíduo e da população em sua 

globalidade, e assim garantir um funcionamento adequado da sociedade como um todo.   

O conceito foucaultiano de biopolítica diz respeito ao gerenciamento da 

população visando à eficiência social por meio de técnicas de poder, como os mecanismos 

de vigilância, de exclusão e de disciplina. A população, neste contexto, torna-se objeto 

do controle do governo, o qual exerce sobre o corpo social inúmeras formas de 

dominação.  

Foucault situa a partir da segunda metade do século XVIII a emergência de uma 

tecnologia do poder de atuação mais abrangente. A biopolítica não se restringe ao corpo 

do indivíduo – como o poder disciplinar –, exercendo-se sobre um objeto mais amplo, a 

população. Antes, a vigilância, o controle, a disciplinarização e a punição concentravam-

se no corpo do indivíduo; a partir do exercício das técnicas de biopolítica, soma-se a essa 

atuação do poder disciplinar sobre cada membro da população um poder que é voltado 

para questões de natureza mais ampla, concernentes ao conjunto de indivíduos. Dentre 

estas preocupações, podemos citar a natalidade, a mortalidade, a incidência de epidemias, 

enfermidades e anomalias em geral que atingem a população. Citando Foucault: 

 

São esses fenômenos que se começa a levar em conta do final do século 
XVIII e que trazem a introdução de uma medicina que vai ter, agora, a 
função maior da higiene pública, com organismos de coordenação dos 
tratamentos médicos, de centralização da informação, de normalização 
do saber, e que adquire também o aspecto de campanha de aprendizado 
da higiene e de medicalização da população. Portanto, problemas da 
reprodução, da natalidade, problema da morbidade também. 
(FOUCAULT, 2010) 

 

No trecho do discurso de Samora Machel citado, nota-se o exercício do controle 

da população neste nível biológico. Neste caso, com o objetivo não apenas de disciplinar 

os corpos individuais, mas também de atuar nas mentes dos membros da população.  

Na sociedade regida pela biopolítica, cria-se uma série de mecanismos que 

atuam no nível global para gerenciar os processos biológicos da população, porém, esta 

tecnologia do biopoder também interfere e se volta para processos de outra esfera, 

engendrando procedimentos de normalização não apenas biológicos. Por exemplo, para 

regular o corpo social e mantê-lo equilibrado, há a necessidade de controlar os incidentes 

criminais, desenvolver soluções para afastar os “inimigos”, os delinquentes, para manter 
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a saúde no nível global. A sociedade biopolítica visa manter o corpo biológico e social 

protegido dos elementos nocivos de qualquer natureza, patológicos ou humanos.    

No espaço em que se aplica a biopolítica, identificam-se normas definidas pelo 

Estado, instituições, dispositivos de segurança, sistemas de vigilância etc. com o objetivo 

de administrar a população que o ocupa. Foucault afirma que, nos espaços biopolíticos, 

os mecanismos disciplinares de poder, que atuam sobre o corpo, e os mecanismos 

regulamentadores de poder, que incidem sobre a população, ainda que não estejam no 

mesmo nível, se articulam (FOUCAULT, 2010, p. 211). A sociedade disciplinar não foi 

eliminada para dar lugar a uma sociedade reguladora, mas sim os mecanismos de ambas 

se coadunaram em uma forma mais complexa de exercer o poder. 

 

(...) nunca a disciplina foi tão importante, tão valorizada quanto a partir 
do momento em que se procurou gerir a população. E gerir a população 
não queria dizer simplesmente gerir a massa coletiva dos fenômenos ou 
geri-los somente ao nível de seus resultados globais. Gerir a população 
significa geri-la em profundidade, minuciosamente, no detalhe. A ideia 
de um novo governo da população torna ainda mais aguda a necessidade 
de desenvolver a disciplina. Devemos compreender as coisas não em 
termos de substituição de uma sociedade de soberania por uma 
sociedade disciplinar e desta por uma sociedade de governo. Trata-se 
de um triângulo: soberania-disciplina-gestão governamental, que tem 
na população seu alvo principal e nos dispositivos de segurança seus 
mecanismos essenciais. (FOUCAULT, 1979, p. 291) 

   

Os mecanismos disciplinares operam sobre os corpos dos indivíduos, porém os 

efeitos da atuação deste poder abrangem todo o conjunto de indivíduos – pois moldando, 

vigiando, controlando cada corpo individual, o poder disciplinar procura gerenciar a 

população em sua totalidade. Nas sociedades disciplinares, “o poder é massificante e 

individuante, isto é, constitui num corpo único aqueles sobre os quais se exerce, e molda 

a individualidade de cada membro do corpo” (DELEUZE, 1992, p. 222). Agamben 

(2010) reitera este pensamento ao afirmar que, na biopolítica, os mecanismos de poder 

estatais começam a se voltar para a vida natural (zoé); desta forma, o poder se internaliza 

no corpo e na forma de viver dos indivíduos. 

O campo de reeducação do Niassa é descrito no romance como um espaço 

biopolítico por excelência, onde os indivíduos, que vivem uma espécie de exílio no 

interior do próprio país, são submetidos a um processo de “purificação” para que retornem 

à sociedade aos moldes da normatização estabelecida. São forçados a trabalhar nas 
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machambas e doutrinados segundo o marxismo-leninismo apregoado pelo governo, sob 

a constante vigilância dos militares, eles próprios também em regime de cárcere 

involuntário e submetidos a mecanismos disciplinares opressores, “castrenses”. Como é 

narrado neste trecho do romance:  

 

Aos comandantes do campo doía-lhes sobremaneira a vida de 
carcereiros que lhes fora reservada. Nos anos que passaram na mata, 
lutando contra o inimigo que dominava as luzes da noite, nunca lhes 
ocorrera que o soldo que lhes caberia da vitória seria a rudeza da vida, 
guarnecendo gente indesejada, pessoas insolentes, os proscritos da 
sociedade em construção. (...) Para eles, estar num campo de 
reeducação era o mesmo que estar no nada, no vazio da vida. A 
disciplina castrense impedia-lhe de dizer, ainda que em tonalidade de 
dúvida, o que lhes ia na alma (KHOSA, 2013, p. 165).       

 

Não só a vigilância dos comandantes restringe a circulação dos prisioneiros aos 

limites do campo, mas também os animais selvagens que circundam as fronteiras do 

espaço de confinamento atemorizam os condenados. Os prisioneiros que tentaram fugir e 

nunca mais voltaram e os relatos sobre homens desfigurados pelo ataque destes 

predadores incutiam nos condenados um terror que os docilizava, mantendo-os 

circunscritos aos limites do campo. 

O controle do corpo dos reeducandos também acontecia na economia dos gestos 

imposta pela normatização. Nas áreas de plantação, seus corpos reduziam-se a 

instrumentos no trabalho compulsório imposto à rotina do cárcere. Entretanto, a colheita 

resultante da exploração dos reeducandos pouca relevância tinha para o abastecimento do 

campo de reeducação, pois aparentemente o objetivo principal da atividade era disciplinar 

aqueles corpos – “A produção não tinha outro valor acrescido fora o de retesar os 

músculos e ruralizar as mentes” (KHOSA, 2013, p. 167), afirma o narrador. 

 Também eram proibidos de reproduzir os gestos necessários aos rituais 

religiosos. O sinal da cruz, os cantos, as reverências e genuflexões eram gestos corporais 

reprimidos naquele espaço. O veto às manifestações gestuais típicas dos ritos funerários 

ressignificou a relação dos detentos com a morte, distanciando-os dos significados da 

tradição ancestral que os rituais evocavam. Relata o narrador-personagem do campo do 

Niassa: 

 

A morte não era uma despedida. A ninguém era permitido saudá-la com 
as orações e os silêncios do sul, os cânticos e as bebedeiras em memória 
do morto, como é prática em certas zonas do norte do país, ou o sigiloso 
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ritual fúnebre, a par do apressado adeus ao morto, em diferentes zonas 
do centro do país, ficamos órfãos das nossas liturgias, dos nossos ritos 
funerários, do nosso apego à ancestralidade, das nossas preces, dos 
nossos santuários, dos nossos espíritos protectores. A morte esvaziou-
nos de tudo. (KHOSA, 2013, p.157) 

 

 

2.2 A biopolítica no espaço da urbe   

 

 
 

Na cartografia da cidade de Maputo retratada no romance, evidencia-se a 

tentativa de ressignificação do espaço urbano empreendida pelo Estado no período pós-

independência. Os personagens citadinos circulam por avenidas que homenageiam 

figuras ilustres do pensamento socialista e da luta anticolonialista, ao mesmo tempo que 

se reúnem no Ó Manuel, este bar de nome tipicamente português, o qual ironicamente é 

localizado na avenida Ahmed Sekou Touré e a alguns metros da avenida Karl Marx. O 

narrador discorre sobre o mapa de Maputo não deixando de destilar uma crítica ácida, 

incorporando a percepção dos personagens, ao insucesso do projeto socialista. Neste 

trecho, em que os personagens Pedro, Mário e Zé se encontram no bar Ó Manuel, o 

narrador explicita este ponto de vista: 

 
Ter como horizonte único Karl Marx, essa interminável avenida que 
corta a cidade de sul a norte, e irmanada, porque paralela, à Vladimir 
Lenine que ultrapassa, em quilómetros, o barbudo do Marx, porque se 
embrenha pelo Maxaquene e Polana Caniço, bairros habitados por 
gente simples e ordeira às vozes maiores da nação que os querem 
trabalhadores e operários exemplares, na infalível aliança com os 
camponeses que cobrem mais de noventa e cinco por cento do espaço 
nacional e que nada entendem do que se passa com os homens que se 
orientam pela Karl Marx, a cortar a cidade de cimento, irritava-lhes 
sobremaneira, porque se achavam impotentes ante a petulância do 
barbudo que pouco se preocupou com o destino dos trópicos. (KHOSA, 
2013, p.170-171) 
 

Nesta descrição da organização do espaço geográfico de Maputo, evidencia-se 

pela imponência das avenidas batizadas de Karl Marx e Vladimir Lenine a prepotência 

de um projeto de nação pautado pela ideologia marxista-leninista assumida pela 

FRELIMO, o qual pouco alcançou a maior parte da população de Moçambique, “que nada 

entendem do que se passa com os homens que se orientam pela Karl Marx, a cortar a 

cidade de cimento”. A “cidade de cimento” representava um macroespaço desconhecido 



 

56 

 

para os camponeses àquela altura, erigido sobre os alicerces deixados pelos portugueses 

em séculos de colonização.  

Em um encontro no dia anterior, Mário, Pedro e Zé reúnem-se em um bar com 

António, personagem “revolucionário” alinhado ideologicamente com a FRELIMO, onde 

travam uma discussão sobre o rumo em que a política do partido colocou a jovem nação. 

Os personagens, que assumem opiniões políticas díspares, naturalmente se desentendem 

e a conversa de bar é encerrada por uma categórica ofensa dirigida a António. Na 

sequência, o narrador descortina a presença da vigilância do Estado na cidade de Maputo, 

mencionando elementos da segurança do Estado que circulam pelo espaço procurando 

“inimigos da revolução” pelas ruas da capital. 

 

Calaram-se ante a devastadora sentença. Ninguém mais quis pôr achas 
na fogueira. Sabiam que a conversa não levaria a porto nenhum; tudo 
teria que ficar pelas águas turvas do assentimento defensivo, em grande 
medida pela ostensiva presença de elementos da segurança do estado 
nos bares, exibindo a ignorância do ofício e da cidadania no tilintar de 
chaves de carros de marca Lancer com a mesma série de matrícula, 
perfeitamente alinhados nas bermas dos passeios onde também se 
avistavam os Ladas e Novas soviéticos, com que os responsáveis do 
partido e do governo se faziam transportar. (KHOSA, 2013, p. 106) 

 

A cidade é descrita como um espaço de constante vigilância pelo aparelho de 

Estado, onde a população é objeto de dispositivos de segurança e mecanismos de 

disciplina com o objetivo de transformá-la em um contingente de corpos dóceis e 

produtivos para a nação – como os habitantes de Maxaquene e Polana Caniço, “bairros 

habitados por gente simples e ordeira às vozes maiores da nação que os querem 

trabalhadores e operários exemplares” (KHOSA, 2013, p. 170). O efeito deste mecanismo 

é percebido no nível do corpo dos personagens, que são forçados a calarem-se ou 

amainarem o tom de voz quando identificam a presença da vigilância. 

Sendo um governo que exerce um rígido poder disciplinar sobre a população, a 

vigilância não poderia deixar de ser um dos fundamentos do projeto de Estado da 

FRELIMO. Nota-se nos discursos de Samora Machel, à época de sua presidência, a 

incitação à constante vigilância do povo, o que é explícito neste trecho extraído do 

discurso “Desalojemos os infiltrados nas forças de defesa e segurança”: 

 

O trabalho da vigilância popular é a base de todo o trabalho da 
Segurança. Temos experiência no nosso País. Muitos reacionários, 
traidores, renegados, sabotadores, criminosos, colocadores de bombas, 



 

57 

 

agentes infiltrados, foram sempre detectados e neutralizados com a 
colaboração da vigilância popular. 
A vigilância popular detecta comportamentos estranhos no nosso seio, 
canaliza estas informações às estruturas competentes. A vigilância é 
uma atitude de militância activa. É atitude revolucionária, é atitude 
combativa. (MACHEL, 1981, p. 43) 

 

A paisagem da capital, esta “savana de cimento”, é por vezes delineada do ponto 

de vista dos personagens, ainda que em uma narração em terceira pessoa, supostamente 

objetiva. A narrativa do primeiro capítulo do romance ambientado na cidade de Maputo, 

já nos anos 1980, é conduzida por um narrador observador que segue o trajeto da 

personagem Josefa desde a partida do apartamento onde ela mora até a faculdade onde 

estuda medicina. Neste percurso pelas ruas da cidade, a paisagem da capital é 

descortinada pela voz do narrador, porém o ponto de vista nas descrições desenvolvidas 

se coaduna com a percepção de Josefa. O trecho abaixo ilustra este movimento: 

 

Deixou a Avenida 24 de Julho e entrou pela Salvador Allende. Em 
frente à pastelaria Princesa, as pessoas acotovelavam-se, davam 
gorjetas de miséria, insultavam-se, riam, desapareciam, apareciam e a 
bicha fazia-se, desfazia-se, refazia-se. Era o ritual das segundas-feiras. 
O jornal «Notícias» era a razão. O desporto, todos sabiam, era o 
alimento apetecido. À política ninguém ligava, apesar da enxurrada de 
palavras que os homens das balalaicas bombeavam dos palanques da 
sabedoria irrefutável aos mentecaptos sequiosos de promessas nunca 
cumpridas. Era de vê-los, à saída dos comícios, todos encurvados sob o 
peso das toneladas de palavras iguais e tristes, a caminho de casa; eram 
formigas abandonando a termiteira de sonhos que a formiga mãe 
insuflava sob a bandeira da produtividade, da riqueza que não tardava, 
da igualdade assente, da prosperidade ímpar, do subdesenvolvimento a 
erradicar, dos imperialistas que não passariam, da invencibilidade do 
povo, e da humildade que sempre nos vincou; e as formigas, 
sorridentes, entravam nos apartamentos da nacionalização, e bebiam e 
comiam palavras que enchiam os copos e os pratos, enquanto os rádios 
bombardeavam palavras que escorriam pelas paredes, enchiam as 
banheiras, infiltravam-se pelas torneiras sedentas de água, entravam nos 
quartos, formavam lençóis, mantas, almofadas, e eriçavam os pénis da 
procriação do Homem Novo. Pedro tem razão: estamos todos fodidos! 
(KHOSA, 2013, p. 43-44) 

 

A descrição apresenta um caráter opinativo indisfarçável, explícito nas 

recorrentes adjetivações e analogias, que traçam um retrato de desolação à cidade naquele 

período. E nota-se a ambiguidade do foco narrativo neste trecho, uma vez que as opiniões 

expressas não partem unicamente do ponto de vista do narrador observador, mas sim de 

uma simbiose entre este e a personagem que o guia pelas ruas da cidade, o que é 
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corroborado pela constatação final, na qual Josefa se inclui: “Pedro tem razão: estamos 

todos fodidos!”. Não se pode precisar até que ponto e em qual medida os julgamentos 

relatados pelo narrador se fundem aos de Josefa. 

No encalço da personagem, o narrador descortina uma paisagem descrita, 

predominantemente, pelas ações sincopadas de um grupo massificado de pessoas – 

“acotovelam-se, davam gorjetas de miséria, insultavam-se, riam (...)”; “entravam nos 

apartamentos da nacionalização, e bebiam e comiam palavras (...)”. As características 

físicas do espaço neste trecho têm menos relevância para o cenário que se pretende 

compor do que o relato das ações quase ritualísticas dos habitantes da urbe.  

A predominância de ações enumeradas confere ao parágrafo uma cadência que 

exprime o caráter rotineiro e repetitivo destes atos. O ritmo sincopado proporcionado 

pelas sequências pontuadas por vírgulas remete à automatização dos gestos, arrolados 

continuamente em estruturas simples (verbo + objeto; verbo + adjunto adverbial; ou 

apenas o verbo), dispensando caracterizações que pudessem conferir a estas ações 

maiores propósitos. 

Contrastando com as ações das pessoas, há a atuação das palavras, as quais neste 

trecho são descritas como agentes mais influentes na paisagem que as próprias pessoas. 

Às palavras é atribuída uma sequência de ações mais expressiva que a realizada pelos 

habitantes de Maputo: “(...) palavras que escorriam pelas paredes, enchiam as banheiras, 

infiltravam-se pelas torneiras sedentas de água, entravam nos quartos, formavam lençóis, 

mantas, almofadas, e eriçavam os pénis da procriação do Homem Novo”. Nesta sequência 

de ações de intensidade crescente, as palavras, representando o discurso vazio proferido 

pelas autoridades, àquela altura já desacreditado por parte dos moçambicanos, surgem 

onipresentes, imiscuindo-se nos espaços mais privados das pessoas. Na cidade, elas 

tornaram-se um elemento que passa a interferir, metaforicamente, na paisagem urbana. 

Em um trecho adiante, o personagem Pedro, namorado de Josefa, delibera: “O país está 

saturado de palavras. As casas já não suportam palavras. As ruas esburacam-se ao peso 

das palavras. As lâmpadas dos semáforos fundem ao som estridente das palavras” 

(KHOSA, 2013, p. 44).  

Neste momento, após anos de guerra interna, torna-se evidente para muitos a 

inutilidade dos discursos, das promessas repetidas incessantemente diante da calamidade 

em que a população se encontrava. Expressando esteticamente não só a futilidade, mas 
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também a interferência nociva destes discursos, às palavras é atribuído um corpo, um 

peso, uma presença física capaz de atuar no espaço físico. Aparentemente, as palavras se 

tornaram agentes mais afrontosos que os “mentecaptos sequiosos de promessas nunca 

cumpridas”, que se comportam como anestesiados. 

No trecho anteriormente citado, as pessoas da cidade são comparadas a formigas, 

“sorridentes”, ao desempenhar automaticamente a sequência de ações definidas naquele 

sistema. Uma analogia a um corpo social massificado e despersonalizado, no qual as 

individualidades tornam-se indefinidas. A comparação com a formiga, em particular, 

expressa a submissão dos membros desta massa à produtividade preconizada pelo Estado 

moçambicano naquele contexto. A descrição desta paisagem citadina denota que, à sua 

maneira, também a capital sofria um processo de despersonalização, mais evidente no 

espaço do campo, como será argumentado mais adiante.       

          

2.3 Espaços de exceção e biopolítica  

 
 
 

Na obra Em defesa da sociedade, na discussão sobre a biopolítica, Foucault 

lança a questão:  

 

Então, nessa tecnologia de poder que tem como objeto e como objetivo 
a vida (e que me parece um dos traços fundamentais da tecnologia do 
poder desde o século XIX), como vai se exercer o direito de matar e a 
função do assassínio, se é verdade que o poder de soberania recua cada 
vez mais e que, ao contrário, avança cada vez mais o biopoder 
disciplinar ou regulamentador? (FOUCAULT, 2010, p. 214) 

 

Na sociedade de soberania, marcada pela polarização entre súditos e soberano, 

o poder de matar se exercia por meio da decisão do soberano sobre quem deveria ser 

assassinado. À vontade soberana cabia a possibilidade de “deixar viver” ou de “fazer 

morrer” – enquanto na biopolítica o Estado tem a prerrogativa de “deixar morrer” e “fazer 

viver”. Se nesta tecnologia de poder surgida no fim do século XVIII, segundo Foucault, 

utilizam-se mecanismos que atuam sobre a massa para equilibrá-la e garantir “a segurança 

do conjunto em relação a seus perigos internos” (FOUCAULT, 2010, p.209), ou seja, 

para sobretudo fazer viver, como o poder de morte pode acontecer em um espaço 

biopolítico?     
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O poder de morte encontra espaço de atuação em um sistema biopolítico a partir 

do momento em que se criam fragmentações no interior da população. Foucault 

desenvolve o argumento citando a segregação gerada em uma sociedade quando o 

racismo se insere nos mecanismos de Estado. Neste cenário, o racismo delimita subgrupos 

na população sobre a qual o biopoder se exerce, os quais estabelecem uma relação de 

inimizade. O racismo cria condições para que se instaure em determinado subgrupo o 

pensamento de que a sobrevivência deste, assim como sua segurança e/ou seu 

aprimoramento, estão diretamente relacionados à supressão de outro subgrupo, 

considerado inferior. Para que o subgrupo definido como o “normal”, o “superior” viva, 

é necessário que o subgrupo “degenerado” morra. 

Seguindo a argumentação, Foucault afirma que o Estado socialista se apropriou 

destes mesmos mecanismos de poder, surgidos no Estado capitalista e industrial, 

ajustando o biopoder em alguns aspectos, porém, sem modificá-lo em suas bases. 

 

A ideia, em suma, de que a sociedade ou o Estado, ou o que deve 
substituir o Estado, tem essencialmente a função de incumbir-se da 
vida, de organizá-la, de multiplicá-la, de compensar suas 
eventualidades, de percorrer e delimitar suas chances e possibilidades 
biológicas, parece-me que isso foi retomado tal qual pelo socialismo. 
Com as consequências que isso tem, uma vez que nos encontramos num 
Estado socialista que deve exercer o direito de matar ou o direito de 
eliminar, ou o direito de desqualificar. E é assim que, inevitavelmente, 
vocês vão encontrar o racismo – não o racismo propriamente étnico, 
mas o racismo de tipo evolucionista, o racismo biológico – funcionando 
plenamente nos Estados socialistas (tipo União Soviética), a propósito 
dos doentes mentais, dos criminosos, dos adversários políticos, etc. Isso 
é tudo quanto ao Estado. (FOUCAULT, 2010, p. 220) 

 

Na esteira do pensamento foucaultiano, Achille Mbembe, no ensaio 

Necropolítica, reitera que o racismo atua como um regulador da morte em uma população 

e serve de base para justificar a função assassina do Estado. O direito soberano de matar, 

assim como os mecanismos de biopoder, integram o poder de todos os Estados na 

modernidade (MBEMBE, 2018, p. 18-19). Neste ensaio, Mbembe expande a discussão 

relacionando a noção de biopoder desenvolvida por Foucault com o conceito de estado 

de exceção, um pensamento que estabelece um estreito diálogo com o espaço do campo 

de reeducação representado em Entre as memórias silenciadas. 

Analisando o contexto das colônias, Mbembe as caracteriza como “o local por 

excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos – a 
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zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da 

‘civilização’” (MBEMBE, 2018, p. 35). Os indivíduos que habitam as colônias não 

assumem o status de cidadãos. Estes espaços são ocupados pelo extremo oposto do que é 

considerado “civilizado”, na lógica dicotômica segundo a qual opera o sistema colonial. 

São espaços ocupados por seres humanos animalizados pelos olhos do colonizador, para 

quem não há uma distinção muito precisa entre os “selvagens” e as espécies não humanas. 

“Os selvagens são, por assim dizer, seres humanos ‘naturais’, que carecem do caráter 

específico humano, da realidade especificamente humana, de tal forma que, ‘quando os 

europeus os massacravam, de certa forma não tinham consciência de cometerem um 

crime’” (MBEMBE, 2018, p. 36). 

No pós-independência em Moçambique, termos como “selvagens” e 

“civilizados” já não faziam mais parte do vocabulário da nação nascente, porém a mesma 

lógica dicotômica que operava no sistema colonial foi incorporada nas políticas 

identitárias definidas pela FRELIMO, como visto no Capítulo 1. A cisão entre “nós, 

revolucionários” e “eles, reacionários” incidida sobre a população moçambicana e o 

pensamento de que, para a nação se consolidar de uma maneira saudável, era necessário 

eliminar determinados subgrupos instaurou as bases para a criação de espaços de exceção 

no território do país. 

No campo de reeducação do Niassa da narrativa de Entre as memórias 

silenciadas, os prisioneiros localizam-se em um espaço de exceção, em que as normas 

que protegem os indivíduos estão suspensas. O filósofo Giorgio Agamben afirma que o 

estado de exceção está em 

 

estreita relação com a guerra civil, a insurreição e a resistência. Dado 
que é o oposto do estado normal, a guerra civil se situa numa zona de 
indecidibilidade quanto ao estado de exceção, que é a resposta imediata 
do poder estatal aos conflitos internos mais extremos (AGAMBEN, 
2004, p. 12). 

 

Agamben discute como o estado de exceção se encontra em uma “zona de 

incerteza”, uma vez que ele está inscrito na ordem jurídica (é estabelecido em lei), porém 

para que ocorra é necessário que a própria ordem jurídica seja suspensa. Neste ponto, 

identifica-se um problema topográfico em relação ao estado de exceção, que se encontra 

incluído e ao mesmo tempo excluído da lei.  
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Com a suspensão da ordem jurídica, cria-se um espaço de vacuidade do direito 

determinado por uma figura soberana, sob a alegação de que esta decisão é necessária 

para o reestabelecimento de uma ordem estável e apropriada. Portanto, o estado de 

exceção não se enquadra como uma ditadura, “mas um espaço vazio de direito, uma zona 

de anomia em que todas as determinações jurídicas – e, antes de tudo a própria distinção 

entre público e privado – estão desativadas” (AGAMBEN, 2004, p. 78). O filósofo expõe 

que, embora este espaço vazio que configura o estado de exceção seja incabível no direito, 

não se pode ignorar a existência de um interesse estratégico deste espaço de vacuidade na 

ordem jurídica. 

Agamben afirma que este paradigma autoritário se tornou fundamental nos 

Estados contemporâneos:  

 

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, 

por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a 

eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias 

inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao 

sistema político. (AGAMBEN, 2004, p. 13) 

 

No romance Entre as memórias silenciadas é recorrente a imagem de 

vacuidade, tanto na descrição da experiência dos vigias – “Para eles, estar num campo de 

reeducação era o mesmo que estar no nada, no vazio da vida” (KHOSA, 2013, p. 165) – 

quanto na dos prisioneiros do campo de reeducação. Na melancólica narrativa 

autodiegética desenvolvida no espaço do campo do Niassa, o reeducando relata: 

 

Nós não éramos coisa alguma. Éramos nada. Não tínhamos nada. A 
nossa fronteira de existência estava entre a humanidade e a animalidade. 
De dia havia Homens à nossa guarda. À noite éramos entregues às 
regras da natureza. Estávamos na zona de ninguém. Diziam-nos que a 
felicidade eterna nos esperava para lá da inexpugnável e desconhecida 
fronteira da floresta. Éramos pessoas sem o palco da existência a que 
chamam sociedade. Os nossos nomes só tinham validade pelos delitos 
cometidos. Na lembrança dos carcereiros a nossa identidade só vinha à 
memória quando recordados dos nossos delitos, Ah, és o drogado, o 
bêbado, o reacionário, Já me recordo... Por essas e outras razões, as 
nossas casas não precisavam de portas que nos defendessem da incursão 
maléfica do Homem, porque a nossa vida estava no limite da fronteira 
humana. (KHOSA, 2013, p. 59) 

 

Destacam-se nesta parte da narrativa as palavras que expressam indeterminação 

e negação – “não”, “coisa alguma”, “nada”, “ninguém” –, relacionadas semanticamente 
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com a noção de exceção, na qual subentende-se um estado de vacuidade, uma zona de 

indeterminação. Outra escolha lexical muito próxima do campo semântico do estado de 

exceção é a repetição de “fronteira”, aqui localizada no limite entre o humano e o animal. 

Estes prisioneiros encontram-se em uma zona de exclusão, retirados do “palco da 

existência a que chamam sociedade”, no entanto, estão incluídos nesta mesma sociedade 

na condição de reeducandos, cuja vida se apresenta em alto grau de vulnerabilidade, 

exposta a todo tipo de violência. É a esta condição ambígua basilar do estado de exceção 

(o incluir excluindo, e excluir incluindo), que a palavra “fronteira” remete, a uma zona 

que não está dentro nem fora, apenas no limiar. 

A afirmação “Estávamos na zona de ninguém” é a constatação de que este 

personagem prisioneiro se reconhece em um local de exceção, o qual o esvazia de sua 

própria identidade.            

Ao chegarem ao campo, estes homens são submetidos a um processo de 

desumanização no qual suas identidades são esvaziadas. Uma vez inseridos no subgrupo 

dos inimigos da nação banidos, os prisioneiros veem seus nomes substituídos por 

alcunhas referentes aos crimes cometidos, como referido no trecho citado, sendo 

submetidos a um processo de despersonalização.  

Em Diante do extremo, Todorov comenta algumas técnicas empregadas nos 

campos de concentração do regime nazista com a intenção de transformar os inimigos do 

povo em seres não humanos aos olhos dos homens que representavam o aparelho de 

Estado nesses espaços. Todorov argumenta que encarar os prisioneiros como seres 

bestializados, desprovidos de humanidade, facilitava aos nazistas cumprirem as ordens a 

que eram designados, incluindo o assassinato de milhares de pessoas. 

Uma das técnicas empregadas nos campos de concentração nazistas, e 

mencionada no trecho do romance citado acima, era destituir os prisioneiros de seus 

nomes. Como menciona Todorov (2017), nos campos de concentração nazistas, os presos 

eram designados por números e, além disso, os guardas evitavam se referir a eles usando 

palavras como “homens”, “indivíduos” e “pessoas”.   

A distância entre os seguranças e os prisioneiros do campo do Niassa se alargava 

também pelo processo de descaracterização física que estes acabavam sofrendo. Na 

descrição do corpo dos reeducandos, o narrador cita os “nossos rostos de sonâmbulos do 

desterro”, “o olhar cansado da noite perdida”, o “corpo em permanente desarticulação nos 
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ossos a minguarem” (KHOSA, 2013, p. 59) e menciona como a experiência no campo 

mutilava os prisioneiros de suas reações humanas como o choro, o intenso riso, tornando-

os progressivamente bestializados.  

 

Pelas casas imersas na solidão da floresta não se ouvia um choro que 
humanizasse a vida. Ninguém, entre nós, era acometido do riso 
desbragado que levava às lágrimas de felicidade. Nos rostos só emergia 
o riso cortado, fugaz. O pranto, esses carpidos de tristeza a sulcar os 
rostos era coisa ausente e remota. O mais que se ouvia, pela noite 
adentro, eram gritos, gritos de dor, não choro. (KHOSA, 2013, p. 59) 

 

Expressão máxima da animalização do corpo, o personagem detento Armando é 

comparado a um réptil, pois não conseguia mais se sustentar sobre os pés martirizados 

pelas matacanhas, sendo obrigado a deslocar-se pelo campo arrastando-se. Pela descrição 

do narrador, no banimento o corpo de Armando havia se transformado em uma peça em 

deterioração, supliciado pelas dores somente apaziguadas quando o prisioneiro estava sob 

o efeito alucinógeno de um coquetel de ervas e excrementos de elefante. 

 

As dores eram tais que se limitava a ranger os dentes, mostrando o 
amarelo da cárie destruindo os dentes em crescente putrefacção. A 
solução para as dores, na falta da soruma, era o consumo de merda seca 
de elefante. Era a droga permitida porque não testada como 
alucinogénio. Era um cocktail de ervas diversas. Apaziguava a mente e 
libertava o corpo da dor. (KHOSA, 2013, p. 63) 

 

A descrição hiperbólica da decadência do corpo de Armando exprime, de uma 

maneira visceral, a putrefação de uma ordem que já havia nascido condenada. A 

experiência de Armando incorpora o absurdo deste estado de coisas. O absurdo está 

evidenciado no fato de tal estado de putrefação ser gerado por matacanhas (bicho do pé), 

na dor ser apaziguada pelo consumo de excrementos, na impossibilidade de ser humano 

mas somente um réptil. Armando lança luz sobre o insólito que acomete o seu tempo, 

percepção asseverada pelo personagem antes de falecer, quando demonstra sua 

perplexidade diante daquele período na história do país:  

 

Este tempo será de sonho, de ficção. Quem irá acreditar que um puto de 
vinte anos foi para a reeducação por ter inventado, em finais do século 
vinte, a história de ser homossexual, ou que alguém aqui caiu por 
emborcar uns mililitros de uísque da garrafeira do chefe, ou de quem 
ousou namorar a filha do governador, do general da guerrilha, do herói 
da nação, ou porque se recusou a levantar o braço do Viva em comícios 
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cansativos? Não haverá memória destes tempos. (KHOSA, 2013, 
p.122-123) 

 

Retornando às técnicas apresentadas em Diante do extremo, adotadas em um 

espaço de exceção, Todorov afirma que reunir indivíduos em categorias também é uma 

maneira de despersonalizá-los, pois assim os guardas interagem com grupos devidamente 

classificados – “os inimigos da nação”, “os reacionários” ou “os comunistas”, “os 

judeus”, “os ciganos”, no caso dos campos de concentração nazistas – tornando difícil 

delinear os sujeitos individualmente. “É mais fácil tratar de maneira desumana os 

‘inimigos do povo’ ou os ‘koulaks’ do que fazê-lo com Ivan e Macha; os judeus ou os 

poloneses, em vez de Mordehaï e Tadeusz”, argumenta Todorov (2017). Assim como é 

uma experiência menos aflitiva lidar com o assassínio de um grande contingente de 

pessoas do que exterminar um ou outro humano, pois o alto volume de vítimas suscita a 

indiferença.  

Identificamos esta forma de violência inscrita no espaço do campo de reeducação 

do Niassa no relato, em tom disfórico, do narrador-personagem sobre como a morte entre 

os reeducandos era rotineira e sobretudo indiferente àqueles que se encontravam além das 

fronteiras daquele espaço de exceção (ver trecho citado na p. 35 desta dissertação). 

Como sugere o narrador no trecho do romance anteriormente citado, os registros 

oficiais escamoteavam a eliminação de centenas de condenados ao campo de reeducação, 

cujas vidas pouca relevância pareciam ter para o Estado. Circunscrito às fronteiras 

daquele espaço, formava-se um corpo social instrumentalizado, cuja aplicabilidade nas 

machambas não lhe assegurava a continuidade da vida; ao contrário, uma vez 

aprisionados no campo, estes sujeitos estavam expostos à uma matança impunível. 

 

2.4 Corpos sob estado de exceção 

 

 

 

Na obra Homo Sacer, o filósofo italiano Giorgio Agamben desenvolve seu 

pensamento em torno desta figura recuperada do direito romano arcaico que intitula o 

livro. Segundo o filósofo, o sujeito na condição de homo sacer é excluído do sacrifício, 

da morte realizada em rituais de purificação, ao mesmo tempo que tem a vida exposta a 

uma morte impunível. Desta forma, este sujeito se encontra excluído não só da ordem 
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divina, por lhe ser negado o ritual de passagem da dimensão profana para a sagrada, mas 

também da ordem humana, uma vez que está exposto a uma morte não punível segundo 

a legislação vigente na comunidade. Ele está exposto à uma morte que “não é classificável 

nem como sacrifício e nem como homicídio, nem como execução de uma condenação e 

nem como sacrilégio” (AGAMBEN, 2010, p. 84), portanto está inserido em um espaço 

na sua comunidade caracterizado pelo estado de exceção. 

O problema topográfico do estado de exceção apontado por Agamben, e 

mencionado anteriormente, também é um aspecto inerente à figura do homo sacer. Assim 

como o espaço de exceção se inclui no direito pela suspensão das leis, e implementa um 

espaço excluído mas não desvinculado do espaço soberano, o homo sacer encontra-se 

nesta zona, em que permanece incluído na comunidade, porém pela condição de excluído. 

Estado de exceção e homo sacer localizam-se na zona de indiscernibilidade – uma “zona 

de ninguém” – na qual a suspensão das leis que vigoram na comunidade instaura um 

espaço primordialmente vulnerável a qualquer prática de violência. Como é afirmado no 

trecho abaixo, a única forma de inclusão deste sujeito na comunidade é por sua exclusão, 

por uma relação de banimento que torna sua vida vulnerável ao poder de morte. 

 

Assim como, na exceção soberana, a lei se aplica de fato ao caso 
excepcional desaplicando-se, retirando-se deste, do mesmo modo o 
homo sacer pertence ao Deus na forma da insacrificabilidade e é 
incluído na comunidade na forma da matabilidade. A vida insacrificável 
e, todavia, matável, é a vida sacra. (AGAMBEN, 2010, p. 84) 

 

Agamben procura chamar atenção para o fato de que a sacralidade do homo 

sacer, que fundamenta a relação de exclusão inclusiva entre ele e a comunidade, está mais 

incutida de um caráter político que religioso. O filósofo defende a hipótese de que a 

sacralidade está na estrutura originária do vínculo entre os homines sacri e o poder 

soberano – “Sacra a vida é apenas na medida em que está presa à exceção soberana (...)” 

(AGAMBEN, 2010, p. 86). A figura dos homines sacri e a do soberano posicionam-se 

em polos opostos, estabelecendo uma relação de simetria, uma vez que, “soberano é 

aquele em relação ao qual todos os homens são potencialmente homines sacri e homo 

sacer é aquele em relação ao qual todos os homens agem como soberanos” (AGAMBEN, 

2010, p. 86). 

Na obra Entre as memórias silenciadas, como explicitado nos trechos citados 

do romance anteriormente, os prisioneiros do campo de reeducação assumem a condição 
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de homo sacer, alocados em uma posição de vulnerabilidade ao poder assassino do Estado 

e de outros sujeitos. As mortes nos campos ocorrem em números vertiginosos, e são parte 

da rotina dos prisioneiros como relata o narrador: “A morte estava tão à porta que já não 

nos comovia. Para muitos de nós a morte de um companheiro era um lenitivo à nossa dor, 

uma carta a menos no baralho da nossa memória de afectos e desafectos” (KHOSA, 2013, 

p. 50).  

Ao caracterizar os confinados como “corpos de experimentação política” 

(KHOSA, 2013, p. 196), o narrador reeducando ressalta a objetivação a que aqueles 

homens foram sujeitos naquele espaço. Foram corpos submetidos a uma experimentação 

política sistêmica, e também à experimentação científica na aula de anatomia da estudante 

de medicina Josefa, que reconhece um ex-reeducando do campo do Niassa no cadáver 

exposto na sala de aula. 

Este morto com quem a personagem se depara na aula de anatomia chamava-se 

Cabral, um condenado que havia conseguido se livrar do confinamento após uma 

passagem pelo campo de reeducação do Niassa. Já retornado à cidade, foi apresentado a 

Pedro por intermédio de Zé, e quando lhes contou que havia conhecido Gil no campo, 

Pedro e Cabral tornaram-se amigos próximos. No Niassa, Cabral também conheceu 

Armando, o companheiro de casa de Gil, que, coincidentemente, havia sido namorado de 

Josefa. 

Este personagem torna-se o elo entre os dois irmãos Pedro e Gil e entre dois 

espaços, a zona rural do campo de reeducação e a capital Maputo; um ponto nodal entre 

personagens do campo e da urbe. Cabral assume a posição de homo sacer no campo, 

naturalmente, e também na urbe, onde provavelmente foi assassinado – como especula 

Josefa – e teve o corpo sem vida instrumentalizado, como objeto de estudo de uma aula 

de anatomia. Incorporado neste personagem, o homo sacer é a figura que transita e 

correlaciona os espaços da urbe e do campo no romance, ambos espaços de exceção à sua 

maneira; uma escolha oportuna de Khosa, uma vez que o homo sacer sintetiza a extrema 

violência que pairava neste período, em várias de suas vertentes, a qual o autor pretende 

denunciar em suas obras.  

Também é significativo que o encontro entre Josefa e o cadáver de Cabral tenha 

acontecido na faculdade de medicina, muito próxima ao hospital central de Maputo. O 

narrador localiza a faculdade “no perímetro do grande hospital central”, estendendo-se 
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“por um grande quarteirão entranhado no centro da cidade” (KHOSA, 2013, p. 46). Não 

podemos ignorar o fato de o hospital ser uma instituição-chave nos estudos dos 

mecanismos de poder biopolíticos desenvolvidos por Foucault. A estrutura arquitetônica 

do hospital visa a facilitar a vigilância constante e minuciosa dos indivíduos, portanto, 

são espaços em que é flagrante a dinâmica de poderes microfísicos, manifestados nos 

detalhes, nos gestos, no nível corporal. A presença desta instituição no romance, e 

entranhada no coração da capital, como o descreve Khosa, simboliza o quanto os 

indivíduos daquele espaço encontram-se submetidos a um poder disciplinar, 

experimentando uma sensação de vigilância ininterrupta. 

O cadáver de Cabral – cujo assassinato permanece enigmático no enredo – e o 

corpo de Armando, morto pela infecção das matacanhas – assassinado por uma política 

de Estado, que negligenciava o tratamento médico dos condenados no campo –, 

configuram-se no romance como objetos e também sujeitos de uma contestação política. 

Estes dois cadáveres denunciam uma política assassina, a qual visava à esterilização do 

corpo social por meio da eliminação do grupo social considerado subversivo. Na 

descrição do corpo objetificado de Cabral, estendido na sala da aula de anatomia de 

Josefa, Khosa hiperboliza a disciplina causadora de assassínios apregoada pelo partido 

naqueles anos – “Os braços [de Cabral], estendidos ao longo do corpo, davam a 

angustiante sensação de um militarismo além-túmulo” (KHOSA, 2013, p. 46). 

Já a morte de Armando, decorrente da privação de tratamento para sua 

enfermidade, demonstra mais uma faceta dos mecanismos de biopolítica utilizados pelo 

Estado para controlar a população. Privando certos grupos sociais do acesso à assistência 

médica, exercia-se a prerrogativa soberana de decidir quem poderia morrer e quem 

poderia viver. Neste sentido, estes dois personagens inscrevem em seus corpos a 

representação do homo sacer teorizado por Agamben, objetificados por um poder de 

Estado que os relega a uma posição de extrema vulnerabilidade no corpo social.  

Outro corpo que passa pelo Hospital Central em Maputo é o do personagem João 

Chaúque, cuja história é resgatada em uma das micronarrativas encaixadas à 

macronarrativa conduzida no espaço da urbe. A menção à personagem Marta, tia de 

Josefa, abre caminho para a narrativa secundária sobre a tortura sofrida pelo marceneiro 

João Chaúque, marido de Marta, que teve o órgão sexual mutilado “em termos artesanais” 

por um grupo de homens armados, os quais invadiram um machimbombo e provocaram 
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uma carnificina. A perturbação de João Chaúque diante da violência brutal de que fora 

vítima reflete um sentimento coletivo moçambicano de perplexidade diante da guerra 

civil sangrenta, uma encenação de atrocidades sem sentido para os cidadãos comuns: “Por 

qua [sic] a mim? Perguntava-se, [sic] João Chaúque (...) Que fiz de mal?... De política 

nada percebo e nem quero entender; nunca entrei num grupo dinamizador, nunca fui 

militante de outra coisa senão da madeira, das minhas cadeiras, das minhas mesas (...)” 

(KHOSA, 2013, p. 139-130). As vozes do narrador e do personagem se confundem no 

assombro diante da brutalidade ilógica daquele evento, e os relatos não se eximem de 

retratar a violência da guerra de forma crua, no tom hiperbólico e denunciativo das 

narrativas de Khosa: 

 

Ao que vinha ao seu lado no machimbombo do Oliveira e Transportes, 
mecânico à procura de peças na cidade, capital, tiraram-lhe 
imediatamente a vida e fez das suas coxas o leito da morte. O que estava 
à frente deceparam-lhe a cabeça; a uma senhora tiraram-lhe um seio, a 
um outro, cortaram-lhe uma perna, e muitos foram raptados. Ficou ele 
e outros estropiados como testemunhas da carnificina. Pedira-lhes, na 
altura, que lhe tirassem as pernas, menos a sua vida, referindo-se aos 
órgãos sexuais, pois não queria fazer referência às mãos de marceneiro, 
sua segunda razão de existência. A resposta que obteve foram 
coronhadas até ao término da operação. Quando se foram, só soube que 
pegou nos testículos e os levou ao peito até ao irremediável desmaio 
(KHOSA, 2013, p. 130). 

 

“Que tinha ele, marceneiro de profissão, a ver com esses inimigos que não 

conheceu?” (KHOSA, 2013, p. 130) é uma indagação que encontra eco em uma geração 

de afligidos por uma guerra cujos motivos, ao contrário das consequentes atrocidades, 

permaneciam distantes do povo que a vivia cotidianamente.  

O corpo mutilado de João Chaúque converte-se em espaço de banimento 

provocado pela guerra, uma vez que o personagem se encontra em uma solidão 

irremediável, privado da companhia das mulheres, da “vida”, como ele se refere. Depois 

da emasculação, Chaúque perde a noção de sua forma de ser/estar no mundo, e mergulha 

em pensamentos dolorosos sobre o destino da mulher – a quem pedira que se afastasse 

dele – e no rancor por aqueles que conduziam aquela guerra. A desestabilização da 

subjetividade de Chaúque metaforiza o impacto que anos de guerra e de políticas 

disruptivas com a cultura e a identidade dos moçambicanos provocaram no povo ao longo 

dos anos de independência.   
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Por fim, o personagem encontra alguma lógica para o que lhe aconteceu nos 

ossículos de um curandeiro, que apontavam para o irmão de João Chaúque, “que se fez 

político e embaixador, recitando as palavras que trouxe da Beira e o fizeram crescer como 

político privilegiado, homem de recursos, andarilho pelo mundo nessas missões 

diplomáticas pelo ocidente e oriente” (KHOSA, 2013, p. 130). João atribuía a culpa pela 

sua desgraça à ambição do irmão diplomata que, aparentemente, havia recorrido às 

palhotas dos curandeiros para alcançar a posição de prestígio que ocupa no governo e, 

assim, provocado aquele infortúnio – uma clara denúncia à escalada ao poder encetada 

por uma classe ambiciosa, porém à custa do martírio de um grupo social vilipendiado e 

mantido à distância. 

Os personagens João Chaúque, Armando e Cabral emprestam seus corpos à 

narrativa de Entre as memórias silenciadas como signos da violência nos espaços de 

exceção que se manifestam na diegese. Incorporam a condição de homines sacri de modo 

visceral através da martirização do corpo, a qual os leva a uma morte (simbólica ou literal) 

que “não é classificável nem como sacrifício e nem como homicídio, nem como execução 

de uma condenação e nem como sacrilégio” (AGAMBEN, 2010, p. 84). Enquanto o corpo 

de João Chaúque é simbolicamente desligado da vida, como explanado acima, os corpos 

de Armando e Cabral – personagens atravessados pela experiência do campo de 

reeducação, espaço de exceção extremo no romance – são descartados por um processo 

sistêmico, sem direito à passagem ritualística de qualquer natureza (como foi explicitado 

no primeiro trecho do romance citado na p. 53 desta dissertação).  

Esses personagens representam em seus corpos uma zona de indiscernibilidade, 

no limiar entre a animalidade e a humanidade, na fronteira entre a condição de 

humano/sujeito e de instrumento/objeto submetidos ao sistema arquitetado por distantes 

figuras em posição de poder naquela sociedade, diametralmente opostas aos homines 

sacri. 

Porém, ainda assim se observa na construção da narrativa de Entre as memórias 

silenciadas que estes sujeitos homines sacri, representados pelos personagens que 

habitam o campo de reeducação do Niassa, não permanecem inteiramente passivos diante 

das violências implementadas sistematicamente sobre eles – sobretudo diante do 

silenciamento e da supressão de suas memórias no processo de dessubjetivação imposto 

no campo. No próximo capítulo, discutiremos maneiras pelas quais formas de resistência 
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e de contestação são modalizadas na diegese no espaço de exceção representado pelo 

campo do Niassa.  
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Capítulo 3 – Memórias como resistência no campo de reeducação do romance 

 
 

 

A estrutura do romance Entre as memórias silenciadas, simulando uma 

orquestra de marimbas na qual cada capítulo representa uma etapa da evolução da 

sinfonia, evidencia a intenção de se construir uma narrativa polifônica, abarcando uma 

multiplicidade de vozes. Mais especificamente, Khosa se volta às vozes historicamente 

ignoradas, alçando personagens marginalizados à categoria de homens-narrativas, 

capazes de alterar o rumo do enredo (e por que não da História). Na ficção do escritor 

moçambicano, os “inimigos da nação” no campo do Niassa assumem um papel ativo na 

diegese, atuando como narradores-personagens que, pelo compartilhamento de suas 

memórias, transpõem os limites do espaço de confinamento e posicionam-se em um lugar 

de resistência ao processo de erradicação ao qual foram submetidos pelo Estado.     

No capítulo anterior, foram expostos os processos de desumanização e 

dessubjetivação impostos aos personagens que habitam o campo do Niassa, reclusos em 

um espaço de exceção onde assumem a condição de homo sacer. Neste capítulo, veremos 

como esses personagens, cujos corpos e identidades estão subjugados ao estado de 

exceção, resistem a esses processos reafirmando-se como sujeitos, principalmente pela 

narração de suas memórias. 

Na análise da estrutura da narrativa, nota-se a intenção de Khosa em realizar uma 

contraposição – exasperadamente crítica – ao cenário político disfórico ficcionalizado em 

Entre as memórias silenciadas, lançando mão de recursos narrativos que confrontam, 

esteticamente, o discurso monolítico e autoritário predominante no período histórico 

retratado no romance. Na construção ficcional deste movimento de oposição e resistência 

às ações repressoras efetuadas no espaço do campo de reeducação, o resgate das 

memórias mostra ser uma estratégia fundamental. Ao evocar as memórias desses 

personagens, Khosa deflagra a discussão acerca da construção da memória coletiva e 

individual, um processo que não poderia ser ignorado em uma narrativa desenvolvida no 

espaço de uma nação em nascimento.     

Como visto mais detidamente no Capítulo 1, o 25 de junho de 1975 oficializou 

a independência de Moçambique da colonização portuguesa, instaurando um governo 

republicano porta-voz de uma nova ideologia, que viria a implementar uma série de 

medidas voltadas para a ruptura com o passado e a projeção para um futuro idealizado. 
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Na estruturação da nova nação moçambicana, una e de fronteiras sólidas, era 

imprescindível a construção de uma memória coletiva que a sustentasse e formasse as 

bases para a identidade moçambicana idealizada pelo governo da FRELIMO. 

A ampla discussão acerca do lugar da memória coletiva na formação de uma 

nação não é o foco deste capítulo, e sim alguns passos mais adiante nesse processo, e mais 

específicos ao contexto moçambicano no recorte temporal de Entre as memórias 

silenciadas. O objetivo é analisar estratégias elaboradas por Khosa para ficcionalizar a 

resistência diante de políticas de erradicação de identidades e de memórias no espaço do 

campo de reeducação, das quais se destaca conferir visibilidade ao discurso, geralmente 

negligenciado pelas autoridades moçambicanas, de atores sociais excluídos da memória 

oficial de Moçambique.   

 

3.1 Narrar para existir: a resistência no espaço de exceção pelo narrar das memórias 

 

 

 

O espaço físico do campo de reeducação do Niassa retratado em Entre as 

memórias silenciadas se apresenta como um cárcere a céu aberto, cujas fronteiras 

tornam-se intransponíveis pela vigilância dos guardas, pela ameaça dos predadores que 

circundam os limites do campo, além do temor dos prisioneiros – na maioria deslocados 

de outras regiões do país – em enveredar por um espaço desconhecido, tão desorientador 

quanto um labirinto. No entanto, Khosa promove a ampliação do espaço-tempo desta 

zona de confinamento expandindo a narrativa pela inclusão de outros narradores-

personagens, que relatam suas experiências passadas. A interposição dos relatos 

memorialísticos dos reeducandos conduzem a narrativa para além das fronteiras do 

campo do Niassa, a espaços e temporalidades diversas, que muitas vezes em nada se 

relacionam com a morbidez que subjaz no espaço do campo de reeducação. A expansão 

do espaço-tempo do tecido narrativo não ocorre somente no campo, mas também no 

espaço urbano da cidade de Maputo, por meio de narrativas-engaste (TODOROV, 2003), 

narrativas secundárias encaixadas à principal, compondo no romance um mosaico de 

focos narrativos com o protagonismo de vários personagens.  

Um desses narradores-personagens é o reeducando Armando, “dos poucos que 

ainda tinha o gosto de exaltar o passado, percorrendo deliciosamente pelos labirintos onde 
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outrora fora feliz como um bípede autónomo” (KHOSA, 2013, p. 63). Os longos relatos 

memorialísticos de Armando retrocedem o tempo da narrativa a um período não muito 

distante da independência de Moçambique, quando a palavra “reeducação” ainda não 

havia se consolidado como parte do vocabulário da nova nação. Este personagem em 

especial se destaca no mosaico de vozes do campo por sua relação vital com o ato de 

narrar e compartilhar experiências passadas, do qual depende para manter sua identidade 

e, até mesmo, sua condição de ser humano naquele espaço.  

Em algumas das memórias do personagem, relata-se o contraste nos costumes 

da Moçambique da adolescência de Armando e da nação que se consolidou desde então, 

descortinando um cenário de maior liberdade tanto individual quanto coletiva no passado. 

Contrastando contextos distintos, a indicação da passagem para um outro espaço-tempo 

se dá não sem a interferência opinativa do narrador, que não hesita em expor os equívocos 

das políticas definidas no pós-independência. No trecho abaixo, quando o narrador conta 

as vivências do companheiro reeducando na adolescência, observa-se este contraste entre 

o passado e o presente, no tom crítico contundente predominante no romance. A 

intervenção opinativa de Armando nesta parte da narrativa se volta para a ruptura nos 

costumes inaugurada com as novas diretrizes morais do pós-independência, que impactou 

em hábitos geracionais.            

 
Foi numa dessas tardes de mar encrespado que se imiscuiu por uma das 
suítes abandonadas do Grande Hotel e teve a grande iniciação à vida 
sexual com Fina, a namorada da adolescência perdida. Tinham ambos 
dezasseis anos. Melhor, ele já tinha dezassete, ela dezasseis. Creio que 
não fora a independência, dizia Armando, com as suas vozes libertárias 
às jovens habituadas a acompanhar as irmãs mais velhas às tardes 
dançantes onde, em separação rigorosa, as mulheres ficavam numa 
margem e os homens noutra, conluiando-se os homens em como se 
aproximar das garotas e as mulheres em como o amado captaria os 
sinais de amor que espalhavam nos olhares e sorrisos precariamente 
disfarçados, jamais se iniciaria sexualmente com a jovem virgem, mas, 
como muitos da geração anterior, com prostitutas sem nome, 
encomendadas por tios recomendados pelos pais (...). (KHOSA, 2013, 
p. 64) 

  

Neste trecho, situado temporalmente após a independência, menciona-se a figura 

da prostituta, um alvo especialmente perseguido pelo Estado do pós-independência em 

Moçambique. Execradas pelas diretrizes morais estabelecidas pela FRELIMO, as 

prostitutas foram perseguidas e condenadas a punições como o confinamento em campos 
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de reeducação16 . Em Entre as memórias silenciadas, pouco é mencionado sobre as 

mulheres que foram condenadas ao banimento dos campos de reeducação durante este 

período, pois o campo retratado no romance é exclusivamente masculino. Mas ainda 

assim tiveram suas vozes incluídas na narrativa, no espaço de Unango, cidade construída 

pelos reeducandos do campo do Niassa quando este foi desativado. Em Unango, mulheres 

antes confinadas em um antigo campo de reeducação feminino instalaram-se ao lado dos 

ex-prisioneiros que construíram a cidade, integrando o coro de vozes ignoradas que tecem 

a narrativa de Khosa.     

Nota-se também nos relatos das memórias de Armando o que Beatriz Sarlo 

(2007, p. 51) nomeou modo “realista-romântico”, evidente na minuciosidade da narrativa, 

repleta em certos momentos de descrições detalhadas, talvez exaustivamente. Na 

sequência do trecho citado, é relatada a experiência sexual de Armando com uma 

prostituta moçambicana, quando ele ainda era bem jovem, e sua surpresa ao ver que a 

pele da mulher era marcada por tatuagens tradicionais de sua etnia. O relato é expandido 

pelo olhar microscópico de Armando, focando nos detalhes das tatuagens na pele da 

moçambicana, “os baixos e altos-relevos alteando-se do baixo-ventre e do interior das 

coxas, em configurações geométricas nunca vistas na juventude nascente” (KHOSA, 

2013, p. 65). Como Sarlo argumenta, “o primado do detalhe é um modo realista-

romântico de fortalecimento da credibilidade do narrador e da veracidade de sua 

narração” (2007, p. 51), pois as minúcias guardam um “efeito de real”, nas palavras de 

Barthes, assegurando a verossimilhança da narrativa. Além disso – e talvez o efeito mais 

relevante para a intenção do narrar destas memórias –, com essas intervenções subjetivas 

na narrativa a identidade individual de quem narra toma contornos mais definidos, o que, 

no contexto político recortado em Entre as memórias silenciadas, se consolida como 

uma estratégia narratológica de resistir ao processo de dessubjetivação a que este 

personagem foi imposto no espaço do campo de reeducação.      

Um pouco mais adiante, o narrador continua a explanação acerca das memórias 

do personagem confinado: 

 

 
16 O campo de reeducação em Entre as memórias silenciadas limita-se a explorar o universo masculino. 

Em todo o romance, pouco se desenvolve sobre as personagens femininas, representadas com mais 

consistência no espaço da cidade de Unango, na condição de ex -reeducandas. Para uma abordagem 

ficcionalizada do universo feminino nestes espaços de confinamento, recomenda -se o filme Virgem 

Margarida (2012), de Licinio de Azevedo.        
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Armando tivera outra sorte com o aproximar da independência, porque 
as putas, as mulheres da iniciação, foram perseguidas, melindradas em 
público, escarnecidas pelas novas autoridades em ascensão, com 
argumentos que não colavam, ao afirmarem que as putas eram a 
invenção do colono, coisa do colonialismo, do capitalismo, do 
imperialismo, esquecendo-se eles que tais práticas eram tão antigas 
como os Homens, mas que no momento não lhes interessava saber, pois 
estavam convencidos que iriam erguer uma nova sociedade, livre dos 
males do pecado da carne que afastavam com todo o vigor das avenidas 
e ruas e becos (...). (KHOSA, 2013, p. 65) 

 

O narrador se refere à experiência sexual de Armando com prostitutas, à época 

ainda não repreendidas de forma sistemática por políticas de Estado. O narrador de Khosa 

ressalta a argumentação falaciosa dos discursos das “novas autoridades em ascensão”, no 

tom sarcástico recorrente na crítica do romance ao governo do pós-independência.  

Nos dois trechos citados, observamos que os relatos das memórias de Armando 

se fundem à narrativa autodiegética conduzida pelo narrador principal do espaço do 

campo, o qual estabelece uma relação simbiótica com o companheiro reeducando. Desta 

forma, nota-se que este narrador principal se volta constantemente para o Outro, 

assumindo o ponto de vista do personagem provedor das memórias que narra, tecendo 

intervenções opinativas menos suas do que dele.  

Este aspecto da narrativa das memórias de Armando é ilustrado também no 

trecho a seguir, cujo enredo prossegue com os contrastes culturais entre tempos 

diferentes, desta vez lançando luz sobre a complexa negociação entre as práticas culturais 

ancestrais, as observadas no contexto da colonização e no período pós-independência. 

 
(...) a nova aurora trouxe a liberdade na voz feminina, o atrevimento 
nos gestos, a audácia nos movimentos. As mulheres soltaram-se e as 
jovens entregaram-se a paixões com as cintas desamarradas ou 
proscritas do vestuário comum, ávidas agora de novas experiências que 
o camponês, em ritos de iniciação praticados há séculos, já havia 
ordenado em manuais apropriados e bem conservados na mente do 
namuku, conselheiro, mestre, padrinho, em língua emakhua, para o 
grupo de rapazes ou raparigas, durante e depois dos ritos de iniciação, 
mas que elas, assimiladas a valores cristãos, desconheciam, ou 
abjuravam, achando-as destituídas de valor e bárbaras, preferindo, isso 
sim, entregar-se aos feminismos crescentes, às liberdades sexuais 
permitidas, ainda que camufladas pela palavra camarada e nos trabalhos 
voluntários que se impunham nas novas regras de conduta e igualdade. 
(KHOSA, 2013, p. 66) 
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Pelo relato das memórias de Armando, a narrativa desenvolvida do campo de 

reeducação é expandida para o espaço urbano da cidade da Beira, de onde o personagem 

provinha. A Beira das memórias de Armando representa um topos inteiramente 

contrastante com o do campo de reeducação do Niassa, o que é identificável na percepção 

temporal nos dois espaços, por exemplo. Enquanto no espaço da urbe as vagas de 

mudanças na sociedade indicam um movimento na temporalidade, o tempo do espaço do 

campo de reeducação parece ser estagnado, onde se caminhava para o vazio. Também é 

no espaço da Beira que Armando revive um passado em que este personagem era 

“plenamente humano”, ao contrário do corpo animalizado que habitava no espaço do 

confinamento.   

As narrativas encaixadas levam a macronarrativa a uma pluralidade de espaços, 

rurais e urbanos, sob as perspectivas subjetivas de cada narrador. Gil, quando inclui seu 

breve relato sobre a vida anterior à condenação ao campo, inclui um novo espaço urbano 

ao mapa traçado no decorrer da narrativa além da Beira de Armando. A cidade natal de 

Gil é Maputo, onde viveu “por entre o labirinto das casas de caniço e de zinco” (KHOSA, 

2013, p. 77), nos subúrbios da cidade. A intertextualidade com o mito de Teseu e o 

Minotauro, da mitologia grega, expressa a percepção subjetiva do personagem sobre o 

espaço de sua infância, comparado ao labirinto do Minotauro, no qual: “O Teseu, o herói 

que mata o monstro e consegue sair do labirinto, éramos nós, quando gozávamos com a 

polícia montada que dizia perseguir os pretos pelo subúrbio adentro e não conseguia 

enfrentar o labirinto” (KHOSA, 2013, p. 77).  

Já o reeducando Maduna, que perdeu a vida no campo acometido por uma 

tuberculose, narra sua vivência no submundo da capital Maputo. “Cresci e vivi sempre 

nos subúrbios de Maputo, ali na minha Mafalala, zona privilegiada de putas. Prenderam-

me porque me acusaram de incitador à prostituição” (KHOSA, 2013, p. 81). Assim se 

apresenta o personagem, que garantia o sustento de sua família agenciando prostitutas no 

subúrbio, em um trabalho clandestino realizado às sombras da vida cotidiana da cidade. 

A dinâmica do espaço de Maputo descrita por Maduna – contrastando com o heroísmo 

exemplar manifestado na narrativa da infância de Gil, na mesma cidade – é a do mundo 

marginalizado, do ponto de vista dos antagonistas da sociedade. Continua o personagem, 

no relato de suas memórias:  
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Sabíamos que estávamos à margem de todos. Mas a nossa vida não era 
diurna, velho. O nosso mundo era nocturno. Éramos morcegos. Não 
interferíamos na vida normal dos cidadãos. E eles não se metiam 
conosco. Cada um sabia o seu lugar. O problema destes guerrilheiros é 
quererem colocar-nos todos no mesmo saco. O mundo é feito de sacos 
de diferentes feitios. (KHOSA, 2013, p. 82)  

 

Nesta altura da narrativa, o velho Tomás, personagem que em geral assume a 

posição passiva de ouvinte das memórias contadas, interfere no diálogo expondo uma 

opinião conflitante com a de Maduna. “Isso não justifica o teu ato”, diz Tomás, 

repreendendo Maduna, cujas “bases morais eram inconciliáveis” com as do velho, como 

reitera o narrador (KHOSA, 2013, p. 82). Este e outros momentos de divergências entre 

os personagens revelam tensões na orquestra de vozes conduzida pelos narradores de 

Khosa no romance. Porém, essas tensões, em vez de provocarem a fragmentação e a 

incomunicabilidade daquele grupo, representam a riqueza gerada pelo entrecruzamento 

de subjetividades variadas.           

O velho Tomás, o reeducando mais antigo do campo, já não participa tão 

ativamente dos relatos quanto Armando, Maduna, Gil e outros companheiros. Diante das 

memórias de Armando, o velho se posiciona como um interlocutor atento e curioso para 

conhecer o espaço da cidade da Beira pelo testemunho de quem viveu toda a vida na urbe, 

lugar pouco familiar ao velho Tomás, que, em sua trajetória de guerrilheiro nas frentes de 

luta pela libertação do colonialismo, foi encorajado a imaginar as cidades como pontos 

focais de todo tipo de mazelas à nação moçambicana. Como afirma o narrador: 

 
Ele gostava de ouvir histórias. Gostava de saber como se pensava no 
país real. Viveu no país da guerra e das zonas libertadas. A zona 
libertada era o país que se queria, os tubos de ensaio de uma nação que 
todos desconheciam nos seus contornos mais profundos. Daí o velho 
deliciar-se com as histórias de Armando. Gostava de ouvir Armando 
contar as histórias de sua Beira, as peripécias de Nampula, os maus 
humores do comandante da escola militar que ele conhecera durante a 
libertação, sempre anão de corpo e ideias. O velho Tomás não tinha o 
horizonte real do país. (KHOSA, 2013, p. 68)   

 

Ao longo da narrativa, é recorrente que a voz deste personagem se expresse em 

máximas proverbiais, muitas vezes pouco compreendidas pelo seu principal interlocutor, 

o reeducando Gil. Aos olhos dos reeducandos, o velho Tomás se sobressai por apresentar 

certa aura heroica da geração que lutou pela independência e libertou Moçambique da 
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opressão colonial – o velho “pertencia à intocada geração que trouxera a bandeira da 

autonomia” (KHOSA, 2013, p. 151), como o descreve o narrador –, e sua narrativa 

proverbial, assim como a condição de “mais velho”, atribuem a ele o lugar da “voz da 

sabedoria” naquele contexto.  

Sob este aspecto, este personagem resgata o “caráter utilitário” da narrativa 

mencionado por Walter Benjamin no ensaio “O narrador”, uma vez que o velho se 

encarrega de transmitir um saber ancestral por meio de seus provérbios, ainda que pouco 

compreendidos pelos interlocutores. Como afirma Benjamin no ensaio, a narrativa 

apresenta, “às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode 

consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou 

numa norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar 

conselhos” (BENJAMIN, 1986, p. 200). Porém, estes ensinamentos não são transmitidos 

em uma narrativa pragmática, meramente informativa, mas sim na estrutura proverbial, 

que na sua opacidade intrínseca possibilita a ampliação das margens de interpretação. 

Desta forma, a narrativa do velho Tomás adquire uma “amplitude” (BENJAMIN, 1986, 

p. 203) que o distingue do pragmatismo predominante da nova ordem, configurando-se 

em mais um recurso estético proposto por Khosa para confrontar a simplificação 

subjacente nas ações da FRELIMO no recorte temporal do romance. Se em um regime 

totalitário como o retratado em Entre as memórias silenciadas não haveria espaço para 

a ambiguidade e a opacidade discursiva, o autor insere justamente esses recursos neste 

contexto político, como pontos de tensão na atmosfera da narrativa.             

Armando e o velho Tomás, cada um à sua maneira, são personagens que 

incorporam o narrador no sentido benjaminiano, os mantenedores da tradição oral por 

meio do compartilhamento de experiências próprias ou de terceiros; reunindo o grupo em 

torno do fogo para transmitir saberes vindos de temporalidades e espaços outros. No caso 

da narrativa proverbial do velho Tomás, que insiste em trazer à superfície esta forma 

ancestral de saber, esse personagem confronta diretamente o esforço das “novas 

autoridades em ascensão” em asfixiar as práticas da tradição consideradas 

“obscurantismo” pelo governo da FRELIMO. Esteticamente, o discurso proverbial do 

velho Tomás representa uma forma de resistir à narrativa que se pretendia ser a única 
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verdade naqueles novos tempos do pós-independência, depreciando boa parte do 

conhecimento transmitido por séculos naquele território17.  

A narrativa do velho Tomás não só acontece pelas poucas interferências que 

realiza nos diálogos desenvolvidos ao lado dos outros reeducandos, mas também nas 

pinturas que fazia nas casas dos condenados mortos nos limites do campo do Niassa, à 

maneira de epitáfio para suas sepulturas.  

 
Do símbolo da cruz, o velho Tomás por vezes estreitava os dois traços, 
tornando-os filamentos delgados, maleáveis, quando representavam os 
que em vida se adaptaram silenciosamente às circunstâncias do campo, 
aceitando o destino que lhes estava reservado de sujeitos passivos a 
serem trucidados pela revolução sem significado nas suas mentes de 
cidadãos sem consciência da cidadania, porque esta, só era reservada 
aos que ditavam a ordem cumprir, os puros (...) ou, no que era raro, 
porque representava atrevimento, ousadia, heresia, os traços da cruz 
engrossavam, adensavam, dando volume a significação da nobreza de 
espírito (...). (KHOSA, 2013, p. 83) 

 

A cada prisioneiro morto, o velho utilizava uma tintura natural para desenhar na 

casa do reeducando algo que o simbolizasse, geralmente alguma memória que o morto 

havia lhe contado. No início, Tomás pintava somente formas abstratas, como essas cruzes 

as quais o máximo de subjetividade que imprimiam era o julgamento do pintor revelado 

na densidade dos traços – mais finos para quem levou uma vida mais passiva e obediente 

dentro do campo, e grossos para os reeducandos que, aos olhos do velho, eram “nobres 

de espírito”. Depois da morte de Maduna, Tomás passou a pintar, a pedido dos 

reeducandos moribundos, “rostos de mulheres, olhos de crianças, casa com luz, prédios 

com rostos surpresos, cenas de alcova, ruas com carros (...)” (KHOSA, 2013, p. 84) e os 

mais diversos cenários e formas que simbolizassem o morto no seu epitáfio improvisado. 

À sua maneira, o velho imprimia as memórias condenadas a serem esquecidas em um 

meio material, nas palhotas dos prisioneiros, representando, mais uma vez, a resistência 

à supressão destas identidades.  

 
17  Também no ensaio “O narrador” Walter Benjamin compara os provérbios a “ruínas de antigas 

narrativas”. O uso do termo “ruínas” é signif icativo neste contexto, uma vez que, como argumenta 

Benjamin em seus estudos sobre alegoria e ruína, os espaços fragmentados e arruinados são territórios em 

que novas possibilidades e significações podem germinar. Além disso, a imagem das ruínas simboliza a 

impossibilidade de uma totalidade, o que leva à consideração de que, pelo discurso do personagem velho 

Tomás, concretiza -se uma discordância com o discurso monolítico moldado pela FRELIMO no recorte 

temporal da narrativa.  
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Retomando a discussão sobre como as narrativas no campo são estruturadas e as 

intenções subjacentes nesta estrutura, percebemos que existe neste empreendimento 

sobretudo o esforço de humanizar estes personagens, condenados à condição de homo 

sacer. Pelo movimento das analepses encaixadas à macronarrativa, esses personagens, na 

exposição de suas memórias individuais, se humanizam, expressando suas referências 

culturais, suas percepções, a subjetividade reprimida nos limites do confinamento. Pelas 

narrativas memorialísticas, os reeducandos assumem a posição de “homens-narrativas”18 

(TODOROV, 2003), inserindo novas histórias – e assim novos espaços e percepções 

espaciais.  

Como elucida Todorov (2003), os homens-narrativas são personagens cuja 

atuação influencia no curso da história principal, e com isso podemos considerar que alçar 

os personagens reeducandos a esta categoria narrativa é uma estratégia para confrontar o 

silenciamento destas vozes na memória oficial moçambicana. Na explanação sobre os 

homens-narrativas, Todorov desenvolve a reflexão sobre a necessidade de narrativas 

“suplementares” à considerada “principal”, a qual apresenta uma lacuna intrínseca que 

exige o constante preenchimento por outras narrativas.      

 
Se considerarmos a narrativa não como um relato que engloba outros, 
mas englobada neles, veremos manifestar-se uma curiosa propriedade. 
Cada narrativa parece ter algo a mais, um excedente, um suplemento, 
que fica fora da forma fechada gerada pelo desenvolvimento da intriga. 
Simultaneamente, e por isso mesmo, esse algo a mais, próprio da 
narrativa, é também algo a menos; o suplemento é também uma falta; 
para suprir essa falta criada pelo suplemento, outra narrativa é 
necessária. (TODOROV, 2003, p. 110) 

 

Desta forma, concluímos que o ato de narrar é excludente, pois para se delinear 

em uma forma deixa de incluir elementos – como outras vozes, outros discursos. Portanto, 

cada narrativa apresenta possibilidades de expansão, por meio da inclusão de novos 

pontos de vista manifestados em diferentes focos narrativos, por exemplo. Se 

estendermos esta discussão para a esfera da memória, compreendemos que a narrativa 

moldada na memória oficial possibilita – na verdade, necessita, de acordo com o exposto 

por Todorov – a inclusão de narrativas outras, as quais provavelmente gerariam pontos 

 
18  Segundo Todorov, esta categoria se manifesta quando “cada novo personagem acarreta uma nova 

história” (TODOROV, 2003, p. 102). 
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de tensão muito produtivos para a constante renovação da memória. Como o personagem 

Pedro afirma em um dos debates com o revolucionário António, “Um país não sobrevive 

com um único discurso” (KHOSA, 2013, p. 179). 

Para os personagens circunscritos ao campo do Niassa, o ato de narrar é 

fundamental para que eles resistam ao processo de despersonificação e animalização a 

que são submetidos naquele espaço. Armando é o representante mais evidente desta 

relação primordial entre narração e vida humana. A humanidade retorna a Armando, em 

uma primeira etapa, por um ritual que preparava fisicamente o seu corpo degradado pela 

doença e pelos maus-tratos sofridos no campo. Era quando consumia os excrementos 

secos de elefante misturados a ervas, num coquetel preparado pelo velho Tomás, que as 

dores do personagem amainavam e ele adquiria feições mais humanas, sendo então capaz 

de articular sua narração: 

 
Depois das primeiras passas, Armando parecia desprender-se da pele de 
hibernação. Sorria de facto. As palavras que proferia ganhavam sentido, 
eram mais fluentes. Apesar das dores que, amiúde, o afligiam, ele 
conseguia manter-se, por umas horas, na posição dos macacos à hora 
da refeição. Quando o efeito da merda passava, voltava à posição 
contemplativa dos répteis tristes com as cores do mundo que não 
víamos. Mas naquelas horas de sossego, Armando era comunicativo 
(KHOSA, 2013, p. 63).      

 

O ritual da desanimalização do corpo precedia o narrar de Armando, para quem 

o silenciamento era uma forma de exclusão naquele espaço; o personagem comparava a 

ausência de diálogo a uma maneira de experimentar o banimento ou, em última instância, 

a morte. A rememoração de sua vida era a forma encontrada por Armando para continuar 

em movimento, resistindo às agruras vivenciadas naquele espaço e manter-se vivo.  

A relação vital entre este personagem e o narrar, o compartilhar de experiências 

vividas, estabelece um diálogo com a discussão do lugar do narrador na preservação da 

memória individual e coletiva, e, por outro lado, o fato de o silenciamento de narradores 

impossibilitar a veiculação da memória, provocando a sua “morte”. “A ausência de 

narrativa significa morte” porque as narrativas são essenciais para a continuidade da 

memória, o que as torna fundamentais para a continuidade da humanidade.  

Por meio de personagens como Armando, no romance Entre as memórias 

silenciadas Khosa revisita a discussão em torno da discricionariedade na seleção de 

memórias coletivas – especialmente quando há o exercício de um poder controlador que 
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toma medidas coercitivas para suprimir memórias consideradas indesejadas em um 

espaço –, bem como a necessidade de preservar a pluralidade de narradores, os quais 

mantêm vivas memórias alternativas às oficialmente chanceladas.          

 

3.2 Memórias silenciadas por um projeto de nação 

 

 

 

Em “Abrir a fábula: questões da política do passado em Moçambique”, João 

Paulo Borges Coelho, historiador e escritor moçambicano, assinala que o processo da luta 

de libertação em Moçambique legitimou o grupo dos “heróis da nação”, aqueles que se 

engajaram nas frentes de batalha. Isso conferiu a este grupo prerrogativas na sociedade 

que se formava após a independência, como a capacidade de tomar decisões sobre o 

projeto de nação. Como ocorre no processo de formação dos Estados em geral, este 

projeto contemplou a construção de uma memória coletiva moçambicana em torno de 

símbolos e signos que amalgamam uma “comunidade imaginada”. Isso envolveu a 

seleção de “heróis da nação” e figuras nacionais a serem exaltadas (como o imperador 

Gungunhana, cujo protagonismo foi garantido no governo da FRELIMO como um 

símbolo de resistência ao colonialismo), o surgimento de mitos fundadores, a “triagem” 

de memórias a serem conservadas e descartadas, formando as bases para a definição da 

identidade nacional moçambicana segundo a diretriz do governo no pós-independência.  

A elite política que se instaurou no governo, detentora de poder para decidir em 

que direção caminharia o país liberto do colonialismo, valeu-se de medidas consideradas 

autoritárias para moldar a memória coletiva19, como o processo de “limpeza” do corpo 

social, que propunha suprimir determinados atores sociais vistos como nocivos para a 

nova nação, erradicando seus corpos e suas vozes. Desta forma, as memórias individuais 

destes “inimigos da nação” jamais seriam vocalizadas, e, mesmo que esses excluídos da 

sociedade sobrevivessem aos procedimentos de erradicação promovidos pela FRELIMO 

 
19 João Paulo Borges Coelho (2015) utiliza o termo “memória política” no contexto de Moçambique no 

lugar de “memória coletiva”, esclarecendo que, enquanto a m emória coletiva se forma pela sedimentação 

de memórias outras em um processo mais passivo e aleatório, a  memória política é moldada por autoridades, 

a  uma maneira mais intencional e estruturada.  
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(como o campo de reeducação do Niassa retratado no romance), suas memórias poderiam 

permanecer silenciadas pela impossibilidade de se narrar o trauma20.    

Observa-se que em Moçambique a memória de uma comunidade abstrata que se 

pretendia formar foi moldada em certa medida por meios autoritários, tomando como uma 

das bases a estratégia simplista de definir opostos binários como citadinos versus 

campesinos, revolucionários versus reacionários, inimigos versus homem novo, sobre os 

quais a história moçambicana foi erguida (COELHO, 2015, p. 156). 

Sobre a recorrente discussão acerca das dissonâncias e entrecruzamentos entre 

os conceitos de “memória” e “história”, muito ampla em diversos campos do saber, 

Aleida Assmann, na obra Espaços da recordação, mencionando o argumento do 

historiador francês Pierre Nora, ressalta que a distinção principal entre os dois conceitos 

reside na “corporificação” da memória e na “descorporificação” da história (ASSMANN, 

2011, p. 146). A memória seria “corporificada” por estar intrinsecamente relacionada a 

um grupo ou indivíduo, operando por meio da atribuição de significados que indivíduos 

mantêm em comum (no caso da memória coletiva) ou singularmente (no caso da memória 

individual). Portanto, a constituição da memória envolve a parcialidade, a subjetividade, 

a hierarquização seletiva de recordações, os valores do grupo/indivíduo, formando a base 

identitária deste. Por outro lado, a história, segundo a investigação de Assmann, se propõe 

a ser objetiva e a lançar um olhar neutro às identidades, não pertencendo a determinado 

grupo ou outro. Em vez de hierarquizar e selecionar, a história tudo abarca e “investiga a 

verdade e com isso suspende valores e normas” (ASSMANN, 2011, p. 146). 

Porém, Assmann rejeita a ideia da completa oposição entre “história” (“memória 

cumulativa”, nos termos da investigadora) e “memória” (“memória funcional”), 

argumentando que ambas se comunicam e intercambiam elementos, mantendo em 

movimento a renovação da memória. Para superar esta oposição simplificadora, Assmann 

sugere que memória cumulativa e memória funcional se complementam, atuando juntas 

nos processos de ressignificação recorrentes na sociedade.  

 
20 No ensaio “O narrador”, Walter Benjamin atribui a decadênc ia  da arte de narrar na modernidade também 

à impossibilidade de se trocar experiências após um evento traumático como uma guerra mundial, quando 

“observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos, mas sim mais 

pobres de experiência comunicável” (BENJAMIN, 1986, p. 198). No romance Entre as memórias 

silenciadas, observamos um movimento semelhante quando os reeducandos, após libertos do campo de 

reeducação no Niassa, instalam-se na cidade recém-construída Unango, onde as persona gens procuravam 

se desligar do passado e vivenciar o presente. 
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A memória cumulativa representa o lugar de onde se projetam percepções 

alternativas às moldadas pelo poder dominante na memória oficial, onde se acessam 

resquícios do passado não inseridos na “história contada pelos vencedores”. Ela também 

cumpre a função de fornecer recursos para a renovação da memória funcional, 

promovendo a revitalização do saber cultural. Desta forma, memória funcional e memória 

cumulativa interagem de modo a manter a dinâmica da ressignificação. 

Assmann caracteriza memória funcional, corporificada, e memória cumulativa, 

descorporificada, com as seguintes palavras: 

 
Em um plano coletivo a memória cumulativa contém o que se tornou 
inutilizável, obsoleto e estranho: o saber objetivo neutro e abstrato-
identitário, mas também o repertório de possibilidades perdidas, opções 
alternativas e chances desperdiçadas. Na memória funcional, por outro 
lado, trata-se de uma memória que, ao passo que se apropriam dela, 
resulta de um processo de seleção, associação, constituição de sentido 
(ASSMANN, 2013, p. 150). 

 

Portanto, a memória funcional, estreitamente relacionada com um 

indivíduo/grupo que a “molda” segundo sua subjetividade, é basilar para a construção de 

uma identidade. E esta memória pode ser utilizada para legitimar um determinado grupo 

vinculado ao poder, constituindo uma memória oficial moldada por esses dominadores 

com a elaboração de novos direcionamentos do conhecimento histórico. Um exemplo já 

citado é a determinação de mitos fundadores ou, outras formas de legitimação através da 

memória mencionadas por Assmann, a eternização de certas figuras em monumentos e 

datas celebrativas. No romance Entre as memórias silenciadas, as ruas e avenidas de 

Maputo batizadas homenageando figuras alinhadas à ideologia do Estado da FRELIMO 

são um exemplo do uso da memória funcional para legitimar o regime marxista-leninista 

estabelecido em Moçambique. 

Em sua investigação, Assmann aponta que a memória oficial “tem a duração 

equivalente à do poder que a apoia. No início ela nasce de uma contramemória inoficial 

que se apresenta como memória funcional criticamente subversiva” (2013, p. 151). Ou 

seja, em contraposição à memória oficial legitimadora de um grupo no poder, existe uma 

“contramemória inoficial”, deslegitimadora da forma oficializada de dominação da 

memória.  
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A ascensão ao poder do grupo de “heróis” que lutaram pela libertação em 

Moçambique no pós-independência, mencionado por João Paulo Borges Coelho em 

“Abrir a fábula”, é um exemplo da ação deslegitimadora de um poder e suas memórias 

opressivas de que trata Assmann. No processo de destituição do domínio colonial, as 

contramemórias construídas para deslegitimar a memória oficial delineada no 

colonialismo transformaram-se na nova memória política oficial de Moçambique após a 

libertação – se Gungunhana era mantido como uma figura inimiga na memória política 

do período colonial português, após a independência, sob o governo da FRELIMO este 

imperador foi exaltado21. Essa contramemória, fomentada por atores excluídos da esfera 

hegemônica da sociedade colonial à época, só se integrou à memória oficial, tornando-se 

parte do presente e não mais de um futuro almejado, quando o grupo dos oprimidos foi 

alçado ao poder em detrimento de outro, o qual reprimia sua identidade. Sobre esse 

movimento, Assmann esclarece: 

 
O motivo de uma contrarrecordação cujos portadores sejam os vencidos 
e oprimidos é a deslegitimação de relações de poder consideradas 
opressivas. Essa deslegitimação é tão política quanto a recordação 
oficial, já que nos dois casos se trata de legitimação e poder. A 
recordação que se seleciona e conserva nesse caso presta-se a dar 
fundamentação não ao presente, mas ao futuro, ou seja, ao presente que 
deve suceder à derrubada das relações de poder ora vigentes. 
(ASSMANN, 2013, p. 152) 

   

No romance Entre as memórias silenciadas o argumento exposto é que, uma 

vez instalado no poder, o grupo oprimido incorporou uma face opressora em alguns 

pontos muito semelhante à dos que o violentaram. Como extensivamente apresentado nos 

capítulos anteriores, as violações a certos segmentos da população moçambicana 

causaram traumas coletivos dificilmente reparáveis, realizados sistematicamente, 

reproduzindo os métodos de regimes tão autoritários como foi a administração colonial.  

Um dos métodos de violência foi a tentativa de erradicar práticas ancestrais, 

como discutido no Capítulo 1, consideradas obscurantistas pelo governo da FRELIMO, 

e uma série de formas culturais incorporadas na sociedade, basilares para a formação da 

memória funcional e da identidade coletiva dos moçambicanos. Como dito no Capítulo 

 
21  Como mencionado na Introdução desta dissertação, na primeira obra publicada de Khosa, Ualalapi 

(1987), Gungunhana é destituído de seu pedestal mitológico, uma vez que é exposto, sob o ângulo doa que 

foram oprimidos e violados por esse imperador, um comportamento seu muito próximo do dos próprios 

colonizadores brancos.   
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1, são justificáveis os esforços para se construir uma comunidade abstrata a partir de 

símbolos e signos para se concretizar uma nação unificada nos limites de um território 

demarcado. Não é a pretensão desta pesquisa entrar em detalhes sobre o processo de 

formação da nação moçambicana, mas sim discutir as consequências negativas deste 

empreendimento sobre a população moçambicana ficcionalizadas por Khosa em Entre 

as memórias silenciadas. 

 A investida sobre a memória ancestral no pós-independência em Moçambique 

é um ponto ressaltado no romance, representada como uma ação equivocada da 

FRELIMO, a qual, segundo o velho Tomás, profanou um dos alicerces daquela sociedade. 

Nas palavras do personagem: “Profanamos os túmulos dos nossos antepassados, 

dessacralizamos os mitos, violamos as regras mais elementares do convívio mais 

ancestral” (KHOSA, 2013, p. 151).  

No decorrer da narrativa, o velho Tomás confronta o silenciamento sistemático 

das vozes ancestrais, ecoando-as em um discurso proverbial calcado nos saberes 

tradicionais. O ápice desta ação de resistência ocorre no momento em que ele revela ao 

companheiro de confinamento Gil o motivo pelo qual havia sido condenado ao campo de 

reeducação, dizendo ter se tornado alvo da suspeita dos camaradas por seu “constante 

apelo ao saber enraizado nas nossas línguas” (KHOSA, 2013, p. 151). Não surpreende 

que o relato do velho Tomás, personagem que dialoga basicamente através de provérbios, 

seja menos pragmática que o dos outros prisioneiros. Khosa busca no campo semântico 

da espiritualidade elementos para incorporar ao léxico deste personagem, o qual se refere 

como “sacrilégio” e “profanação” às ações do Estado direcionadas para a erradicação de 

parte da ancestralidade da memória oficial. Segundo o relato do velho Tomás:    

 
Ao nomearmos e renomearmos os nossos espaços, as nossas ruas, os 
nossos edifícios, as nossas escolas e hospitais, fizemo-lo no delírio da 
profanação. Consagramos o sacrilégio. Matamos os deuses que 
pontificavam nas cidades e no campo. Destruímos os santuários da 
moral. (KHOSA, 2013, p. 151) 

 

Neste trecho, o personagem ressalta o silenciamento das vozes ancestrais 

ocorrido não apenas na repreensão das narrativas dos indivíduos, mas também nos 

macroespaços, onde os deuses foram mortos pela censura de sua existência. 

Consequentemente, este recalcamento gerou um trauma coletivo, nas palavras do velho 

Tomás “fantasmas”, que habitam uma nação guiada pelas idealizações ilusórias criadas 
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pelo grupo no poder – como o ideal do Homem Novo, ou do marxismo-leninismo que 

mostrou ser mais fictício que real. O personagem continua o seu relato: 

 
E com a morte dos deuses, emergiram os nossos fantasmas. A nossa 
terra deixou de ser palpável, real, tornou-se uma quimera, um sonho, 
um ideal. Sacrificamo-nos por um ideal, por uma ilusão. A terra 
concreta, o espaço da nossa existência, o chão dos nossos ancestrais, 
esvanece-se no ideal que se constrói. Ao clamar pelos nossos deuses, 
fui irradiado do convívio dos heróis. Dizem-me tribalista, reaccionário, 
retrógrado. (KHOSA, 2013, p. 151) 

 

Neste momento, o velho Tomás coloca-se ao lado dos outros narradores do 

espaço do campo – ainda que seu relato exponha mais uma análise que o enredo de suas 

memórias –, demarcando o lugar de sua voz na orquestra de testemunhos da narrativa no 

espaço do campo de reeducação. Se o testemunho dos reeducandos é voltado sobretudo 

para as vivências individuais, para uma memória “egocentrada”, o velho Tomás incorpora 

o narrador “mais velho”, que compartilha um saber direcionado a uma coletividade que 

abarca os principais espaços articulados na narrativa. 

 

3.3 Lembrar para existir   

 

 
 

Como já mencionado, no artigo “Abrir a fábula”, João Paulo Borges Coelho 

discorre sobre a condição privilegiada de um certo grupo social em Moçambique após a 

independência, o qual deteve o direito de tomar decisões e direcionar a nova nação. Na 

explanação sobre o registro da história moçambicana através dos testemunhos orais, 

Coelho ressalta o fato de que algumas vozes se sobressaíram em detrimento de outras; 

enquanto um grupo que alcançou cargos expressivos na FRELIMO no pós-independência 

garantiu a relevância de seu testemunho na historiografia do país que se formava, o 

restante da sociedade se posicionou em um patamar relativamente menos privilegiado. 

Como o próprio autor de Entre as memórias silenciadas revela em trecho de 

uma entrevista, citado abaixo, este processo reverbera até as gerações mais atuais, quando 

as autoridades se mantêm amnésicas, ignorando traumas coletivos recalcados na 

sociedade. 
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A minha incursão no campo da memória tem outra particularidade. 
Corre-se o risco de o próprio poder, de forma propositada, apagar essa 
memória. Há um fenómeno que talvez só se encontre em Moçambique 
e em Angola: a geração no poder, que com a independência tentou 
construir uma sociedade socialista, negando as sociedades neoliberais 
ou capitalistas, foi a mesma que, quando esse tipo de construção ideal 
faliu, abraçou a negação. (...) A mesma geração apaga hoje aquilo que 
defendeu como verdade ontem. Vai-se construindo devagarinho uma 
espécie de amnésia coletiva, em que são acionados mecanismos de 
poder para apagar essa memória. (KHOSA, WIESER, 2015, p. 15) 

 

No romance Entre as memórias silenciadas, Ungulani Ba Ka Khosa realiza um 

movimento divergente do percebido no discurso oficial moçambicano, uma vez que o 

autor seleciona para sua narrativa as vozes dos proscritos da sociedade, incluindo 

personagens que representam os relegados às margens mais extremas, como os 

confinados nos campos de reeducação. Ainda hoje, os testemunhos dos ex-reeducandos 

são escassos e a literatura acerca deste período da história de Moçambique é pouco 

sistematizada, não havendo muito material disponível para conhecê-lo profundamente.  

No romance, através do personagem Armando, o autor exprime o sentimento de 

desolamento diante do preterimento deste segmento da sociedade, oprimido por uma 

incomunicabilidade que os aprisiona no esquecimento: 

 
Vou para a minha definitiva viagem. E o mais fodido nisto é terem-me 
tirado a juventude para nada. Amanhã ninguém se lembrará deste 
macabro gesto de nos atirarem para estes ermos espaços com a 
finalidade de criarem um homem novo. E o mais lixado, meus amigos, 
é que nem personagens de um filme de terceira categoria seremos. Nem 
sei se haverá, nos escritores alinhados, algum com coragem para reter 
este momento, esta pausa, esta vírgula na história destes jovens loucos 
que se tornaram deuses do saber na febre da independência. Ninguém 
guardará na memória estes tempos falhados. (KHOSA, 2013, p. 122) 

 

Armando faz este relato antes de morrer, reiterando sua indignação diante da 

inevitável condenação ao esquecimento – “Somos número, carne de abate, gente sem 

nome e registo. Não há história para nós. Não há memória. Estes campos irão ser comidos 

pela floresta. Não restará vestígio do que fomos aqui. A selva apagará a presença humana” 

(KHOSA, 2013, p. 122). Contrariando as palavras de Armando, sua morte não abandona 

sua voz ao esquecimento, pois uma vez compartilhadas suas experiências com seus 

companheiros de infortúnio no campo de reeducação, suas memórias individuais foram 

destinadas a serem transmitidas, perdurando na memória coletiva. Como afirma Benjamin 
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no ensaio “O narrador”: “Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do 

homem e sobretudo sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias 

– assumem pela primeira vez uma forma transmissível” (BENJAMIN, 1986, p. 206). 

Por meio da análise realizada neste capítulo, concluímos que o papel de 

testemunhas desempenhado por estes personagens, banidos da sociedade, não foi em vão. 

Seus relatos desafiaram o espaço de exceção onde foram confinados expandindo suas 

fronteiras espaciais e temporais, além de terem sido uma ferramenta fundamental para 

resistir ao processo de dessubjetivação e despersonalização, possibilitando que, através 

das memórias, os reeducandos reafirmassem a própria identidade. Como visto, as 

memórias destes personagens conduzem a narrativa a espaços além do campo, distantes 

daquela zona rural estranha a eles, e sob o ponto de vista particular de cada um deles. Sob 

cada ângulo do qual o mesmo espaço é visto, cada personagem, assumindo o papel de 

narrador, imprime seu olhar subjetivo, como uma forma de demarcar sua identidade na 

narrativa. 

O narrar destes personagens os humaniza, sendo o instrumento para que 

permaneçam existindo no campo de reeducação, espaço de exceção por excelência. Estas 

narrativas também guardam na estrutura uma forma de resistência à governabilidade 

criticada duramente em todo o romance de Khosa, algo especialmente evidente nos relatos 

do velho Tomás. Este personagem traz à discussão o sufocamento da ancestralidade na 

memória oficial, ação definida como uma das diretrizes da FRELIMO na época retratada 

no romance, um ponto de tensão que está presente em outros momentos do romance, não 

apenas no espaço do campo de reeducação na atuação do velho Tomás. 

No desfecho de Entre as memórias silenciadas, no capítulo intitulado 

“Mutsitso: Final Orquestral”, que encerra a orquestra de marimbas, o personagem Pedro, 

irmão do reeducando Gil, retorna à terra de origem de sua família, os Chibindzi, onde 

reencontra sua ancestralidade. A principal motivação de Pedro para a viagem de retorno 

à terra dos Chibindzi eram os recorrentes pesadelos com baratas copulando e aniquilando-

se, que levaram o personagem a procurar um curandeiro. O narrador relata que: 

 
O curandeiro limitou-se a indicar o caminho à ancestralidade 
desconhecida, aos avós de que não tinha memória, à mátria terra de 
campas estranhas e obliteradas pela revolução, à reconstituição de uma 
memória que se quis ausente nos alicerces da revolução, nas raízes que 
se recusam a alicerçar na terra, no húmus secular, porque se querem 
aéreas, adventícias. (KHOSA, 2013, p. 218) 
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Considerando o que foi analisado neste capítulo, podemos concluir que o 

caminho percorrido pelo personagem está estreitamente relacionado à experiência 

coletiva moçambicana; assim como as inquietações no inconsciente de Pedro se 

manifestam em pesadelos, toda a nação apresenta seus “fantasmas”, recalques que 

produzem danos, de uma forma ou de outra. Então, Pedro recorre à tradicional figura do 

curandeiro, que lhe sugere a visita aos seus ancestrais desconhecidos na terra de origem 

de sua família. Traçando um paralelo com a experiência moçambicana, percebe-se que 

Khosa lança luz sobre a necessidade premente de que toda a nação se volte também para 

suas próprias raízes a fim de ressignificar sua memória coletiva e reafirmar sua 

identidade.   
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Considerações finais  

 

 

 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação se propôs a analisar como uma das 

formas de inscrição da violência presentes do romance Entre as memórias silenciadas, 

o estado de exceção, atravessa os espaços da narrativa, sobretudo no campo de reeducação 

do Niassa retratado. Espaço em que o estado exceção toma contornos mais bem definidos, 

o campo de reeducação do Niassa foi o foco desta investigação, não apenas como objeto 

do estudo da ficcionalização dos aspectos do estado de exceção no espaço, mas também 

da análise do seu posicionamento como um local de resistência à opressão. 

    Em “Contextualizando o romance Entre as memórias silenciadas”, através 

do percurso pelos espaços da narrativa (mais detidamente os analisados nesta pesquisa 

com mais atenção, a capital Maputo e o campo de reeducação), foi feita uma apresentação 

da obra, assim como foram expostos e discutidos aspectos do contexto sociopolítico do 

período histórico retratado no romance. A explanação deste capítulo introdutório foi 

desenvolvida segundo o ângulo pelo qual este período do pós-independência em 

Moçambique é abordado na narrativa de Khosa, procurando demonstrar o tom disfórico 

acentuadamente crítico diante do panorama que se delineou no país a partir de 1975. Pela 

análise da descrição do espaço da urbe e da narração alguns personagens centrais no 

romance, demonstramos o ambiente de antiutopia sobre o qual a obra é calcada, o que 

revela o posicionamento desta diante de um contexto político. 

Também neste primeiro capítulo apresentamos a figura do “inimigo da nação” – 

em oposição ao ideal do Homem Novo –, categoria em que se enquadram os personagens 

centrais desta análise, os reeducandos confinados no campo do Niassa. A fundamentação 

teórica adotada na abordagem deste tópico discute hipóteses acerca da necessidade da 

definição de um inimigo interno no contexto político recortado na narrativa, além de 

explanar sobre o mecanismo da oposição binária em que se baseiam as políticas 

identitárias adotadas neste período. Vimos que este processo de classificação envolve 

uma hierarquização de identidades, que resulta na divisão de grupos privilegiados e outros 

desfavorecidos, uma concepção percebida em toda a narrativa de Entre as memórias 

silenciadas, em contraposições como personagens reacionários x personagens 
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revolucionários, citadinos x campesinos, estando nos fundamentos da classificação de 

certos indivíduos como “inimigos da nação”. 

Discutida a emergência da “outridade inimiga”, como estas relações de 

alteridade se deram no contexto da narrativa, introduzimos o espaço foco da análise desta 

dissertação, o campo de reeducação do Niassa, a ser analisado com mais atenção no 

Capítulo 2.  

Em “O estado de exceção em Entre as memórias silenciadas”, apresentamos o 

espaço central do romance, o campo de reeducação, partindo da focalização do 

personagem narrador deste espaço. Nesta análise introdutória, identificamos que esta 

narração inicial no espaço do campo reúne imagens-símbolo e outros recursos que 

subjazem em toda a obra, como a marca da escassez, da opressão, da morte, o 

espelhamento do estado de espírito dos personagens na paisagem e os movimentos de 

analepse, frequentes no decorrer da narrativa. Neste capítulo analisamos como o estado 

de exceção e a violência do Estado neste contexto são ficcionalizados neste espaço, 

desenvolvido na narrativa como um espaço de exceção por excelência. Vimos a 

submissão compulsória dos personagens reeducandos a um processo de apagamento 

identitário, transformados em “nada” e postos no limite entre a humanidade e a  

animalidade, banidos de um corpo social e de uma memória coletiva.  

A abordagem teórica antropológica e histórica proporcionada pelos estudos de 

Omar Ribeiro Thomaz e J. M. Cabrita demonstrou como os campos de reeducação que 

de fato foram instalados em Moçambique no pós-independência configuravam espaços 

de exceção, onde confinavam-se pessoas acusadas sem direito à defesa, submetidas a 

trabalhos e doutrinação compulsórios em condições degradantes. Destacamos como estes 

aspectos foram explorados na ficção de Khosa de uma forma denunciativa e pontualmente 

hiperbólica, como na presença do corpo degradado do personagem Armando, 

animalizado pelas condições daquele espaço de confinamento, onde os personagens 

sofriam um processo de despersonalização. 

Dialogando com o corpus teórico filosófico de Michel Foucault e Agamben, 

discutimos representações da violência do estado de exceção, bem como mecanismos 

específicos da sociedade de controle, e como se apresentam nos espaços do campo de 

reeducação e da cidade de Maputo retratadas no romance. Os dois espaços representam 

experiências distintas de coerção, porém o exercício da biopolítica é um ponto de 
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confluência entre eles. Enquanto o campo de reeducação representa na narrativa o estado 

de exceção no seu mais alto grau, ressaltam-se na cidade de Maputo, como foi observado 

mais detidamente no Capítulo 2, mecanismos biopolíticos e seus efeitos sobre a 

população, retratada como uma massa objeto do controle do Estado, além de alvo de 

outras formas de violências circunstanciais do contexto de precariedade e desilusão 

política delineado por Khosa. 

No campo de reeducação do Niassa, este espaço de exceção característico,  

identificam-se personagens na condição de homines sacri, figura abordada pelo filósofo 

Giorgio Agamben como indivíduos cuja morte “não é classificável nem como sacrifício 

e nem como homicídio, nem como execução de uma condenação e nem como sacrilégio” 

(AGAMBEN, 2010, p. 84), portanto, que se encontram em extrema vulnerabilidade 

diante da violência. Porém, estes personagens, ainda que submetidos a processos de 

despersonalização, expostos a formas de violências em diversos níveis e doutrinados de 

forma a suprimir um “eu” desviado da normatização moral imposta naquele contexto, 

assomam como vozes que resistem a estes processos através da narração de suas 

memórias individuais, as quais os restituem de humanidade. 

No último capítulo desta dissertação abordamos como os “inimigos da nação” 

no campo do Niassa desempenham um papel ativo na diegese assumindo a posição de 

homens-narrativas, conceito explanado por Todorov em Poética da prosa, que trata de 

personagens capazes de alterar o rumo enredo através de suas micronarrativas encaixadas 

à narrativa principal. Vimos que podemos estender o alcance da influência destes 

narradores para além da observada no tecido narrativo, uma vez que pelo 

compartilhamento de suas memórias individuais, estas vozes historicamente silenciadas 

apresentam pontos de vista confrontantes com a historiografia oficial e, assim, propõem 

novos caminhos na construção de uma memória coletiva moçambicana. 

  Desta forma, concluímos que, de acordo com os resultados comentados nestas 

últimas considerações, ao ficcionar o estado de exceção como uma forma de modalização 

da violência na narrativa de Entre as memórias silenciadas, Khosa espaços constrói 

espaços onde se percebem diferentes experiências de opressão – sendo o campo de 

reeducação do Niassa a expressão mais contundente da exceção no romance. Partindo 

destes espaços de exceção, o autor abre margem para a problematização de questões além 

das concernentes a esta condição unicamente, como a necessidade de se considerar 
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narrativas alternativas às hegemônicas e resistir ao apagamento de vozes tradicionalmente 

silenciadas.  
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