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Resumo 

O fenómeno da escultura maconde fundamenta uma das ideias da construção da 

moçambicanidade. Comunidade do nordeste de Moçambique e o sudeste da Tanzânia é 

conhecida pela sua capacidade de resistência ao tráfico esclavagista e à penetração da 

dominação colonial A “aura” de “resistência” facilitou a sua adesão à FRELIMO no 

período da libertação nacional, constituindo uma das suas bases de recrutamento.  

Com a independência, os macondes e sua cultura constituem-se como uma das bases da 

“nação” em construção, dialogando mais tarde com a ideia de nação “índica”.  

A técnica de trabalho em madeira é reconhecida como singular no tempo colonial. No 

processo de implementação das estratégias de dominação pelo colonialismo português, 

várias expedições reconheceram a dimensão estética e simbólica desta escultura. Será 

essa qualidade estética que permitirá difundir pela Europa e Améria do Norte o trabalho 

dos artesãos maconde, atividades que suportará a luta armada. 

A independência de Moçambique consolida a relevância da escultura maconde como 

uma das bases da construção da nação. Criaram-se programas de valorização do 

trabalho dos artesãos. Experiencias efémeras nas "barracas" do museu, em Maputo e 

Nampula. 

Esta comunicação questiona o lugar da escultura maconde na ideia de moçambicanidade 

no âmbito da relação da cultura com o desenvolvimento em Moçambique. 

A abordagem que vamos efectuar, sobre a escultura maconde, comunidade que reside 

no Planalto do Mueda, no norte de Moçambique e na Tanzânia, tem como objectivo 

situar a emergência dos estudos sobre a “escultura africana” como um dos campos da 

problemática da construção do outro. A construção da ideia da Moçambicanidade após a 

independência em 1975 conduziu à busca dos elementos de construção da ideia de 
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nacionalidade com base nos seus elementos distintivos. A “Escultura maconde” vai 

surgir precisamente como um desses elementos da construção dessa ideia nacional.   
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Vamos abordar a questão da “escultura maconde como um processo de afirmação da 

modernidade moçambicana. Vamos procurar contextualizar a emergência da sua 

construção como elemento identitário da moçambicanidade. Vamos procurar 

demonstrar que a construção da modernidade em Moçambique (o processo da afirmação 

da construção da nação é feita num primeiro momento na busca dos elementos da 

tradicionalidade, para sobre eles a modernidade operar a afirmação dum carácter 

distintivo) é um processo dialéctico entre a reconstrução da ideia de tradição pela 

modernidade e a reacção da tradição face à mudança 

induzida por essa modernidade no quadro da afirmação 

dos processos de influência social. Esse é um processo 

onde se pode analisar o modo de afirmação duma 

hegemonia sobre outras expressões do poder 

(CANCLINI, 2008).  

Nesse processo de afirmação da modernidade geraram-

se diversas tensões que se tem vindo a ser analisadas 

como problemáticas constituintes sobre a 

Moçambicanidade. (SERRA, 1998, 2000ª, 2000b e 

2003) Essas tensões encontram-se presente nos vários 

debates sobre a estética moçambicana como 

problemáticas sociais. O Cento de Estudo Africanos da 

Universidade Eduardo Mondlane tem produzido uma 

importante reflexão sobre estas questões. Este é portanto 

um campo de problematização no âmbito dos novos processos museológicos em 

Moçambique. 

A primeira referencia que encontramos à problemática da emergência da estatuária dos 

macondes como elemento distintivo duma identidade foi em Felisberto Ferreirinha 

(FERREIRINHA, 1949), que aborda esta temática em 23 de julho de 1949, numa 

palestra efectuada na Sociedade de Estudos da Colónia de Moçambique, por ocasião da 

abertura da exposição de “Escultura maconde”. No início, o autor ao convidar a olhar 

“os espécimes de arte indígena” (FERREIRINHA, 1949, p. 1) objetos à primeira vista 

“toscos à nossa sensibilidade” mas quando olhados com atenção portadores “de 

expressões de beleza inéditas”. Em seguida afirma que o “indígena colhe, das coisas, 

aspectos e atitudes que falham vulgarmente à nossa acuidade” (FERREIRINHA, 1949, 

p. 1) Ferreirinha, embora reconhecendo o valor dos resultados estéticos na arte africana, 

acaba por afirmar que essa beleza, que tem escapado aos olhos dos colonos, é uma arte 

não consciente. Ao justificar essa arte como um impulso “natural” acaba por negar a 

intencionalidade de produzir arte. Com essa operação o seu discurso é ainda 

caracterizado por um pensamento marcadamente colonial. 

Não deixa de ser curiosa esta justificação contraditória entre, por um lado pela 

admiração da beleza estética, ao mesmo tempo que a operação mental nega 

intencionalidade no ato de produção do belo. Ferreirinha, que já organizara exposições 

em Nampula   dizia: “No dia em que rasgarmos os olhos dessa grande estátua cega – 
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poderemos então colher do seu génio um mundo novo de expressões” (FERREIRINHA, 

1949, p. 2) é uma frase que ilustra bem esse impasse entre a consciência do homem que 

só o pode ser quando “civilizado”, ainda que no seu 

estado “selvagem” ou “primitivo” possa conter já 

alguns elementos dessa civilidade, cuja visão 

missionária se incrustava nos fundamentos da 

legitimação do ato de colonização.  

Ferreirinha afirma “A consciência criadora dos 

indígenas, assim como a sua desenvoltura social, 

salvo melhor opinião, dependem unicamente da 

consciência dos civilizados” (FERREIRINHA, 1949, 

p. 2) Ainda que “na estatuária há (já) inéditas 

expressões de humanidade a contrastar com o génio 

exaurido dos povos ocidentais” (FERREIRINHA, 

1949, p. 3) apenas os civilizados poderiam entender 

na sua plenitude a estética inerente. “A Arte indígena 

reflecte de qualquer modo um mundo de expressões 

inteiramente inéditas, um génio estranho” (FERREIRINHA, 1949, p. 3) que se revela 

através da arte primitiva (colares, pulseiras, adornos, tapetes, filigranas em ouro e em 

prata “objeto de imaginação apurada e refinado gosto. Com simples linhas quebradas, 

ângulos cruzados, círculos e outras figuras geométricas, que esculpem rendas de feições 

encantadoras” (FERREIRINHA, 1949, p. 3). 

Como o próprio acaba por concluir, nas 

fábulas, nos contos tradicionais, nas canções 

e nas rimas tudo o que é manifestação estética é 

reconhecidamente singular.  

Se todos os objetos em África transportam o 

“fogo da vida”, como ilustra numa 

interessante metáfora, porque é que o autor 

nega a autonomia da “arte primitiva”. Ruy 

Santelmo, que também aborda a produção 

estatutária maconde afirmará que nela está 

presente um “conceito”  que analisa a 

realidade e usa o sentido da abstracção para 

lhe atribuir significação. Uma estilização que 

não descura a emoção. A resposta para esta 

questão encontra-se em Veiga de Oliveira. Segundo Oliveira, quer para Ferreirinha ou 

Santelmo, no plano teórico as suas problemáticas aproximam-se das questões da 

produção cultural sobre o Outro. No entanto é ainda uma abordagem tímida e sem 

impacto social. “Trata-se porém, nestes dois casos, de nótulas sem verdadeira dimensão, 

meritórias por remontarem a uma data em que o tema da estética africana, quando não 
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era completamente ignorado, enfrentava ainda uma quase total incompreensão 

preconceituosa, por parte do público, mormente entre nós” (OLIVEIRA, 1985ª, p. 14).  

Estes dois casos são para nós paradigmáticos para a problemática que nos interessa 

abordar: A construção da autonomia da estética do 

outro. Eles demonstram que apesar do movimento 

modernista ter captado e incorporado algum do 

legado estético africano, ele é absorvido e aplicado 

enquanto categoria de pensamento de forma lenta 

pelo pensamento colonial que resiste à entrada da 

modernidade. As condições sociais em que os autores 

operam não permitem a associação da capacidade de 

produção de arte à consciência da autonomia dos 

outros. Nestes dois autores podemos verificar que 

apesar de reconhecerem implicitamente a autonomia 

da produção estética do outro, pelo contexto em que 

essa apresentação é feita, não assumem a significação 

total desse reconhecimento, que se constituiria por 

assumir a sua autonomia como ser humano dotado de 

vontade.  

Para já apresentamos uma explicação provisória deste fenómeno. As razões da política 

colonial não permitem que nessa época se manifestassem posições de defesa da 

autonomia do outro como ser. Isso iria colocar em causa a natureza da dominação 

colonial, que se afirmava sobre a sua condição de primitividade ou de necessidade de 

civilizar. (MOUTINHO, 2000). Essa é a 

contradição presente neste discurso e das ações 

que ele gera que sistematicamente nega a 

emergência do outro ontológico mesmo 

confrontado com a sua evidência. Ora a 

consciência ontológica que emerge noutros 

agentes e noutros espaços vai permitir aos 

membros destas comunidades justificar uma 

ação política como modo de reconhecer e 

afirmar uma identidade distintiva. 

As condições sociais de produção do discurso 

colonial não comportavam a possibilidade de 

uma narrativa duma autonomia do outro em 

relação ao europeu civilizado. O discurso do 

europeu colono é sempre um discurso 

paternalista em que o outro é inferior. Embora nessa narrativa essa inferioridade 

pudesse no futuro ser eliminada, tal seria feito por uma progressiva “assimilação” aos 

valores e aos padrões de comportamento dos colonos. No entanto, a sua condição de 

partida permanece sempre vista como inferior. Como algo a que só se pode escapar por 
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sublimação. Ora não só essa fuga não era possível, como um dos principais objetivos 

dessa ideia de submissão implicava a utilização da mão-de-obra indígena a favor das 

práticas colónias. Não é por acaso que a regulamentação do trabalho como obrigação se 

justifica como uma das formas de escapar, no futuro à condição de primitividade. 

É nessa contradição que se deve entender esta busca da especificidade da arte africana. 

Estes autores, como agentes coloniais que eram, procuravam encontrar pontes de 

diálogo entre o colono e os africanos, não para os autonomizar, mas sim para os 

colonizar. Assim, se os africanos faziam arte em escultura, havia que pegar nessas 

habilidades e coloca-las ao serviço da colonização, produzindo esculturas segundo os 

padrões estéticos dos europeus, como mais tarde virá a acontecer, e que as estátuas em 

baixo-relevo no Museu de Nampula são um exemplo. 

Assim se compreende a contradição em que mesmo perante a inevitável conclusão da 

autonomia estética do outro, a sua autonomia ética e política seja sistematicamente 

negada invocando os valores da ação colonial que justificam o processo de dominação 

sobre o outro. A operação mental presente no processo colonial só permitia incluir o 

outro no quadro da sua inclusão nesse processo. Ao pretender ou pelo menos ao tentar 

integrar a “arte negra”, com a sua riqueza estética procurava-se fundamentalmente 

apropriar os olhares e as técnicas para através 

da sua “integração” no “processo civilizacional 

colonial” elevar os povos primitivos à condição 

de civilizado. E note-se que essa operação é 

sempre uma operação unívoca. Isto é nunca essa 

apropriação é vista como uma troca ou como 

um diálogo, como de resto os modernistas 

fizeram.  

A visão colonial era uma conceição hegemónica 

das relações com os africanos com o objectivo 

de se apropriar do outro nas suas múltiplas 

dimensões. O processo de dominação colonial é 

baseado nessa relação desigual em que o outro 

não é reconhecido sem ser para ser espoliado. 

Espoliado das terras e da cultura. Quando 

através da arte esse reconhecimento se começa a 

insinuar, o colonialismo português continua sem 

o escutar. Segue a moda, sem interiorizar o conteúdo. É essa impossibilidade 

conceptual, esse autismo sobre os dados do mundo impediu o reconhecimento do outro 

como ser pelo colonialismo português. É essa impossibilidade cognitiva manteve-se 

como numa conceição extemporânea durante largas dezenas de anos.  

Voltando à questão da escultura maconde, no seu percurso explicativo sobre a sua 

contribuição para a Moçambicanidade. Segundo os dados disponíveis, o planalto de 

Mueda permanece isolado no conjunto territorial moçambicano até à década de trinta do 
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século XX. Foi Neutel de Abreu   que permite a colonização do território, e através 

deles os primeiros contactos com a produção de esculturas desta comunidade 

(FERREIRINHA, 1949, p. 10) Embora existisse um conhecimento sobre os macondes 

desde que os primeiros exploradores penetraram no mato (SANTOS, 1999) 

nomeadamente da sua produção escultórica, apenas nos primeiros anos do século XX 

ele mereceu o interesse dos etnólogos. Elas estiveram presentes, por exemplo, na 

exposição colonial de Paris em 1936, onde os críticos de imprensa sempre atentos terão 

assinalado o seu valor. E é esse olhar que Felisberto Ferreirinha efectua em 1949. 

(FERREIRINHA, 1949, p. 12)  

“Destacando a arte escultórica dos macondes, pelo seu carácter destacadamente humano 

e o seu valor estético, é nosso intuito proclamar o génio excepcional destes artistas que 

muito se distinguem dos das outras tribos moçambicanas” (FERREIRINHA, 1949, p. 

12) Definido o propósito, Ferreirinha analisa o conjunto de 70 estatuetas, figurativas 

como diz, “o mundo em representação limita-se a figuras negróides com as suas 

incisões, suas deformações horrendas e seus estranhos aspectos, reflectindo de qualquer 

modo o seu milenário drama" (FERREIRINHA, 1949, p. 12). Ferreirinha vai 

desenvolver a sua análise estética, classificando e sistematizando alguns dos seus 

aspectos técnicos e valores estéticos. 

Nessa altura conjecturava-se a filiação deste tipo de escultura como uma reminiscência 

dos contactos com a civilização egípcia . É também necessário afirmar que o fenómeno 

da figuração entre os macondes era mais visível do que nos outros povos da costa, os 

Macuas, os suaílis, os ajuas e agónios. A religiosidade islâmica evita a figuração, o que 

é um motivo apontado para uma menor frequência desta manifestação artística .  

De qualquer modo interessa reter que a questão da escultura maconde se torna um 

fenómeno relevante a partir dos anos 40, não mais cessando de estar presente como 

elemento significativo da expressão da arte no norte de Moçambique. As campanhas de 

Jorge Dias, nos anos 50, sobre esta comunidade, uma das mais desconhecidas na época 

não foram portanto destituídas de intencionalidade nem um fruto do acaso. A busca dos 

macondes como objeto de estudo é feita com uma intencionalidade num momento em 

que Portugal era precisamente acusado, nos fóruns internacionais, de aplicar políticas de 

negação da autonomia ao outro. A etnologia era nessa época uma “ciência” de ação ao 

serviço da dominação colonial  

Mas regressando aos trabalhos de José Osório de 

Oliveira (OLIVEIRA, 1956) podemos verificar esse 

esforço de justificar o injustificável. O esforço de tentar 

explicar que através da produção de escultura os 

africanos são capazes de produzir arte, sendo portanto 

seres, embora primitivos que obrigava os colonos 

europeus, enquanto seres mais evoluídos, a incentiva-los 

através da arte a se elevarem na escala civilizacional. A 

contradição dos termos está precisamente em que sendo 
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capazes de produzir arte não necessitavam da mediação do processo para evoluírem. Se 

a produção de arte os identificava com o processo de civilização, o fato de eles a 

produzirem retirava a legitimada à dominação. Se a arte dos africanos era idêntica, isso 

significaria que o africano e o europeu eram iguais. E sendo iguais como seria possível 

pensar a diferença que legitima o paternalismo. A única resposta estava fora da lógica e 

era indiscutível. O branco estavam em África como colonos para dominarem e 

continuarem a explorar os africanos numa 

base de troca desigual.  

Entretanto a divulgação da arte 

africana, e em particular da arte 

maconde  continua a disseminar-se 

fundamentalmente através das 

exposições e dos museus.  

Apenas para concluir a evolução desta 

problemática em Portugal, veja-se como 

o problema se colocou em relação a 

Angola. Se em Moçambique, os 

macondes e o museu de Nampula vão 

constitui o espaço de produção e 

apropriação pelos colonos da arte 

africana; em Angola o paradigma será 

representado pelo Museu do Dundo. No 

âmbito da constituição das suas 

colecções, será também a viagem e a 

expedição que constituirá a base dos acervos etnográficos. Refira-se ainda a título de 

exemplo, que José Osório de Oliveira, que aqui desempenha um papel dinamizador 

promoverá, em 1958 através do seu museu do Dundo, uma exposição de arte Quioca em 

Paris. Essa exposição virá a Lisboa em 1962, onde será apresentada no salão de Belas 

Artes em 1962. Entretanto em Lisboa, na capital do Império, a aquisição da colecção de 

Victor Bandeira em 1963 permitirá constituir um acervo expográfico que estará na 

origem da colecção do futuro museu de Etnologia de Lisboa. (OLIVEIRA, 1985a, p. 16) 

O que é relevante nesta questão é a constituição de colecções museológicas de arte 

africana na capital colonial ser posterior à constituição dos museus etnográficos nas 

colónias de Moçambique e Angola. Não é que a questão colonial tivesse estado ausente 

dos museus de Lisboa. O que é de salientar é que a emergência da arte africana nos 

museus coloniais surja a pretexto das “esculturas africanas”.  

Não é certamente por acaso que a capital do império se mantém alheia os fenómenos da 

modernidade. Nos anos seguintes essa exposição constituirá o cerne das exposições do 

museu, tal como sucederá após a revolução democrática de 1974 em Portugal. Apenas 

para recordar algumas, será feita em 1976 a exposição “Modernismo e Arte Negro-

Africanas” em 1985 na Fundação Gulbenkian a Exposição “Escultura Africana” e no 
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Museu de etnologia a exposição “Escultura Africana em Portugal”. Nestas exposições, 

quer ao nível da sua expografia, quer ao nível dos trabalhos de divulgação, vão ser 

essenciais os trabalhos de Veiga de Oliveira que temos vindo a citar.  

Veiga de Oliveira afirma nos seus trabalhos o “carácter científico da etno-museografia” 

(OLIVEIRA, 1985ª, 18) como resultante da tomada de consciência dos novos valores e 

da mudança de mentalidades. A arte africana, num museu etnológico, deve, segundo 

Veiga de Oliveira, ter um suporte na investigação. Aliás, nas suas “Lições de 

Museologia” (OLIVEIRA, 1971) uma boa parte do texto é precisamente dedicada à 

questão da conservação de acervos africanos, que demonstra bem a importância que esta 

colecção teve no âmbito deste museu português. Nos anos de 1985 já a descolonização 

dos territórios africanos tinha sido concluída e os discursos integravam agora 

completamente a questão da diferença e do outro. 

E nesse âmbito, a questão da escultura maconde 

permanece sempre como uma referência, a par 

com o caso da escultura Quioca que do Museu do 

Dundo divulgada por José Osório de Oliveira.  

Para concluir a questão da problemática da 

emergência da escultura africana como elemento 

distintivo das identidades na modernidade, vale a 

pena referir a questão das esculturas Quiocas do 

Dundo que constituirão também para Mesquitela 

Lima, na sequência da apresentação da mostra de 

escultura africana da Gulbenkian, um tema da sua 

investigação.  

No seu livro “A escultura Negro-Africana” 

(LIMA, 1985) publicado em 1985, Mesquitela Lima vai abordar a questão da escultura 

em África a partir de um aparelho conceptual fundado na teoria semiótica, executada a 

partir da análise dos significados e significantes e da sua relação com o universo. Lima 

tem uma preocupação de salientar a diferença e a especificidade da arte africana. Na 

nota introdutória escreve: “ Quando o europeu se encontra frente a uma escultura, seja 

ela que natureza e origem for, anda à roda dela, admira-a, observa as formas e volumes 

e, frequentes vezes, toca nela, justamente para a poder melhor apreciar. Todas estas 

operações começam ou culminam com a contemplação da obra de arte, que tantas vezes 

leva ao êxtase. Contempla-se para gozo e prazer interior, extasia-se precisamente 

porque o objeto tocou as cordas mais sensíveis do nosso gosto estético, vibra-se porque 

simplesmente gostamos da obra que se nos apresenta” (LIMA, 1985, p. 10).  

Conclui a sua avaliação sobre o olho ocidental: “Grosso modo, para além dos problemas 

dos significados das obras, são estes os parâmetros do mecanismo de apreciação estética 

de uma escultura dentro dos chamados valores da cultura ocidental” (LIMA, 1985, p. 

10). E prosseguindo a sua análise para o olhar africano escreve: “Não querendo afirmar 

que tudo se passa ao contrário na órbita dos valores africanos de apreciação estética, 



10 

 

devemos esclarecer, contudo que o africano (especialmente aquele que ainda vive 

segundo cânones tradicionais) perante uma escultura, não anda à volta dela, não a olha 

nos mesmos moldes que o europeu; não toma atitudes de contemplação, não procura 

alcançar o significado da obra porque o compreende imediatamente, visto estar na posse 

do código da linguagem consignada na mesma: sente-a. Não tenta, através duma análise 

decifração dos símbolos ou dos sinais, apreender o 

que o artista quis dizer, pois que capta 

imediatamente a mensagem, e percebe-a: como 

dissemos atrás a linguagem do artista é-lhe 

familiar, faz parte do seu dia-a-dia e conhece assim 

os sinais e os símbolos escritos na escultura” 

(LIMA, 1985, p. 10).  

O discurso de Mesquitela, para além de reflectir 

um processo de análise então em voga na 

Universidade Nova de Lisboa, o processo 

semiótica que já abordamos, é o primeiro autor que 

recoloca esta questão da emergência da escultura 

africana como um elemento das problemáticas da 

tensão entre a tradição e a modernidade. Neste 

caso por uma modernidade eurocêntrica face à 

tradicionalidade periférica de África (outra problemática que na época se desenvolvia 

no campo da economia política). Queria então Mesquitela Lima evidenciar que 

enquanto o “olhar europeu” moderno olhava para as esculturas como objetos 

(museológicos) inferindo através deles o mundo (porque transportam significados), 

apropriando-se da sua estética pelos sentidos; o “olhar africano” tradicional olhava para 

a escultura como um objeto do seu mundo (como signo), apropriando-se dele não pelo 

prazer da estética, mas pelo sentido da sua narrativa.  

Ora esta constatação permitiu a Mesquitela Lima afirmar que as funções das esculturas 

africanas são vistas como processos diferenciados em função da origem do olhar. Em 

termos de análise do processo de distinção, interessa-nos aqui reter que a análise de 

Mesquitela permite observar a escultura africana no âmbito duma tripla significação. O 

processo de produção dos objetos é unitário mas o seu consumo diferencia-se em função 

da sua absorção social. Isso implica a admissão da pluralidade de leituras que incidem 

sobre um objeto. Assim através das leituras dum mesmo objeto podemos navegar 

através dos mundos das suas significações, que são tão diferentes quanto as leituras o 

permitam. Ou seja, a conclusão de Mesquitela é que as esculturas do museu são 

representações da vida das comunidades que as produziram.  

Não procurando agora discutir se esta problemática resulta de usos ou funções sociais 

diferenciadas da escultura pelos processos das comunidades, interessa-nos aqui salientar 

que, nessa época, a sociedade portuguesa, feita que foi a descolonização, no âmbito da 

narrativa do seu pensamento sobre a arte africana já se apresentava em sintonia com o 

pensamento pós-moderno e dispunha de instrumentos de análise adequados.  
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A obra de Mesquitela é uma proposta de metodologia de análise da escultura africana. 

Muito influenciado pela arte dos Quiocos que o autor conhecia bem por ter trabalhado 

no Museu do Dundo em Angola, Mesquitela aborda a problemática da forma e dos 

significados (Forma e Conteúdo), das questões da autoria (nas sociedades tradicionais o 

autor, sendo conhecido de todos, executa uma obra colectiva, porque escreve na 

madeira a história da comunidade). “Todo o objeto de arte constitui o produto de um 

elemento (neste caso, um indivíduo) que se situa dentro do património coletivo ou 

herança social que designamos por cultura” (LIMA, 1985, p. 37).  

Ou seja o artista como aquele que dialoga com as suas heranças, criando arte.  Através 

da sua criação torna-se num instrumento dessa 

mesma sociedade que através dele se confronta 

consigo mesma (LIMA, 1985, p. 38). Essa mesma 

sociedade que encontra na arte que produz o 

resultado do seu diálogo com a natureza. “Toda a 

manufactura de qualquer objeto cultural (e neste 

caso está, incluído o objeto de arte) é em certa 

medida o resultado de um diálogo entre uma técnica 

e uma matéria” (LIMA, 1985, p. 39) São palavras 

tributárias de André Leroi-Gourham em o “Gesto e a 

Palavra” (LEROI-GOURHAN, 1990) na análise da 

oposição entre a natureza e a cultura, onde a 

adaptação de cada comunidade ao ambiente que a 

rodeia determina os usos das técnicas, sendo que nas 

sociedades ditas tradicionais, as técnicas tendem a 

apresentar-se mais estáveis, enquanto nas sociedade 

ditas modernas, a inovação nos usos das matérias 

implica uma constante reformulação das técnicas.  

A questão da tensão entre a tradição e a modernidade está de resto presente em toda a 

análise desta obra de Mesquitela Lima, que no último ponto da sua análise acaba por se 

centrar na função social da arte nas sociedades agrafas. O objeto escultórico, nas 

sociedades tradicionais, é produzido como um instrumento. “O que interessa 

fundamentalmente nestas sociedades é a origem, a fonte do objeto – o artista como 

personalidade – e o destino da obra acabada, que vai precisamente preencher também 

uma função social importante” (LIMA, 1985, p. 52). Ou seja, a escultura, nas 

sociedades tradicionais, defende Mesquitela, é um modo de participar na totalidade do 

seu património. “Se é certo, como temos vindo a afirmar, que a arte destes povos 

constitui um sistema de comunicação que funciona à escala do grupo, é lógico que todos 

possuam elementos para fazerem uma leitura adequada dos objetos. Conquanto todos 

possam ler de fato, a realidade é que essa leitura difere consoante os conhecimentos do 

utilizador: uns lêem melhor do que outros, conforma a sua situação no todo cultural e 

social. Assim, um iniciando, ao ser interpelado a propósito de um objeto qualquer, 
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fornecerá certamente menos elementos para a compreensão do significado da obra do 

que um indivíduo já iniciado” (LIMA, 1985, p. 53).  

A questão de tensão entre a tradição e a modernidade no caso da escultura africana é 

sem dúvida pertinente quando analisada em função dos seus contextos de produção e de 

uso. As comunidades ditas tradicionais serão em tese menos permeáveis à inovação 

sendo que o seu sentido do total será mais facilmente construído. Essa operação, da 

relação do particular representar o todo, seria mais difícil de percepcionar nas artes das 

comunidades africanas modernas ou urbanas. E isso abriria um campo para distinção 

entre a arte (que estaria ligado à tradição) e o artesanato (que estaria ligado ao 

consumo).  

Mas numa leitura da modernidade a análise de Mesquitela parece denotar algumas 

limitações. As sociedades não conjuntos estáticos mas sim processuais. Os tempos e os 

ritmos são diferenciados. Na actualidade, não há já comunidades tradicionais “puras”. 

Todas as comunidades são permeáveis. Apesar da análise estrutural, Mesquitela ainda 

tinha algumas preocupações de encontrar a essência original. 

Se o modernismo incorporou nas visões eurocêntricas dos artistas, uma visão do outro e 

no caso particular de Moçambique, uma releitura da estética “africana”; também é 

verdade, que essa releitura (ou se preferirmos a valorização) dessa estética também 

produziu sobre os produtores de arte africana uma influência. Ora no caso da escultura 

maconde de Moçambique já verificamos que o colonialismo se encontrava numa 

impossibilidade teórica de dotar de autonomia estética a arte produzida pelos africanos. 

Daí um lento e tortuoso percurso de tomada de consciência da “arte africana”, que no 

estertor final do império, mais por necessidades políticas, do que por reconhecimento da 

autonomia do outra passa a classificar como arte tudo o que existe, desde o património 

edificado, às produções artesanais de funções utilitárias.  

Mas, se na metrópole colonial a impossibilidade do reconhecimento da autonomia do 

outro constituía a formulação política hegemónica; no terreno, no próprio território de 

Moçambique a permeabilidade das questões do modernismo estiveram presentes desde 

os anos quarenta   com o aumento das atividades culturais e artísticas na então capital 

colonial Lourenço Marques, nomeadamente o papel do “Núcleo de Arte” criado em 

1937, a primeira exposição de arte na colónia (COSTA, 2005), vai precisamente mostrar 

a existência de uma representação africana do outro, produzida num ambiente de 

hibridação. E é nesse processo que se iram notabilizar os trabalhos de figuras como 

Bertina Lopes ou Malangatana que se mais tarde tornarão símbolos da arte 

moçambicana. (SOARES, 2000)  

Ora a questão da arte moçambicana é exactamente a problemática que se coloca na 

sequência da independência política do país em 1975. Como verificamos sobre a 

questão das Campanhas de Valorização Cultural , ela será orientada pela busca das 

raízes africanas de Moçambique. Esse movimento, como diz Paulo Soares radica em 

duas forças que nesse momento convergem. A do movimento político da FRELIMO, na 

busca da afirmação ideológica duma nacionalidade moderna de raiz africana, e os 



13 

 

movimentos de arte “de estética africana” que se vinham desenvolvendo na cidade de 

Maputo (Lourenço Marques antes a independência) (SOARES, 2000) E é aqui que a 

questão da arte maconde é um caso paradigmático.  

O reconhecimento do valor da arte maconde, através das sucessivas exposições e 

valorizações influenciou os modos de expressão da mesma (SOARES, 2000, p. 62). 

Assim, dos elementos iniciais de mascara “mapico” ou bustos, como inicialmente foram 

identificadas pelos missionários holandeses, que ainda se notavam na exposição feita 

por Felisberto Ferreirinha em Maputo, o reconhecimento do valor técnico dos artistas 

macondes levou a várias encomendas para execução de 

obras pelas autoridades coloniais, que vão influenciar a 

sua estética. . Ainda no âmbito da sucessão de 

influências sobre os artistas, Paulo Soares (SOARES, 

2000) identifica as contribuições de Jill Dias 

incorporadas nos trabalhos desenvolvidos pelo seu 

marido Jorge Dias sobre os macondes (DIAS, 1963). 

Esses elementos deram origem à produção de arte 

maconde para o mercado colonial, com a produção da 

“chamada arte de aeroporto com trabalhos de natureza 

repetitiva.” (SOARES, 2000, p. 63), 

E prosseguindo, revela que na sequência da luta 

anticolonial, muitos dos escultores emigram para a 

Tanzânia e o Quénia, onde passam a trabalhar. . Essa 

mudança operou uma alteração do estilo, que do 

figurativo passa ao abstracto. “Talvez porque o mercado 

local fosse dominado por comerciantes islâmicos, adversos à representação da figura 

humana ou animal, desenvolvida em Moçambique, e eventualmente porque um escultor 

levou a um comerciante uma figura distorcida e grotesca que foi muito bem aceite por 

ele, é em Dar-es-Salam que, em 1959, o Shetani, rapidamente também desenvolvido por 

outros escultores e apresentando diversos espíritos e mitos ancestrais macondes, bem 

como do quotidiano. Personagens estilizadas e deformadas, formas sinuosas e 

entrelaçadas e uma grande capacidade de abstracção, de onde emergem seios, olhos, 

cabeças e outros elementos marcarão as características deste novo estilo” (SOARES, 

2000, p. 63)   

Na sequência da independência, da ideologia política da FRELIMO e dos discursos 

hegemónicos na sociedade emerge posteriormente um novo estilo: as árvores da vida. A 

Ujama representa exemplarmente a comunidade, a solidariedade da família, as várias 

gerações e os espíritos. A escultura maconde corporiza assim, tal como a arte pictórica a 

ideia da identidade nacional através duma especificidade. Paulo Soares que é o 

Comissário a 1ª exposição de arte maconde realizada em 1988, no Museu Nacional de 

Arte (MINISTÉRIO DA CULTURA, 1988) refere que para além da valorização do 

objeto escultura, na época nem sempre os produtores foram reconhecidos como autores. 

Efectivamente, os problemas da guerra e as dificuldades económicas do país não 
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criaram um mercado que permitisse a continuidade de uma produção, que em parte se 

desloca para o vizinho do norte . A exposição procurava agora afirmar novamente a 

moçambicanidade da escultura maconde.  

Note-se que também neste capitulo Paulo Soares reconhece que tal como os escultores 

macondes são influenciados pelas dinâmicas da modernidade, também, por sua vez a 

escultura maconde acaba por influência a produção da escultura e na arte no país. “Com 

efeito, não é só na escultura em madeira desenvolvida no sul de Moçambique que se 

nota a influência da arte maconde, mas, também em artistas como Malangatana, Idasse 

ou Naguib e, antes destes, em José Júlio, nestes 

reconhecendo a sua expressão plástica, na 

pintura ou no desenho, a influência da estética e 

da simbologia maconde, tal como se nota um 

traço de identidade comum na forma narrativa 

similar de “contar estórias. Esta maneira de 

contar estórias através da arte, em que o carácter 

narrativo desenvolvido reflecte as tradições 

orais e crenças populares, como também, 

acontecimentos quotidianos em que o passado e 

o presente se misturam, encontra paralelismo 

em certas expressões literárias 

contemporâneas.” (SOARES, 2000, p. 65) 

Retomando a questão que nos orienta, a tensão entre a tradição e a modernidade no 

centro da problemática do reconhecimento da alteridade, importa ainda referir que, na 

sequência desta exposição, em 1989 é apresentada em Paris uma mostra sobre “Arte 

Makonde: entre a tradição e a modernidade” a partir da qual de deu início ao um 

projecto de cooperação internacional financiado pela UNESCO, onde são criados vários 

incentivos aos artistas, nomeadamente o apoio à sua residência em Maputo . Dez anos 

mais tarde, em 1999, no Museu de Arte em Maputo efectua-se um balanço deste 

projecto com a exposição “Arte Makonde: Caminhos Recentes” (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 1999). No projecto que permitiu um estudo mais detalhado dos artistas no 

próprio planalto de Mueda, inclui já a xilogravura, como forma de expressão, (que é 

introduzido por atividades de cooperantes internacionais) e, conforme os princípios da 

museologia há uma clara intenção de individualizar os autores materiais das obras .  

Para além da tensão entre tradição e modernidade Paulo Soares coloca um conjunto de 

questões que importa agora também mobilizar. As questões da autenticidade cultural do 

objeto artístico e a questão da determinação do seu valor, como objeto estético, inserem-

se no âmbito das problemáticas da construção do futuro. A produção de objetos 

estéticos é em Moçambique um campo de modernidade. A produção de objetos insere-

se no âmbito da mobilização das memórias sociais. Os programas de ação incluem 

sempre um espaço dedicado aos objetos culturais. Ora com verificamos através da arte 

maconde, a sua autenticidade como elemento da tradição é uma expressão duma 
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narrativa sobre o outro, do mesmo modo que o valor do objeto é também construído 

através dessa narrativa.  

Por exemplo, quando Veiga de Oliveira colocava em exposição a cabeça mapico 

recolhida por Jorge Dias, tinha consciência de que essa mascara era um fetiche 

(OLIVEIRA, 1969, p. 11). “Uma técnica de ação humana sobre o além. Num mundo em 

que tudo é animado por espíritos, favoráveis ou nocivos, e em que todos os fenómenos, 

a doença e a morte, se explicam sempre pela sua ação, não poderiam deixar de existir 

pessoas dotadas de qualidades psíquicas especiais, por natureza, ou resultantes de 

aprendizagens, que os comandam para o bem e para o mal dos demais. Mágicos, 

curandeiros ou adivinhos, conforme as funções que exercem em vários grupos” 

(OLIVEIRA, 1969, p. 11). A consciência dessa função não o impedia de atribuir um 

valor museológico através duma exposição como objeto 

etnológico. E esse valor incorporava o fim de significação 

como exemplo de um processo que estava ausente da 

representação, mas que pode ser intuída pela apresentação 

expográfica. Isto é, ainda que a mascara seja autêntica como 

artefacto, colocada no museu etnológico, pretendendo 

simbolizar uma cultura onde o seu uso ganha significado 

através do processo expositivo, a ausência dos vários 

elementos constituintes desse mesmo processo, fazem com 

que a significação da mascara se torne apenas num objeto de 

contemplação, sem as funções que a ele estão associadas.  

Este tipo de exposição em museus de matriz ocidental 

conduz a uma consciência crítica de Paulo Soares em que se 

está perante uma museologia de carácter 

classificatórios “que representa as artes fora do 

seu contexto, valorizando separadamente os 

elementos da escultura, da música e do próprio 

contexto social” (SOARES, 2000, p. 56); à qual 

contrapõe uma outra museologia, que “considera a 

arte tradicional como um fenómeno social vivo” 

(SOARES, 2000, p. 56), no qual o seu significado 

só pode ser apreendido dentro do seu contexto. 

Paulo Soares defende claramente uma assunção 

duma arte “desenvolvida culturalmente e 

assumida de forma diferente pelas próprias 

comunidades e artistas” (SOARES, 2000, p. 56) 

Deve-se todavia salientar que Paulo Soares faz a 

sua reflexão sempre em termos da “Produção de 

Arte”. Nós estamos aqui a utilizar a sua análise 
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com o objectivo de identificar ao modo como a representação da arte de efectiva. 

Estamos a olhar para o lado do consumo da arte, a partir da perspectiva museológica, 

tentando que esta integre o seu contexto de produção.  

Em Moçambique, no Museu de Arte e no Museu de Nampula observamos a 

coexistência dos espaços de Exposição no Museu (como espaços de consumo 

sacralizado) e dos espaços de Produção (onde a produção se destina ao consumo 

turístico). Entre os dois espaços não existem diálogos (COLAÇO, 2000) . Ou seja, os 

dois espaços museológicos assumem-se claramente como espaços de elites (centrais) e 

os espaços de produção artesanal como subalternos (periféricos). Ainda que os objetos 

presentes nos primeiros possam ter tido uma origem comum, verifica-se que são 

consumidos de forma diferenciada. Paulo Soares acaba por assumir, ainda que de forma 

inconsciente, essa posição quando coloca a interrogação: “Será correto considerar que 

nas artes plásticas contemporâneas nos encontramos num movimento pós-modernista?” 

(SOARES, 2000, p. 67) Ao qual defende, como conclusão que os africanos “segregados 

pela ocupação colonial” estão envolvidos num movimento que se poderá chamar 

“Renascimento Africano” (SOARES, 2000, p. 67). 

Ora a questão do Renascimento Africano, como expressão das artes africanas inseridas 

na pós-modernidade é sem dúvida um desafio aliciante como programa museológico. A 

museologia segundo a perspectiva da sociomuseologia deve reflectir o mundo onde 

vive. Significa que os diálogos entre os objetos são infindos. Os museus temáticos , 

segundo a classificação tradicional estão ultrapassados, exigindo-se novos diálogos. E 

um desses diálogos executa-se precisamente entre a arte e a etnografia. Este diálogo, em 

torno dos objetos da “arte tradicional” como produto social, da “arte moderna” como 

produto do indivíduo remonta a Claude Lévi-Strauss (LEVI-STRAUSS, 1971), que de 

resto defende que para além desta característica a arte moderna é mais representativa e 

descritiva do que a arte primitiva, uma vez que esta última é um sistema de símbolos; e 

de que na “arte primitiva” a continuidade da tradição está assegurada pela 

representação; enquanto na “arte moderna” o academismo enforma a reprodução no 

âmbito de comunidade de interesses orgânicos (TEJADA, 1998, p. 368). Ora nesta 

perspectiva, os tradicionais etnológicos, ao serem apropriados pelos herdeiros das 

culturas neles representadas produzem, no discurso museológico, novos diálogos que 

pode fundamentar este “renascimento”, enriquecendo os valores do discurso duma nova 

museologia.  

Procurando sintetizar a questão da tensão entre a conservação e a inovação em 

Moçambique é um campo que a museologia no âmbito dos seus processos tem que 

considerar. As várias experiências e os sucessivos e avassaladores ritmos de 

implementação de políticas culturais para sucessivas reconstruções identitárias 

introduziram neste campo de análise forças e tensões contraditória que se segundo 

Carlos Serra se manifestam em sete campos: Num primeiro campo do Espaço vivido, na 

fragmentação do tempo, na multiplicação dos elementos da alteridade, na 

complexificação das relações sociais e das hierarquias, na multiplicação dos objetos 

materiais mnemónicos, na multiplicação das propostas ontológicas e no cruzamento dos 
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sistemas de legitimação social (SERRA, 2000, p. 9). Essas tensões caracterizam 

segundo Serra a actualidade da problemática sobre a Moçambicanidade como “uma 

operação de ruptura, extraindo o tempo duma tradição, para injectar noutra a 

modernidade (SERRA, 2000, p. 12)  

Conclui o autor “Vivemos Hoje, afinal, um tempo de híbridos, um tempo no qual 

valores intermédios desubstancializam os grandes conjuntos identitários e os submetem 

a reinvenções anfibiológicas”. Fazer a arqueologia desses híbridos, porque protótipos de 

novos espaços sociais e de identidades múltiplas é uma das grandes tarefas do século 

XXI.” (SERRA, 2000, p. 12). Ora, passados dez anos sobre o discurso, não só nos 

importa realçar a sua actualidade, como nos interessa salientar a sua utilidade como 

proposta para a sociomuseologia.  

Essa actualidade constitui-se em torno do desafio de para além de centrar os processos 

museológicos na comunidade e nos territórios, de os fazer participar nos processos a 

partir do seu património e das suas heranças, procurar através desses mesmos processos 

constituir-se como serviços à comunidade. No âmbito dessa prestação de serviços que 

novas narrativas podem incorporar. Como vimos através do processo de 

desenvolvimento da narrativa que construímos sobre a emergência da escultura 

maconde como objeto museológico, podemos concluir que ele se constitui 

simultaneamente como uma herança e como um recurso da ação.  

Verificamos igualmente que a estatuária embora esteja presente no museu, como objeto 

etnográfico, aos vários processos museológicos que analisamos não a estão a incluir, 

nem como recurso, nem como proposta a ação museológica, muito embora próxima dos 

espaços museológicos se assista a uma intensa atividade de produção de estatuárias. 

Então esse será um desafio. Mas antes de procurarmos propostas avancemos com 

algumas problemáticas que nos poderão ser úteis na construção das propostas da nossa 

pragmática. 
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