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PROGRAMA 

 

22 DE JUNHO – SALA DE REUNIÕES 2 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82063635267  

 

9h15. Sessão de abertura 

FLUP – Diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

CEAUP – Rui da Silva 

CH-ULisboa – Augusto Nascimento 

9h45. Painel 1: Práticas desportivas e de lazer em contextos coloniais 

Moderador: Victor Melo 

O críquete, o ténis, o tiro e o golfe, desportos de elite nos primórdios da Beira 

Augusto Nascimento 

Lazer, turismo e propaganda na África Portuguesa no início da guerra colonial 

Paulo Jorge Fernandes 

Práticas desportivas, lazer e resistência: o caso-objecto do Mahafil Isslamo (1940-1990) 

Aurélio Rocha 

10h30. Debate  

11h00. Coffee break 

11h15. Painel 2: As dimensões sociais de novos lazeres 

Moderador: Paulo Jorge Fernandes 

O turismo comunitário como possível saída da crise pós-pandémica em Cabo Verde 

Luca Bussotti | Divânia Fortes 

Desenvolvimento de um modelo lógico para a implementação do surfing como mediador 

da inclusão em São Tomé e Príncipe 

João Araújo | Rui da Silva | Bruno Silva 

11h45. Debate 

12h15. Almoço 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82063635267
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14h00. Painel 3: Desporto e política no pós-independências – Sessão 1 

Moderador: Augusto Nascimento 

“O desporto é também uma frente revolucionária”: futebol e a sua politização em 

Angola (1975-1991) 

Andrade Nzagi 

Hinos de clubes de futebol de Angola e a construção identitária na relação entre 

desporto e lazer 

Elcio Loureiro Cornelsen 

Combater a “alienação”, promover o “homem novo”: política, discurso e práticas sobre 

o lazer em Angola entre 1975-1978 

João Pedro Lourenço 

O desporto militar na República Popular de Angola (1975-1991) 

Miguel Natchulo Cassinda 

15h00. Debate 

15h30. Painel 3: Desporto e política no pós-independências – Sessão 2 

Moderador: Jorge Ribeiro 

No campo da nação: o futebol e a construção da unidade nacional em Moçambique, 

1975-2019 

Mauro Armando Adelino Manhanguele | Marlino Eugénio Mubai 

O desporto e a edificação da nação moçambicana: um olhar à resistência dos atletas e 

dirigentes desportivos, 1974-1990 

Marlino Eugénio Mubai | Mauro Armando Adelino Manhanguele 

O processo de institucionalização do futebol na cidade da Praia na época colonial 

Emanuel Charles D’Oliveira 

Campeonato Moçambicano de Futebol, o Moçambola: campo fértil de pesquisa sobre 

linguagem 

Gustavo Cerqueira Guimarães 

16h30. Debate 

16h45. Coffee break 
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17h00. Painel 4: Iniciativas locais e memórias globais em torno do desporto  

Moderadora: Magdalena Bialoborska 

Práticas de Lazer das Crianças e Adolescentes da Escola Primária Completa de 

Inguelane, Vila de Marracuene, Província de Maputo 

Pedro Pessula | Pedro Nhamusse | Vicente Tembe 

O papel dos municípios no desenvolvimento do desporto nacional. Modelo de 

intervenção das autarquias da província de Inhambane no processo de 

crescimento e desenvolvimento desportivo 

Humberto Mateus Nhabomba  

Santeirim – história e estória(s) de um torneio de veteranos entre desporto, geopolítica e 

dinâmicas locais 

David Ribeiro | José Raimundo Noras 

17h45. Debate e encerramento 

  



9 
 

23 DE JUNHO – SALA DE REUNIÕES 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86849400666  

 

9h30. Painel 5: A institucionalização e internacionalização das práticas 

desportivas  

Moderador: Matheus Serva Pereira 

O futebol e o râguebi na construção das identidades brasileira e sul-africana: uma análise 

em perspectiva comparada  

Bruno Otávio de Lacerda Abrahão 

O futebol “como uma questão social, além de política, cultural, econômica e 

diplomática”: discutindo história, imigração e os efeitos da globalização em 

África através da Copa Africana de Nações  

Guilherme Silva Pires de Freitas | Felipe Antonio Honorato 

A Copa da África do Sul (2010): estratégias de candidatura em um contexto de 

aproximação dos BRICS com a FIFA 

Raul de Paiva Oliveira Castro 

10h15. Debate 

10h45. Coffee break 

11h00. Painel 6: As linguagens inscritas nos desportos 

Moderador: Rui Silva 

Fortes, ingênuos e exóticos. Racismo e colonialismo nas reportagens do jornal A Bola 

sobre a participação das seleções africanas de futebol nos campeonatos 

mundiais de 1970 a 1990 

Anderson Ribeiro Oliva  

O neorrealismo do pé esquerdo: José Craveirinha e o desporto no Moçambique colonial  

Francisco Topa | Julitete Luiz | Marina Leme 

O desporto em África: um campo de impugnação política e epistemológica 

Bonomar Adriano Macuácua 

11h45. Debate 

12h15. Almoço 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86849400666
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14h00. Painel 7: Culturas populares, tradição e modernidade – Sessão 1 

Moderador: Maciel Santos 

Músicas e danças makhuwa-bantu: epistemologias e saberes locais esquecidos 

Laura António Nhaueleque | Luca Bussotti 

Cotidiano, lazer e práticas culturais musicais nos subúrbios da cidade de Luanda  

            (1960-1974) 

Alexandre Reis 

A música popular e as associações culturais de Luanda (1958-1974) 

Ngombo Afonso Calemba 

A “onda pop”, o racismo colonial e a construção de ritmos “neofolclórico” em 

Moçambique (Lourenço Marques, 1950-1974) 

Matheus Serva Pereira 

15h00. Debate 

15h30. Coffee Break 

15h45. Painel 7: Culturas populares, tradição e modernidade – Sessão 2 

Moderador: Francisco Topa 

Transcendendo as fronteiras: festas religiosas em São Tomé e Príncipe 

Magdalena Bialoborska 

Entre “tradições” e “modernidades”. Agrupamentos carnavalescos de Luanda na 

primeira metade do século XX 

Andrea Marzano 

Novos costumes para o novo homem: debates sobre o cinema e o esporte em Cabo 

Verde dos primeiros anos de independência (1975-1980) 

Victor Andrade de Melo 

16h30. Debate e encerramento 
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APRESENTAÇÃO 

 

Na sequência dos eventos no Rio de Janeiro, Lisboa e Maputo, o Centro de Estudos 

Africanos da Universidade do Porto e o Centro de História da Universidade de Lisboa 

organizam o VI Encontro Internacional Desporto e Lazer em África, a ter lugar a 22 

e 23 de junho de 2022, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. 

Associam-se à organização deste evento o Sport – Laboratório de História do Esporte e 

Lazer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Núcleo de Estudos Africanos, da 

Universidade Federal Fluminense, a Faculdade de Letras e Ciências Sociais e a Escola 

Superior de Ciências do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane e, ainda, a 

Universidade Pedagógica de Maputo. O objetivo destes encontros é promover a troca de 

experiências, opiniões e reflexões entre investigadores e estudantes interessados nas 

múltiplas manifestações e implicações das práticas de lazer e desportivas no continente 

africano. 

Nesta sexta edição, o tema central é O Desporto, o Lazer e a Construção da Ideia de 

Nação no Continente Africano. A um tempo linguagem universal e elemento da 

cultura popular, o desporto tornou-se veículo de interação social e esteio de pertenças 

grupais, afirmando-se como uma poderosa ferramenta de identificação política, 

mormente, em África onde se substituiu às ideologias nesse papel político e social. 

Mesmo se, inconfessadamente, os governos abdicaram de ideologias e aderiram às 

manifestações desportivas, mais cruciais do que qualquer outro discurso para cimentar, 

se não a nação, pelo menos o estado. Num momento em que os nacionalismos 

ressurgem no cenário internacional, de forma polémica e conflituosa, esperamos lançar 

um olhar para o passado e o presente das práticas desportivas e de lazer para melhor 

compreender como tais práticas estiveram (e estão) imbricadas na forja de discursos 

sobre as nações de África, validando-lhes, por exemplo, a aparência de perenidade que os 

discursos e as práticas políticas nem sempre lhes conferem. 

Espera-se que esta edição do encontro Desporto e Lazer em África contribua para o 

acúmulo de saber sobre a pluralidade das vivências desportivas e de lazer em África e 

para a renovação do olhar analítico e crítico do desporto e do lazer no continente 

africano. 

  



 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES 
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O futebol e o râguebi na construção das identidades brasileira e 

sul-africana: uma análise em perspectiva comparada 

Bruno Otávio de Lacerda Abrahão 
UFBA (Universidade Federal da Bahia) 

 

O esporte é um fenômeno privilegiado para construção de metáforas e analogias sobre 

os povos e as nações. A promoção da autoidentificação nacional e as crenças na 

diferenciação perante os “outros” são facilitadas pela identificação imediata da 

coletividade por aqueles que as representam nas competições internacionais. O objetivo 

deste estudo é analisar comparativamente o papel que duas modalidades esportivas – 

futebol e râguebi – assumiram na construção da identidade brasileira e sul-africana, 

respectivamente. A comparação entre estes países se justifica pelo fato de terem 

desenvolvido experiências diferentes de discriminação racial que impactou na relação 

entre pretos e brancos nos esportes destes países. Para tanto, utilizamos o conteúdo dos 

filmes: Invictus e Preto X Branco. O primeiro revela o papel aglutinador do râguebi, ao 

colocar o branco competindo com os “de cor”, representando a África do Sul numa 

sociedade marcada pelo racismo institucionalizado; o segundo expressa a singularidade 

do “racismo à brasileira”, sociedade que se diz racialmente democrática através de uma 

partida de futebol na várzea paulistana, cujo principal atrativo é opor o preto e o branco. 

A comparação entre ambos os casos sugere um caminho profícuo para a compreensão 

das relações raciais e das identidades de ambos os países, expressas através do esporte. 

 

Palavras-chave: esportes; identidades; relações raciais; Brasil; África do Sul. 
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Desenvolvimento de um modelo lógico para a implementação 

do surfing como mediador da inclusão em  

São Tomé e Príncipe1 

João Araújo 
Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

SOMA Surf, Santana, São Tomé e Príncipe 

Rui da Silva 
Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Bruno Silva 
Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Surfing Viana High Performance 

Center | Surf Clube de Viana | Research Center in Sports Performance, Recreation, Innovation and Technology (SPRINT) 

 

Estudos anteriores encontraram correlações positivas entre a experiência do surfing, o 

estado de bem-estar psicológico e a integração das crianças envolvidas, no que se pode 

designar de surf therapy (e. g. crianças com deficiência; bem-estar e integração social). 

Neste sentido, pretende-se refletir sobre um modelo lógico desenvolvido, em São Tomé 

e Príncipe, para a implementação do surfing ao serviço do desenvolvimento e da paz nos 

países do sul. Depois da análise de evidência científica, foi desenvolvido o modelo 

lógico, segundo indicadores de aplicabilidade e resultados, contendo quatro categorias 

adjacentes, três categorias centrais (core) e cinco categorias consequentes, interligadas 

entre si (“leva a...”;“reforça”; e “possibilita”). Este modelo foi testado durante um 

período de 23 semanas em crianças e jovens do sexo feminino em São Tomé e Príncipe, 

registando-se notas de campo, e realizou-se uma entrevista em grupo de forma 

semiestruturada. Após 23 semanas o grupo participante exteriorizou e demonstrou que, 

nesta localidade de São Tomé e Príncipe, o surf é encarado como um desporto em que as 

meninas têm uma participação ativa, sentindo-se mais integradas num grupo heterogéneo 

de pares, com maior capacidade para expressar a sua opinião em público. Foi também 

possível verificar que as meninas estão integradas na subcultura do surfing. O estudo 

demonstra que é possível atingir os objetivos do core deste modelo lógico, com potencial 

de aplicabilidade como estratégia para contribuir para o alcance dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Surf; Surf Therapy; empoderamento feminino; integração social; desporto ao serviço do desenvolvimento e 

da paz; desenvolvimento sustentável.  

                                                           
1 Agradecimentos: Este projeto foi desenvolvido com a associação SOMA – Surfistas Orgulhosas da Mulher de África, 
na Região de Santana em São Tomé e Príncipe, querendo os autores agradecer todo o apoio e disponibilidade para a 
concretização do trabalho, deixando também um agradecimento especial a todas as participantes e á comunidade de 
Surfistas de Santana encabeçada pelo Clube de Surf de São Tomé na pessoa de Ailton Abril. 
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Transcendendo as fronteiras: 

festas religiosas em São Tomé e Príncipe 

Magdalena Bialoborska 
Centro de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

 

Após a recolonização no século XIX, em São Tomé e Príncipe viviam ilhéus do 

arquipélago – forros, angolares e naturais do Príncipe –, trabalhadores contratados 

oriundos dos territórios angolano, cabo-verdiano e moçambicano, além de portugueses. 

Depois da independência, os colonizadores saíram, mas vários serviçais e seus 

descendentes – muitas vezes filhos de pais de origens diferentes – ficaram em São Tomé 

e Príncipe, complexificando o processo, já em si desafiante, da criação de uma nação. 

Após 1975, apesar do pressuposto desaparecimento das fronteiras territoriais, criadas na 

altura da instalação das roças, algumas fronteirais sociais perduraram no quotidiano 

insular. Contudo, havia momentos em que todos podiam e queriam participar, 

independentemente da sua origem ou estatuto social. Desses momentos, destacam-se as 

festas religiosas, chamadas também de festas de freguesia, organizadas em várias 

localidades nos dias dos santos padroeiros. Estes eventos, em que as celebrações 

religiosas acontecem em paralelo com as mais diversas atividades culturais e de lazer, 

juntam as pessoas de diversa condição social, não só das zonas próximas, mas também 

das zonas mais distantes. A programação, preenchida e diversificada, garante a diversão a 

todos. Nesta comunicação, será avaliado o contributo destas festas para a construção do 

sentido de pertença a uma comunidade nacional no pós-independência.  

 

Palavras-chave: lazer; heterogeneidade social; fronteiras sociais; nação; São Tomé e Príncipe. 
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O turismo comunitário  

como possível saída da crise pós-pandémica em Cabo Verde 

Luca Bussotti 
Universidade Federal de Pernambuco 

Divânia Fortes 
ClimateLaunchpad 

 

A pandemia da covid-19 tem deixado muitas sequelas em Cabo Verde. Num arquipélago 

de cerca de 556 mil habitantes, houve aproximadamente 56 mil infectados e cerca de 400 

óbitos. Apesar do nível relativamente elevado (para o contexto africano) de vacinação 

(54 % da população completamente vacinado, 63,5 % vacinado com uma dose), Cabo 

Verde sofreu muito os efeitos da pandemia, uma vez que 25 % do seu PIB nacional 

depende do turismo. Com a pandemia, o turismo em Cabo Verde quase desapareceu, 

provocando uma vaga de desemprego juvenil que não se poderá reverter. O ministro das 

Finanças, Olavo Correa, ao apresentar o Plano Estratégico do Turismo, dentro do 

programa de Apoio à Competitividade na África Ocidental, tem realçado, sim, a 

necessidade de uma economia mais digital, azul e verde. Porém, também aludiu a 

metodologias já conhecidas no passado e, em especial, a um financiamento de quase 

cinco milhões de euros, com fundos da União Europeia e do UNDP, segundo um 

modelo de incremento da competitividade com relação aos outros países da região. 

Mesmo após a pandemia, parece que Cabo Verde quer continuar com o paradigma de 

desenvolvimento típico do neoliberalismo que, no setor do turismo, se traduz em 

grandes infraestruturas hoteleiras, turismo de massa e binómio “mar–sol”, privilegiando 

as ilhas tradicionalmente mais ricas, como o Sal. A presente comunicação entende 

assinalar modos diferentes de sair da crise pós-pandêmica, tomando como exemplo o 

setor do turismo. Algumas fórmulas de turismo “alternativas” possibilitam um 

desenvolvimento mais centrado nas necessidades dos atores locais: elementos culturais, 

linguísticos, culinários entrelaçam com sucesso o fluxo turístico com a necessidade de 

criar empregos estáveis. Como estudo de caso de tais experiências, a nossa comunicação 

considerará o trabalho feito pela associação Lamphope (www.lamphope.com) nas ilhas. 

A proposta de turismo comunitário está remodelando a economia e a cultura local, com 

resultados que provavelmente poderão ser replicados em todas as ilhas cabo-verdianas e, 

provavelmente, em realidades africanas similares. 

 

Palavras-chave: neoliberalismo; turismo alternativo; lazer; cultura local  
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A música popular  

e as associações culturais de Luanda (1958-1974) 

Ngombo Afonso Calemba 
ISCED-Luanda 

 

O objectivo desta comunicação é apresentar o quadro social e do lazer em Angola 

durante a Guerra Colonial. As transformações políticas e económicas do terceiro quartel 

do século XX possibilitaram o surgimento de várias associações recreativas (desportivas 

e culturais). Os residentes dos bairros suburbanos de Luanda moldavam relações entre 

eles e o Estado Colonial, entre sociedades urbanas e sociedades rurais, entre homens e 

mulheres, enquanto forjavam uma sensibilidade nova de nação. Neste contexto, um 

novo estilo de música popular explodiu na cultura local, o semba, como novo estilo 

cultural de música, que nutria um espírito rebelde e que definiu uma nação diferente, 

dando asas a um sentido especificamente angolano. A música popular em Luanda 

permite compreender o relacionamento entre colonizadores-colonizados e colonizados-

colonizados, visto que os discursos tendiam à igualdade entre portugueses, assimilados e 

indígenas. Neste sentido, a intenção deste texto é demonstrar os motivos que levavam 

indivíduos de um determinado estrato social a aderir a associações culturais, como por 

exemplo, Maria das Escrequenhas, Kudissanga Kua Makamba, Grémio Chico Coio, 

Centro Social Desportivo de São Paulo e o Marítimo da Ilha. Essas associações 

recreativas deram a Luanda uma nova vida nocturna, apesar do forte policiamento das 

autoridades coloniais.  
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O desporto militar na  

República Popular de Angola (1975-1991) 

Miguel Natchulo Cassinda 
Escola Camilo Castelo Branco, Luanda 

 

Com a proclamação da independência, em 1975, o MPLA escolheu o socialismo como 

linha de orientação político-ideológica. O desporto de massas foi adoptado como uma 

das estratégias para o alcance desse desiderato político. Para tal, como linha estratégica, 

era necessário a extensão do desporto aos bairros, às escolas, aos centros de trabalhos e 

às unidades militares. Por meio de entrevistas e análises da imprensa desse período, o 

presente estudo pretende examinar a relevância do desporto militar em Angola no 

quadro da política de massificação desportiva na Primeira República (1975 a 1991). Para 

a caracterização deste intento político, serão ponderadas questões como a influência do 

contexto político nacional e internacional, as possibilidades de estruturação do desporto 

militar, os dispositivos legais relativos à autonomia e limites de actuação dos órgãos de 

direcção das entidades desportivas e o apoio logístico e financeiro das instituições 

desportivos. Analisar-se-ão as origens e o funcionamento dos clubes desportivos 

militares e paramilitares. Por fim, analisar-se-ão as competições, as quais podem ser 

divididas entre as competições das instituições desportivas militares e as organizadas 

pelas federações desportivas, tendo em vista avaliar a concretização dos objectivos 

políticos, ideológicos e sociais dessas competições desportivas. 

 

Palavras-chave: MPLA; orientação político-ideológica; massificação do desporto; desporto militar 
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A Copa da África do Sul (2010): estratégias de candidatura em 

um contexto de aproximação dos BRICS com a Fifa 

Raul de Paiva Oliveira Castro 
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Universidade de Lisboa 

 

A recepção de uma Copa do Mundo proporciona inúmeros ganhos políticos, 

econômicos, culturais e simbólicos às nações. Nesta pesquisa, esperamos contribuir para 

o entendimento da campanha sul-africana em 2010. Abarcamos a elaboração do 

planejamento, a pesquisa de interesse e a decisão final do Comitê Executivo da FIFA. 

Era preciso provar que somente uma nação estava bem preparada para sediar a inédita 

“Copa da África”, visto que havia uma forte concorrência com outros países do 

continente. Assim, ressaltamos os discursos das autoridades sul-africanas na defesa da 

nation branding, que se mostraram agressivos, emotivos e apelativos. Quanto às fontes 

utilizadas, pesquisamos pessoalmente, nos arquivos da FIFA, os seguintes documentos: 

i) Africa’s Stage: South Africa’s Bid to Host the FIFA World Cup 2010; ii) Inspection Group 

Report for the 2010 FIFA World Cup; iii) The Road to 2010: Unpacking the FIFA World Cup. 

Enxergamos a vitória sul-africana inserida num contexto mais amplo de aproximação da 

FIFA com os países BRICS, nesse início de século XXI. De um lado, a entidade seduz 

os candidatos com seu produto e fiscaliza atentamente o cumprimento das suas 

exigências. Do outro, os países apresentam suas qualidades, utilizam variadas estratégias 

de convencimento e fazem promessas muitas vezes inatingíveis. 

 

Palavras-chave: história transnacional; África pós-colonial; megaeventos esportivos; BRICS; FIFA. 

  



21 
 

Hinos de clubes de futebol de Angola e a  

construção identitária na relação entre desporto e lazer 

Elcio Loureiro Cornelsen 
Universidade Federal de Minas Gerais | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq 

 

A relação entre desporto e discurso laudatório é secular. Já no berço do desporto 

ocidental, a Grécia Antiga, as Odes, de Píndaro dedicadas a campeões olímpicos davam 

testemunho de futuras possibilidades de tal relação. Pertencentes ao discurso laudatório, 

as odes eram cantadas ou declamadas em reuniões e festividades, marcadas por exaltação 

e louvor. Séculos mais tarde, inspiraram a composição de hinos, principalmente com o 

advento do Estado-nação e a criação de uma simbologia evocada na construção 

identitária. Transposto para o âmbito do desporto em geral e do futebol, em especial, 

ainda hoje, tal discurso laudatório se materializa mundo afora nos cânticos – hinos de 

clubes e cantos dos adeptos. Este breve estudo visa a análise de hinos e cânticos de dois 

clubes de futebol de Angola: o Atlético Petróleos de Luanda, fundado em 1980 e 

originário do Sport Luanda e Benfica, e o Clube Desportivo 1.º de Agosto, também de 

Luanda, fundado em 1977 por iniciativa do Comité Desportivo Nacional Militar 

(CODENM). Para tanto, tal estudo demandará uma contextualização a respeito do 

futebol na ex-colônia portuguesa, a fim de situá-lo enquanto manifestação cultural de 

desporto e lazer, associada aos processos colonizatórios e civilizacionais nos moldes 

ocidentais. 

 

Palavras-chave: hinos de clubes de futebol; Angola; desporto e lazer; identidade; discurso laudatório. 
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Processo de institucionalização do futebol 

na cidade da Praia na época colonial 

Emanuel Charles D’Oliveira 
Universidade de Cabo Verde 

 

Salvo raras exceções na historiografia cabo-verdiana, o desporto e as atividades conexas 

são temas ausentes. A estruturação inicial do futebol na cidade da Praia processou-se no 

período colonial, sob o signo de iniciativas endógenas e arredado da influência direta do 

cosmopolitismo, fator importante da disseminação de modernidades. Apesar de ter 

evoluído na “periferia” de Portugal, que, por sua vez, se situava à margem dos centros 

produtores e exportadores de hábitos e valores vanguardistas, o início da organização do 

futebol na Praia fez-se sentir relativamente cedo. Refletiu os traços identitários do espaço 

social que pertencia, destacando-se na mobilização da sociedade. O trabalho ora 

apresentado centra-se na análise do processo de institucionalização do futebol na cidade 

da Praia durante o período da governação portuguesa. Visa identificar a contribuição de 

personalidades, classes sociais e organizações desportivas nesse processo. Procura 

também estudar e explicar o papel do Estado, descrever e interpretar as particularidades 

do associativismo no futebol praiense na sua etapa inicial. Em particular, estuda a 

emergência dos clubes formalmente constituídos e do seu agrupamento em associações 

nas diferentes etapas da evolução do futebol na cidade da Praia. 
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Lazer, turismo e propaganda na África portuguesa 

no início da Guerra Colonial 

Paulo Jorge Fernandes 
IHC NOVA FCSH  

 

Em contraponto à “tempestade-perfeita” que se formou na Metrópole em 1961, com o 

início da guerra no Norte de Angola, a tentativa de golpe de Estado liderada pelo general 

Botelho Moniz, o desvio do paquete Santa Maria e a invasão de Goa pelo Exército da 

União Indiana, as autoridades políticas nacionais, em articulação com os poderes 

coloniais, propuseram-se desenvolver, na imprensa publicada no Portugal europeu, uma 

ambiciosa campanha de promoção da actividade turística em Moçambique. Os 

objectivos de tal iniciativa seriam os de procurar atenuar e compensar os efeitos 

domésticos e internacionais de um quadro político adverso. Tal programa chamava a 

atenção para o desenvolvimento registado ao nível das infraestruturas de comunicações e 

transportes, e fundava-se na publicitação de agências de viagens, hotéis, pensões e 

restaurantes em Moçambique nos jornais metropolitanos, promovendo a qualidade, a 

comodidade e a variedade dos serviços oferecidos. Seguindo as páginas dos principais 

periódicos, os produtos dedicados aos turistas eram, naturalmente, baseados nas belezas 

naturais da colónia, na sua fauna exótica e nos roteiros regionais preparados para os 

interessados, fossem nacionais ou estrangeiros. Esta comunicação pretende demonstrar 

como o turismo em Moçambique foi utilizado pelo Estado enquanto instrumento de 

propaganda do regime, numa altura em que os seus fundamentos sofriam um abalo 

sério, através da articulação entre sectores de actividade ligados ao lazer e o 

desenvolvimento infraestrutural e económico da colónia. 

 

Palavras-chave: lazer; turismo; propaganda; África portuguesa 
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O futebol “como uma questão social, além de política, cultural, 

econômica e diplomática”: discutindo história, imigração e os 

efeitos da globalização em África através da  

Copa Africana de Nações 

Guilherme Silva Pires de Freitas 
EACH – USP 

Felipe Antonio Honorato 
GEPHOM / EACH – USP 

 

Disputada pela primeira vez em 1959, a Copa Africana de Nações (CAN) cresceu ao 

longo das décadas e hoje é um evento transmitido para o mundo todo e que conta com a 

participação de jogadores protagonistas em grandes agremiações das principais ligas 

nacionais do globo, como a dupla do Liverpool Sadio Mané e Mohamed Salah. Este 

artigo busca investigar, através do futebol, mais precisamente da última edição da CAN 

em 2022, como é possível relacionar processos históricos, fluxos migratórios e impactos 

da globalização, pelos quais o continente africano passou, desde o período da 

descolonização até a contemporaneidade. Por ser um fenômeno sociocultural, o futebol 

é um ótimo elemento de análise para compreender essas questões da sociedade atual. 

Mostra-se aqui como a CAN tem suas origens no ideal pan-africanista e foi importante 

tanto para anseios de uma integração regional das nações do continente, quanto como 

ferramenta política para seus chefes de Estado. Também serão analisados os fluxos 

migratórios, já que os efeitos da globalização alteraram a formação das seleções, que se 

tornaram cada vez mais “europeias”, com jogadores nascidos na Europa ou que atuam 

nas ligas deste continente, além da presença de atletas com histórico de refúgio nos 

elencos das equipes. 
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Campeonato Moçambicano de Futebol, o Moçambola:  

campo fértil de pesquisa sobre linguagem 

Gustavo Cerqueira Guimarães 
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 

 

Este relato de pesquisa contextualiza a investigação sobre “Hinos e cânticos de futebol 

em Moçambique”, e apresenta brevemente a história do campeonato moçambicano de 

futebol, o Moçambola. Também expõe a maneira como me aproximei da torcida do 

Clube de Desportos da Costa do Sol, os “Canarinhos” de Maputo, durante o 

campeonato de 2019, em busca dos cânticos de sua torcida, além de procurar apontar 

traços singulares desse clube, fundado em 1955. Aqui igualmente se mostram registros 

originais dessa pesquisa de campo: fotografias em dia de jogo e um vídeo da 

comemoração do título do Costa do Sol. O texto, de apelo também ensaístico, aborda 

ainda as paralisações do Moçambola ao longo dos dois últimos anos pandêmicos, 

revelando bastidores da etnografia e o potencial de investigações científicas do 

campeonato nacional no campo das artes e das ciências humanas. 

 

Palavras-chave: Campeonato Moçambicano de Futebol; Clube de Desportos da Costa do Sol; história do futebol 

moçambicano; cantos de torcida futebol; cultura popular 
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Combater a “alienação”, promover o “homem novo”: 

política, discurso e práticas sobre o 

lazer em Angola entre 1975-1978 

João Pedro Lourenço 
Instituto Superior de Ciências da Educação – ISCED/Luanda 

 

Durante a luta anticolonial, ficou claro nos discursos dos movimentos de libertação 

nacional que um dos objectivos era “libertar o homem”, porque estava preso na 

condição de colonizado, consequentemente, de “alineado”. Alcançada a independência 

nacional em Angola, o Governo do MPLA reforçou esse discurso e, para torná-lo 

efetivo, colocou em prática um conjunto de acções que tinham como base “combater a 

cultura burguesa”, por ser alienadora, e promover a cultura popular e “revolucionária” 

para “libertar” o homem. Esse propósito implicou um conjunto de acções que deveriam 

convergir com os princípios político-ideológicos defendidos pelo partido no poder, entre 

as quais, o controlo das actividades de lazer: cinema, música, casas de espectáculos, 

clubes noturnos e outras. Na imprensa e em e outros sectores da sociedade houve um 

aceso debate sobre práticas de lazer “burguesas” que não eram compatíveis com a 

revolução que estava em curso. Com essa comunicação, pretendemos fazer uma análise 

sobre a estratégia política adoptada pelas autoridades para levar a “febre revolucionária” 

ao campo do lazer, por meio de um discurso e de um conjunto de práticas que 

associavam a maioria das actividades a resquícios do período colonial que era necessário 

abandonar, por serem contrários ao modelo de sociedade socialista. 
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O desporto em África: 

um campo de impugnação política e epistemológica 

Bonomar Adriano Macuácua 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Moçambique 

 

O desporto, pelas características que lhe são intrínsecas, pode afigurar-se um campo de 

impugnação da situação política e económica actual, como, também, dos paradigmas 

teóricos/epistemológicos do mundo hodierno. Partindo de uma perspectiva africana 

sobre a “construção” da teoria de imperialismo cultural e tomando como base a 

relatividade da teoria do sistema do mundo no âmbito do desporto, abrem-se os 

caminhos para o debate e/ou a instigação para uma ruptura epistemológica, na medida 

em que a produção do conhecimento, regra geral, se afigura uma manifestação de poder 

que tende a perpetuar a até então hegemonia epistemológica ocidental. Partindo de uma 

análise histórica e com base numa abordagem qualitativa assente na revisão bibliográfica, 

foi possível constatar que o desporto se afigura um exemplo inequívoco da existência de 

epistemologias alternativas que possibilitam uma “africanização” da produção do 

conhecimento a favor dos próprios sujeitos (africanos); no entanto, sem que esta 

produção de conhecimento se pretenda afrocentrista. 
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No campo da nação: o futebol e a construção da unidade 

nacional em Moçambique, 1975-2019 

Mauro Armando Adelino Manhanguele 
Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 

Marlino Eugénio Mubai 
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 

 

O futebol é uma modalidade muito popular em Moçambique. Por vezes visto como uma 

actividade recreativa ou profissional, o futebol também desempenha um papel social e 

político. No entanto, apesar de ser uma modalidade desportiva de massas, do ponto de 

vista de investigação científica, o futebol não tem recebido a devida atenção por parte 

dos pesquisadores das ciências sociais e humanas. Para contribuir para o preenchimento 

desta lacuna, nesta comunicação estudamos a contribuição do futebol na construção e 

fortalecimento da nação moçambicana. Nesta comunicação, defendemos que, desde a 

proclamação da independência nacional, em 1975, o futebol tem desempenhado um 

papel importante no projecto de construção de uma nação forte, unida e moderna. 

Argumentamos, ainda, que num contexto de guerras cíclicas e de instrumentalização das 

diversidades etnolinguísticas e regionais, o governo de Moçambique tem apostado na 

popularidade do futebol para promover a ideia de pertença a uma nação unida e 

soberana. Neste sentido, os jogos da Selecção Nacional de Futebol servem para unir os 

moçambicanos na defesa da pátria, deixando de lado as diferenças étnicas e clubistas. O 

Campeonato Nacional de Futebol que, no modelo “todos contra todos”, abrange clubes 

de todas as regiões do país, mostra-se financeiramente insustentável, pelo que é apoiado 

por fundos públicos por se acreditar que contribui para a unidade nacional. A 

comunicação baseia-se no método histórico e qualitativo, procurando compreender os 

acontecimentos políticos, sociais e desportivos ao longo do tempo. Neste processo, 

privilegia-se a análise de documentos, revisão de literatura, observação não-participante e 

entrevistas com informantes-chave. 
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Entre “tradições” e “modernidades”. Agrupamentos 

carnavalescos de Luanda na primeira metade do século XX 

Andrea Marzano 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UniRio 

 

Agrupamentos carnavalescos de segmentos menos favorecidos da população da cidade 

desfilaram pelas ruas de Luanda desde pelo menos meados do século XIX. Já nos seus 

primeiros registros na imprensa, foram associados ao atraso, inclusive através de 

discursos que os contrapunham aos divertimentos das elites, fossem eles banquetes 

residenciais animados por contradanças, valsas e polcas, ainda em Oitocentos, ou bailes 

de máscaras, corsos e batalhas de flores, nas primeiras décadas do século XX. Apesar do 

binarismo que norteou as representações jornalísticas, que opunham o “carnaval 

indígena” ao “carnaval civilizado”, a análise desses divertimentos sugere uma realidade 

bem mais complexa. Através das danças carnavalescas, elementos dos estratos inferiores 

buscaram, na primeira metade do século XX, não apenas manter e reforçar suas 

“tradições”, mas também afirmar espaços para si mesmos, nas representações da 

“modernidade”. Esse movimento contraditório, que alimentou o tão festejado 

hibridismo cultural da sociedade luandense, deve ser entendido como parte de um 

esforço de subversão, pelos segmentos inferiores, dos atributos negativos pelos quais 

eram representados. Reforçando essa hipótese, podem ser mencionadas as 

transformações na organização dos desfiles, a exemplo do anúncio prévio de programas 

pelos agrupamentos, bem como a divulgação de seus “maestros” e dos elementos mais 

conhecidos de suas “jazz bands” 
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Novos costumes para o novo homem: 

debates sobre o cinema e o esporte em Cabo Verde dos 

primeiros anos de independência (1975-1980) 

Victor Andrade de Melo 
Universidade do Rio de Janeiro 

 

Proclamada a independência de Cabo Verde, em 1975, o partido único de viés socialista 

(PAIGC) promoveu intervenções nos mais distintos âmbitos – políticos, sociais e 

culturais –, tendo como intuito central forjar o chamado “novo homem cabo-verdiano”. 

Algumas dessas iniciativas foram dedicadas a duas manifestações já populares no 

arquipélago: o cinema e o esporte. Nesta comunicação, pretende-se discutir as 

semelhanças e dissemelhanças dos debates e das ações governamentais relativas a tais 

práticas, sugerindo que expressavam algo das tensões políticas, sociais e culturais do 

jovem país. Para alcance do objetivo, como fontes, foram utilizados o Voz di Povo, jornal 

no qual circulavam os posicionamentos do PAIGC, bem como o Alerta! e o Novo Jornal 

de Cabo Verde, periódicos lançados no momento da transição para a independência. 

Conclui-se que as propostas de reformulação dos hábitos relacionados ao cinema e ao 

esporte, supostamente uma persistência de antigas posturas coloniais, em larga medida 

não prosperaram devido tanto a limitações operacionais quanto à persistência de 

referências que o grande conjunto da população valorizava, uma expressão dos choques 

que houve entre uma ideia de cabo-verdianidade forjada desde o século XIX e aquela 

proposta pelos líderes políticos do pós-independência. 
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O desporto e a edificação da nação moçambicana: 

um olhar à resistência dos atletas e 

dirigentes desportivos, 1974-1990 

Marlino Eugénio Mubai 
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 

Mauro Armando Adelino Manhanguele 
Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 

 

Os estudos sobre o desporto em Moçambique são predominantemente focados na 

análise da visão e das acções das autoridades políticas, secundarizando, mesmo que 

implicitamente, o papel das organizações desportivas, dos atletas, dos adeptos e da 

sociedade no geral. Distanciando-se desta tendência, a presente comunicação recorre à 

revisão de literatura, a trabalho de arquivo e a entrevistas para analisar a resposta dos 

desportistas às interferências políticas na prática e gestão desportiva no período pós-

colonial. A comunicação parte da premissa de que, apesar dos apelos do governo pós-

colonial para fazer do desporto um instrumento de edificação de uma sociedade nova, 

um número considerável de desportistas se opôs a esta agenda. O artigo defende ainda 

que o facto de a instrumentalização do desporto para fins políticos ter ocorrido numa 

conjuntura de restrição de liberdades fundamentais fez com que a resistência tomasse um 

carácter silencioso. A partir de uma abordagem histórico-social e dos estudos 

subalternos, o artigo conclui que, para fugir do controle do governo, alguns clubes 

mantiveram os nomes antigos, um grupo de atletas continuou a praticar as modalidades 

combatidas e outro emigrou clandestinamente para exercer a actividade desportiva 

profissional fora do país. Estes actos revelam que, contrariamente às tendências 

centralizadoras do governo pós-independência, no imaginário dos desportistas, o 

projecto de edificação de uma nova nação deveria ter sido mais inclusivo, respeitando as 

opções individuais.  
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O críquete, o ténis, o tiro e o golfe, 

desportos de elite nos primórdios da Beira 

Augusto Nascimento 
Centro de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

 

A evolução das práticas desportivas na Beira é um diapasão da história da cidade e, nessa 

medida, dos grupos que, de diferentes modos, a formaram e que contribuiriam para 

algum sentido de pertença, naturalmente dependente das conjunturas políticas, 

traduzidas em diferentes relacionamentos políticos e sociais entre os habitantes. A 

sucessão dos desportos praticados indicia dos circunstancialismos da evolução da cidade, 

nascida para ser sobretudo um entreposto, das clivagens sociais e culturais e das relações 

de poder na cidade. Nesta comunicação, atida aos primeiros anos da Beira, passa-se em 

revista a adesão a desportos de disseminação social limitada, mas dos quais se queria 

inferir uma nota de cosmopolitismo para qualificar uma localidade de ruas de areia, 

sujeita a monomocaias e rodeada de mar e de pântanos. Desde os primeiros anos da 

história da Beira, os desportos eram parte do seu relacionamento com o hinterland. Ao 

tempo, por via dos contornos da sua administração e, bem assim, das relações laborais, 

as relações raciais ainda pareciam algo distantes de uma rivalidade desportiva que, atida a 

eventos ocasionais, parecia resumir-se, se tanto, a um desigual despique simbólico de 

diferentes colonizadores, britânicos e ingleses. A desportivização da cidade ainda 

tardaria, mas com ela chegaria o tempo de o desporto se tornar um momento de 

redefinição das relações sociais e raciais. 
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Núcleo de Pesquisa em Gestão Desportiva 

 

A Constituição da República de Moçambique consagra o direito dos cidadãos à 

Educação Física e ao Desporto, cabendo ao Estado a respectiva massificação por meio 

das instituições desportivas, autarquias, escolas e agremiações de cunho desportivo. 

Actualmente, em muitas regiões do país o desporto e actividade física ainda se 

encontram reservados a uma percentagem limitada da população. Este estudo pretende 

caracterizar a intervenção de municípios da Província de Inhambane ao nível da 

promoção do desporto e actividade física para alunos das escolas, jovens-adolescentes e 

idosos, realizando um levantamento relativamente à oferta de actividade física e 

desportiva desenvolvida no ano de 2019/2020. Para a recolha de informação foram 

entrevistados os respectivos vereadores e técnicos de divisão de desporto de cada um 

dos municípios, sendo que este procedimento decorreu entre os meses de Junho a 

Agosto de 2019. Após a análise dos resultados, resultante da aplicação e transcrição do 

instrumento, parece-se que a generalidade dos municípios orienta a sua intervenção na 

procura e criação de uma política desportiva que consiga dar resposta às necessidades de 

jovens e crianças das escolas, notando-se um deficit de política desportiva para a 

população idosa. Comparando a oferta de actividades para estes três grupos etários, 

existe um desequilíbrio na quantidade e na diversidade de acções promovidas pelas 

autarquias (melhor para a população jovem-adolescentes e quase inexistência para 

idosos). A maioria das autarquias não possuem infra-estruturas desportivas para a prática 

de actividade física e desporto (na maioria, falta de campos multiusos). Em 

consequência, as autarquias têm demonstrado preocupações em desenvolver um 

trabalho de construção e requalificação de equipamentos desportivos na província, 

possibilitando assim a promoção de programas desportivos em cada município (caso da 

oferta de actividade física e desporto).  
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Músicas e danças makhuwa-bantu: 

epistemologias e saberes locais esquecidos 

Laura António Nhaueleque 
CEMRI – Universidade Aberta de Lisboa | Universidade Técnica de Moçambique 

Luca Bussotti 
Universidade Federal de Pernambuco | Universidade Técnica de Moçambique 

 

Makhuwa é um grupo étnico-linguístico do Norte de Moçambique, maioritário a nível 

nacional em termos quantitativos. Entretanto, a sua marginalização histórica no Estado 

colonial e sobretudo pós-colonial fez com que – além de ficar de fora dos benefícios 

económicos e políticos de que outros grupos gozaram – seus elementos culturais fossem 

negligenciados. Esta comunicação pretende – dentro do panorama cultural complexo e 

diferenciado do povo Makhuwa – analisar algumas das expressões mais significativas da 

música e cultura em língua makhuwa, contribuindo para o seu conhecimento a nível 

nacional e internacional. Em particular, serão aqui considerados alguns géneros musicais 

makuwa-bantu, diferentes dos mais famosos, de tipo makhuwa-árabe, como o Tufo. A base 

teórica desta comunicação inspira-se nas teorias pós-coloniais e decoloniais, visando 

enaltecer, além dos aspetos meramente musicais e cenográficos, os elementos 

epistemológicos que tais expressões culturais expressam e que até hoje ficaram quase que 

desconhecidos, mesmo a nível de Moçambique. 
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Santeirim – história e estória(s) de um torneio de veteranos 

entre desporto, geopolítica e dinâmicas locais 

José Raimundo Noras 
Centro de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 
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David Ribeiro 
Escola Superior do Turismo e do Mar de Peniche do Instituto Politécnico de Leiria (ESTMP/IPL) 

Viver Santarém 

 

Fundado e desenvolvido num contexto local (e nacional) do comemorativismo associado 

aos “Descobrimentos Portugueses”, o Torneio Internacional de Futebol de Veteranos 

Santeirim tornou-se num dos mais dinâmicos eventos de veteranos na região do 

Ribatejo, em Portugal. Envolveu continuadamente equipas angolanas, equipas locais (de 

Santarém e de Almeirim) e outras equipas portuguesas e/ou europeias. Este evento foi 

resultado de diferentes acordos de geminação entre cidades portugueses e angolanas, 

adquirindo depois dinâmicas próprias para além da lógica pós-colonial desse génese. 

Através de uma análise sumária, procurámos contar a recente história do torneio nestes 

contextos geopolítico, desportivo, cultural e local. Contamos demonstrar como este tipo 

de ação promoveu, em simultâneo, a prevalência de estereótipos sobre África e os 

africanos e a sua desconstrução. Ao mesmo tempo, temos por objetivo refletir sobre o 

impacto do torneio numa comunidade regional através do fomento das trocas culturais, 

desportivas e interação entre diferentes equipas portuguesas, africanas e de outras 

origens europeias. No mesmo objetivo se enquadra a exploração das dinâmicas de 

interação entre culturas e regiões, num universo pós-colonial, avaliando-se o papel do 

desporto em tais dinâmicas.  
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“O desporto é também uma frente revolucionária”: 

futebol e a sua politização em Angola (1975-1991) 

Andrade Nzagi 
Escola ADPP – Cazenga | Associação Núcleo Amigos de História (ANAH) 

 

O presente artigo pretende analisar a divulgação e consolidação das ideologias socialistas 

na República Popular de Angola por meio das actividades desportistas, particularmente 

pelo futebol que neste período já atraía muita popularidade. “O desporto é também uma 

frente Revolucionária”, esta frase é um dos vários slogans que apareciam constantemente 

no cabeçalho da página desportiva do Jornal de Angola durante a primeira República de 

Angola. Neste período, o Governo angolano, para além das actividades propriamente 

políticas, procurou por meio de várias actividades sociais – como o cinema, festivais 

músico-culturais, carnaval, desporto, etc. – divulgar as ideologias políticas e consolidar a 

“revolução” socialista na sociedade. Então, é nossa intenção abordar sobre a República 

Popular de Angola (1975-1991), olhando para um outro campo, isto é, para a politização 

que o futebol sofreu neste período. Sendo assim, de que forma o futebol foi utilizado na 

promoção e consolidação do socialismo na sociedade angolana? A análise crítica das 

diferentes fontes nos levou a concluir que para o MPLA, partido no poder, o futebol 

servia também como uma frente revolucionária, por isso as actividades desportivas 

destacavam-se durante as comemorações das datas históricas do país. 
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Fortes, ingênuos e exóticos. Racismo e colonialismo nas 

reportagens do jornal A Bola sobre a participação das seleções 

africanas de futebol nos campeonatos mundiais de 1970 a 1990 

Anderson Ribeiro Oliva 
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A investigação, agora apresentada, analisou os discursos sobre a participação das seleções 

africanas nos campeonatos mundiais de futebol, realizados entre 1970 e 1990, nas 

reportagens veiculadas pelo jornal desportivo português A Bola. Uma das intenções da 

pesquisa é dar continuidade ao denso corpo de estudos que tem se dedicado a mapear e 

refletir sobre as narrativas eurocêntricas e discriminatórias produzidas ou reproduzidas 

pela comunicação social nas últimas décadas sobre a África. Os resultados obtidos, 

referenciados pelos estudos africanos e pós-coloniais, identificaram a existência de dois 

eixos discursivos hegemônicos nas reportagens analisadas. O primeiro revela que o 

periódico reforçou o imaginário colonial ao concentrar suas reportagens em temas como: 

as relações coloniais entre africanos e europeus; a presença de técnicos europeus 

dirigindo as seleções africanas; e as condições estruturais do futebol no continente. O 

segundo eixo discursivo é composto pelas abordagens que associaram os jogadores 

africanos aos seguintes estereótipos negativos: “ingênuos”, “puros”, “intuitivos”, 

fisicamente fortes e sem tática. Concluímos que as narrativas e abordagens apresentadas 

nas edições do jornal A Bola veiculam, em suas reportagens e imagens, uma visão 

colonialista, racista e discriminatória sobre as seleções de futebol africanas, 

reproduzindo, dessa forma, um conjunto de imagens estereotipadas sobre aquele 

continente e suas populações. Essas ideias podem se reinscrever no cotidiano dos 

leitores e (re)produzir discursos negativos e de inferiorização do continente e de suas 

populações. 
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A presente comunicação pretende analisar a construção de sonoridades compreendidas 

como “modernas” em Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique, 

durante o colonialismo-tardio português na região (1950-1974/75). Investigando as 

experiências sociais daqueles que vivenciaram a promoção de novos e variados estilos 

musicais nas zonas suburbanas da cidade, pretendo explorar como as transformações 

coloniais, as inovações rítmicas do pós-Segunda Guerra e a emergência de novos artistas, 

que rapidamente ganharam uma significativa presença na imprensa e nas rádios da 

capital, lidaram com o colonialismo e o racismo implementado por Portugal na região. 

Podendo ser designado como o contexto da onda pop, fenômeno baseado na 

internacionalização de estilos musicais, como o rock n’roll e a soul music, que desafiavam 

estéticas vigentes, analisarei como a onda pop dialogou com a construção da marrabenta, 

ritmo atualmente considerado como símbolo nacional moçambicano. Nesse sentido, por 

meio da trajetória de vida e das composições de artistas como Fany Mpfumo, com um 

caleidoscópio criativo que diluía as fronteiras entre o “tradicional” e o “moderno”, irei 

explorar as disputas pelos significados musicais que surgiram a partir da criatividade 

resultante das múltiplas experiências periféricas urbanas africanas no contexto do 

colonialismo-tardio e das intensas disputas simbólicas resultantes da luta de libertação. 
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Neste estudo, pretende-se descrever as práticas de lazer que crianças e adolescentes de 

Marracuene realizam nos tempos livres numa perspectiva lúdica e educacional. A razão 

pela qual se decidiu desenhar este estudo foi pelo interesse pela vertente lúdica, associado 

ao momento em que vivemos, assolado pela pandemia da covid-19, quando os jogos, 

danças e brincadeiras têm papel importante na integração e socialização destas crianças e 

adolescentes. Fizeram parte da pesquisa trinta pessoas, sendo dezoito alunos, cinco 

professores, quatro pais e encarregados de educação e três líderes comunitários. O 

estudo é transversal e misto (qualitativo e quantitativo) e as informações foram obtidas 

através de entrevistas, observação e diário de campo. Para a análise de informações, 

recorreu-se a frequências relativas e absolutas, e para informações qualitativas fez-se a 

sistematização e transcrição das respostas dos entrevistados. Na análise dos resultados, 

nota-se que líderes comunitários, pais e encarregados de educação, professores e alunos 

possuem uma visão diferenciada sobre jogos, danças e brincadeiras nos tempos livres. 

Os jogos, danças e brincadeiras das crianças e adolescentes são práticas puras e simples, 

inseridas no domínio lúdico; apresentam características próprias que os diferenciam do 

desporto. Actualmente, estas práticas estão a ressentir-se de um gradual abandono da sua 

prática no contexto extra-escolar devido a vários factores como necessidades de realizar 

outras actividades para o sustento da família. Percebeu-se, nas respostas, que há 

insegurança na sua preparação para executar por parte dos pais e encarregados de 

educação como transmissores de geração em geração. Executados no recreio das escolas, 

bem como na comunidade, os jogos, as danças e as brincadeiras mostram a identidade 

cultural quando avaliados pela sua originalidade e actuação social. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar os sentidos e os significados que os 

angolanos residentes nas áreas suburbanas de Luanda atribuíam às práticas culturais 

relacionadas à música em seus momentos de lazer. Investigar o que os angolanos 

ouviam, cantavam, dançavam e produziam musicalmente será uma chave importante 

para compreender a construção da identidade nacional angolana. Além disso, inventariar 

a circulação e o consumo musical em Angola contribui para lançar luz sobre o cotidiano 

nos últimos momentos do colonialismo português em Angola. Escolher que atividades 

farão em seu tempo livre é “um dos aspectos da vida dos africanos em contextos 

urbanos” sobre o qual esse grupo “ainda mantinha” relativo “controle”. “Relativo” 

porque as autoridades coloniais envidaram esforços para controlar o tempo livre dos 

trabalhadores, pois o “ócio” passou a ser visto “pelo aparato policial e administrativo 

enquanto propício para o desenvolvimento de ideias consideradas subversivas”, quais 

sejam, de contestação à dominação colonial. Em Angola, principalmente a partir da 

década de 1940, chegavam filmes de cowboys e discos de música afro-latina e afro-

caribenha. Certamente as emissões dos rádios clubes angolanos, e, posteriormente, da 

Emissora Oficial de Angola e da católica Rádio Eclésia, nos anos 1940 e 1950, proviam 

aos angolanos fados e “guitarradas”, mas esses escolheram o merengue, a rumba, o 

samba e o baião para animar as suas “farras de quintal”, suas festas nos clubes 

esportivos-recreativos e seus bailes nos salões de dança das áreas suburbanas. 

 

Palavras-chave: história e música; colonialismo português; lazer; cotidiano; Angola 

  



41 
 

Práticas desportivas, lazer e resistência: 

o caso-objecto do Mahafil Isslamo (1940-1990) 

Aurélio Rocha 
Universidade Eduardo Mondlane 

 

Este trabalho explora o impacto que as políticas governamentais tiveram no desporto, 

em particular no futebol, ao mesmo tempo que pretende evidenciar a forma como os 

clubes, na circunstância o Mahafil Isslamo, assimilaram as transformações económicas, 

políticas e sociais introduzidas no período colonial e pós-colonial. Após uma análise 

crítica do actual estado do debate teórico sobre desporto e sociedade, pretende-se 

mostrar em que medida as reacções do Mahafil Isslamo às políticas de governação 

colonial e pós-colonial podem ser tomadas como formas de resistência face à crescente 

intromissão governamental que se foi impondo no contexto do desporto, em particular 

do futebol, praticado na zona suburbana, onde se formaram clubes e associações geridas 

por africanos. A escolha do objecto de investigação empírica justifica-se pelo facto de o 

Mahafil Isslamo se ter posicionado, desde a sua fundação, em desafio às medidas 

governamentais, contribuindo dessa forma para o reforço de sentimentos de identidade 

entre os seus dirigentes e adeptos. As fontes utilizadas, além de ajudaram a confirmar 

datas e informações, e a clarificar aspectos que caracterizaram as relações entre clubes e 

associações, permitiram confrontar dados históricos e estatísticos sobre a evolução do 

clube em referência. 
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José Craveirinha (1922-2003) ficou conhecido como poeta, mas foi durante muitos anos 

jornalista, profissão em que começou por acompanhar o desporto, que aliás estava 

bastante presente na sua vida (foi praticante de atletismo e de futebol). Contra o que 

seria de esperar, os textos que o autor de Xigubo foi deixando nos jornais por onde 

passou não receberam ainda atenção sistemática e apenas uma pequena parte das suas 

crónicas foi recolhida em livro, em 1999. No que diz especificamente respeito ao 

desporto, apenas Nuno Domingos – na sua tese de doutoramento em Antropologia e 

em diversos artigos – se ocupou até agora desta vertente da obra de Craveirinha, 

analisando o pensamento do autor africano sobre o futebol. Esta proposta de 

comunicação tentará ir um pouco mais longe, analisando um conjunto de textos que o 

jornalista publicou nas décadas de 50 (em O Brado Africano) e 60 (em A Tribuna), em 

paralelo com alguns poemas em que o tema também aparece. Por aí é possível concluir 

que o autor concebe o desporto na sua matriz olímpica (“uma das disciplinas da 

formação integral do indivíduo”), ao mesmo tempo que se apercebe de que ele funciona 

como espelho das desigualdades da sociedade colonial de Moçambique. É assim que, 

juntamente com a denúncia da crueldade antidesportiva do tiro aos pombos, Craveirinha 

se posiciona contra a discriminação dos futebolistas negros (a quem era exigido o alvará 

de assimilação) e do futebol africano, chama a atenção para o racismo linguístico de 

comentadores que se referem a Mateteu como “animal de raça” e analisa os problemas 

dos clubes suburbanos ou propõe alterações no modelo competitivo. Por outro lado, 

discute o falso profissionalismo no boxe, condena a associação da religião ao desporto, 

escreve sobre atletismo e ténis, e aborda ainda questões técnicas de algumas das 

modalidades – defendendo sempre que o desporto não se resume ao futebol. 
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ISCED Luanda. É investigador integrado da Associação Núcleo dos Amigos de História 

(ANAH). É professor de história do Ministério da Educação (MED). É colaborador do 

Departamento de Cultura da Comissão Nacional de Angola para a UNESCO (CNU – 
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pelo ISCED-Luanda. É professor de História e Geografia de Angola na Escola Camilo 
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(Edital PDSE n.º 19/2020). Desenvolve pesquisa sobre “As Copas do Mundo BRICS 
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Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer. Mestre, bacharel e licenciado em 
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ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, da FALE/UFMG, e 

junto ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, da Escola 

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Possui pós-

doutorado em Estudos Organizacionais, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV; 2005), em 
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total (Labed/UFMG, 2020) e coorganizador do dossiê “Futebol nas Artes e Ciências 
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MANHANGUELE, Mauro Armando Adelino. Mestrando em História na Universidade 
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relacionadas com a história social, política, ambiental, desporto, cultura popular, religião 

e ensino de história, tendo publicado alguns artigos em revistas científicas com revisão 

por pares. Actualmente é assistente de pesquisa do Departamento de Ciências Biológicas 

da Universidade Eduardo Mondlane para o projecto “Reducing Pollution Through 

Pathernship”, financiado pela Junta de Comité Nacional de Conservação, no qual 

trabalha na vertente da pesquisa social do projecto. Também participou em pesquisas 

dos pojectos: “Ocean Acidification Iniciative in Mozambique”, financiado pela The 

Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA); história da música 

moçambicana, suportado pelo programa de Financiamento de Trabalhos de Investigação 
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Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA)”. 
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então, investigadoracolaboradora. Atua, desde 2010, como professora de História da 

África da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisas 
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Augusto Nascimento e Nuno Domingos) 
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adjunto para Graduação na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade 
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Universidade de Iowa, nos Estados Unidos da América (2015). Possui um mestrado em 
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trabalha em colaboração com ecologistas em projectos de investigação sobre resiliência e 
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Lisboa. Licenciado em História, em 1981, pela Universidade de Lisboa, mestre em 1992 
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Direitos Humanos no curso de mestrado em Direitos Humanos, Desenvolvimento 
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vários artigos, como primeira ou segunda autora, em revistas internacionais, 

nomeadamente em Portugal, no Brasil e na Holanda. 
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Comparações”, financiado através de fundos nacionais pela FCT – Fundação para a 
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disciplinas de Didáctica Geral, História de Educação Física e Desporto, Didáctica de 
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RIBEIRO, David. Licenciado em Gestão de Organizações Desportivas pela Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior do Instituo Politécnico de Santarém (ESDRM/IPS). 
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ROCHA, Aurélio. Professor (reformado) da Universidade Eduardo Mondlane, de 

Maputo, e investigador de temas sobre história e sociologia do desporto de Moçambique. 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto e membro integrado do CITCEM. 
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