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"Maputo Mulhertt,
um filme polémico
Apaixonadasdiscussões
cercama exibição
de um filme sobrea situaçãoda mulher
e o choquede geraçõesno país
urante um seminário sobre
produção cinematogrâfica africana, realizadono Zimbabwe
no ano passado,um filme a
preto e branco e de orçamento
modesto provocou uma polémium participanca surpreendente:
te consideroua película de peri
gosamente
antigovernamental
enquanto o responsávelpela pro
jecção da mesma, defendeu o
conteúdo do filme alegandoque
ele fora aprovadopelo governo
atacado.
supostamente
Toda a discussãogirava em
torno de "Maputo Mulher", uma
co-produçãodo Instituto Nacio
nal de Cinema e da empresa
KANEMO, ambos de Moçambique. Os personagensprincipais
da polémicaque dividiu o encon-

tro eram Pedro Pimenta. director-adjunto do Instituto Nacio
nal de Cinema (INC) e um representan
te do Senegal.
Para este último, as críticas
que estariamespalhadasao longo do filme podiam ser encontradas nas cenasem que tranv
parece a difícil situaçãoeconô
mica do país,e onde surgemde- C:mponesae operária
núncias sobre a exploração da
A origem destefilme estâ inmulher em Moçambique.Pedro
Pimenta procurou persuadir o timamente relacionada com a
senegalês
e os que o acompanha- Conferência Extraordinâria da
vam naquelalinha de raciocínio Organização da Mulher Moçanr
de que obrascomo a que acaba- bicana(OMM), rcalizadano ano
vam de assistireram parte inte- passado (ver cademos nQ 74,
granteda política governamental Fevereiro1985). Ele surgiu no
- e obviamenteda FRELIMO contexto da campanhade mo
a nível
para o sector cinematográfico. bilização desencadeada
Embora divididas, Íìs opiniões nacionalpara apoiar o encontro.
Durante o ano de 1983, foram
levadosa cabo em todo o país
estudos destinados a preparar
trabalhos sobre a situação da
mulher e indicar respostaspara
os problemaslevantados.Milhae debares de horas de discussão
te nas mais longínquasregiões
tiveram como resultado documentos sistematizadossobre a
condiçãofeminina e os desafios
que a nova sociedade
coloca.
O trabalholevadoa cabo pela
OMM em todo o país colocou-a
numa posição privilegiadapara
os reaassessorar
e supervisionar
lizadores de "Maputo Mulhet"

O INC tem como um dos seusobjectivos mostrar a lenta transformação que
se opera na sociedade moçambicana após a independência
88 - terceiro mundo

emitidasduranteos debatesco
incidiram num ponto: "Maputo
Mulher" faz :umaabordagemrealista, sem disfarceq do actual
momentomoçambicano.
A rede de cinema itinerante
do INC tem promovido a exibição do filme em bairrose aldeias
comunaismoçambicanos,
em recintos fechadosou simplesmente
ao ar livre. Camponeses,
trabalhadores, donas de casa, soldados, homense mulheresdasmais
variadasclassessociaisjâ reagiram de uma forma ou de outra
peranteas cenasonde duasmulheres - tia e sobriúa - ora
em português ora em rongor
mostram ao espectadora lenta
transformaçãoque se opera na
sociedademoçambicana-

tAo lado do shanpna, o ronga
é uma das línguas faladas no sul de
Moçambique.
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Una Magaia (à esq.), como "tia Ztveta" e Ana Magaia ("Rita"),

numa cena do filme: a discussãoda mulher, hoje

na definição do úemae na mon- belecido na Tanzaniana década tentes entre o meio rural e a
tagem do roteiro, Um papel de de 60. Logo apôsa independên- sociedade
como um todo.
destaquenesta fase foi desempe- cia foi designadapara desempeIdeologicamente,no entanto,
nhado pelo poeta e jornalista nhar vários oargosno parüdo e Rita ainda não amadureceu.
Pro
Calaneda Silva. que recolheuas no Estado. encontrandose aa blemasainda muito vivos no seu
ideias zurgidasdurante as reu- tualmente à frente do comple- dia-dia absorvent-na:foi ktboniões com os profissionaisdi- xo açucareirode Maragra.
lada2, depoisabandonadae luta
rectamente envolvidos na pro
O filme desenvolve-se
em tor- para manter os filhos. Embora
dução do filme. A direcçãode no do encontro de duasmulhe- ela representeuma mulher iâ
"Maputo Mulher" coube ao res - tia Zaveta(Lina Magaia)e muito avançadaem relação ao
cineasta brasileiro Mario Borg- Rita (Ana Magaia)- num subúr- passado,a suavida mostraainda
n e t , a r ì t r g o p r o d u t o r c l c f V bio da capital moçambicana-A fortes ligaçõescom a sociedade
Globo.
tia representao pensamentotra- tradicional,facto que fica claro
O roteiro da obra produzida dicional, marcado pelo obscu- quando em lugar de recorrer ao
pelo INC/KANEMO concentra- tantismo, para quem a mulher aparelhode Estadopararesolver
se em duas personagens,
inter- não passade um objecto de ex- problemascomo o divôrcio,penpretadas respectivamente por ploração,enquantoforça de tra- são alimentarpua os filhog ètc.,
Ana Magaia,conhecidadeclama- balho, ou de simplesuso doméy vai à procura da tia para solucio
dora e aclir.izde teatro, e Lina tico. Em contraposiçãoencon- nar a questão.Em outras palaMagaia, quadro dirigente da tra-se a operáriaque, como faz vras, para ela, ê ainda na tradiOMM. Ana Magaia trabalhou, questão de realçar Mário Borg- ção, encarnadana figura da paentre outras peças,em "Rosita net , seria um pouco a fotogra- renta mais idos4 que reside o
atê morrer", baseadanum poe- fia daquilo que se poderia cha- seu ponto da referênciapara a
ma d c [.uis B er nar doHo l rw ' a rtamar de "a nova mulher" mG vida.
e "Xiluva". um trabalho colec- çambicana. Trata-se de uma
De acordo com o seu direct i v o c l o g r L l l ) ( ) c u l ( u r a l T c o c v t t camponesa que miga para a tor, o principalinteresse
do enrex i t a d u t r t u . [ - i n a M a g a i l t ó t t t e r n - cidade grande, onde descobre do residena análisedo personabro da FRELIMO desdeos tem- novas formas de relação com gem "tia Zaveta" e nas soluções
po s cl c Nc s hingr v ea,
o len d á ri o o mundo. Na fábrica perceacampamentoguerrilheiro esta- be as profundas diferençasexis
2 Vendida pela famíliaao marido.
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Maputo como cenário ter,&
também a sua razão de ser. Co
mo centro urbano desenvolvido,
a capital exerceuma forte atrac.
ção sobretodosos habitantesdo
país.Logo apósa independênci4
a populaçãourbanaorigináriado
campo sofreu um grandeaumento. A cidadetransformou-se
num
verdadeiromosaicodas diferentes culturasde Moçambique.
Ae
sim, é nascidadesque o confliúo
enhe o velho e o novo se manifesta de maneiramaisaguda"Maputo Mulher" já participou de quatro importantesfestivais no exterior.Na Américal-e
tin4 estevepresenteno I Fesü"Maputo
o realizador de
Mulher". o brasileüo Mário Borgnet (à direita)val
de Cinemae Video do Rio de
r e u n i d o c o m d i r i g e n t e sd o I N C e d a K A N E M O
Janeiro, onde esteveacompanhaque esta propõe; altura em que sual. Do ponto de vistaeconómi- do de um outro filme moçambiRita começaa aperceber-se
que a co, a mulher ocupa em Africa cano: "Canta, meu irmão, ensitia tem uma visão ultrapasada um lugar importantíssimo na na-me a cantar", de José Cardo
da realidade.Na segundametade produção.A sua posiçãoé tanr so. No continente africano foi
do hlme, de grande densidade bém de destaquenas regiõeson- 'exibido no Zimbabwee no fec
dramática, a situação inverte-se de predomina a organização tival de BourkinaFaso. Por
e a jovem operária discute os matrilinearda famr'lia,e na reso sua vez, na Europa estevepreproblemasda tia de acordocom luçãodosconfÌitosqueenvolvem senteno VII Fesüvalde Cinema
a suanova visão.
o quotidianode uma comunida- do Real, no Cento George
de. Mesmo nas áreasonde lhe é Pompidou,em Paris.O INC preCopir para a França
atribuído um papel subalterno, para presentemenba legendadiscutir a situaçãoda mulher é gem em francês de uma copia
A escoihada mulher como te- abordar a família e a problemá- adquirida por aquelainstituição.
ma central do filme não foi ca- tica em que ela estáinserida.
(Etevaldo Hipoüto)
.

