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EPISÓDIO 8 - ENCARANDO MOMOMO: uma conversa com Marilú Mapengo 
Namoda 

 
Neste episódio, eu falo com a minha querida amiga Marilú Mapengo Namoda, 
uma ativista pós-feminista, artista e curadora que vive m Maputo. Em seu 
trabalho, Marilú procura romper as barreiras entre o pessoal e o político, e nos 
oferecer um entendimento íntimo sobre o contexto sócio-histórico 
moçambicano. Entre outras coisas, hoje conversamos sobre a sua trajetória no 
ativismo feminista em Moçambique, bem como a sua incursão pelas artes 
multimédia e multidisciplinares em vários projetos, incluindo a sua exposição 
Memórias de Uma Língua de Cão.  
 
Marilú, seja muito bem-vinda ao podcast. 
Obrigada, Caio. 
 
Vamos começar falando sobre a sua trajetória. Você esteve durante muitos anos envolvida 
no ativismo feminista em Moçambique, até que eventualmente você migrou para as artes. 
Como é que se deu esse processo? 
Bom, eu não sei se a transição foi necessariamente do ativismo para as artes, ou o contrário, 
né? A arte sempre fez parte de mim, na verdade como faz parte de todos nós. Mas a 
sociedade, o mundo, sempre tem essa coisa de nos colocar alguns limites, né? E a arte, no 
meu entorno, sempre foi vista como uma impossibilidade, né? Não é possível viver disso, não 
é possível fazer dinheiro a partir disso. Então, eu acho que eu acabei tendo esse encontro com 
o ativismo e com o feminismo num momento em que acabou por ficar cada vez mais claro o 
absurdo que é, o mundo em que a gente vive. E começou a se tornar uma questão muito 
urgente para mim, contribuir para a mudança, contribuir para a transformação. E assim 
comecei no ativismo. Agora, acho que, então, foi um retorno para as artes, quando eu 
comecei a perceber que para mim era importante, que era crucial, fazer arte, como uma 
questão de sobrevivência mesmo. E depois, comecei a ter que tornar isso rentável também. 
Então, é assim um emaranhado de vários processos, que estão em torno de uma relação com 



a arte que já existe desde muito cedo, e depois o encontro com o ativismo, que acontece mais 
tarde, que se torna urgente. Mas que depois também começou a se tornar problemático em 
vários sentidos. Então eu retorno para a arte para me reencontrar, para continuar a existir. 
 
Quando você diz que o ativismo começou a se tornar problemático, o que você quer dizer, 
mais exatamente? Eu me interessava em saber mais sobre esse momento de partida, 
quando você decide se afastar do ativismo. 
Eu acho que chegou para mim um momento em que eu não conseguia, em que o ativismo se 
tornou um espaço limitante, em algum momento. Eu não conseguia me expressar de forma 
completa. Também é verdade que isso não se deve apenas ao próprio espaço do ativismo, 
mas também ao percurso político do país, né? Nos últimos anos começou a haver muito mais 
repreensão para expressão política, então isso fez sentir muito no movimento feminista. 
Quando eu comecei por volta de 2009 ou 2010, era muito mais forte, era muito mais viva a 
nossa ação enquanto feministas. Ir para as ruas era muito mais comum. E eu acho que esse 
espaço, essa acção de ocupar as ruas, sempre deu muito sentido ao meu entendimento do 
que é ser uma ativista feminista. E há vários componentes neste processo, né? Usar o corpo 
para manifestar indignação em relação ao status quo. E eu acho que isso para mim sempre 
foi muito importante, fundamental. Mas, com o passar dos anos, começou a haver muito mais 
repreensão política, muito mais difícil ir às ruas, muito mais difícil protestar, usar o corpo nas 
suas mais variadas possibilidades e formas de expressão. Então, um pouco, misturado 
também com os problemas que eu fui verificando dentro do próprio feminismo, no próprio 
ativismo, na forma como ele está estruturado, a arte começou-se a fazer mais necessária para 
mim. Utilizar formas como a performance, que mais uma vez me possibilitam estar em 
contato com o corpo, começou-se a fazer mais urgente. 
 
Você mencionou esse momento de mudança política, de mais repreensão, por assim dizer. 
A que se deve essa mudança, na sua opinião? 
Eu acho que ela se deve basicamente ao aumento das políticas neoliberais, assim. Eu tenho a 
impressão que isso começou a tornar-se muito mais evidente depois do escândalo financeiro, 
que se deu ali na transição do governo do presidente Guebuza. Depois daquele escândalo, 
houve também um aumento na compra de armamento, no policiamento. Então, muito mais 
repressão para sair à rua. A polícia estava muito mais preparada, armada até os dentes, de 
uma forma muito assustadora. As nossas notas de informação de que íamos sair às ruas, de 
repente se transformaram em notas de autorização, ou de pedidos de autorização. Então, 
houve nesse momento uma transição muito clara, de que agora já não é tão okay sair à rua, 
já não é tão okay protestar, é preciso ter autorização, e é preciso que nós estejamos 
preparados para vos receber nas ruas. E preparados de que forma, né? Então a sensação de 
medo tornou-se crescente, mais presente, e paulatinamente começamos a sair menos para 
as ruas, e começamos a tentar encontrar formas alternativas de nos manifestar, claramente. 
Mas, sim, eu acho que foi isso.  
 
Ok. Então, embora você tenha se distanciado do ativismo propriamente dito, a sua arte 
continua a trazer uma perspetiva política bastante forte. Seria então uma arte ativista, por 
assim dizer? 
Então, eu não necessariamente considero a arte como uma forma alternativa de protesto. Ou 
pelo menos, a minha relação com ela não se estabelece desta forma. É um pouco complexo 
(Risos). Eu acho que uma das coisas fundamentais quando se é ativista é planificar ações na 



expectativa de impactar o outro, na expectativa de impactar a sociedade, para impulsionar 
uma mudança. Mas por vários motivos, eu fui me apercebendo de que este processo não é 
tão linear. Muitas vezes, a gente até pode disponibilizar a informação, e a transformação e a 
mudança simplesmente não acontecer, porque os nossos processos de tomada de 
consciência são muito mais complexos e profundos do que simplesmente ter acesso à 
informação. Então, quando eu comecei a abraçar a arte, eu estabeleci com ela uma relação 
que não é uma relação ativista. Eu não faço arte na expectativa de transformar alguma coisa, 
senão me transformar, senão me curar, senão me acessar. Então, o meu processo pessoal 
com a arte não é nesse viés de tentar transformar o outro, o meu entorno. Se resultar nisso, 
ótimo. Se as pessoas se conectarem com aquilo que eu estou a falar, e isso mudar alguma 
coisa, maravilha. Mas essa não é a minha intenção inicial, não é a minha intenção de partida. 
Então a minha relação pessoal com a arte não é neste viés de ativista.  
 
Ainda falando dessa sua incursão pelas artes, em algum momento você se descreveu como 
autodidata. Como é que se deu esse seu aprendizado artístico?  
O meu processo de aprendizado autodidata, acho que... Também não sei se a palavra 
aprender neste contexto se adequa muito porque quando a gente fala de aprender, estamos 
automaticamente a pensar nos nossos processos de pensar com a mente, com a cabeça. E eu 
acho que para mim foi mais um processo de me permitir sentir, e expressar, e começar a 
acreditar que este processo de expressão, esta forma de expressão, pode ser considerada 
arte no mundo em que nós vivemos. Então não seguiu assim um processo, como eu diria, 
estruturado. Mas foi sobre curar, foi sobre acessar outras formas de expressão. Também está 
muito ligado ao meu processo, ou ao meu contacto com o Kinani, com o Festival de Dança 
Contemporânea Kinani. Eu acho que ali foi a primeira vez que eu pude estar em contato direto 
com a arte, particularmente com a arte contemporânea, e começar a acreditar no poder da 
arte como uma ferramenta de transformação pessoal. E também ver, de forma muito clara, 
como é que é possível ter uma estrutura financeira a partir deste trabalho. Mas eu acho que 
a questão do sentir foi muito importante neste processo. Do sentir, do acreditar, do me 
aperceber do potencial dela para me curar. 
 
Essa sua ênfase no sentir e na performance, me parece sugerir que o corpo é central no seu 
trabalho, como instrumento, mas também como um tema. E eu acho que isso também 
enfatiza o seu interesse por questões de intimidade, por quebrar as barreiras entre o 
pessoal e o político. De onde vem estas preocupações? 
Eu acho que este é também um aprendizado que eu trago do movimento feminista, né? Esta 
necessidade de olhar para o pessoal, para a micro-realidade, para o íntimo, e conectar esta 
realidade com o que se passa à nossa volta. Eu acho que uma das razões pelas quais eu me 
apaixonei pelo feminismo, foi exatamente por ele me permitir fazer essa ligação, né? O meu 
background é em sociologia, e na sociologia tem essa tendência de ver o macro, de olhar para 
os fenómenos sociais. Mas a necessidade de ligação com as questões mais pessoais, de como 
é que esse corpo, como é que esse indivíduo é afetado por esse colectivo, por essa 
macroestrutura, de certa forma sempre faltou. Então, eu acho que o feminismo me trouxe 
muito esse aprendizado. Eu acho que levo isso para o meu trabalho também. Essa 
necessidade de ver como tudo isso se conecta, né. Então eu acho que para mim, tornou-se 
muito necessário falar do corpo, falar do íntimo, para entender processos mais amplos. Para 
nos fazer entender o quanto isso que a gente chama de política, na verdade é tudo que está 
na nossa mesa, é tudo que está em contacto com o nosso corpo, é tudo que nos diz respeito, 



não é nada separado. Então essa necessidade de aterrar estes assuntos, para o dia a dia. É 
isso, eu acho que é aí onde vêm a minha relação com o corpo e com a intimidade. 
 
Eu gostava um pouco agora sobre projetos, mais especificamente. Primeiramente, a 
instalação Suicídio Colectivo, de 2015, em que você aborda a questão de padrões de beleza 
e autoimagem, sobretudo em relação aos corpos das mulheres negras. Você fala, em 
particular, sobre a experiência de crescer brincando com uma boneca branca. Eu gostava 
de ouvir mais sobre este trabalho. Foi também um processo de cura? 
Acho que este é um dos meus trabalhos que mais me curou. Também por ter sido um dos 
primeiros, foi muito curativo, assim. Eu acho que nascer em um corpo que é considerado de 
mulher, implica necessariamente, no mundo em que vivemos, uma relação muito tóxica com 
a aparência física, né? Há uma relação de prioridade, assim, que é muito desproporcional em 
relação à beleza, ao quanto é importante uma mulher ser bonita. E eu fui muito afetada por 
isso durante a minha infância, durante a minha adolescência. No meu entorno, havia essa 
cobrança muito presente, de ser bonita. Mas nunca esteve claro que essa perseguição pela 
beleza era inatingível e racista, né? A mídia era – é – toda racista. Então os brinquedos, no 
caso que eu falo no meu trabalho, a boneca branca, também vem desse ideal racista, da 
mulher branca como ideal de beleza, ou do corpo branco como ideal de beleza. Então, 
crescemos a assumir, eu cresci a assumir, o belo e o feio como noções muito objectivas, como 
conceitos estabelecidos e rígidos. E se eu perguntar porque isso é bonito, porque isso é feio, 
as respostas são sempre muito fechadas. Do tipo: “ah, porque é!” ou “porque o tom de pele 
mais escuro é feio”. Mas porque é que é feio? Quer dizer, não existe espaço na nossa 
sociedade para fazer estas perguntas. Então eu tinha vários complexos em relação à minha 
aparência. Então, voltar a essas memórias de infância, voltar para todos aqueles rituais de 
beleza, e me aperceber de que como é que eles foram construídos, né? De como é que toda 
a nossa história se manifesta nestes nossos conceitos de beleza, foi muito importante para 
mim, para depois poder encarar estes monstros, né? E dizer para eles que eles não existem, 
que aquilo tudo foi uma construção, mas uma construção que serve a um projeto colonial, 
patriarcal, que não me representa. Então, para mim foi um processo de cura muito grande. 
 
Ainda relacionado à questão do corpo e do feminino, no seu curta Águas de Março, de 2019, 
você aborda o estigma que existe sobre o fluxo menstrual, e você usa esse tema como uma 
metáfora para falar da violência a que os corpos femininos, e a própria natureza, são 
submetidos. Porque você quis fazer esta conexão, entre corpos e natureza? 
Águas de Março também me permitiu muita, muita, muita cura. Acho que é isso de perceber 
o corpo como uma extensão da natureza, o corpo como natureza. Então, se nos apercebemos 
também que existe uma relação problemática com os nossos corpos, é espelho. É isso, é 
espelho: o que se passa com os nossos corpos, é exatamente aquilo que se passa na nossa 
relação com a natureza, e vice-versa. Então, é isso: a gente vive num mundo que mata o 
feminino. O feminicídio está aí. Então este nojo com um sangue que é absolutamente 
sagrado, que é absolutamente natural, só enfatiza, só deixa claro, o nosso problema com a 
origem da vida, que é a própria natureza. O nosso problema com a Mãe-Terra, com essa 
exploração desenfreada dos recursos naturais. Então, isso claramente se espelha na relação 
com os nossos corpos, neste estigma que existe em relação ao sangue menstrual. Que é 
nojento, que cheira mal. Então, os absorventes, os pensos higiénicos, não nos permitem estar 
em contacto com esse sangue. Ele vai diretamente para o penso, e a gente embrulha e deita 
no lixo. Depois vai se tornar lixo, e impactar exatamente na natureza, no meio ambiente. 



Então é um ciclo, é uma relação tão profunda. Então, é uma relação de espelho: aquilo que a 
natureza está a viver neste momento, todos estes desastres naturais, toda essa mudança 
climática, todo esse ataque que a natureza sofre, é exatamente o ataque que o corpo, que os 
corpos das mulheres, e que o feminino está a sofrer. 
 
Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto assim, também em 2019, na 
sua instalação Memórias de uma Língua de Cão, você explora a sua relação com a sua língua 
materna, o chuabo. Como é que este tema surgiu no seu trabalho? 
Memórias de uma Língua de Cão teve várias e várias entradas. O tema surgiu a partir de vários 
insights, eu posso assim colocar. O meu contacto ou a minha pesquisa com o corpo foi uma 
delas. Um dos meus métodos, assim, de olhar para o corpo, de trabalhar com o corpo, é de 
fazer um scan, que seria essa vasculha, esse olhar atento e milimétrico ao meu corpo. Então, 
em um desses exercícios, quando eu cheguei à parte da boca, à parte da língua, acessei essa 
memória de infância, em que a minha avó me proibia de falar chuabo, né? E, pronto, a partir 
disso eu fiquei interessada em explorar mais, como é que isso se construiu de forma colectiva 
também, como é que isso aconteceu, assim, no nosso processo histórico. Então, tudo isso 
culminou com este trabalho, para que eu me apercebesse que o colonialismo ainda está 
muito presente na nossa relação com a língua, com a escrita, com a linguagem, com a nossa 
forma de expressar. Por exemplo, a nossa ideia de que a palavra falada, ou a palavra escrita, 
a partir do alfabeto romano, parece ser a forma mais fácil de gerar entendimento entre as 
pessoas, acho que isso também é uma construção colonial. Então o meu processo de construir 
Memórias de uma Língua de Cão passa muito por isso, passa por eu ter acessado esta 
memória de infância e a partir disso começar a fazer pesquisa, e me aperceber do quanto as 
nossas formas de linguagem, de expressão, são coloniais. E que existe uma infinidade de 
formas de expressão para além da fala e da escrita, e que toda essa dificuldade, que eu mesma 
enfrento no acto de escrever, está relacionada a esta mesma ancestralidade, que faz parte do 
meu DNA, que me conecta a outras formas de expressar, que não estão limitadas a uma forma 
de escrita, com o alfabeto romano, que é muito, muito, muito, limitante. É mais uma caixinha. 
Então, acessar isso me permitiu desconstruir o que é linguagem, desconstruir o que é escrita. 
Então agora estou num processo muito pessoal, muito profundo, de explorar isso, de explorar 
outras formas híbridas, de escrever, de comunicar, de explorar linguagem. Isso. Não sei se eu 
respondi. 
 
Sim, claro, respondidíssimo. Olha, então de uma maneira geral, acho que se calhar podemos 
dizer que sua prática artística, você procura enfrentar e problematizar esse emaranhado 
entre o capitalismo, o patriarcado, e o colonialismo. Onde é que entra a sexualidade nesta 
história? Essa é uma questão que te preocupa também? 
Sem dúvida. É assim, uma coisa interessante sobre o emaranhado entre capitalismo, 
patriarcado, e colonialismo, é que eu estou a conceptualizar um termo, que é momomo. Mas 
o objetivo disso é o contrário do que seria essa academização das coisas, né? Porque eu acho 
que fica muito complexo pensar patriarcado, o colonialismo, capitalismo, assim em separado, 
enquanto na verdade eles estão todos juntos, e são uma coisa só. Então, eu estou nesta 
tentativa de conceptualizar o que eu estou a chamar de momomo, exatamente para tornar 
mais evidente, na nossa expressão, a relação íntima entre estes três monstros. E eu escolhi a 
palavra momomo exatamente por isso. Porque momomo é a forma moçambicana de nos 
referir aos monstros, né? Tipo, quando estamos a falar com as crianças, nós dizemos, sei lá: 
“vai dormir cedo, senão o momomo vai aparecer”. Por que é exatamente isso, estes três 



sistemas juntos – o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo – são monstros. E, como todo 
monstro, eles nos assustam. Então, para falar de sexualidade, é isso. Esses três sistemas, esse 
momomo, nos assusta, e nos confina a caixas, a ser apenas uma coisa. No caso, a 
heterossexualidade, a cis-heterossexualidade. Eu acho que o movimento LGBT tem tentado 
ampliar, e mostrar cada vez mais que a gente não existe em uma só caixa. Isso seria um 
completo absurdo: uma humanidade inteira, cinco continentes, e não sei quantos bilhões de 
pessoas se encaixarem em apenas uma forma de expressar sexualidade. Existe uma 
multiplicidade infinita, formas infinitas de expressar e sentir sexualidade. Então eu acho que 
é isso, a relação entre momomo e a questão da sexualidade. É que, mais uma vez, nos causa 
susto e nos faz pensar que precisamos nos confinar a uma só forma de expressar e de sentir 
sexualidade, de viver sexualidade. E essa única forma que nos é apresentada serve esse 
mesmo sistema, alimenta esse mesmo sistema patriarcal, colonialista e capitalista. Então, é 
isso. 
 
Fantástico, Marilú. Que conversa instigante. Muito obrigado por ter participado do podcast. 
Eu que agradeço pelo convite, obrigada. Obrigada mesmo, de coração. 


