
A cultura de um ou algum dos países africanos de fala portuguesa

Cinco são os  países   africanos de língua portuguesa:  Cabo Verde,  Guiné-Bissau,  Moçambique, 

Angola e São Tomé e Príncipe, organizados como os  PALOP  (Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa)  a  que também aderiu  a  Guiné Equatorial;  todos,  salvo  a  Guiné Equatorial,  foram 

colónias de Portugal em África e obtiveram a independência entre 1973 e 1975.

Embora estes países africanos tenham o português como língua oficial,   existem  crioulos como 

língua materna em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. Coincidentes na base lexical, a  

organização gramatical é, nestes crioulos, muito diferente da do português e tornaram-se línguas 

diferentes que servem de instrumento de comunicação nas múltiplas situações correntes da vida. 

Aliás, tanto na Angola quanto em  Moçambique  existem numerosas línguas de uso geral, para 

além do português: entre outras, o kikongo, o kimbundu e o umbundu em Angola, e por volta de 

40, maioritariamente línguas  bantu, em Moçambique. 

Os  PALOP,  que  se  encontram  também  organizados  na  Comunidade  dos  Países  de  Língua 

Portuguesa (CPLP), vêm subscrevendo protocolos de cooperação nos campos da cultura, educação 

e do fomento e preservação da língua portuguesa. Procuram extinguir a exclusão social, a pobreza,  

a fome e a violência através da troca e difusão cultural.

Um  elo de união cultural entre a África lusófona está a ser a RDP África, hoje um dos principais 

focos de informação entre Portugal e a realidade africana, estabelecendo comunicação  entre a 

população  portuguesa  residente  em África e  a  comunidade  africana  em  terras  lusas.  A  rádio 

é emitida em todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Em Moçambique e na Guiné-

Bissau é a rádio mais ouvida.

Atualmente, é percetível uma (re)generação cultural na África, interessada na promoção das várias  

manifestações artísticas,  com o intuito de incentivar uma reflexão sobre as imagens construídas 

em torno do continente e o modo como este é percebido. O principal  objetivo é enaltecer a  

diversidade estética e cultural, evitando a tendência, ainda generalizada, para se uniformizarem as 

manifestações  culturais  oriundas.  Alguns  exemplos  passam pelo  África  Mostra-se  -Mostra  de 

Cinema e Cultura Africana (AFM) -  nascido em 2010, fruto de uma vontade coletiva de dar a 

conhecer ao público lisboeta criações artísticas oriundas de África ou relacionadas com a cultura 



africana. Com base no cinema, mas bebendo tambén em outras artes, o AFM promove iniciativas 

que dão destaque às culturas africanas no geral: sessões de cinema, apresentações de teatro e de 

dança, exposições de pintura e escultura, concursos de fotografia, oficinas de arte interventiva e 

debates são algumas das atividades. Ainda,   grupos de teatro da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa  (CPLP)  partilham  as  suas  experiências  na  prática  do  Teatro  do  Oprimido,  uma 

modalidade  cénica  em  que  o  espetador  também  pode  ser  ator,  normalmente  de  maneira 

improvisada.  A ideia difundiu-se em várias partes do mundo, incluindo Moçambique em 2001,  

onde, segundo o coordenador  geral do Grupo de Teatro do Oprimido (GTO) de Moçambique,  há 

três  mil  atores  amadores  em  93  distritos,  com  cerca  de  30  espetáculos  por  dia.

Quanto à música,  são múltiplas as manifestações e as origens, segundo os países: das kizombas ao 

kuduro, da morna ao funáná e à marrabenta. 

De Cabo Verde, o destaque vai para a morna, com a recentemente falecida Cesária Évora como voz 

mais  célebre,  ou   Tito  Paris,  uma das  lendas  vivas  da  música  cabo-verdiana.  Outros  géneros 

genuínos são  o batuque, a coladeira, o funaná ou a tabanca.  Na Galiza, concretamente em Burela,  

existe uma formação cujo nome e músicas remete para algum dos géneros assinalados: as Batuko-

Tabanka. 

A respeito da atividade das novas gerações artísticas cabo-verdianas, é obrigado considerar o Kriol 

Jazz,  festival  revelação  do melhor que se faz na cultura crioula, não só na música como em outras  

áreas  culturais.  É  reconhecido como um dos 25 melhores  festivais  de  World Music  na revista  

Songlines. 

A música de Angola é uma das mais importantes manifestações da cultura deste país. Luanda, 

capital  e  maior  cidade  de  Angola,  é  o  berço  de  diversos  estilos  como  o  merengue,  semba,  

kazukuta, kilapanda...  O semba, que partilha raízes com o samba (de onde a palavra tem origem e 

significa umbigada), é também predecessor da kizomba e kuduro. É uma música de caraterísticas 

urbanas  nascida  especialmente  com o crescimento de  Luanda.  À volta  desta  capital,  criam-se 

grandes aglomerados populacionais,  os “musseques”.  O “musseque” (expressão que em língua 

nacional  kimbundu  significa  "onde  há  areia",  por  oposição  à  zona  asfaltada)  é  o  espaço  de 

transição entre o universo rural e a cidade e também o folclore dos bairros da periferia urbana. 

Por citar alguma voz dentre as diferentes bandas angolanas, para Galiza é especialmente querida 

Aline Frazão, pelo tempo que passou cá e as atividades que desenvolveu para divulgar a música da 

Angola -e não só-  em escolas galegas. 



Já a  música de Moçambique é uma das mais importantes manifestações da cultura do país.  A 

música tradicional tem caraterísticas bantu e influência árabe, principalmente na zona norte e, 

como tal, é normalmente criada para acompanhar atos sociais, principalmente na forma de dança.  

A  música  comercial  tem  raízes  na  música  tradicional,  mas  muitas  vezes  usando  ritmos  e 

tecnologias importadas de outras culturas. Um dos tipos de música comercial mais conhecidos é a 

marrabenta,  originária  do  sul  do  país,  que  não  é  apenas  música  de  dança,  mas  tem 

frequentemente uma letra com grande conteúdo social.

Se a música é a alma do povo, a literatura é a verdade e ambas têm a capacidade de projetarem 

dentro e fora dos países que as criam o (re)conhecimento da essência desses povos.

Se  generalizamos,  a  literatura  angolana exprimiu  o  sofrimento  do  povo,  a  exclusão  social,  a 

escravidão ou o grito de liberdade pela independência.  Contudo, já há anos que começou um 

ponto de inflexão  com esta realidade, cada vez mais afastada do que hoje é a realidade social.  

 Entre os escritores em destaque, é  singular  José Luandino Vieira,  distinguido em 2006 com o 

Prémio Camões.  Outras vozes de relevo são as de Agostinho Neto ou Pepetela.

A  literatura  de  Moçambique  é,  geralmente,  escrita  em  língua  portuguesa,   misturada  com 

expressões moçambicanas, por autores moçambicanos. Conta com exímios representantes como 

José Craveirinha ou  Mia Couto, galardoado em 2013 com o Prémio Camões.


