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Balada de amor ao vento
Esta história de amor é narrada na primeira pessoa por uma mulher, Sarnau. De forma 
poética, a protagonista revela as tensões políticas, culturais e religiosas da sociedade 
moçambicana. A narrativa também denuncia a opressão feminina numa sociedade 
patriarcal e poligâmica, incompatível com a modernização de um país que se encontra 
num processo de construção da sua identidade. Neste romance, as experiências 
amorosas de Sarnau dão visibilidade à condição da mulher moçambicana, questionando 
as tradicionais relações de género que oprimem a condição da mulher.

BPMP 8a 009835  |  BPMP 82 CHIZb

AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
DO PORTO SUGEREM

 PAULINA 
CHIZIANE

Paulina Chiziane nasceu em Manjacaze, província de Gaza, no sul de Moçambique, em 1955. Cresceu nos 
subúrbios de Maputo e durante a juventude fez parte da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), 
mas a política não a convenceu, sobretudo no que toca à emancipação da mulher, e não tardou 
a dedicar-se por inteiro à escrita.

Falante das línguas chope e ronga, aprendeu português na escola de uma missão católica e começou a 
estudar linguística na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, sem concluir o curso.

Em 1984 abraça a escrita, começando pelos contos que publica em jornais e revistas. Em 1990 torna-se 
a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, Balada de Amor ao Vento. No entanto, Paulina 
recusa o termo romancista afirmando: “Sou contadora de estórias e não romancista. Escrevo livros com 
muitas estórias, estórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira 
escola de arte”. 

O seu maior sucesso surge com ‘Niketche: Uma História de Poligamia’ onde faz um apelo às mulheres para se 
unirem e se tornarem independentes. A obra ganhou o Prémio José Craveirinha de Literatura, em 2003. 
Da sua obra fazem ainda parte Ventos do Apocalipse, O Alegre Canto da Perdiz, As Andorinhas (contos), 
Por Quem Vibram os Tambores do Além (ensaio), O Canto dos Escravos (poesia) e Ngoma Yethu (ensaio). 
Este ano lançou em Maputo, em conjunto com Dionísio Bahule, o livro A voz do Cárcere, depois de ambos 
entrarem nas prisões e ouvirem os reclusos - ela a escutar as mulheres, ele, os homens.

Em 2014, foi agraciada pelo Estado português com o grau de Grande Oficial da Ordem Infante D. Henrique. 
Em 2021 vence o Prémio Camões, numa escolha feita por unanimidade. Sublinhou que o Prémio serve para 
valorizar o papel das mulheres numa altura em que o seu trabalho ainda é subvalorizado.

Os seus livros estão traduzidos para várias línguas, e é hoje uma das vozes da ficção africana mais 
conhecidas internacionalmente. Em Portugal, a sua obra é publicada pela Editorial Caminho.

Fonte: https://www.instituto-camoes.pt/sobre/comunicacao/noticias/paulina-chiziane-vence-premio-camoes
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Ventos do apocalipse
A mestria da contadora de histórias revela-se neste romance sobre a guerra entre 
dois povos, os mananga e os macuácua. Com ela descemos ao inferno dantesco da 
destruição, miséria e sofrimento provocados pelo conflito e acompanhamos o êxodo 
dos sobreviventes. Pela sua mão desvendamos o mundo de Minosse, a última mulher 
que restou ao régulo Sianga, e ouvimos as palavras sábias de Mungoni, o adivinho. 
Compreendemos a loucura de Emelina, a assassina dos próprios filhos, e sentimos o 
desespero da situação, traduzido nas palavras de uma das personagens: «Se o homem 
é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de guerra, magro e com o ventre farto 
de fome.”
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O sétimo juramento : romance
Paulina Chiziane revela-nos um mundo de feitiços e tabus, de magia negra e fantasia, 
de sonhos e de pesadelos, de luz e de trevas. Um mundo de contrastes e contradições, 
em que as forças do bem e do mal travam uma luta contínua e titânica. Um ambiente 
de destruição e corrupção, mas onde os valores da tradição e a sabedoria de séculos 
emprestam uma inegável beleza. Um mundo inquietante, assustador, misterioso, em 
que a atração pelo abismo é incontrolável e a realidade do dia a dia, tal como supomos 
conhecê-la, é permanentemente questionada. 
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Niketche : uma história de poligamia : romance 
O livro é o maior sucesso da autora e insere-se numa sequência de romances sobre o 
tema da poligamia. Relata a vida de Rami que após descobrir que o marido tem mais 
quatro mulheres, resolve procurá-las. Cada mulher tem a sua origem numa diferente 
área geográfica do país, espelhando as diferenças abissais entre norte e sul do seu país. 
O percurso de Rami ilustra com muito lirismo, mas sem ocultar a violência desse 
processo, o poder revolucionário da solidariedade entre cinco mulheres que 
corajosamente conseguem desprender-se da opressão patriarcal.
Paulina faz um apelo às mulheres para se unirem e se tornarem independentes. A obra 
ganhou o Prémio José Craveirinha de Literatura, em 2003.
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O alegre canto da perdiz : romance 
A história de vida de Delfina é a história da mulher africana. A protagonista debate-
se entre «escolher o caminho do sofrimento», o amor que sente por um dos seus, e 
«eliminar a sua raça para ganhar a liberdade», procurando o homem branco que lhe 
dará o alimento e o conforto que deseja. Mas o que é o amor para a mulher negra? Na 
terra onde as mulheres se casam por encomenda na adolescência? O problema arrasta-se 
ao longo do livro, aparentemente sem solução: «viver em dois mundos é o mesmo que 
viver em dois corpos, não se pode. Tu és negra, jamais serás branca». Neste diálogo 
consigo própria, a autora faz um retrato poderoso e peculiar da sociedade e da mulher 
africanas.
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