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Resumo O presente trabalho investiga a atuação do fotojornalista moçambicano Kok Nam 
no processo de construção da nação moçambicana após a independência, em 
1975. O objetivo é compreender as transformações ocorridas no modo de 
representação das populações que habitavam o território de Moçambique entre o 
período colonial (1895-1975) e durante a vigência da República Popular de 
Moçambique (1975-1990). O argumento do trabalho é de que devido as condições 
específicas da sociedade moçambicana no momento de sua independência, a 
fotografia assumiu um papel central na difusão de um projeto de nacionalidade 
moçambicana moderna, elaborada pela Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO) durante o processo de luta armada de libertaçao. A articulação entre a 
análise das imagens com entrevistas, relatos, reportagens e interpretações 
acadêmicas, indicou que Kok Nam, fotojornalista atuante na imprensa de 
Moçambique a partir dos últimos anos do colonialismo, participa como ator 
central no processo de imaginação de um povo moçambicano, oferecendo uma 
ruptura em relação ao modo como eram representados os africanos durante o 
período colonial. Durante o período colonial, as fotografias produzidas pelos 
agentes coloniais apresentavam os africanos de maneira exotizada, como passivos 
fornecedores de força de trabalho para a empreitada colonialista. Após o evento 
da independência, no ano de 1975, a nova política de representação enfocou o 
protagonismo político dos novos moçambicanos na tarefa de contruir a nova 
nação, mobilizados em torno do carisma do líder da Frelimo e primeiro presidente 
de Moçambique, Samora Machel. 
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