


BeccoGiallo
Direção editorial: Guido Ostanel e Federico Zaghis
www.beccogiallo.it
info@beccogiallo.it

ISBN 978-88-3314-261-6
© 2022 BeccoGiallo srl

Arte da capa: Takoua Ben Mohamed
Supervisão de texto: Lucia Rapposelli

Este livro foi financiado pela União Europeia 
como parte do projeto REDE-EDUCAMA e apoiado 
pela organização humanitária WeWorld-GVC.

Esclarece-se que as informações contidas nas páginas 
a seguir não refletem a opinião oficial da União Europeia, 
e que a Comissão Europeia não é responsável de forma alguma 
pelos possíveis usos dessas informações.

TAKOUA BEN MOHAMED

Crescer em 
Moçambique



ÍNDICE

Nunca Pare de Sonhar
por Stefania Piccinelli

Crescer em Moçambique

Compêndio fotográfico

Autora

WeWorld

7

   
 11

120

125  

127



7

NUNCA PARE DE SONHAR

por Stefania Piccinelli, diretora de Programas Internacionais da WeWorld

Uma viagem e muitos encontros ordinários e extraordinários. Uma história 
ao mesmo tempo íntima e universal. Takoua Ben Mohamed mais uma vez 
consegue contar com seus desenhos e suas palavras uma história vívida, 
colorida, verdadeira e mordaz. Esta é a história dos moçambicanos, um 
povo com passado, presente e futuro incertos, marcado pelo entrelaçamento 
de crises históricas, ambientais, políticas e econômicas que deixaram uma 
grande ferida.
O entrelaçamento de complexidade não passa despercebido, é possível 
senti-lo no ar e Takoua o percebe e o internaliza. O que emerge é uma 
viagem pelo passado e presente de um país africano devastado por um 
pesado passado colonial e um presente caracterizado por constantes ciclones 
e eventos naturais extremos, além de um crescente conflito na região norte.
O protagonista é uma criança, Omar, da cidade de Pemba, no norte de 
Moçambique, que sem ingenuidade, com voz firme e com crua consciência, 
conta a realidade das coisas em casa: traumas intergeracionais físicos e 
psicológicos ganham forma entre a pobreza, o trabalho infantil, a escassez 
de recursos, a falta de água potável, casamentos prematuros, saúde precária, 
marginalização feminina e graves desastres ambientais. Para acompanhar 
o percurso de Takoua, nós da WeWorld-GVC, em conjunto com outras 
organizações internacionais, associações voluntárias locais e a Proteção 
Civil Moçambicana, e através do apoio financeiro da Comissão Europeia, 
tentamos mitigar e prevenir os efeitos devastadores que as mudanças 
climáticas e a pobreza endêmica provocam. Mas, nunca é o suficiente. 
Só com uma verdadeira transição ecológica e uma redução drástica das 
emissões na nossa casa, no chamado “norte do mundo”, podemos realmente 
melhorar as vidas de quem, como Omar, não contribui para o aquecimento 
global, mas sofre as suas consequências todos os dias. É uma forte denúncia 
política e social que emerge dessa história que, com pungente leveza, passa 
do público ao privado, atingindo diretamente a intimidade do leitor. A 
mensagem ecoa em alto e bom som: o privilégio é sempre relativo, mas 
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questionar-se é tão doloroso quanto essencial. Takoua, uma italiana nascida 
na Tunísia, atravessando o norte de Moçambique, enfrenta uma miséria tão 
extrema que os próprios conceitos de pobreza e injustiça conhecidos até 
hoje são relativos.

O passado remoto e o recente ainda estão vivos em Moçambique. Mas o 
futuro também. A beleza, as cores, os aromas e a resiliência das pessoas têm 
rostos de sonhos simples e leves, talvez até impossíveis de serem alcançados, 
mas verdadeiros, palpáveis.

E Omar promete nunca deixar de sonhar.
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Takoua Ben Mohamed

Jornalista gráfica ítalo-tunisiana, é membro fundadora da produção 
cinematográfica BM Entertainment Ltd. Especializada pela Academia 
de Cinema de Animação Nemo Academy of Digital Arts de Florença, é 
autora do catálogo Woman Story e das histórias em quadrinhos Sotto il Velo 
(BeccoGiallo, 2016), La Rivoluzione dei Gelsomini (BeccoGiallo, 2018), 
Un’altra Via per la Cambogia (BeccoGiallo, 2020) e Il Mio Migliore Amico 
è Fascista (Rizzoli, 2021). Produtora do documentário Hejab Style para 
Al-Jazeera Documentary Channel, colabora com várias revistas, incluindo 
Cinematografo, D - la Repubblica Delle Donne, Piccolo Missionario, Confronti, 
7 - Corriere della Sera e La Stampa Origami, e recebeu vários prêmios, 
incluindo o Evens European Journalism Prize 2019, o MoneyGram Award 
2016, o prêmio Prato Città Aperta 2016, o Muslim International Book 
Award 2017, o prêmio Tirafuorilalingua 2018 e o FIDAPA (Federação 
Italiana De Mulheres, Artes, Profissões e Negócios) 2019.
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WeWorld

A WeWorld é uma organização humanitária que há 50 
anos promove e defende os direitos de crianças, meninas 
e mulheres em 27 países ao redor do mundo, incluindo a 
Itália. O faz promovendo a mudança e a inclusão social, 
organizando ações de sensibilização e envolvendo cidadãos 
e instituições para criar um mundo mais igualitário. Em 
Moçambique, há mais de vinte anos, a WeWorld-GVC 
promove o empoderamento feminino, garantindo educação 
para meninas e meninos e encontrando soluções junto 
às comunidades locais contra os efeitos das mudanças 
climáticas.




