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Apresentação

No âmbito de uma organização pré-definida de colóquios, 
encontros e debates reunindo investigadores nacionais e estrangeiros 
permitindo, desse modo, uma reflexão contínua e actualizada sobre 
os mais variados aspectos culturais presentes na ficção africana de 
língua portuguesa, a área científica da Cultura do Centro de Estudos 
em Letras (CEL) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
mais especificamente os responsáveis pelo projecto Espaços Culturais 
na Ficção Africana de Língua Portuguesa promoveram, em Novembro 
de 2010, um colóquio que teve como temática Encontros com África 
– Moçambique.

Este volume recolhe uma selecção de textos das comunicações 
apresentadas e também de outros textos cuja impossibilidade momen-
tânea impediu os seus autores de fazerem a sua apresentação pública 
no evento; contém também este livro um conto inédito que o escritor 
moçambicano Suleiman Cassamo teve a gentileza de nos ceder para 
integrar a publicação.

A oportunidade do tema escolhido para o colóquio julgamos 
dispensar justificação, mas sempre valerá a pena referir que este even-
to dedicado a Moçambique faz parte de um conjunto de iniciativas 
temáticas em torno dos espaços culturais na ficção africana de língua 
portuguesa, envolvendo, por isso, reflexões semelhantes atinentes a 
Angola, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe. Porque é uma 
primeira abordagem, pretendemos, por isso, que a temática fosse o 
mais abrangente possível e  a resposta dada pelos conferencistas, reco-
lhida neste volume, comprova isso mesmo justificando, por um lado, 
a oportunidade da abrangência do tema escolhido e, por outro, as 
diferentes perspectivações que revelam variados saberes investigativos 
certamente norteados por diversificadas orientações científicas.

Agradecemos aqui a todos os investigadores nacionais e estran-
geiros que participaram no Encontro com África - Moçambique e, 
de modo particular àqueles cujos textos figuram nesta publicação, 
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em particular à professora Agnès Levécot que nos cedeu também 
duas aguarelas que ilustram a publicação, porque todos partilham o 
seu saber e enriquecem com as suas reflexões atentas, e consequente 
debate, os estudos em torno da cultura moçambicana.

Uma palavra final para o Centro de Estudos em Letras (CEL), 
um centro de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, sem cujo apoio esta acção não teria sido possível.

Fernando Moreira
Orquídea Ribeiro
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O Barbeiro do Presidente

(conto)

Suleiman Cassamo
Escritor Moçambicano

O barbeiro é o maior. Em torno da grande figueira, árvore secu-
lar dos tempos da fundação da Mafalala, uma malta ruidosa, de uma 
alegria que é já alegoria, faz jus da sua degradada categoria. Joga, bebe 
e ralha da mãe-pátria. Com todos os nomes feios que você encontra 
nas línguas do país. Mas, de todos eles, o barbeiro é o maior.

Não grita, não exibe medalhas de latão. Não fala, não cobra lem-
branças. Passa o tempo no trabalho, a boca fechada para não engolir 
cabelo. Pontifica pelo ar calmo, sisudo.

E quem são os outros, estes insolentes, mais livres do que a 
liberdade que ajudaram a trazer? Simplesmente os melhores nas res-
pectivas armas, os guerreiros mais audazes que o país teve no passado 
recente. Entre eles, conta-se um capitão, chamado assim mesmo de 
Capitão, ágil nas suas muletas de mutilado; um radista, saudado aos 
gritos de Leão chama, Macaco escuta, Leão chama, Macaco escuta; 
um antigo operador de radar, esquadrinhador exímio do espaço aéreo; 
um tanquista, de olhar entrincheirado, como se enxergasse através do 
labirinto de espelhos de um carro de combate; um artilheiro surdo 
falando aos gritos; um Almirante, consagrado pelo fato branco de 
xicalamidade com nódoas de mal-coado; um técnico de mísseis, um 
antigo comissário de batalhão. Enfim, é uma lista de celebridades que 
não acaba mais. Mas o barbeiro, na boca dos próprios, é o maior.

Faça frio, faça chuva, chega às sete. Inventa a espuma para a 
barba e o álcool com que esteriliza o corte. Arma os espelhos, espanta 
os mosquitos das paredes de remendos de chapa de zinco, limpa as 
máquinas do ofício. Enfim, deixa tudo em ordem, na paz da manhã. 
Às oito em ponto, faz chiar os gonzos cansados da porta.
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Não. Não é a porta que abre, mas sim a barbearia toda ela, feita 
de fundo sem largura, nela cabendo apenas o mestre e aquele que na 
hora lhe entrega a cabeça. 

O primeiro cliente é enrolado em lençol engomado, com cheiro 
a perfume de mortalha. Mesmo porque o barbeiro parece ser o desti-
no fatal dos suicidas, não havendo grande diferença entre entregar o 
pescoço ao nó duma corda ou à navalha deste.

Os outros, ainda não estão ainda por ali. Os comparsas chegam 
de tarde, munidos de jericãs de n’tuasse, a palavra mais curta para 
nomeiar o ntontonto, a aguardente caseira. Ele, enquanto trabalha, 
ouve as vozes volatilizadas pela aguardente, e sabe que fulano chegou, 
beltrano chegou, sincrano ainda não. Espalham-se à volta, dzê-dzê, 
dzê-dzê, dzê-dzê, jogando ntchuva. Têm a tarde como casa e o álcool, 
como conforto.

 Um antigo oficial de reconhecimento, conhecedor de todas 
as bangas da zona, chega com mais um “cantil” de aguardente. Para 
sentar, jogar e implicar bem que podiam ir para outro lado. Mas, não. 
O lugar deles é ali, ao pé do barbeiro.

Quem chega para um corte de cabelo, vê a casa cheia, pensa em 
voltar atrás. Eu próprio ia caindo nesse engano, a primeira vez que 
fui até lá, movido não pela vontade de mudar de barbeiro mas pela 
curiosidade de conhecer o histórico oficiante.

  Um bazuqueiro, que, ao contrário dos seus camaradas, não 
passava o tempo a falar de suas proezas, nunca falando nem mesmo 
do helicóptero rodesiano por ele abatido com uma bazuca nos tempos 
da guerra do Zimbabué, foi quem me deu sinal.  

Não, disse ele. Venha. Não tem ninguém.
De facto, aquela gente, falando aos gritos, com os olhos quase 

saltando da cara, não era ninguém. Pois, não era gente de perder tempo 
a escanhoar o queixo. Nenhum deles, ali, era cliente. Estavam do lado 
da casa. Besouros da boa sorte, mbomboriças do afamado mestre.  

Enquanto me sentava, e a minha imagem se repetia sem cessar 
num truque de espelhos, perguntei a mim mesmo o que tinha o lugar 
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de especial para além dos espelhos para dar tanta fama ao seu dono. 
A resposta veio do mesmo bazuqueiro, o que mandou o puma ao chão 
em Mapai. 

Acabas de cortar o cabelo às mãos de um grande homem, disse 
ele. O único aqui que deu ordem no Presidente.

Como? Perguntei eu. O bazuqueiro não se fez de rogado: então 
não era mandar esse chega-te para cá e chega-te para lá com a nuca do 
Chefe, um puxão de orelha, um empurrão na testa, levanta o couro 
Excelência, então, isso não era mandar? Sim, o barbeiro fora o único 
a mandar o Chefe baixar a carapinha. Todos os outros eram soldados. 
Só o barbeiro. Chegando a navalha à goela do alto mandatário da Re-
pública, impune, sem a nem b dos seguranças. Era ou não o maior? 
É claro que era!

Isso, é o que todos ali dizem do antigo barbeiro do Presidente. 
O próprio, não faz caso. O velho sacode do lençol a limalha do cabelo, 
e aguarda a próxima cabeça.
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Memórias do por-vir em prol duma possível 
identidade moçambicana: Terra Sonâmbula e 

O Último Voo do Flamingo de Mia Couto

Agnès Levécot
Sorbonne Nouvelle – Paris III

Partindo da proposta de Tânia Marques que considera indisso-
ciáveis as duas perspectivas pelas quais se podem abordar as obras de 
Mia Couto, desenvolvemos a nossa análise em três momentos que, 
apesar de se sucederem na nossa demonstração, não deixam de ser 
dependentes uns dos outros. Num primeiro momento intitulado 
“Memória do Presente” mostramos como o autor moçambicano evo-
ca e descreve, de maneira realista e num discurso irónico, a realidade 
presente do seu país, marcada pelo passado recente. No segundo mo-
mento, intitulado “Memória ancestral”, vemos como a essa memória 
do presente, Mia Couto contrapõe a tradição oral e ancestral como 
constituinte imprescindível da cultura moçambicana. Num terceiro 
momento, tratamos de analisar como a escrita do autor, conjugando 
estas duas perspectivas e tecendo estruturalmente a multitemporalidade 
e a multiculturalidade do povo moçambicano, obra em prol duma 
possível construção identitária nacional.

MEMÓRIA DO PRESENTE

Quero pôr os tempos, em sua mansa ordem, 
conforme esperas e sofrências (TS: 15)1

O presente é evocado por numerosos filósofos como sendo in-
dissociável do passado. Paul Ricœur afirma : « le présent est à la fois 

1 As referências às duas obras aparecem respectivamente com as iniciais TS e 
UVF.
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ce que nous vivons et ce qui réalise les anticipations d’un passé remé-
moré» (Ricœur 1983: 68).  Isto é : o presente não pode existir sem as 
marcas do passado. Para o filósofo que estudou as profundas relações 
que existem entre história e narrativa, «nous sommes affectés par 
l’histoire et nous nous affectons nous-mêmes par l’Histoire que nous 
faisons » (Ricœur 1983 : 385). Ora, a experiência moderna da revisão 
da relação entre res fictae et res factae, estudada pelo filósofo francês, 
de um tempo especificamente histórico que constrange a ficção e os 
factos a esclarecerem-se mutuamente (Koselleck 2000: 251), ganha, na 
prosa de Mia Couto, uma dimensão muito peculiar: a realidade que 
o autor moçambicano nos dá a ver, nos seus três primeiros romances, 
é o tempo presente ainda marcado pelo passado recente. 

Mia Couto, nascido em 1955, cresceu ao mesmo tempo que o 
combate ao colonialismo, acompanhou a luta pela independência, em 
que se empenhou, apoiando a acção da FRELIMO, viveu os tempos 
pós-independência e pós-guerra civil no seu país. Os seus romances, de 
facto, acompanham esta evolução. O tempo que se nos é apresentado 
é o das consequências do colonialismo, e das guerras que provocou: o 
fim da guerra civil em Terra Sonâmbula (1992) com a viagem iniciática 
de Muidinga e Kindzu à procura de um futuro melhor, A Varanda do 
Frangipani (1996), em que o tempo já não é o das grandes fracturas 
provocadas pela guerra, mas o de «procuras desencontradas» (Laban 
1998: 1038), de busca de uma unidade que não se conseguiu ainda 
atingir. O caminho iniciado no primeiro romance é depois retomado 
sob os auspícios de uma paz que pode não ser perfeita: O Último Voo 
do Flamingo (2000) reflecte sobre a perda de soberania de Moçambi-
que, à medida que forças externas tomam lugar de comando a todos 
os níveis da sociedade, impondo modelos importados que, em vez de 
resolverem os problemas dos indivíduos, só os agravam e geram focos 
de tensão.

A descrição da realidade é portanto marcada nestes romances 
pelo tema da ruína que revela uma preocupação ontológica e uma 
consciência aguda da condição humana: exprime a degradação das 
coisas humanas, deplorando um tempo que escapa ao poder do homem 
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e só deixa vestígios mutilados. Numa desestruturação do real e numa 
dinâmica da degradação, devidas às sucessivas guerras que assolaram 
o território moçambicano, os edifícios, os corpos e as ideologias 
sofrem da passagem do tempo. A fragmentação duma realidade 
enfraquecida, arruinada assim como as incertezas e as indagações 
ligadas a esta realidade e sujeitas a suas contradições, configuram a 
experiência da perda, perda da harmonia, perda da confiança num 
porvir totalizante, e perda duma utopia. As personagens de Mia 
Couto confrontam-se com uma crise que se manifesta dum ponto de 
vista biológico pelas difíceis condições de sobrevivência, e dum ponto 
de vista axiológico, pela perda dos valores que sustentaram a luta 
anti-colonialista e a resultante degradação do tecido sócio-político. O 
presente que nos é contado nos dois romances estudados é portanto o 
duma realidade marcada pelo colonialismo, pelas guerras sucessivas, 
pela subalternização a potências estrangeiras e finalmente pelo culto 
do dinheiro, por uma mudança de fachada em que apenas mudou 
o rosto de quem manda, mas não alterou as relações que alienam e 
destroem a dignidade humana. Apesar de passada, a guerra continua 
presente porque a destruição assolou material e psicologicamente as 
pessoas que a viveram. No fim da guerra civil, a terra parece morta, a 
estrada deixou de ter a movimentação para que ela foi feita, símbolo 
de liberdade e de desenvolvimento: «Naquele lugar, a guerra tinha 
morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se arrastavam, focinhando 
entre cinzas e poeiras» (TS: 9). Fora das estradas, nenhum homem, só 
animais símbolos de morte como as hienas. As personagens «Fogem 
a guerra, dessa guerra que contaminara toda a sua terra» (TS: 9). O 
desenvolvimento prometido pela estrada ficou fora de alcance: «As 
cidades agora são muito longe, a guerra rasgou os cantos da terra» 
(TS: 170). Todas as vias de comunicação foram interrompidas: «Há 
quanto tempo os comboios tinham parado de espalhar seus fumos 
mágicos?» (TS: 147), pergunta pensativa e retoricamente Tuahir. Os 
poucos vivos estão isolados, perdidos, sem identidade, entre a vida 
e a morte: «Foi o que fez essa guerra: agora todos estamos sozinhos, 
mortos e vivos. Agora, já não há país» (TS: 165). Deixou de haver 
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esperança num possível futuro melhor: «Fizeram esta guerra para 
envenenar o ventre do tempo, para que o presente parisse monstros 
no lugar da esperança» (TS: 215).

Mesmo depois de a guerra acabar, os seus vestígios perpetuam-se. 
Às vezes, são vestígios materiais que impedem o esquecimento, como 
o machimbombo de TS ou as marcas de balas nas paredes da Pensão 
Martelo Jonas em UVF (37). Mas os vestígios mais fortes, mais des-
truidores, são os que já não se vêem ou ouvem, são as marcas que a 
guerra deixa na alma das pessoas que a viveram. São, por exemplo, 
sons que se ouvem mesmo quando deixaram de se ouvir, e que acor-
dam ecos assustadores: assim o velho Sulplício que ouve tiros que 
já não há (UVF: 56). E quando acontecem os rebentamentos, uma 
personagem testemunha: «A primeira vez que escutei os rebentamen-
tos acreditei que a guerra regressava em suas tropas e tropéis» (UVF, 
113). Ao transmitir a sua ordem, o ajudante do administrador bate 
as botas como um militar, barulho que, para o narrador, tem um eco 
inquietante: «Esse ruído, singelo que era, me soou como um aviso» 
(UVF: 19). Pois, explica Farida a Kindzu, «Dentro de nós esta guerra 
nunca mais vai terminar» (TS: 114).

Os velhos, Tuahir e Sulplício, sabem que a guerra não acaba 
com os acordos de paz. A sabedoria adquirida permite-lhes intuir 
os consequentes efeitos negativos, tanto a nível individual quanto 
a nível colectivo. Quando o narrador de UVF lembra ao pai que a 
guerra acabou, este responde-lhe: «– Você se acredita nisso?» (UVF: 
56). O velho Sulplício lembra-se do passado recente de colonização, 
dos maus tratos que lhe infligiram os brancos de quem ele agora 
desconfia: «Dizia conhecer os modos deles, dos brancos. Chegavam 
com falas doces. Com ele, porém, não valia a pena. Ficaria calado, 
aquele europeu não entraria em sua alma por via de palavras que ele 
proferisse» (UVF: 137-138).

Várias personagens de TS demonstram já a intuição do que se iria 
passar depois da guerra civil, dos comportamentos e reacções humanas 
que seriam mais tarde denunciadas em UVF. Nas suas conversas com 
Kindzu, Farida mostra-se particularmente pessimista: 
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Não vês que essa gente também é filha da guerra? Quando vencerem ficam 
iguais aos outros. Vão querer dividir as vantagens com os outros (TS: 103).

Agora, em Moçambique, a guerra é como se fosse uma machamba. [...] 
cada um semeava uma guerra particular. Cada um punha as vidas dos outros a 
render (TS:140).

E de facto, o escritor moçambicano dá-nos a ver as piores 
consequências dos desequilíbrios provocados pelos anos de guerra, a 
começar pelo “salve-se quem puder” que acaba por se institucionalizar. 
Os piores efeitos já se anunciavam em TS: Assane é castigado por ter 
denunciado a corrupção dos administradores dos bens oferecidos pelas 
ONG’s. Desesperado, ele acaba por querer fazer o mesmo porque, diz 
ele, «Agora que a desordem era total, tudo estava autorizado» (TS: 114. 
E constata: «Afinal, em guerra se pode prosperar mais rápido que em 
normais tempos de paz» (TS: 212).

A descrição que o escritor faz de personagens como o admi-
nistrador Estêvão Jonas (UVF) é particularmente sarcástica. Apesar 
do sucesso da revolta anti-colonial, alicerçada na ideologia marxista 
que defendia o fim da exploração do homem pelo homem, a relação 
dominante/dominado perdura no Moçambique independente: os 
revolucionários de ontem passaram a ser os administradores explora-
dores de hoje.

Antes de pertencer ao administrador Estevão Jonas, a pensão 
onde se vai instalar o representante da ONU para fazer o seu inqué-
rito, tinha o nome “Pensão Martelo Proletário”. Essa denominação 
aponta para “a causa do proletariado”, a bandeira pela qual trabalhava 
o administrador Jonas quando passou a morar em Tizangara, depois de 
ter participado, como revolucionário, na luta pela descolonização de 
Moçambique. Na actual placa, a palavra “proletariado” foi substituída 
pelo nome próprio “Jonas”. A mudança de nomes indicia a alteração 
dos interesses do administrador, seu objectivo actual sendo de reverter 
ao seu próprio interesse, os empreendimentos destinados ao povo: 

O administrador Estêvão Jonas tinha desviado o gerador do hospital para 
seus mais privados serviços. Dona Ermelinda, sua esposa, tinha vazado os equipa-
mentos públicos das enfermarias: geleiras, fogão, camas. Até saíra num jornal da 
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capital que aquilo era abuso do poder. Jonas ria-se: ele não abusava; os outros é que 
não detinham poderes nenhuns (UVF: 20). 

O antigo revolucionário agora diz ser «socialista aldrabão», «cheio 
de dúvidas», que se tornou um «capitalista aldrabado», corrupto, cheio 
de dívidas (UVF: 98). A imagem da placa “Pensão Martelo Jonas”, 
numa época de pós-guerra, remete, metonimicamente, tanto à história 
pessoal da personagem quanto ao quadro político estabelecido depois 
da guerra de independência de Moçambique. O país passou a ser 
palco de «maltas duvidosas que roubam e até inclinam para negócios 
de droga» (UVF: 97); e de governantes comprometidos politicamente 
com um tipo de negociação baseado no “tudo tu-cá-dá-lá”: o povo 
moçambicano «saltara da boca da quizumba para entrar na garganta do 
leão» (UVF: 113). Assim sendo, o pós-guerra corresponde a um tempo 
aprisionado em uma política de espoliação, cujos chefes, segundo o 
narrador, «pareciam pouco importados com a sorte dos outros» (UVF: 
114). Os governantes «engordavam a espelhos vistos, roubavam terras 
aos camponeses, se embebedavam sem respeito» e «os novos-ricos 
passeavam em território de rapina, não tinham pátria» (UVF: 114). 

Esta situação pós-guerra, desesperada e desesperante, é denun-
ciada literariamente por diversos processos que vão da ironia à carna-
valização, passando pelo desvio dos discursos ideológicos, pelo humor 
negro e a caricatura. Vejamos por exemplo a paródia dos discursos 
ideológicos. Depois do saque dum navio transportando bens alimen-
tares oferecidos por organizações não governamentais estrangeiras, 
«As autoridades imediatamente desencadearam uma ofensiva de ave-
riguações político-ideológicas tendo apurado a presença de inimigos 
da classe» (TS: 60). Sátira que corrói os discursos oficiais, ocos e cheios 
de uma retórica marxista já esvaziada de qualquer significado: «Era 
ainda pouca a madrugada e eu quase vislumbrava.[...] total escuridão 
generalizada» (TS: 60).

O relato do tradutor de UVF, também revela a confusão ideológi-
ca em que se encontra o povo moçambicano: o próprio administrador 
não sabe como há de chamar o narrador que convocou para traduzir 
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as falas do italiano: «– Entre, meu camarada... isto é, meu amigo» 
(UVF: 20). É apresentado de maneira caricatural, nomeadamente na 
altura da recepção do representante da ONU. Quando um cabrito 
vem a ser atropelado durante a cerimónia, o administrador culpa um 
inimigo político: «Sabotagem ideológica do inimigo, foi assim que 
mais tarde, o administrador classificou as interferências sonoras. Quem 
mais quereria atrapalhar o esplendor daquela solenidade?» (UVF: 27). 
O povo, por seu lado, que também «andava confuso com o tempo e 
a actualidade», ergue letreiros de outros tempos que o administrador 
se apressa em mandar retirar: «Boas vindas aos camaradas soviéticos! 
Viva o internacionalismo proletário!» (UVF: 26). Finalmente, quando 
Massimo Risi se dirige para a pensão onde vai ser hospedado, explicam-
lhe o estatuto do estabelecimento com a maior dificuldade: 

– A pensão é privada, mas é do Partido. Isto é, do Estado.
E explicou: nacionalizaram, depois venderam, retiraram a licença, volta-

ram a vender. E outra vez anularam a propriedade e, naquele preciso momento, 
se o estrangeiro assim o desejasse, o hoteleiro até podia facilitar as papeladas para 
nova aquisição. Falasse com o administrador Jonas, que tinha mandos no negócio 
(UVF: 39).

No entanto, e paradoxalmente, a crítica severa da ascensão do 
materialismo valoriza a dimensão misteriosa e espiritual da cultura afri-
cana: «o marxismo seja louvado, mas há muita coisa escondida nestes 
silêncios africanos. Por baixo da base material do mundo devem de 
existir forças artesanais que não estão à mão de serem pensadas» (UVF: 
76). Os  processos irónicos e caricaturais têm por efeito mostrar que, 
frente a tal situação, o povo moçambicano só se pode salvar pela ima-
ginação e pelo recurso à mitologia tradicional. A memória individual 
que sofre as consequências da guerra poderá salvaguardar-se graças à 
memória primordial da tradição a partir da qual se construiu. O apelo 
a esta memória está presente tanto em TS, como em UVF:

Nós fazíamos as cerimónias chamando os nossos heróis do passado. Vieram 
o Tzunguine, o Madiduane e os outros que combateram os colonos. Sentámos com 
eles e lhes pedimos para colocar ordem no mundo nosso de hoje. Que expulsassem 
os novos colonos que tanto sofrimento provocavam na nossa gente (UVF: 172).
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MEMÓRIA ANCESTRAL

A cega misturava os tempos, fazia do passado,
um tempo vigente (TS: 143).

Como acabamos de ver, os aspectos negativos do passado são 
lembrados e reelaborados pela ficção. Mas os espaços em branco 
do esquecimento permitem novas interpretações. Segundo o 
pensamento de P. Ricœur, é na ficção que se articulam melhor as 
recordações no plural e a memória no singular. A escrita da memória, 
explica o filósofo francês, não recupera os factos mas sim os recria. 
Ora, o papel da escrita da memória na construção de uma possível 
identidade nacional está patente em toda a literatura moçambicana 
contemporânea que se interroga sobre as diferentes versões dos 
episódios da história do país, tentando interpretar as desordens do 
tempo presente à luz do passado. 

Mia Couto, representante-mor desta literatura, faz intervir 
recorrentemente nos seus relatos, e de variadas formas, a tradição africana 
que, sobrepondo-se à memória histórica negativa do colonialismo 
e das guerras, domina a memória colectiva do seu povo. Nos seus 
romances, memória individual e memória colectiva são indissociáveis 
: a experiência que as personagens têm do passado recente, memória 
que chamaríamos aqui de histórica, constitui uma parte da memória 
colectiva, cuja segunda e maior vertente é constituída pela memória 
africana ancestral. A estratégia de Mia Couto é contrapor às situações 
desastrosas que viveu e vive o seu país, uma visão positiva que nasce 
da possível recuperação e reactivação da memória ancestral. Assim, a 
memória individual estritamente relacionada com o passado histórico 
das personagens é recorrentemente desqualificada nos dois romances, 
“desqualquerficada”, como diz o narrador de UVF.

– Eu sei o que se passou antigamente. Lembro-me de coisas...
– Você lembra-se, mas não sabe de nada (UVF: 140).
Desta vez eu vinha quase sem mim, parecia um desqualquerficado, Meus 

saberes de cidade serviam para quê? (UVF: 54)



21Encontros com África – Moçambique

Em TS, o velho Tuahir censura o menino que quer procurar os 
seus pais (TS: 12) e não permite que ele chore. Mais simbólica ainda 
é a história do irmão de Kindzu, chamado Vinticinco de Junho, dia 
da independência nacional: para escapar aos guerreiros, ele é fechado 
na capoeira e acaba metamorfoseado em galo. No final do romance, 
Kindzu comprova também que a história que os homens fazem so-
brevive para além da sua matéria, saltando de dentro dos próprios 
cadernos, porque o que ele registou numa nova memória, sobreviverá 
de outra maneira: pela leitura por Muidinga dos seus cadernos. A 
personagem de Muidinga coloca logo a questão da recuperação da 
memória já que ele ficou amnésico na sequência duma doença de que 
foi salvo graças aos cuidados do velho Tuahir com quem ele fugiu do 
campo de refugiados. A leitura dos cadernos de Kindzu pela criança 
permite-lhe reconstituir uma memória que não é memória recente mas 
sim memória primordial. A incorporação do imaginário tradicional 
mergulha as personagens num passado anterior ao passado recente, 
um passado mítico de dimensão poética, filosófica e espiritual, que 
faz desta narrativa uma viagem iniciática em que, pouco a pouco, 
Muidinga vai redescobrindo as suas raízes, reconstruindo uma iden-
tidade que poderia ser qualificada de ‘moçambicanidade’. O passado 
recuperado não só reconstrói a memória individual como, e sobretudo, 
reactiva a memória colectiva dos seus antepassados, de que ele poderá 
futuramente ser o transmissor. O passado institui-se então como uma 
referência insubstituível, à qual a comunidade vai buscar a inspiração 
para a sua conduta no presente, e um exemplo para a explicação dos 
fenómenos com que se depara. Todas as narrativas relatadas encerram 
um sentido alegórico e veiculam a aprendizagem deste relacionamen-
to: do mundo dos mais velhos com o dos mais novos, dos mortos 
com os vivos, do sonho com o real, do mar com a terra, da tradição 
e dos mitos com a modernidade. As narrativas e as suas personagens, 
em diálogo, se esclarecem umas às outras numa construção literária, 
podendo ser interpretado como o alicerce possível duma identidade 
moçambicana.
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A tradição africana exprime-se tematicamente nos romances 
de Mia Couto sob variadas formas: das personagens como os velhos 
detentores de sabedoria e feiticeiros, à representação duma mun-
dividência cósmica, passando pela omnipresença dos mortos e dos 
antepassados, vectores imprescindíveis da transmissão da tradição 
comunitária e mitológica da África oriental. Ana Mafalda Leite explica 
como o processo cultural de onde a literatura moçambicana emerge 
(aliás como a maioria das literaturas africanas) «tem grande parte das 
suas raízes mergulhadas no mito, vivificado no quotidiano e presente 
na visão religiosa e religadora do homem à terra e ao transcendente» 
(Leite 1998: 47). Nesta cosmovisão, a árvore tem um valor primordial: 
é ela que permite manter o contacto com o mundo cósmico e com os 
antepassados. Ela é símbolo de um possível renovo, a ligação entre céu 
e terra, entre passado e futuro, entre a morte e a vida. A árvore aparece 
em TS como portadora  de vida e esperança: o embondeiro mantém 
o equilíbrio do machimbombo onde as duas personagens encontram 
refúgio e possível sobrevivência: «A única árvore que permanecia em 
seu lugar era o embondeiro, suportando a testa do machimbombo» 
(TS: 37). No mesmo romance, a personagem de Siqueleto passa do 
estado humano ao estado mineral metamorfoseando-se em árvore. 
Único habitante de uma aldeia deserta, o velho Siqueleto prenuncia 
assim uma nova semente de regeneração: «Ele queria aquela árvore 
parteira de outros Siqueletos, em fecundação de si» (TS; 75). A sim-
bologia forte que carrega a imagem da árvore faz dela o lugar ideal 
para transmitir a tradição. Debaixo duma árvore, os velhos da aldeia 
vão dar conselhos a Kindzu para ele decidir do seu percurso de vida, 
e fala o velho Sulplício ao seu filho: «Fui ao centro da aldeia, à grande 
sombra do canhoeiro. Lá estavam os mais velhos, de manhã até de 
noite. Eu queria ouvir suas antigas sabedorias» (UVF: 30).

A tradição é igualmente fortemente marcada pelos rituais ligados 
à morte, pois os ensinamentos vêm precisamente dos antepassados. 
Por isso, estes são regularmente homenageados antes de qualquer acto 
social: «As bebidas se iniciavam pela areia, em respeito pelos antepas-
sados» (TS: 205). Morte e vida são portanto indissociáveis e, assim,  
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encontramos nas narrativas de Mia Couto numerosos mortos-vivos 
ou vivos-mortos; é o caso da Hortênsia a quem Temporina pede au-
torização para entrar em casa para grande espanto do italiano:

À entrada, Temporina gritou:
– Dá licença, Tia Hortênsia?
Silêncio. O italiano me pegou pelo ombro: Hortênsia não estava falecida? 

Pedia-se autorização a um morto? Pedi que respeitasse o silêncio. A um imperceptível 
sinal, Temporina recebeu resposta da antiga dona. Podíamos entrar (UVF: 65).

Os mortos reaparecem sob forma de ‘xipocos’ ou ‘xicuembo’, es-
píritos benfazejos se encontrarem a sua morada ancestral, ou malfazejos 
se não forem digna e regularmente homenageados pelos seus descen-
dentes. Farida, que se diz “da família dos xipocos”, explica a Kindzu 
: «Nós somos sombras no teu mundo, tu jamais nos tinhas escutado. 
É porque vivemos do outro lado da terra, [...] Quando queremos que 
vocês, os da luz, venham até nós, espetamos uma semente no tecto do 
mundo» (TS: 91). Quando as regras tradicionais não são respeitadas, 
os antepassados reclamam dos vivos que não cumpriram a tradição. O 
pai de Kindzu , não concorda com a ideia de o filho querer tornar-se 
‘naparama’ (guerreiro): ele persegue-o nos seus sonhos apesar de o filho 
ter cumprido a tradição (TS: 44). Os espíritos dos mortos recolhem-se 
em todos os elementos da natureza, inclusive os animais e as plantas. A 
hiena constitui a figura metafórica mais frequente da morte. Mas em 
UVF, o espírito de Hortênsia incorporou um louva-a-deus: «Expliquei 
a crença a Massimo: aquele bicho andava ali em serviço de defunto. 
Matá-lo podia ser um mau prenúncio» (UVF: 62).

A força da tradição oral é ilustrada pela história do velho Sulplí-
cio. O filho lembra que o pai tinha desagradado aos novos governantes 
mas acredita na salvação dele porque «o povo encontrava-lhe respeito, 
razão dos antepassados que ele dispunha na eternidade» (UVF: 107). 
Pouco interessam as circunstâncias presentes, o que importa é o valor 
eterno que ele ganhará com a morte próxima. Valor exemplificado 
pela lição de teor poético-filosófico do pai para o filho: «Lembra o 
carreirinho por trás da nossa casa? Pois, não se esqueça: se o mun-



24 Encontros com África – Moçambique

do terminar, de repente, você sai por esse caminho» (UVF: 56). O 
mito africano possui um “carácter fundador”, “doador de sentido às 
realidades quotidianas”, e é feito para que quem o ouça tire a lição 
devida. Através dele «o espírito transcende um cosmos condicionado 
fragmentado e limitado para encontrar a unidade de antes da criação»: 
(Almeida 1984: 376)  «No final, porém, restará uma manhã como 
esta, cheia de luz nova e se escutará uma voz longínqua como se fosse 
uma memória de antes de sermos gente» (TS: 216).

A cosmogonia africana perpassa toda a obra de Mia Couto com 
a intervenção dos quatro elementos, mais particularmente a terra, a 
água, e o ar, como indica o comentário de Temporina sobre o nome 
de Tizangara : «[...]  aqui temos três vilas com os respectivos nomes: 
Tizangara-terra, Tizangara-céu, Tizangara-água. Eu conheço as três» 
(UVF: 69).2 A imagem dos rios, por exemplo, aparece recorrente-
mente em todas as obras do escritor simbolizando a possibilidade de 
purificação. Em TS, ela é explicitamente evocada pela personagem 
do Fazedor de Rios. O Homem chamado Nhamataca (cap. 5) cava a 
terra incessantemente, para concluir o leito de um rio que iria limpar 
o país de toda a guerra e que permitiria alimentar os homens:  

Sim, por aquele leito fundo haveria de cursar um rio, fluviando até ao infinito 
mar. As águas haveriam de nutrir as muitas sedes, confeitar peixes e terras. Por ali 
viajariam esperanças, incumpridos sonhos. E seria o parto da terra, do lugar onde 
os homens guardariam, de novo, suas vidas (TS: 94).

No entanto, o Fazedor de Rios morre ao realizar o seu projecto, 
arrastado por chuvas torrenciais. Os rios são filhos da terra, mostram a 
sua força e seu poder perante a fraqueza do Homem: tal como o mar, 
são capazes de dar a vida e de provocar a morte. O seu caudal leva 
consigo elementos das duas margens – a vida e a morte / o ocidental 
e o africano / o passado e o presente – e corre para um mar onde estes 
elementos se misturam, se homogeneizam para renascerem unidos e 

2 Esta cosmovisão não é exclusiva da prosa de Mia Couto: referindo-se à poe-
sia moçambicana, A. M. Leite explica que esta «tem vindo a produzir configurações 
diversificadas da ideia de nação, em que os elementos como a água e o ar, a terra e o 
fogo, se revelam fundamentais» (Leite 2003: 153).
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fecundos num novo ciclo vital num tempo outro. «Ser moçambica-
no – afirma A. M. Leite – [...] equivale a partilhar culturas e origens 
diversificadas, que confluem no Índico, e em terra moçambicana se 
entroncam, renascidas, bantuizadas, travejadas de uma memória, que 
a viagem, e a história, refundem, em iniciático baptismo, na nova 
nação» (Leite 2003: 155). Uma epígrafe de TS atribuída a Platão diz 
o seguinte: «Há três espécies de homens: os vivos, os mortos e os que 
andam no mar». O mar, nos dois romances, assume um significado 
hierático, sendo um novo Hades em que os antepassados se mantêm 
vivos: 

E era como se naquele imenso mar se desenrolassem os fios da história, 
novelos antigos onde nossos sangues se haviam misturado. Eis a razão por que 
demorávamos na adoração do mar: estavam ali nossos comuns antepassados, flu-
tuando sem fronteiras (TS: 26). 

O mar constitui assim um outro percurso, livre da morte. «O 
mar, explica ainda A. M. Leite, evocação de ‘pátria líquida’, consti-
tui um caminho alternativo ao terrestre, minado pela morte. O mar 
une os povos que de lá vieram, propondo-se, nas suas raízes líquidas, 
como uma quase nação oceânica, integradora das diferenças étnicas 
e culturais». Por isso o Velho Sulplício instalou a sua vida na conflu-
ência do rio com o mar, onde espera perpetuar o ciclo da vida através 
da educação do seu filho: «No estuário onde meu velho deitara seu 
existir eu inventava minha nascente» (UVF: 53). O curso da água e a 
regeneração pelo mar representam a força capaz de reestruturar uma 
nação perdida, de tornar verdes os campos e dar de comer ao povo, 
chegando a assumir características de divindade. O rio é símbolo da 
perpetuação da vida, do infinito. A água vem purificar a terra do mal 
possível. Como diz uma personagem de TS, «as águas não separam, 
costuram o mundo». 

A lenda dos flamingos que serve de alicerce ao terceiro romance 
de Mia Couto também constitui um mito primordial. Este mito (tra-
dição oral ou criação do autor?) é contado e reinterpretado de várias 
maneiras. O flamingo tem uma relação privilegiada com o mundo 
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cósmico. Reúne em si os quatro elementos: a terra e o ar como qual-
quer ave, mas também a água, fonte do seu alimento, e fogo pela sua 
cor. A estória do flamingo constitui um mito da criação do primeiro 
poente e da noite: «Nascia assim, o primeiro poente» (UVF: 119), 
«empurrando o sol para que o dia chegasse ao outro lado do mundo» 
(UVF: 49).

MEMÓRIA DO POR-VIR

Virginha que trocasse passado por futuro, sonhasse não com o fim 
da vida mas com as nascenças que lhe faltavam (TS: 171)

A reformulação dos mitos primordiais e a consequente reactiva-
ção literária dos ciclos vitais na obra de Mia Couto, apontam de facto 
para a possibilidade de um renovo, num movimento do passado para o 
futuro, atravessando um presente do qual se devem tirar ensinamentos 
para a construção duma comunidade/nação moçambicana. Segundo 
A. M. Leite, «A articulação da criação com a antropologia (quase 
com o aspecto de uma arqueologia) transforma as obras literárias 
num dispositivo poético de mistura da Memória, situada entre Mito 
e História, que tem por horizonte a fundação de uma comunidade» 
(Leite 2009).

 No Realismo Mágico que caracteriza a prosa deste autor, o con-
ceito de realidade é amplificado pela presença de mundos ficcionais 
animistas, múltiplos e permeáveis, que tem um impacto ideológico 
e um carácter subversivo, uma vez que implica o desmantelamento 
de toda e qualquer estrutura política, cultural ou social de carácter 
monolítico e unívoco. Ana Soares Ferreira lembra a este propósito 
que o Realismo Mágico «Tem sido por isso um meio privilegiado de 
desconstrução dos programas coloniais e neo-coloniais, gerando um 
contradiscurso que permite o distanciamento e a análise crítica do 
passado e do presente» (Soares Ferreira 2007: 117). E A. M. Leite 
acrescenta: «ao instituir um imaginário cultural adequado à socie-
dade moçambicana, [Mia Couto] está simultaneamente a reinvestir 
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a memória da tradição oral de um estatuto literário, e a exercer um 
acto reflexivo sobre a importância dessa memória» (Leite 2003: 58). 
Os vestígios do passado assim se convertem na chave de um saber re-
sultante da exegese alegórica da escrita. O «reinvestir da memória da 
tradição oral de um estatuto literário» passa então pela confrontação de 
temporalidades divergentes, pelo relacionamento de mundos opostos 
entre os quais deixa de haver fronteira, ou melhor dizendo, se houver 
fronteira é uma fronteira que une e que não separa, como explica o 
próprio Mia Couto. Perón Rios argumenta no mesmo sentido dizendo 
que Terra Sonâmbula é uma metáfora do alargamento de fronteiras: 
«ousadia, experimento dos possíveis, da quebra da estaticidade, onde 
o que pode haver de mais sólido – o chão – também está, lento, em 
movimento» (Rios 2007: 91). Em outros termos, a prosa de Mia 
Couto reveste um carácter híbrido que configura a multiculturalidade 
de que ele próprio é fruto, e a sua revalorização, pela qual ele obra em 
prol duma possível identidade nacional. Ao organizar um movimento 
de alteridade no qual interagem voz e letra, o livro aponta para um 
processo que Ana Ferreira qualifica de “transculturação”: 

A reflexão sobre a problemática nacional faz-se já não por oposição pura e 
simples em relação à hegemonia cultural, económica e política do centro coloniza-
dor, mas pela afirmação de um multiculturalismo em que a herança tradicional se 
funde com a matriz ocidental de que o escritor não se desvinculou por completo, 
num desejo entre periferia e centro que enriquece o seu discurso (Soares Ferreira 
2007: 40).

Ao desenvolvimento interpretativo dos temas, acrescentam-se 
os processos estruturais graças ao quais o autor transmite a sua men-
sagem, processos ligados em grande parte à tradição oral, recuperada 
textualmente pelo escritor. A marca mais evidente dos processos de 
hibridismo encontra-se na criatividade lexical do escritor moçambica-
no. Em Moçambique, a língua europeia foi sofrendo pouco a pouco a 
influência das línguas locais e hibridizou-se naturalmente, aspecto que 
Mia Couto esclarece explicando que as variantes da língua portuguesa 
usadas na sua obra são devidas, tanto à sua própria capacidade de cria-
ção literária e linguística quanto à impregnação das práticas linguísticas 
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locais. Explica ele a Patrick Chabal que os escritores moçambicanos 
não podem «construir uma literatura de costas viradas para a vida»: 

As pessoas todas já estão falando outro português, há toda uma corrente 
de imagens, lindas, que as pessoas já estão fazendo, na rua. Como é que a gente 
pode pôr os nossos personagens, das nossas histórias, falando um português que 
não existe, que ninguém fala aqui? Então é um pouco a tentativa de reproduzir 
aquela magia. E o processo de contar as histórias é tão importante como a própria 
história (Chabal 1994: 290). 

Na introdução à edição italiana de Vozes Anoitecidas, José Luís 
Cabaço escreve: 

Com inteligência e grande sensibilidade, Mia Couto colheu e identificou a 
estrutura do discurso popular tanto na maneira como as palavras são reconstruídas, 
como na ironia subtil do comentário, na cadência suave da fala, na própria forma 
de organizar a frase. O autor recusou tentar copiar a maneira como fala o povo. 
Ele decidiu, e justamente, recriar literariamente uma linguagem de sabor popular 
nos limites das regras que tão bem domina, preservando  lirismo e a profundidade 
que distinguem a sua poesia (Cabaço 1990: 46). 

Confessou o próprio escritor a Michel Laban ter sofrido nisso 
a influência de João Cabral de Melo Neto (Laban 1998: 1000) e de 
Carlos Drummond de Andrade (Chabal 1994: 287). 

Vejamos rapidamente alguns exemplos, deixando aqui de lado 
as palavras de origem indígena, que geralmente servem para designar 
realidades que não têm representação semiótica na língua europeia, 
para nos interessarmos às palavras e expressões criadas, recriadas ou 
reutilizadas por Mia Couto, por constituírem, pela sua própria forma-
ção ou derivação, uma forma de mestiçagem claramente reivindicada 
pelo escritor.
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Quadro 1: Constituição de formas híbridas

advérbio => 
substantivo

substantivo => 
verbo

verbo => subs-
tantivo

Adjectivo => 
verbo

Substantivo => 
adjectivo

Neologismos 
por derivação do 
português

o antigamente, 
todo o tempo an-
terior à doença lhe 
estava impedido 
(TS: 135).

era mesmo melhor 
que nenhuma pessoa 
estradeasse por ali 
(TS: 69). 

A noite toda 
se vai 
enluarando  
(TS: 14).

ele começou 
a minguar, 
pequenando-se 
de taurino para 
bezerro, (TS: 
190).

Neologismos por 
derivação duma 
língua indígena

Fui pela estrada, 
tchovando Quintino 
(TS: 152).

O italiano 
ainda estava 
zuezuado
(UVF: 107).

É que a minha esposa 
dorme quinzumban-
do, sempre à espreita 
(UVF: 75).

As outras acompa-
nhavam xiculun-
guelando, palmando 
(TS: 111).

Quadro 2: Enriquecimento lexical na base da língua portuguesa3

Palavras ou expressões que 
alteram significados ou categorias 
habituais e nos remetem para 
outras realidades

Palavras ou expressão que resul-
tam da formação inovadora a par-
tir de elementos conhecidos que 
juntos dão significados compósitos 
e inexistentes até então

Palavras ou expressões que 
substituem outras palavras em 
expressões de sentido comum 
para lhes alargarem ou mudarem 
o sentido 

O escuro se aproveita para 
entrar dentro do refúgio dos dois 
esperantes (TS: 40).

O menino cada vez mais se dificul-
tava em falar atarantonto (TS:56).

Ali ficou, estagnado o resto da 
manhã (TS: 53).

Enquanto a guerra não terminasse 
era mesmo melhor que nenhuma 
pessoa estradeasse por ali (TS; 69).

Muidinga pousou os cadernos, 
pensageiro (TS: 93).

O Velho impávido, já se deitou 
a repousar. De olhos fechados, 
espreguiça a voz (TS: 11).

Falando de Chupanga
Como todo o agradista: submisso 
com os grandes, arrogante com os 
pequenos (UVF: 18).

Estêvão Jonas pigarreou, atrapalha-
ço (UVF: 29).

A preocupação pingava-lhe no 
rosto (UVF: 19-20).

É que no meu rosto senti o quente 
bafo das infernezas (UVF: 219).

[...] ele notou a capulana mal presa 
em redor da cancromida vizinha 
(UVF: 41).

O administrador até enrugava a 
voz (UVF: 20).

3 Classificação proposta por Fernanda Cavacas (2002: 122).



30 Encontros com África – Moçambique

Além do aspecto puramente lexical, a ideia de mestiçagem e de 
possível reencontro do povo consigo próprio aparece claramente na 
tipificação das personagens. A. M. Leite classifica por dualidades as 
personagens duplas do universo de Mia Couto. Teríamos assim a dua-
lidade espiritual Morto-Vivo / O Vivo-Morto como é o caso de Farida 
ou Hortênsia: a primeira reivindica-se como “xipoco”, e à segunda, é 
preciso pedir autorização para entrar na casa dela. Também aparecem 
personagens construídas na base de uma dualidade temporal como O 
Velho-Criança: assim a Temporina «falou com a sua voz de menina: 
‘ – Tenho duas idades. Mas sou miúda. Nem vinte não tenho’» (UVF: 
63). Outra dualidade aparece com o “Alfabetizado Oral” (TS) e o 
“Escritor Iletrado” (UVF). O primeiro é configurado na personagem 
de Tuahir que, na falta dos cadernos, pede a Muidinga para lhe contar 
as histórias de Kindzu antes de adormecer: «Fala devagarinho para eu 
compreender. Se adormecer, não pára. Eu lhe ouço mesmo dormindo» 
(TS: 99). “Escritor Iletrado” é o pai Sulplício que pede ao filho para 
escrever as suas palavras gravando-as: «Quero ver minha voz escrita 
aí. E Sulplício falou. [...] E falou para mim as inesquecíveis palavras. 
O que ele disse, ficou registado. Superando os receios de maldosos 
aproveitamentos» (UVF: 190). As personagens, explica ainda a mesma 
estudiosa, «complexificam-se não pela psicologia, mas por transfor-
mações, que mostram uma sociedade em evolução e mutação». Por 
outro lado, os nomes próprios são, em muitos casos, complexificadores, 
acrescentando aos actos da personagem uma mais valia de sentidos. 
Carregam em si a narração implícita e, por vezes elíptica: é o caso 
dos nomes em UVF, Ana Deusqueira a prostituta, o velho Sulplício 
vítima do colonialismo, Chupanga, o adjunto ‘lambe-botas’ do ad-
ministrador, Temporina que atravessa as fronteiras temporais. Além 
disso, a caracterização das personagens responde a uma lógica que A. 
M. Leite qualifica de “geo-etnográfica e sócio-cultural”: o universo 
humano de Mia Couto organiza-se à volta de personagens-tipos, in-
dependentemente das variantes de nome próprio, características físicas 
ou psíquicas, que são fundamentalmente agrupadas por categorias de 
idade – velhos, homens, mulheres, adultos, crianças e adolescentes – e 
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por categorias étnicas: o branco, o negro, o mestiço e o indiano. Ve-
mos como a soma destes tipos pode representar o leque da sociedade 
moçambicana em suas variadas componentes. Mas, particularmente 
interessante é a personagem do narrador-tradutor de UVF. As per-
sonagens mestiças, de raça ou de cultura, figuram recorrentemente 
nas obras de Mia Couto porque configuram a nação moçambicana 
na sua diversidade. Um tradutor é necessário, não para traduzir lin-
guisticamente porque o italiano compreende o português, mas para 
estabelecer uma ponte entre o mundo de uns e o mundo dos outros, 
os da cidade e da aldeia, para fazer a ligação entre o tempo de antes e 
o tempo de agora. Trata-se portanto duma tradução de teor cultural, 
marcada por uma relação de contiguidade, em que a identidade, para 
ser alcançada, deve paradoxalmente passar pela alteridade. Mestiço de 
raça e cultura, o tradutor é mediador entre cosmovisões diferentes, 
capaz de compreender ao mesmo tempo uns e outros. Simbolicamen-
te, este narrador não tem nome como se ainda não tivesse identidade 
própria mas permite-nos inscrever a questão da identidade com base 
na lógica do hibridismo. 

A esta tipificação das personagens junta-se uma polifonia e uma 
pluridiscursividade que acrescentam à ideia de riqueza do tecido social 
e da imaginação do povo moçambicano. Estes aspectos inscrevem-se 
no conceito de dialogismo proposto por Mikhail Baktine. Segundo 
o estudioso russo, a polifonia caracteriza-se, no plano da composição 
literária, pela presença de relações dialógicas entre todos os elementos 
da estrutura romanesca, estando eles contrapontisticamente em opo-
sição. Efectivamente, em TS e UVF, a existência das diferentes vozes 
produz um tecido polifónico, cuja urdidura é produto da ambiguidade 
das personagens, da presença de géneros intercalados e da multipli-
cidade dos seus discursos que revelam diferentes visões do mundo 
condicionando a interpretação da realidade, mas que, abrangidos no 
seu conjunto, constroem uma totalidade de comportamentos e men-
talidades que, respeitando a individualidade de cada um, poderá estar 
na base de uma representação da nação moçambicana. 

A própria estrutura das narrativas realça a ideia de união, de reen-
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contro possível entre vozes separadas. Em TS, os dois relatos principais 
cruzam-se, respondem-se um ao outro e recebem histórias encaixadas 
que multiplicam as definições possíveis do “ser” moçambicano. De 
outra maneira, também é polifónico e pluridiscursivo de UVF, que 
encadeia os relatos testemunhos que Massimo Risi ficou encarregue de 
registar para resolver a questão das explosões misteriosas dos soldados 
da ONU para depois apresentar o seu relatório às autoridades, tarefa 
impossível, já que a realidade moçambicana descrita por Mia Couto 
é múltipla e impossível de reduzir a factos concretos e materiais.

Este processo não é exclusivo das obras em estudo, pois os outros 
romances do mesmo autor estruturam-se de maneira parecida, nomea-
damente A Varanda do Frangipani que, como UVF, é uma compilação 
de testemunhos sobre um assassinato. Também não é exclusiva de Mia 
Couto que se inscreve neste caso nas tendências desconstrutivistas e 
polifónicas da literatura pós-moderna. No entanto, este procedimento 
estrutural reforça a nossa hipótese segundo a qual, os seus romances, 
apesar do tom bastante pessimista, deixam uma janela aberta para 
uma possível discussão sobre o devir da nação moçambicana e sobre 
um esperado reencontro dos moçambicanos. 

Quanto a isso, as macro-estruturas dos dois romances, com as 
suas belas alegorias finais, não deixam qualquer dúvida. Em TS, as 
personagens-crianças, Muidinga, Kindzu e Gaspar, depois de terem 
caminhado separadamente, encontram-se no fim da narrativa simbo-
lizando a possibilidade de uma reunião de percursos divergentes:

Venço o torpor e prossigo ao longo da estrada. Mais adiante segue um 
miúdo com passo lento. Nas suas mãos estão papéis que me parecem familiares. 
Me aproximo e, com sobressalto, confirmo: são os meus cadernos. Então com o 
peito sufocado, chamo: Gaspar! E o menino estremece como se nascesse por uma 
segunda vez. De sua mão tombam os cadernos (TS: 217).

Daí em diante, os cadernos que Kindzu deixou escritos consti-
tuem, para usar a metáfora de um livro de contos do mesmo escritor4, 
um fio reunindo suas missangas, narrativas concisas, pontuais, que se 

4 O Fio das Missangas, Lisboa, Caminho, 2004.
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fazem necessárias para que significados estéticos e religiosos venham 
fecundar a esterilidade do fio. 

No segundo romance, a lenda dos flamingos, eixo central da 
narrativa, perpassa os capítulos em vários momentos como um leit 
motiv com forte carga simbólica, como frisámos anteriormente. In-
teressa, neste momento, lembrar a simbologia do renovo que carrega 
este mito. O flamingo, que quis voar da terra para tocar as estrelas, 
criou a ordem cósmica, o dia e a noite: «Queria ir onde não há sombra, 
nem mapa. Lá onde tudo é luz. Mas nunca chega a ser dia». (UVF: 
118) O pássaro queria conhecer a noite e embelezou-se para estar à 
altura daquele derradeiro voo. Quando alcançou os céus, parecia a 
própria luz a voar e conseguiu espalhar as suas cores no horizonte. 
A ave, imagem frequente da arte africana, porque voa em direcção à 
luz, simboliza a força da vida e o desejo de sublimação, de harmonia 
interior e de resolução dos conflitos. Em UVF, os flamingos são “salva-
vidas” para os pescadores. Para o velho Sulplício, os flamingos também 
são mensageiros celestes que têm o poder de o orientar. Esta estória 
recitada como uma reza pela mãe do narrador, que o filho decorava, 
convida ao reencontro com o tempo sagrado das origens, pois a lenda 
dos flamingos tem uma dimensão sagrada: «Tudo nesse momento, 
era sagrado» (UVF: 49). Aliás, não deixa de ser significativo o facto 
de a criança reinterpretar o mito construindo um animal voador 
com material reciclado (UVF: 166) que, quando é atirado aos ares, 
«demora uma eternidade a tombar». A lenda, lembra Maria Fernanda 
Afonso, na senda de Mircea Eliade, «retoma o esplendor dos códigos 
dos relatos míticos africanos que convocam os tempos fabulosos dos 
começos» (Afonso 2010). E, acrescentamos nós, constitui uma das 
mais poéticas manifestações do que propomos chamar “as memórias 
do por-vir”. Existe aliás uma similitude entre os excipit dos dois ro-
mances. Lembrando a imagem das letras que voam dos cadernos de 
Kindzu no fim de TS, o italiano de UVF rabisca numa folha de papel 
“o último relatório”, o relato do «desaparecimento total de um país 
em estranhas e pouco explicáveis circunstâncias». Dobra a folha de 
papel em forma de pássaro e lança-o para o abismo dizendo que fica 
à espera de outro voo do flamingo. 
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Terra Sonâmbula O Último Voo do Flamingo
Movidas por um vento que nascia não do ar 
mas do próprio chão, as folhas se espalham pela 
estrada. Então, as letras, uma por uma, se vão 
convertendo em grãos de areia e, aos poucos, 
todos meus escritos se vão transformando em 
páginas de terra. 
(TS: 217)

Ele puxou da folha do relatório que acabara 
de redigir para as Nações Unidas. Fazia o quê? 
Dobrava e cruzava as dobras. Fazia um pássaro 
de papel. Esmerou no acabamento, e depois, 
levantou-se e o lançou sobre o abismo. O pa-
pel rodopiou no ar e planou, pairando quase 
fluvialmente sobre a ausência de chão. Foi 
descendo lento, como se temesse o destino das 
profundezas. (UVF: 224)

Embora a segunda versão seja mais pessimista, uma janela fica 
aberta pela permanência, à beira do abismo, do narrador que poderá 
perpetuar a tradição oral: quando o Velho Sulplício parte na canoa, 
pede ao filho para ficar «Para contar aos outros o que aconteceu com 
nosso mundo» (UVF: 223). Facto que o filho confirma no preâmbulo 
do relato: «Fui eu que transcrevi, em português visível, as falas que 
daqui se seguem. Hoje são vozes que não escuto senão no sangue, 
como se a sua lembrança me surgisse não da memória, mas do fundo 
do corpo» (UVF: 11). A mise en abîme desmultiplica-se num duplo 
movimento entre materialização e desmaterialização: materialização da 
memória pela escrita ao mesmo tempo que metamorfose da matéria 
da escrita em grãos de areia ou em pássaro. 

Os dois romances, cuja construção metafórica evoca o conceito 
de eterno retorno, apontam para a existência duma via possível, por 
mais ténue que seja a esperança cada vez mais decepcionada pela reali-
dade presente, para que os Moçambicanos encontrem no seu passado 
as lições que lhes permitam construir um por-vir diferente à medida 
da sua tradição e da sua própria alma.

Vá, que um outro tempo nos há-de visitar 
Dito de Ana Deusqueira (UVF: 185)
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Cultural clashes and race matters in Mia
Couto’s fiction

Orquídea Ribeiro
CEL / UTAD

“A identidade não existe, é uma procura infinita.”
“A palavra descobre-se, não se inventa.”

Mia Couto1

All of Mia Couto’s work shows the writer’s capacity for inventing, 
recreating, words, ideas, proverbs to create a setting for an environ-
ment where multiple readings are possible. The author preserves the 
soul of a people telling/narrating the stories so that these stories can 
continue to be told and heard globally, crossing linguistic and cultural 
borders, because his country has various countries inside, profoundly 
divided between varied cultural and social universes. And the author 
is proof of this mestizage – he heard the old storytellers who passed 
on to him the enchantment of a sacred moment – the moment of 
cultural transmission.2

Mia Couto’s attitude towards writing is mentioned by Phillip 
Rothwell, citing as example the story, “O Cabrito que venceu o Boe-
ing”, as a writing «that is meant to interact with the reader; it fixes 
nothing testifying to no truth, and it authorizes multiple interpreta-
tions» (Rothwell 2004: 53). The same author mentions that «Couto’s 
style has variously been described as renovating, recreating and revi-
talizing the language» (Rothwell 2004: 55), since he uses «orality as a 
marker of national identity» (Rothwell 2004: 55).

1 Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 de Novembro de 1998.
2 «O meu país tem países diversos dentro, profundamente divididos entre uni-

versos culturais e sociais variados. Eu mesmo sou a prova desse cruzar de mundos 
e de tempos. [...] E eu cresci nesse ambiente de mestiçagem, escutando os velhos 
contadores de histórias. Eles me traziam o encantamento de um momento sagrado» 
(Couto 2009: 123).
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In the book E se Obama fosse Africano e outras Intervenções 
(2009), Couto mentions the loss of identity of Mozambican cultural 
production, the erosion of Mozambican cultures, a situation which is 
much more worrying than the erosion of soils or deforestation, and 
the sidelining of the Mozambican languages, including Portuguese, 
which are giving in to the Americanization of the world. He appeals 
to the active participation in the building of modernity, because the 
country needs to discover its own way in cloudy/gloomy weather and 
in a world without a defined course. (Couto 2009: 45-47).3

In 1903 W.E.B. DuBois presented the idea of “double con-
sciousness” in his book The Souls of Black Soul, a concept related to 
the question of identity affecting individuals of African descent that 
moved between Africanized and Westernized worlds in the United 
States. This notion of “double consciousness” can be applied to African 
countries that were colonized by European Empires, leading individu-
als, both African born and bred, to feel this moveable identity, this 
duality, this sense of “two-ness” of belonging to two worlds and still 
feeling difficulty in belonging, in classifying themselves in terms of 
identity – Mozambican or African.

This is evident in the discourse of Feiticeiro Andorinho in O 
Último Voo do Flamingo (2000), when he affi  rms that the whites oc-when he affirms that the whites oc-
cupied not only the land, but also the people, camping on their heads. 
Now they are at a crossroads – like wood left out in the rain, they can’t 
be lighted or produce shadow. They have to dry out in a sun that can 
only be born inside them.4

3 «A nossa produção cultural se está convertendo na reprodução macaqueada da 
cultura dos outros. [...] Falamos da erosão dos solos, da desflorestação, mas a erosão 
das nossas culturas é ainda mais preocupante. A secundarização das línguas moçam-
bicanas (incluindo da língua portuguesa) e a ideia de que só temos identidade naquilo 
que é folclórico são modos de nos soprarem ao ouvido a seguinte mensagem: só so-
mos modernos se formos americanos.[...] Mas a modernidade não é uma porta apenas 
feita pelos outros. Nós somos também carpinteiros dessa construção e só no interessa  
entrar numa modernidade de que sejamos também construtores. [...] Moçambique não 
precisa apenas de caminhar. Necessita de descobrir o seu próprio caminho num tempo 
enevoado e num mundo sem rumo» (Couto 2009: 45-47).

4 Translated and paraphrased: «O que fizeram esses brancos foi ocuparem-nos. 
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Mozambicans, like most Africans, especially in urban areas, have 
a “composite” identity, having not a single root, but encountering 
and assimilating other roots, identities, through transculturation and 
intercultural contacts, with Europeans or other Africans.

After years of colonization and subjugation and then years of 
internal fighting, African countries found ways to recover their ances-
tral cultural values and identity; values which were lost or dormant 
due to the influences imposed by the colonisers. Nowadays, tradition 
appears in opposition to modernity and a conflict surges in the quest 
for cultural identity. Collective identity is seen as having a series of 
fixed and essential characteristics that give the individual a sense of 
security marked by stability, unity and predictability.5

Regarding cultural identity, Stuart Hall explains that

There are at least two different ways of thinking about “cultural identity”. 
The first position defines “cultural identity” in terms of one, shared culture, a sort 
of collective “one true self ”, hiding inside the many other, more superficial or 
artificially imposed “selves”, which people with a shared history and ancestry hold 
in common. Within the terms of this definition, our cultural identities reflect the 
common historical experiences and shared cultural codes which provide us, as “one 
people”, with stable, unchanging, and continuous frames of reference and meaning, 
beneath the shifting divisions and vicissitudes of our actual history. This “oneness”, 
underlying all the other, more superficial differences, is the truth, the essence [...] 
of the black experience. It is this identity which [Africans] must discover, excavate, 
bring to light, and express through cinematic representation (Hall 1990: 223).

After independence, with the new order, tradition and the past 
were questioned, as well as the social reproduction based on the tradi-
tion and knowledge of the elders. Identity must be read as a multiple 
concept, built by fragments and ruptures, complex and ambiguous in 

Não foi só a terra: ocuparam-nos a nós, acamparam no meio das nossas cabeças. So-
mos madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra. Temos 
que secar à luz de um sol que ainda não há. Esse sol só pode nascer dentro de nós» 
(Couto 2000:158).

5 See Claude Lévi-Strauss (1977): L’Identité.Paris: PUF, p. 332: «uma espécie 
de abrigo virtual ao qual é indispensável referir-se para explicar um determinado nú-
mero de coisas, sem que este abrigo jamais tenha uma existência real».
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the different and antagonic practices and discourses, a process of social 
construction consisting of not one but various possibilities. 

 In “Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar”, one of the 
stories of Vozes Anoitecidas, the question of having more than one 
identity or an identity disorder appears in the first paragraph of the 
text.6 Two identities, two ways of thinking, two worlds in confrontation 
with one another: incompatible at various levels, because the identities 
contradict themselves – the “logical” explanation of Bartolomeu and 
common social justice. Bartolomeu mentions a mestizage of exist-
ences, not of races.

Contemporary societies recognize the multiple fragmented 
and mutable identities present in an individual and the need for 
the revival of national cultural identities through local, regional and 
communitarian efforts. Mozambique is a country that is making a 
tremendous effort to link the old with the new, while facing various 
dilemmas and contradictions.  Nelson Saúte mentions some of the 
problems affecting the Mozambican society. In his words: a society 
linked to cyclical and endemic crises, with an imagination dominated 
by violence - the violence of war or social violence, all types of vio-
lence! – the struggle for emancipation, which seems increasingly lost, 
when we see that freedom - paradoxically for some - threw us onto the 
most unexpected trackless ways that we still travel on today.7 Mozam-
bique like other Portuguese-speaking African countries is a country 
where external interferences – Colonialism (present for centuries), 
devastating wars between colonizer and colonized, internal disputes 
between Frelimo and Renamo, a Civil war supported or encouraged 

6 «Eu somos tristes. Não me engano, digo bem. Ou talvez: nós sou triste? 
Porque dentro de mim, não sou sozinho. Sou muitos. E esses todos disputam minha 
única vida. Vamos tendo nossas  mortes. Mas parto foi só um. Aí, o problema. Por 
isso, quando conto a minha história me misturo, mulato não das raças, mas de existên-
cias» (Couto 1986: 85).

7  «Os dilemas de uma sociedade amarrada a crises cíclicas e endémicas, o ima-
ginário dominado pela violência – violência da guerra ou violência social, todo tipo 
de violência! – a luta pela emancipação, que parece cada vez mais perdida, quando 
vemos que a liberdade – paradoxalmente para alguns – atirou-nos para os mais ines-
perados caminhos ínvios que ainda hoje percorremos» (Saúte 2007:18).
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by external forces, UN intervention, effects of globalization – have 
influenced or impeded the development of a Mozambican cultural 
identity.8

Recovering cultural memory and rebuilding individual and 
collective identity are objectives pursued by Mia Couto and other 
writers in their fiction, essays and interviews. However, Couto’s fiction 
and his essays reflect his need to contest and question reality and depict 
territories of cultural clashes between old and young, rural and urban, 
village and city, black and white. Race matters reside in his work with 
characters depicting the old days and Colonialism clashing with the 
present-day ways of living or adopting attitudes resembling Portuguese 
life before independence. The quarrel of tradition versus modernity 
obviously influences Mozambican writings.

Mozambican writer Nelson Saúte considers that in Mozambique 
literature is still marked by the territory of history, a literature that 
does not escape the rules of politics. It is a literature caught up in the 
deep imagination of the condition of being Mozambican. For Saúte, 
the quarrel of tradition versus modernity that demarcates the area of 
conflict regarding identity, either individual or national, obviously 
influences the writings and books of Mozambican authors (Saúte 
2007:19)9.

The relationship between language and literature is complex in 
Africa, especially in postcolonial Africa, where after independence 
writers had to consider the obstacle of writing in a European language, 
different from their mother tongue and trying to integrate the oral 
tradition of their African culture in their contemporary texts. Writing 
in a “foreign” language can be an obstacle, as Feiticeiro Andorinho 

8 «Enunciar a sua própria experiência do tempo e do espaço, tornou-se para as 
jovens literaturas africanas um dos seus mais impreteríveis desafios».

9 My translation: «Como se poderá facilmente atestar esta é uma literatura 
ainda demarcada pelo território da história, uma literatura que não foge aos ditames 
da política. Uma literatura embrenhada no imaginário profundo da condição do ser 
moçambicano. A querela tradição versus modernidade que baliza o espaço da confli-
tualidade identitária, individual e nacional, não deixa de traçar o destino das escritas e 
dos livros destes trinta e tal autores aqui reunidos» (Saúte 2007:19).



42 Encontros com África – Moçambique

explains in UVF – «I don’t know, I can’t explain it to you.  I would 
have to speak in my language» (Couto 2000:157).10

Contemporary African writers opted to write in “standard” 
Portuguese, to innovate linguistically or to use a Portuguese language 
heavily influenced by African languages. Faced with this dilemma, 
these authors make an effort to defend the vernacular languages and 
cultures recreating stories in a unique multilingual way that uses 
literature as a natural means to diffuse a rich and varied culture. 

Orature/the oral text embraces people’s culture and cultural 
values. The oral text implies performance, involving the text, but also 
the teller and the interaction between teller and audience, gestures, 
body language, among other resources. The written text has to survive 
by itself as performance is lost on paper. Mia Couto uses innovative 
linguistic techniques to convey cultural performance through written 
words, making up for the loss of the performance present in orature. 
The (new) words convey the results of cross-cultural encounters 
between traditional and modern worlds, rural and urban; they are 
not simple borrowings or adaptations, these words can be analyzed 
as instances of discontinuity, of cultural conflict and mutation, as 
cultural dislocations that, at the same time, assert the continuity of 
cultural tradition.

Considering himself a “ser de fronteira” – a being of the bor-
derland that weaves African cloth using European materials,11 Mia 
Couto writes in “standard” Portuguese, adapts the language to the 
Mozambican realities and cultures, so as to transmit the flavour of 
the people and the country. The play between orality and the writ-
ten text is Couto´s way of re-inscribing the landscape with personal 
cultural value, and restoring a vital history, blurring the horrors of 
war and the effects of this war still invading and characterizing the 
Mozambican geographical and cultural landscape. Border identities 

10  My translation: «Não sei, não lhe posso explicar. Teria  que falar na minha 
língua» (Couto 2000:157).

11 «autor que se considera [...] um ser de fronteira: um escritor que tece um 
tecido africano usando pano e linhas europeias» (Salgado 2004:298).
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are both a personal and a political condition, reflecting internal con-
tradictions – some characters reproduce language, behaviours and 
attitudes of colonial times, showing the assimilation of white values, 
but also identifying with traditional black culture. Mia exposes the 
“coloniality” that still persists among the ruling class creating social 
and economic inequalities – Mozambique is independent and free, 
but is still heavily influenced by foreign cultures, especially regarding 
the language and administration procedures, as, for centuries, Mozam-
bicans were forced to be Europeans, some even opted to imitate the 
whites.12 This situation contributed to the mixing of the two cultures 
and the emergence of a “hybrid cultural individual”, confused about 
his/her own identity. 

 “Mezungos” (1991) is a story that shows the social and economic 
disparities within Mozambican society. “Mezungos” means “whites” 
but in this text the term refers to African people behaving like whites, 
while participating in a seminar discussing African authenticity. Af-
ter the seminar, a party is on the way with food, drink and dancing 
(Couto 1991: 97). Suddenly, a barefoot, ragged and drunk man en-
ters the room. The whole situation is ironic and depicts Mozambican 
contemporary society. The man has a black goat with him, which he 
claims is his godson. Everyone is speechless with this situation and the 
intruder declaimed: «You are white and white is owner and boss, and 
superintends order. Me, where I see myself, I am a poor black man, 
accustomed to his race».13 After the speech the man claims that he has 
come for his son, but is soon insulted and kicked out of the room. The 
story ends with a distinguished man cleaning up the intruder’s vomit, 
picking up the ragged coat and following him out into the dark. 

In the story “A avó, a cidade e o semáforo” (Couto 2008: 127), 
the rural grandmother, Vovó Ndzima, is conscious of the difference 

12  Says Sulplício, the local translator’s father: «Durante séculos, quiseram 
que fôssemos europeus, que aceitássemos o regime deles de viver. Houve uns que até 
imitavam os brancos, pretos desbotados» (Couto 2000: 139).

13 My translation: «Os senhores são brancos e branco é dono e patrão, man-
dador da ordem. Eu, aqui onde me estou ver, sou um pobre preto, acostumado da sua 
raça» (Couto 1991: 98).
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between life and cultural customs in the city and in the countryside. 
She goes to the city with her schoolteacher grandson to make sure that 
he is well taken care of, because she does not trust city life and city 
ways. In the city, Vovó Ndzima, immediately identifies with the beg-
gars that convene on street corners near the traffic lights, because this 
setting makes her rememorize the light of the fire in her rural village. 
The clash between the traditional/rural world and the modern/urban 
blurrs identities, creating confusion in the characters and leading to 
displacement.

In “Retro-Camarada”, Mia Couto uses the madness of Juvenaldo 
Bambo to contest and question the contemporary situation in Mo-
zambique. Juvenaldo calls all the family to do voluntary work – the 
family think he is crazy, but go along with his requests. After that he 
decides to fight the system – all sorts of illegal actions were criticized 
as were all sorts of abuse of power (Couto 1991: 42). The end of the 
story demonstrates Juvenaldo’s difficulty in distinguishing his iden-
tity: he was the owner of the “machamba” and was speaking against 
capitalism in front of his workers.

The novel O Último Voo do Flamingo (2000) discusses the colo-
nial period in Mozambique, but also focuses on the cultural clashes 
and the race matters of contemporary society: foreign interference 
(physical and virtual), through the presence of the Italian UN officer 
who has no cultural sensibility, who does not understand the value 
of the land, geographical or cultural; the cultural “translator”, always 
on a journey between the modern and the traditional; the old order, 
represented by Sulplício, who was also considered an “African collabo-
rator” with the Portuguese colonial regime since he occupied a post 
considered important during colonization and was punished harshly 
for occupying that position; the administration, showing lack of jus-
tice and promoting social disorder, a controlling and corrupt system, 
not interested in the truth, but in hiding the potentially problematic 
situation. Through the UN officer Massimo Risi, the book describes 
the misunderstandings and difficulties shared by everyone crossing 
cultures – the need for cross-cultural adaptation to understand other 
cultures and to avoid misreadings.
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“O embondeiro que sonhava pássaros” (1990) takes readers 
back to colonial times and the existing cultural clashes between the 
whites and the African bird man (Passarinheiro) who walked barefoot 
through the white neighborhood selling beautiful and colorful singing 
birds.  The white children were attracted to the black man who lived 
in the sacred African tree, the baobab tree. Tiago, the dreaming child, 
disobeyed his parents and followed the bird man, thirsty for knowl-
edge and stories. The white settlers did not understand the birdman 
or tolerate his actions and so he was persecuted, beaten, imprisoned 
and then he finally disappears. The tree was set afire and wonderful 
birds were set free from the flames. This is a story where cross-cultural 
tensions and misunderstandings occur due to the lack of knowledge 
or interest in the culture of the colonized.

According to Patrick Chabal

Mia Couto’s contos straddle the dividing line between reality and fantasy. 
Although ostensibly about the lives of ordinary men and women in today’s Mo-
zambique, the stories are at once detailed in their account of the realities of daily 
life and (for the most part) fantastic at their core. Mia Couto claims modestly that 
his inspiration comes from listening to what people say in the streets, on buses and 
in the market places (Chabal 1996: 78).

By “Brincriando” – brincando and criando – playing with and 
creating a language adapted to times and culture, Mia Couto exterior-
izes his need to question and contest reality and focuses on the relation-
ship between colonizers and colonized, redeeming/rescuing African 
popular values and beliefs. The author writes that «Mozambique is a 
nation of many nations», affirming throughout his texts that African 
culture is a «multicultural network in continuous construction». 

Mia Couto’s work reflects the problems affecting traditional and 
modern culture in the ongoing dialogue between the rural and the 
urban depicted in his texts, focusing on the problems that arise from 
racial and cultural encounters and transculturation, as cultures merge 
and converge to create a unique cultural identity. 
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Jesusalém ou a celebração da mulher

Fernando Moreira
CEL / UTAD

A terra guarda a raiz da gente. Mas a mulher é a raiz da terra.
(Mia Couto, O último voo do flamingo 2002:204)

Na apresentação do livro Jesusalém, nas instalações da editora 
LEYA, em Alfragide, Lisboa, Portugal, Mia Couto começou por 
dizer que «[...] a palavra tem esse dom sagrado, é um território onde 
me parece que posso ter esse alcance divino de nomear pela primeira 
vez» (Beja 2009) e, justificando o título da obra, acrescentou que o 
mesmo se justificava porque o livro «[...] fala de um território que, 
mesmo sendo o resultado de um delírio de um dos personagens, fica 
na fronteira entre o sagrado e aquilo que é uma espécie de invenção 
da loucura, um assalto ao que existe» (Idem). Na sequência da sua 
intervenção, Mia Couto admitia que a sua vida se podia condensar n’ 
«Uma procura do sagrado, do divino, entendendo o divino de uma 
maneira ligada à epistemologia da palavra, de ligação com tudo, com 
a plenitude» (Ibidem).

É tomando estas palavras do autor que pretendemos apresentar 
uma reflexão sobre Jesusalém numa perspectiva do que chamamos a 
celebração da mulher. 

Jesusalém é uma espécie de lugar eleito para onde a Arca de Noé 
motorizada conduziu aquele grupo de seres do sexo masculino; a sua 
função era simples: redimir o mundo dos homens e, por isso, esse 
espaço «era a terra onde Jesus havia de se descrucificar» (J: 13) Neste 
livro, Mia Couto não só quis, pela palavra, nomear o mundo pela 
primeira vez como ensaiou a sua (re)criação do mundo e, neste seu 
papel de demiurgo, nesta sua busca do sagrado, do divino, da pleni-
tude, o escritor funda, ancora as suas personagens femininas – nome e 
existência – aproveitando, por um lado, a convicção cultural moçam-
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bicana de que, para usar as suas palavras, «os mortos, em Moçambique, 
existem na condição de que não estão mortos, não morrem» (Beja 
2009) e daí que a vida dos habitantes de Jesusalém seja comandada 
pelo espírito de Dordalma (cujo nome materializa de forma antro-
pomórfica o espírito em que definitivamente se tornou) e, por outro 
lado, porque, consciente de que a identidade se forja no cruzamento de 
identidades, introduz fisicamente uma mulher na obra, a portuguesa 
Marta, referência de um outro universo cultural cujo aparecimento 
vai alterar a vida dos habitantes desse microcosmos porque é mulher, 
esse ser por quem, diferentemente, todos suspiravam e cuja existência 
concretizavam cada um à sua maneira: «Não terá sobrado por lá [no 
mundo] uma mulher?» (J: 37)

Jesusalém é um mundo de vivos-mortos – Mia Couto desviveu 
as suas personagens masculinas para melhor dar vida às femininas – 
atormentado pela lembrança da morta-viva Dordalma que, para todos, 
é uma verdadeira dor de alma. Na realidade, Mia Couto como que 
“matou” os habitantes de Jesusalém para que melhor eles vivessem na 
realidade do mundo de Dordalma. E a aparição de Marta nesse mundo, 
um “morto” que ressuscitou na forma de mulher, materializa, de certo 
modo, Dordalma, e irá trazer vida (à vida) a esse universo masculino, 
será a fonte do seu rejuvenescimento.

Jesusalém é um mundo de homens, criado por um homem que 
ali «aguardava o regresso de Deus» (J: 21) que, segundo a sua louca 
convicção, virá um dia para lhe pedir desculpa (J: 23). Até lá, «Meu 
pai era o único Deus que nos cabia» (J: 37), como declarou Mwanito. 
Significativamente, o livro abre por uma referência ao ser feminino 
que será o mote de todo o romance que se tornará um hino de louvor 
à mulher: «A primeira vez que vi uma mulher tinha onze anos e me 
surpreendi subitamente tão desarmado que desabei em lágrimas» (J: 13). 
O encontro dar-se-á na segunda parte da obra (J: 131) e é, em nossa 
opinião, uma das mais belas páginas escritas por Mia Couto que respira 
sentimentos profundos, inocentes e instintivos em cada sílaba.

Em Jesusalém, esse mundo de homens onde as mulheres estão 
proibidas sequer de ser nomeadas, há uma busca incessante do femi-
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nino: Silvestre Vitalício procura-o no esquecimento de Dordalma, na 
sua dor de viúvo, assumindo uma maternidade mais permanente que a 
da sua falecida mulher que lhe povoa o mundo dos sonhos: «Eu é que 
vos pari [...] A vossa mãe pode-vos ter tirado do escuro, mas eu vos 
pari muito mais vezes que ela» (J: 65); afinal, como afirmou de forma 
loucamente comovente, «Sou macho, mas sangro como as mulheres». 
(J: 63) De um modo diferente, Silvestre procura o feminino (ou a falta 
dele) em Jezibela, a jumenta, essa Dordalma de substituição que lhe 
merece as honras de macho.

Mwanito, por seu turno, inventa a mãe, a mulher, com as his-
tórias e representações únicas de seu irmão Ntunzi e este, por sua vez, 
sonha com uma mãe de que, afinal, admite não conseguir lembrar-se, 
e que buscava presentificar, afanosamente, em inúmeros desenhos 
que fazia e guardava secretamente, num gesto escondido para evitar a 
orfandade vivida; e Ntunzi sonha no feminino, tornando mais reais 
as mulheres sonhadas e contadas nas suas histórias do que as mulhe-
res de carne e osso, num delírio adolescente de desejo permanente 
(e borbulhante) que tudo transforma no feminino – «Com a palma 
da mão tocou a terra com o jeito de carícia que usara nas mulheres 
que, em seu teatrinho, ele inventara» -, ele próprio se transformando, 
assumindo o feminino ausente: «Ntunzi pegou no recém-nascido e o 
acarinhou como se fosse um ser humano. E chamou-lhe nominhos, 
enquanto o passeava em embalos de mãe» (J: 113, 69) Nem o velho 
soldado Zacaria, ou Ernestinho Sobra de seu nome baptismal, escapa à 
femininização e confessa aos jovens Mwanito e Ntunzi que «O sangue 
me faz ser mulher» (J: 98)

O feminino ausente, mas omnipresente, é anunciado/adivinhado 
por Zacaria Kalash na leitura que faz do desenho formado pelos peda-
cinhos de papel onde Aproximado tinha rabiscado um mapa de fuga 
para seu sobrinho Ntunzi e que Silvestre Vitalício rasgara: «Veja, esse 
aqui é a nossa visita [...] Daquela que há-de vir». (J: 68) É um futuro 
anunciado em formulação bíblica redentora!

E se Eva, biblicamente, acabou por ser o fim da inocência, da 
felicidade e da paz edénicas, também a visita anunciada será o fim da 
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paz no mundo criado por Silvestre Vitalício e da inocência do jovem 
Mwanito. Anunciada a visita, Zaca, com os seus poderes ocultos, come-
çou a dar-lhe existência: seria moça e estrangeira – «Estou a construir 
a moça. Está a levar tempo porque ela é estrangeira». (J: 103)

Tudo, em Jesusalém é uma celebração da mulher –  da mulher 
como início: 

«Foi então que surgiu a aparição: surgida do nada, emergiu a mulher» (J: 
131).

da mulher como verbo: 

«Nada é anterior a mim, estou inaugurando o mundo, as luzes, as sombras. 
Mais do que isso: estou fundando as palavras» (J: 142).

como revelação: 

«Marta não era uma visitante: era uma enviada» (J: 157). «A verdade era: a 
mulher me invadira como o Sol enche as nossas casas». (J: 244)

como oráculo: 

«[Marta] Falava como que em oração». (J: 158)

como fonte de sabedoria: 

«Nunca disse a Ntunzi, mas tinha, na altura, a impressão de que não podia 
aprender com ele. A minha verdadeira professora era Dordalma. Quanto mais 
decifrava as palavras, minha mãe, nos sonhos, ganhava voz e corpo.» (J: 46)

como nascente essencial: 

«A mulher não transporta água; ela traz os rios todos dentro» (J: 186)

como deus/ser demiurgo que tudo sabe: 

«Eu sei, eu sou mulher» (J: 207)

A mulher é tudo – é a raiz da terra – e todos... porque todos 
dela vieram.

Na tragédia vivida por Dordalma, Mia Couto celebra a mulher 
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africana que, não lhe bastando ser mulher e africana – uma proprie-
dade do marido – pagou ainda o custo de ser detentora de uma beleza 
física única que, de modo desadvertido expôs. Dordalma era «a mais 
bela das mulheres» (J: 79), de uma beleza que doía aos olhos cobiço-
sos masculinos, que foi a sua perdição, o seu drama pessoal e da sua 
família, e uma dor de alma para todos em Jesusalém; a sua memória 
será a responsável pelo fim do mundo criado por Silvestre Vitalício; 
ela será o resgate desses habitantes condenados a regressar a “casa”, 
isto é, à confrontação com a realidade trágica da sua vida e morte cuja 
mentira se vai desfazendo ao longo da obra até ser revelada por Marta, 
a enviada, a mulher que provocará o caos em Jesusalém... e o seu fim; 
Jesusalém era uma mentira: todos estavam fora da sua verdadeira rea-
lidade. E até Jezibela, que fisicamente substituiu Dordalma (note-se 
que, de nome, também era bela), se tornou o objecto de expiação da 
culpa e resgate do vexame de marido cuja mulher se suicidou e como 
ela se comportou atraiçoando Silvestre Vitalício, se revelou uma farsa 
ao parir um burro-zebra.

Em Noci, a outra personagem feminina, Mia Couto apresenta 
a mesma mulher submissa e abusada que se anula para sobreviver, 
prostituindo-se de um modo particular: «Uma puta aluga o corpo. No 
seu caso era o inverso: o seu corpo é que a alugava a ela» (J: 179). Mas 
Noci é também a personificação da nova mulher que reivindica o seu 
papel autonómico na novel sociedade moçambicana em construção: 
ela é uma figura activa da luta pelos direitos da mulher, contribuindo, 
dessa forma, para esta celebração da mulher no romance coutiano: – 
«Parem com a violência contra a mulher! [...] Mulheres denunciem, 
denunciem! [...] A minha mão repuxava as cortinas quando notei que 
Noci me acenava. Convidava-me a descer, a juntar-me à manifestação». 
(J: 247, 251, 252) E, não sendo africana, Marta assume, enquanto 
mulher, uma condição quase semelhante: «Desculpe, a senhora tam-
bém é puta? [...] Talvez seja, quem sabe?» (J: 156) Elucide-se, apenas, 
que, no dialecto oficial de Jesusalém, puta e mulher eram uma e mes-
ma realidade, por decisão de Silvestre Vitalício e daí a razão de ser da 
pergunta antes formulada pelo jovem Mwanito a Marta.
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Na designação dos capítulos que compõem as três partes da 
obra, as personagens femininas Dordalma e Marta não são, significa-
tivamente, nomeadas. Os habitantes de Jesusalém têm essa nomeação, 
as mulheres Marta e Dordalma não e, no entanto, essa desnomeação 
remete para o facto de o seu poder se exercer de forma total: não sendo 
directamente nomeadas, não merecendo um capítulo com o seu nome, 
elas estão lá, omnipresentes e tão visíveis que nem é preciso nomeá-las. 
Dordalma que, segundo Mia Couto, é quem conta a história, quem 
define o enredo, é uma presença contínua na vida dos homens de 
Jesusalém: «De novo, era Dona Dordalma, nossa ausente mãe, a causa 
de todas as estranhezas» (J: 35). Directamente referenciada na tercei-
ra página do romance e logo pela sua diferença («Dordalma era um 
bocadinho mulata» (J: 35)), ela será omnipresente e é, naturalmente, 
invisível, tal como a condição do seu  nome exige: ela existe em alma, 
como dor de alma entranhada nos habitantes de Jesusalém. Como ex-
plicitou Mia Couto na intervenção referenciada no início, «o seu nome 
funciona quase como uma personagem da personagem»; a sua acção 
manifesta-se não só pelo controle do desenvolvimento da história como 
também pelo diálogo estabelecido entre a história contada e a verdade 
presente nos poemas de mulheres poetas que ilustram e iluminam os 
diferentes capítulos – Sophia de Melo Breyner Andresen, Hilda Hilst, 
Adélia Prado, Alejandra Pizarnik – vendo-se, também por aqui, que 
este mundo masculino é comandado pelas vozes femininas.

Palavra e assunto interdito em Jesusalém por ordem de Silves-
tre Vitalício («Aqui não entram mulheres, nem quero ouvir falar a 
palavra» (J: 37).), Mulher é, no entanto, o verbum que domina toda 
a narrativa: 121 vezes surge o termo mulher ao longo do romance, 
75 vezes a palavra mãe, 53 o nome Dordalma. E, nesta celebração 
do feminino, é preciso contar com Marta, a enviada adivinhada que 
redentoramente redimirá este mundo masculino: «Foi então que su-
cedeu a aparição: surgida do nada, emergiu a mulher» (J: 131) Marta 
é Dordalma ressurgida na sua condição de mulher (a cova aberta para 
a enterrar, tal como acontecido com a de Dordalma, fecha-se repeti-
damente), é como que um Cristo ressuscitado: ela aparece “morta” e 
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ressuscita para transformar aquele mundo: «Uma única pessoa – ainda 
por cima uma mulher – desmoronava a nação inteira de Jesusalém» 
(J: 136), ela é a voz que reporá a verdade sobre a morte de Dordalma, 
ela é a mulher fêmea que preenche materialmente o mundo sonhado 
por Ntunzi e a mulher mãe que vem suprir essa ausência na vida de 
Mwanito: «Marta era a minha segunda mãe. Ela tinha vindo para me 
levar para casa. E Dordalma, a minha primeira mãe, era essa casa. [...] 
Cada vez mais eu a tinha como mãe. Cada vez mais Ntunzi a sonhava 
como mulher». (J: 157,163) Marta é a mulher, todas as mulheres na 
sua condição feminina, situação confirmada por Silvestre Vitalício 
quando, dirigindo-se a ela lhe diz definitivamente: «Não chamo mu-
lher pelo nome» (159).

Nesta celebração da mulher (talvez devêssemos dizer com mais 
propriedade sacralização) há um outro factor que reforça toda esta 
litania. Referimo-nos à carga semântica bíblica observável, em geral, 
no discurso coutiano – referência à Arca de Noé, à criação do mundo, 
ao desafio levantado a Deus por Silvestre Vitalício, ao próprio título 
da obra –, e, em particular, excepção feita a Noci, aos nomes dos ele-
mentos femininos do romance: a burra Jezibela partilha o nome com 
a personagem bíblica Jezebel e, como ela, revelou-se uma sedutora sem 
escrúpulos traindo o homem-deus Silvestre, sendo morta sem piedade 
e o seu corpo abandonado aos abutres; Marta tem o mesmo nome de 
uma das irmãs do ressuscitado Lázaro, tendo privado vida e ressurreição 
com Cristo, ela que aqui é uma “ressuscitada”; Dordalma é, toda ela, 
antroponimicamente um ser divino, um corpo em alma. E as palavras-
chave deste romance, mulher e mãe, não podem deixar de sugerir uma 
ligação óbvia a uma das últimas frases ditas por Cristo na cruz dirigida 
a Maria, mulher e mãe, e a João, o filho: «Mulher, eis aí o teu filho; 
filho, eis aí a tua mãe»; não por acaso o nome Mwanito, o narrador da 
história, quer dizer filho e é a lembrança da mãe presentificada.

Em Jesusalém as únicas personagens “reais” são as mulheres que 
sofrem a realidade, vivem a realidade, comandam a realidade e ante-
cipam a realidade do futuro.
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No mundo ficcionado/criado por Silvestre Vitalício, essa espécie 
de limbo povoado por fantasmas masculinos, só o feminino vive, só 
o feminino se explica, só o feminino é inaugural e fundacional, seja 
pela força da escrita criadora, seja pela transgressão de Jezibela, seja 
pela vitalidade sobrevivente de Noci, seja pela acção de Marta, seja 
pela omnipresença condutora de Dordalma porque, como se deixa 
escrito no romance, «Mulheres são como as ilhas: sempre longe, mas 
ofuscando todo o mar em redor» (J: 62).
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Uma antiga identificação para uma 
ulterior identidade: Mia Couto e a emergência 

de um novo paradigma civilizacional

Márcio Matiassi Cantarin

De físicos teóricos europeus como Fritjof Capra a teólogos 
latino-americanos como Leonardo Boff, passando por filósofos tal 
qual Felix Guattari, sociólogos como Steven Yearley, ecologistas como 
Greg Garrard, psicanalistas como Barbara Koltuv ou Edward Whit-
mont, políticos como Al Gore, enfim uma gama multidisciplinar de 
estudiosos, todos concordam sobre a premente necessidade da huma-
nidade redimensionar totalmente suas práticas frente ao universo, sob 
pena de sucumbir à um evento de extinção. E mais que mudar suas 
atitudes externas, o ser humano precisaria reorientar sua conformação 
psíquica de acordo com modelos não binários, não hierarquizados de 
compreensão do cosmos. Só assim poderia haver alguma chance para 
o diálogo fraternal entre os homens e as mulheres e todos os seres e 
coisas do universo. Somente uma reformulação profunda no modus 
vivendi da humanidade poderia poupá-la de uma catástrofe iminente. 
Essa verdadeira guinada no atual paradigma civilizacional só poderia 
ser alcançada mediante um trabalho de sensibilização para o qual a 
obra coutiana estaria contribuindo.

Na convulsão de séculos e milênios o que se concebeu como 
cultural foi afastando-se do dito natural e, por conseguinte, o homem 
– senhor da cultura – afastando-se dos demais seres, cuja linguagem 
e pensamento não alçaram ao nível do técnico e do simbólico. Para 
Ngoenha, é próprio do homem se afastar do natural, sendo que toda 
evolução colocaria o «homem fora do homem» (Ngoenha, s.d.: 10). 
Há uma desvalorização universal, em maior ou menor grau, conso-
ante diferentes épocas e lugares, da Natureza em relação à Cultura, 
além de diferenciações e hierarquizações entre culturas específicas de 
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um e outros grupos (Ngoenha, s.d.: 14). Para a antropóloga Sherry 
Ortner (1979: 6) todos os sistemas de formas significativas (símbolos, 
artefatos) frutos da consciência humana, visam transcender a existência 
puramente natural. É obvio que transcender não é necessariamente 
apartar/opor, de qualquer modo, todo ajuntamento humano, ainda que 
não distinguissem a cultura humana da Natureza, nunca simplesmente 
se deixaram levar pelo natural; sempre tentaram manipulá-lo, ainda que 
nos mais primitivos rituais. Severino Ngoenha refere-se à Cultura como 
«Segunda Natureza», alegando que ela sempre existiu, uma vez que o 
homem é desprovido de qualidades naturais para sobreviver (Ngoenha 
s.d.: 10). No entanto, a Segunda Natureza sempre respeitou os ritmos 
da natureza-mãe; foi o “progresso” de certas civilizações que teria rom-
pido o equilíbrio, fazendo com que a 2ª suplantasse e se opusesse à 1.ª 
(Ngoenha s.d.: 11). Toda cultura passa, pois, a reconhecer sua diferença 
de funcionamento em relação à natureza e a afirmar sua superioridade, 
na medida em que a 2ª foi gestada com fins de manipulação da 1.ª 
(Ortner 1979: 7). Portanto a distinção entre Cultura e Natureza é, por 
si, produto da Cultura (Ortner 1979: 20).

No entanto, o afã humano de dominar a natureza resultou catas-
trófico, ao ponto de ser verdadeira a assertiva de que toda civilização 
arruína a si mesma (Eagleton 2000: 23). Na verdade, parece mais 
lícito conceber que a cultura é parte da natureza humana. Desta feita, 
a cultura não suplantaria, senão suplementaria a natureza. Enquanto 
seres biológicos, a natureza física do homem é tão debilitada em com-
paração à maioria dos animais que, já ao nascimento, requer todo um 
aparato cultural para sobreviver (Eagleton 2000: 12).

Para Plumwood o ser humano precisa compreender e afirmar 
tanto sua alteridade quanto sua comunidade na Terra, de modo que a 
razão reconheça e respeite os «outros da Terra», inclusive nos cuidados 
que deve ter para com eles (Plumwood 1993: 154). O homem vaga a 
meio caminho entre natureza e cultura, mas longe de ser síntese entre 
ambas. O problema capital do tempo presente parece ser a definição 
do lugar do homem na natureza. Ao que tudo indica, é dessa falta de 
harmonia/equilíbrio que advém a profunda crise ecológica que hoje 
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assalta a Terra colocando em questão a própria sobrevivência da espécie 
homo, entre outras tantas. 

Mas qual seria uma boa saída para esse impasse? Para alguns 
extremistas da causa verde, a espécie humana é uma ameaça ecopato-
lógica que precisa ser minimizada através da esterilização compulsória 
e triagem de comida (Garrard 2006: 137-138). No entanto a ideia 
apresentada por Berry parece mais digerível; trata-se do conceito de 
“harmonia prática”, um casamento entre cultural e natural, a manuten-
ção do cultivo da terra a par da recusa da supremacia/primazia científica 
(Garrard 2006: 161-162). Trata-se em verdade de um apelo para que os 
homens não se distanciem da terra e uns dos outros, para que se tornem 
uma comunidade biótica e humana, atenta à justiça ambiental, mas 
sem descartar as reivindicações do comércio e da tecnologia (Garrard 
2006: 254). Parece claro que é somente o homem que pode pensar 
e executar outro modo de ser e estar no mundo que redimensione o 
equívoco milenar que separou o homem e a mulher de suas origens 
cósmicas. Nas palavras de Sigmund Freud, há mais de 80 anos,

A questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que 
ponto, seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua 
vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição. Talvez, 
precisamente com relação a isso, a época atual mereça um interesse especial. Os 
homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle que, com sua ajuda 
não teriam dificuldades em se exterminarem uns aos outros, até o último homem. 
[...] Agora só nos resta esperar que o outro dos dois ‘Poderes Celestes’, o eterno Eros, 
desdobre suas forças para se afirmar na luta com seu não menos imortal adversário 
(Freud 1974: 170-171). 

Modernamente a manifestação do homem frente à natureza 
segue os padrões religiosos cristãos, a despeito do racionalismo e não 
religiosidade desse tempo (Whitmont 1991: 117). Foi a teologia cris-
tã, ao rejeitar a divindade inerente à natureza que inventou o abismo 
entre o homem e o mundo natural. A dessacralização do natural – na 
verdade a dessacralização de todas as coisas – tornou-se condição para 
a liberdade, calcada no pensamento racional, sempre distante de su-
perstições e misticismos. Mesmo a ideia de Deus passou a ser conceito 
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abstrato (Whitmont 1991: 118), impessoal, distante da vida cotidiana. 
Em última instância, o abismo que foi criado levou os homens da 
sociedade industrial a um quase completo apartamento da natureza, 
com ela relacionando-se apenas de forma mediatizada por máquinas, 
através das quais ele a domina, manipula e destrói. Paradoxalmente, 
a era da informação tornou-se, para o homem, isolado das lições da 
natureza, um período de desesclarecimento (Garrard 2006: 236). O 
homem passou a abordar a natureza como estrangeira, fazendo da 
luta contra o mundo natural o motor mais importante da história 
(Ngoenha s.d.: 53).

 Para Jahn (1963: 334-335) o mundo ocidental carece de sig-
nificado, na medida em que busca somente a finalidade das coisas de 
maneira utilitarista. A (re) significação do mundo, a (re) sacralização 
das coisas se faria pela instauração de um novo paradigma de relações 
entre os seres humanos, homens e mulheres entre si, e destes para com 
o seu meio ambiente.  

De acordo com Garrard (2006: 218), biólogos acreditam que o 
“Sistema Terra” está no estágio inicial de um episódio de extinção em 
massa, que já ocorreu noutras eras independentemente do homem 
(como há 65 milhões de anos, na era dos dinossauros). No entanto, a 
extinção antropogênica elevou a 9ª potência o ritmo da destruição nos 
últimos 100 anos. Assim, a crise ecológica que ameaça a vida na Terra 
está sendo potencializada ao extremo pelo homo sapiens/demens, embora 
ela não diga respeito somente ao colapso ambiental, como também às 
outras duas ecologias identificadas por Guattari, a das relações sociais e a 
da subjetividade humana. De acordo com Ngoenha (s.d.: 98) a crise do 
ambiente simboliza outro problema: a crise da própria noção de huma-
nidade. Profundamente relacionadas, todas três ecologias se deterioram, 
engendrando toda sorte de desequilíbrios que ameaçam a Vida.

Não somente as espécies desaparecem, mas também as palavras, as frases, 
os gestos de solidariedade humana. Tudo é feito no sentido de esmagar sob uma 
camada de silêncio as lutas de emancipação das mulheres e dos novos proletários 
que constituem os desempregados, os ‘marginalizados’, os imigrados (Guattari 
1990: 27).
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O homem se pôs no limiar da mais importante decisão de sua 
história; decisão que implicará na continuidade ou não da própria 
história. A opção por continuar (mas esse seria um continuar de modo 
diferente) é uma opção pela vida, uma opção ecológica, ou ecosófica. 
Tal exige uma «mudança fundamental das mentalidades» (Guattari 
1990: 27), uma nova orientação da razão e da lógica dominante que 
deveria ser – para aproveitar o trocadilho guattariano – uma eco-lógica. 
Na conjuntura que se avizinha, na qual os três registros ecológicos são 
tomados como interdependentes, «menos que nunca a natureza pode 
ser separada da cultura» (Guattari 1990: 25).

A dinâmica patriarcal capitalista que nutre a exploração de classes 
e submete povos é a mesma que depreda a Terra e suas riquezas sem 
qualquer espírito de solidariedade. Isso se baseia na autenticidade da 
premissa segundo a qual «ideology which authorizes oppressions such 
as those based on race, class, gender, sexuality, physical abilities, and 
species is the same ideology which sanctions the opression of nature» 
(Gaard 1993: 1). Ou nas palavras de Ynestra King, uma das pioneiras 
do debate ecofeminista no início de 1980, «a mesma mentalidade 
machista» (Mies e Shiva 1993: 25). Para Boff «esta lógica está que-
brando o frágil equilíbrio do universo, construído com sabedoria ao 
longo de 14 bilhões de anos de trabalho da natureza» (Boff 1995: 11). 
Nomeadamente nos últimos quatro séculos o homem considerou o 
universo como inimigo a ser submetido/domesticado, revelando-se 
um biocida/geocida em potencial.

Por este viés, o teólogo brasileiro entende que não somente os 
pobres, as mulheres ou demais oprimidos devam se libertar, mas todos 
os humanos, presos que estão ao paradigma que os mantém sobre to-
das as coisas e não com elas (Boff 1995: 12), portanto na contramão 
do sentido de totalidade cósmica. Isso implica livrar-se individual e 
coletivamente da pretensão de superioridade que gera toda sorte de 
espoliação contra a natureza.

É inegável que o modelo da sociedade do acúmulo está em crise. 
Talvez felizmente, o primeiro passo para a mudança já tenha ocorrido: 
o reconhecimento de que o ideal de progresso infinito é uma falácia, 
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pois, ao contrário do que se pensou por longo tempo, os recursos da 
terra não são inesgotáveis, muitos sequer renováveis. Tal constatação 
põe a nu a iminência do colapso do capitalismo, colonialismos e im-
perialismos diversos. Esses sistemas de exploração só sobreviveram na 
base da negação de direitos à natureza e às futuras gerações. Agora, 
tudo terá de ser redimensionado, a começar pela conotação da palavra 
ecologia, sempre «vinculada à imagem de uma pequena minoria de 
amantes da natureza ou de especialistas diplomados» (Guattari 1990: 
37). Em verdade, a compreensão do primeiro formulador do termo, 
Ernst Haeckel (1834 - 1919), já tomava a ecologia como «estudo 
do inter-retro-relacionamento de todos os sistemas vivos e não vivos 
entre si e com o seu meio ambiente» (Boff 1995: 17). Leonardo Boff 
complementa: «a ecologia é um saber das relações, interconexões, in-
terdependências e intercâmbios de tudo com tudo em todos os pontos 
e em todos os momentos» (Boff 1995: 18).

 Essa visão holística, a visão da totalidade, parece ser o ponto 
nevrálgico para elaborar uma resposta ao colapso mundial. O ocidente 
estaria demasiado ligado a uma cultura de morte para poder fundar 
uma nova ordem ética, uma lógica de diálogo entre os homens (Ngo-
enha s.d.: 56). A chave para a compreensão da crise, parece, estaria 
com o chefe Seattle, com o bosquímano do Kalahari, o indígena da 
Amazônia ou com o poverello Francisco de Assis, enfim, com qualquer 
um que tenha compreendido em profundidade a dinâmica da inter-
relações de todas as coisas nesse planeta. É bem verdade que nem 
os povos indígenas nem São Francisco possuíam uma consciência 
e responsabilidade ecológica no sentido moderno do termo, mas se 
basearam em observações empíricas, por vezes subjetivas e místicas e 
compreenderam que superávit em algum lugar corresponde a déficit 
noutro, enfim, perceberam que

a Terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à Terra. [...] Tudo 
está relacionado entre si. O que fere a Terra fere também os filhos e filhas da Terra. 
Não foi o homem que teceu a trama da vida: ele é meramente um fio da mesma. 
Tudo que fizer à trama, a si mesmo fará (Boff 1995: 339).



61Encontros com África – Moçambique

Com exceção de Francisco de Assis – talvez um iluminado – 
os demais homens acima mencionados guardam pelo menos uma 
coisa em comum: são povos ditos “originários” (ditos selvagens e/ou 
primitivos por alguns). Bonnici revela que «diferente do europeu, o 
nativo, seja ele o índio ou o caboclo brasileiro, seja ele o maori ou o 
pigmeu africano, tem um respeito profundo à natureza e é dono de 
uma política mais conservacionista da biótica e do meio ambiente» 
(Bonnici 2005: 24). Em que pese a ponderação de Garrard (2006: 
178) de a figura do índio ecológico ser um estereótipo europeu que 
tende a homogeneizar centenas de grupos distintos, todos esses povos 
parecem estar um passo adiante dos ditos civilizados no caminho da 
evolução da consciência humana «ao apresentarem um inserção do 
ser humano no universo mais abrangente e uma penetração nas forças 
arquetípicas do inconsciente coletivo mais harmoniosas que todos os 
nossos caminhos contemporâneos de individuação» (Boff 1995: 102). 
Aparentemente estes é que estariam mais aptos a promover o necessário 
«retorno a uma identificação monista primária entre os seres humanos 
e a ecosfera» (Garrard 2006: 39).  

O discurso de dominação é de tal forma arraigado no incons-
ciente coletivo ocidental, hoje mundializado, que se lhe identificam 
diversas origens: não somente a cultura cristã, mas a racionalidade 
iluminista, a ciência e a técnica, a sociedade do conhecimento, a de-
mocracia, etc. (Boff 1995: 111). Vale lembrar que foi o racionalismo 
moderno que promoveu a morte de Deus, ao menos de um Deus 
vivo, experienciável como o de São Francisco de Assis, em prol de um 
Deus-conceito, Deus abstrato.

***

Na África sub-saariana pré-colonial «havia elementos esotéricos e 
religiosos ligados à terra», de modo que ela «não era um bem mercantil 
que se pudesse manipular de qualquer maneira» (Ki-Zerbo 2006: 105). 
Já o capitalismo, desde sempre, em sua ânsia por gerar excedentes 
potenciou a ordem divina do “crescei e multiplicai”. Um grave equí-
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voco é que o termo desenvolvimento nunca foi mensurado fora dos 
ditames do aumento da produtividade e acúmulo de bens. Ngoenha 
ressalta que a fé no mercantilismo deu a prerrogativa de pensar o “de-
senvolvimento” aos economistas (Ngoenha s.d.: 74), não a um livre 
pensador humanista ou a um biólogo, por exemplo. Dessacralizou-se 
a Terra e seus recursos, vistos como “matéria-prima”, dessacralizou-se o 
homem e a mulher, agora vistos como “recursos humanos” ou “capital 
humano”. A «ética do trabalho assenta-se na ideia de que somos seres 
apenas econômicos: a vida é valorizada em termos do que é produzi-
do. Uma vida improdutiva é uma vida perdida» (Whitmont, 1991: 
122); ou como diz Boff: «A Terra e a comunidade cósmica já não são 
ouvidos em suas mil vozes e falas. Perdeu-se o código para decifrar 
sua mensagem simbólica e sacramental. [...] Nenhum ser da natureza 
é respeitado em seu valor intrínseco» (Boff 1995: 109).

Tanto no capitalismo, em que a terra é propriedade de poucos, 
quanto no socialismo, em que é socializada, ela encontra-se «despida 
de qualquer encantamento e reduzida em capital» (Benton 1992: 95). 
Para Mies «Tanto o materialismo capitalista como o marxista, que viam 
a realização da felicidade humana como basicamente condicional na 
expansão da produção de bens materiais» negaram o que ela chama 
«dimensão espiritual da vida» (Mies e Shiva 1993: 28). De acordo com 
Boff, a ambos modelos de sociedade subjazem profundos dualismos: 
separou-se o homem da natureza, o homem da mulher, o trabalho do 
prazer, o corpo do espírito, o sexo da ternura, Deus do mundo (Boff 
1995: 109). E quase que necessária e instantaneamente um pólo passou 
a dominar o outro, gerando o antropocentrismo, o materialismo, o 
patriarcalismo, o machismo e o monoteísmo entre outros ismos. Tudo 
muito bem institucionalizado, burocratizado, racional, sem qualquer 
espaço para a magia, solidariedade, sororidade, encantamento. Por um 
lado progressos materiais a acumular recordes, por outro, estagnação 
da evolução – talvez involução – da psique. «Esse tipo de sociedade 
vigente é, sem dúvidas, profundamente antiecológico. Constitui um 
dos fatores explicativos da atual degradação do sistema-Terra» (Boff 
1995: 110). Essa sociedade ancora seus sonhos, projetos e valores em 
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um conceito: o antropocentrismo. É por se julgar o ser perfeito, o ápice 
de um processo evolutivo de 15 bilhões de anos, isolado e único, que 
o homem se arroga em senhor de todas as coisas, de tudo pondo e 
dispondo ao bel prazer para a realização de seus desejos e projetos, «faz 
ouvidos moucos a todas as demais criaturas e às histórias milenárias que 
elas têm a contar, carregadas de sábias lições para o desenvolvimento 
espiritual do ser humano» (Boff 1995: 117).

O desafio de romper com a estrutura do paradigma social vigente 
deve ser pauta irrevogável na agenda mais importante da história da 
humanidade. Uma agenda que reclama um esforço sem medida para 
a superação da maioria dos mitos patriarcais. Nos últimos quatro 
milênios o instinto, as sensações, a emoção, os sentimentos foram 
desvalorizados. A emergência de um novo tempo, entendido como 
saída do beco onde a humanidade se encontra, implica a «emergência 
de uma nova ética, que se funde muito mais solidamente na consciên-
cia individual» (Whitmont 1991: 12). É necessária a redescoberta de 
antigas sabedorias que proporcionem uma espiritualidade que revele o 
«aspecto sagrado da vida, de acordo com o que a vida na Terra só pode 
ser preservada se as pessoas começarem de novo a ver todas as formas 
de vida como sagradas e a respeitá-las como tal» (Mies e Shiva 1995: 
29). Importante ressaltar que tal “espiritualidade” não precisa neces-
sariamente estar vinculada a qualquer divindade ou religião ou forma 
de transcendência, mas precisa ser presente na vida cotidiana. Em 
palavras que soam mais poéticas, e por isso mesmo talvez tenham mais 
força, Mies (Mies e Shiva 1995: 30) fala em “reencantar” o mundo, 
desencantado a partir das atitudes de racionalização preconizadas por 
Francis Bacon e seus seguidores. Deve-se questionar o lugar-comum 
de representação do homem na sociedade ocidental como «medida de 
todas as coisas» (Ngoenha s.d.: 54). Diga-se desde já que “reencantar” 
é um palavra muito bem afeita ao universo da escrita de Mia Couto.

 De resto, ainda que se considere que algum processo de mudança 
no paradigma imperante já foi deflagrado, como tal mudança supõe 
o que se chama “descolonização da mente”, trata-se de «um processo 
difícil, lento, complexo e contínuo, especialmente diante da substitui-
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ção sutil do colonialismo pelo neocolonialismo e pelo controle global» 
(Bonnici 2005: 22). Necessário que a humanidade como um todo não 
se acomode, uma vez que individualmente há muitos humanos que 
auferem grandes lucros com a colonização dos restantes.

É Thomas Kuhn (1975) que vai dar o mote para o desenvolvi-
mento do presente trabalho, conciliando essas vertentes teóricas com 
a obra de ficção de Mia Couto. Diz o cientista inglês que um novo 
paradigma só nasce consoante uma sensibilização prévia. O que se 
tentará demonstrar é o modo pelo qual Couto – intelectual orgânico 
– contribui de forma peculiar para a emergência desse novo para-
digma, dessa nova forma de dialogação com o universo, na medida 
em que sua obra contística busca desconstruir os modelos binários, 
questionando os papéis sociais na medida em que valoriza a tradição 
e sabedoria ancestrais de visão holística. O autor – tanto com sua 
obra quanto em sua militância profissional e política – nunca deixa 
de lado os pressupostos da solidariedade, criatividade e fraternidade, 
fundamentais ao novo tempo e aos novos homens e mulheres. 

Mesmo o humor, tão explorado por Couto «nunca é de escárnio 
ou maldizer, de ridicularizar social, [...] mas antes de compaixão e 
compreensão por situações, vivências, costumes e comportamentos de 
gente afectada pela vida plena de carências» (Laranjeira 2001: 202). 
Assim, na esteira do maravilhoso e do alegórico, a escrita coutiana não 
se apegaria ao real reconhecível, antes visaria «aproveitar a plasticidade 
da linguagem (re) criada para esboçar exempla de carácter pacifista, 
ético e ecológico» (Laranjeira, 2001: 197). Linguística e politicamente 
pouco conservador, para Laranjeira, o processo de escrita coutiano, que 
simula ingenuidade e singeleza, revela «um estilo que repõe a graça e 
o carinho da palavra que procura desvelar o mundo encoberto de es-
sencialidade cósmica, manifestando compreensão e ternura pelos seres 
e coisas fustigados pelos ventos da história» (Laranjeira 2001: 201).

Todo esse caráter de solidariedade/compreensão que se vislum-
bra na obra coutiana, talvez mesmo na práxis pessoal/profissional do 
autor, supõe uma escrita balizada pela “ética do cuidado” ou “ética do 
respeito”. Essa nova ética, para a qual a obra de Mia Couto quer sensi-
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bilizar é a base para uma vida em harmonia com o universo, uma era 
ecológica.  Em muitos de seus contos as personagens – nomeadamente 
os nativos africanos do meio rural e com idade avançada – aparecem 
como guardiões de valores que se ligam à nova ética, valores de respeito 
aos deuses, que são gênios da natureza e, portanto, devem ser vistos 
e louvados nas coisas da natureza: árvores, pássaros, pedras; respeito 
pela sacralidade da terra e dos ancestrais que a ela pertencem e respeito 
pelo gênero humano, inclusive para com os que não são naturais – os 
invasores. Aliás, de acordo com Ki-Zerbo (2006: 103) «Na África 
pré-colonial, as pessoas consideravam que a solidariedade era um de-
ver moral [...]». Tal se nota em narrativas como “O embondeiro que 
sonhava pássaros”, inserido em Cada homem é uma raça (Couto: 1997) 
ou em “O cachimbo de Felizbento”, do volume Estórias abensonhadas 
(Couto: 1996).   

Logicamente há muitos matizes a pontuar, no entanto, ao fim a 
ao cabo, parece haver um gesto na escrita que aponta na direção das 
mudanças necessárias para que o humano dê o próximo passo na evo-
lução da consciência. E essa evolução não se dá sem a complexificação 
da psique e, segundo Jung (Jung apud Boff 1995: 206), esta só encontra 
seu alimento no relacionamento com a natureza. Talvez por isso, na 
obra coutiana, os nativos que respeitam as tradições e reverenciam as 
forças e mistérios do mundo natural estejam mais desenvolvidos em 
sabedoria que aqueles que primam tão somente pelo desenvolvimento 
financeiro. Ao mostrar isso, Couto levanta a bandeira de um projeto 
político-literário que clama e conscientiza pelos novos padrões éticos 
para a nova era, em substituição àquela lógica do acúmulo pautada 
pela “ética do trabalho” que não enxerga no humano utilidade para 
além de seu aspecto produtivo.

É preciso (re)sacralizar o homem e a mulher em suas relações 
com o cosmo, promover a re-ligação de todas as coisas, alterar a lógica 
do poder-dominação que enxerga o poder como fim e não como meio 
para evoluir. Não haverá Protocolo de Kyoto (1997) ou Conferência 
de Copenhagen (2009), muito menos o uso de sacolas retornáveis 
pelos clientes de mega-redes de hipermercados que freie o cataclismo. 
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Urge re-situar o homem em relação ao ambiente natural, reconhecer 
que ele vive contratualmente com a natureza (Serrès, 1991 128). Para 
Ngoenha (s.d.: 17), simples mudanças de comportamentos, embora 
necessárias, não são suficientes; o nível de compreensão, análise e deci-
são deve descer às raízes da crise: às dimensões simbólicas e espirituais 
das culturas. Nas palavras de Boff,

Precisamos efetivamente de uma nova experiência fundacional, de uma nova 
espiritualidade que permita uma singular e surpreendente nova re-ligação de todas 
as nossas dimensões com as mais diversas instâncias da realidade planetária [...] Só 
então será possível o desenho de um novo modo de ser (Boff 1995: 119).

Esse é o desafio da contemporaneidade. Não trilhar o caminho 
em direção a Era Ecológica ou Era da Vida «é escolher o caminho dos 
dinossauros» (Boff 1995: 199). 

 
***

 A exemplo do feminismo e do marxismo, a Ecocrítica confi-
gura-se como uma modalidade política de crítica, que se baliza por 
um projeto moral e político “verde” (Garrard 2006: 14). A Ecocrítica 
se propõe à análise “literária” ou “cultural” do fato ecológico e das 
catástrofes, observando as representações e implicações da ruptura da 
harmonia do homem com a natureza (Garrard 2006: 13). Nas pala-
vras de Glotfelty, «A ecocrítica procura avaliar os textos e as idéias em 
termos de sua coerência e utilidade como respostas à crise ambiental» 
(Glotfelty, apud Garrard 2005: 15).

 A escolha dessa modalidade crítica para análise da obra de um 
escritor oriundo de um país que vivenciou largamente a experiência do 
colonialismo se sustenta na constatação de Garrard de que um caminho 
pouco explorado pela ecocrítica tem sido o locus de encontro da crítica 
ambientalista com a política colonial de resistência à globalização eco-
nômica. A leitura por este viés assegura, por exemplo, total coerência, 
razão – e não ignorância ou misticismo – à desconfiança/resistência 
do camponês para com o progresso/tecnologia/modernidade, dada a 
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maneira como tudo foi imposto, primeiramente pelo colonialismo e 
mais tarde pelo capitalismo corporativo. Isso se pode observar lapi-
darmente em contos como “Pranto de coqueiro”, “O cachimbo de 
Felizbento” e “O adeus da sombra”, das Estórias Abensonhadas ou em 
“O embondeiro que sonhava pássaros” de Cada homem é uma raça, 
que trabalham com a ideia de que a resistência à opressão colonial/
capitalista está em linha com a manutenção dos valores tradicionais, 
que por sua vez tem no ambiente natural (árvores, frutos e plantas 
medicinais) sua sustentação. 

 Foram escolhidos apenas três contos, dada a exiguidade de espa-
ço em um paper como este. Eles demonstram muito bem as distâncias 
que o humano inventou: distância do mundo urbano em relação ao 
rural, da modernidade em relação à tradição, dos jovens e dos velhos, 
entre outras. E é lapidarmente que o autor mostrará como o lado su-
balterno guarda também suas verdades, e estas são enriquecedoras para 
a relação entre os pólos, essenciais para desinventar as distâncias.

O primeiro é “Pranto de coqueiro” (Couto 1996: 63-67) em 
que se narra como Suleimane Ibraímo toma grave susto ao partir um 
coco, de cujo interior jorrou, não água, mas sangue, acompanhado 
por «humana voz em choros e lamentos». Após o acontecimento, 
Suleimane prosseguiu na espera do barco que o levaria e a mais um 
amigo (que é o narrador da estória) de retorno à Maputo, após terem 
realizado um trabalho ali em Inhambane. Durante a espera o narrador 
se prepara para comer um bolinho de coco. Ato contínuo é impedido 
por um menino e sua mãe que o alertam para o fato de que os petiscos 
foram feitos com frutos ainda verdes, o que era interdito conforme 
rezava a tradição, sob pena de «terríveis maldições». A negra relatou 
alguns acontecimentos para avalizar o que dizia. O narrador pareceu 
não acreditar nos causos, mas preferiu guardar silêncio. Já no barco, 
o narrador percebe que Suleimane levava consigo o coco amaldiçoado 
«para mandar analisar lá no hospital». O amigo retirou-se, embalando 
o fruto. Foi quando o narrador pareceu ouvir «um lamento vindo do 
coco, um chorar da terra, em mágoa de ser mulher».

Fica claro no enredo, pelas palavras da Mamana que as «Variadas 
e terríveis maldições» com as quais os antepassados castigam os viventes 
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foram despertadas por aqueles que tinham vindo «de-fora, mais crentes 
em dinheiro que no respeito dos mandamentos». Se a guerra nada 
respeitou, também não o fará o ímpeto capitalista trazido por ela. O 
entanto «o sagrado tem seus métodos, as lendas se sabem defender». 
O temor que a maldição, o feitiço desperta em Suleimane Ibraímo 
(seria também ele um “de-fora”, um indiano talvez?) age no sentido de 
alterar a postura dos descrentes nos valores da tradição: primeiramente 
a de Ibraímo e depois, possivelmente, a do narrador, que no último 
parágrafo já “quase jura” também ter ouvido o lamento do coco.

Parece se tratar de uma reaproximação de dois mundos distantes, 
o moderno, do capital (representado pelos dois trabalhadores) e o 
mundo da tradição que ainda sobrevive naquele lugarejo «sem pressa 
de entrar no tempo». De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2002: 
453) o fruto é símbolo das origens, sendo comparado ao ovo do 
mundo. Daí que, no conto, colhido prematuramente, do fruto brotem 
«choros e lamentos». Olhando por este viés simbólico é também mais 
fácil entender a atitude de Ibraímo que, reconciliado com os valores 
da tradição (ou a eles apresentado), «voltou a embrulhar o fruto com 
carinhos que só a filhos se destinam [...] embalando em canção de 
nenecar». Por fim cumpre destacar que o «lamento da terra», vindo 
do coco, que o narrador julga ter ouvido, assemelha-se a um choro de 
mágoa de mulher. Assim, a diegese de “Pranto de coqueiro” corrobora 
o arquétipo que identifica a mulher e a terra, ambas invadidas e 
desrespeitadas em seus valores.

“O cachimbo de Felizbento” (Couto 1996: 47-50) também 
tematiza como a guerra ignora/desrespeita qualquer valor humano. 
Um narrador em terceira pessoa conta o que se passou em um lugar 
pacato quando lá ««desembarcou a guerra». Alertados por funcionários 
do governo, os cidadãos deveriam deixar o local. Felizbento se opõe a 
retirada, pois, se fosse para sair teria de levar consigo todas as árvores 
dali. No dia seguinte apressou-se em desenterrar pelas raízes as tais 
árvores, a começar por uma planta sagrada de seu quintal. A despeito 
das tentativas da esposa para demovê-lo da intenção, o protagonista 
continua, até que um dia paramenta-se com terno e entra no buraco 
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que cavara. Antes, porém, retira do bolso um velho cachimbo e atira à 
areia. Felizbento desaparece no buraco para não mais ser visto. Todos 
os dias, debalde, a esposa ainda chama por ele. Do cachimbo brotou 
uma «planta fervorosa de verde» que esfumaça ao poente.

Também neste conto «o sagrado tem seus métodos» e recusa 
submeter-se às imposições de algo profano como a guerra. A narração 
do episódio derradeiro da vida de Felizbento está pontuada por dois 
símbolos de rica interpretação, o buraco e o cachimbo. De acordo 
com Chevalier e Gheerbrant (2002: 148-9) o buraco é «Símbolo da 
abertura para o desconhecido», estando ligado, no plano psicológico, 
à «espiritualização do homem». Embora a princípio a intenção 
manifesta de Felizbento fosse desenterrar a árvore, ao cavar o buraco 
parece ter-se encontrado a um aspecto transcendental, optando não 
apenas por fica na terra, ficar com a árvore, mas ser terra, ser árvore. 
Inevitável não se lembrar do discurso do cacique Seattle: «a Terra não 
pertence ao homem. É o homem que pertence à Terra» (Boff 1995: 
339). Os “de-fora” não compreendem essa dinâmica do pensamento de 
Felizbento; ele, que é natural, sabe de suas raízes, entende que longe do 
seu lugar, longe da terra onde vivem seus mortos, não terá vida plena. 
A amálgama entre o preto e o cosmo é perfeita. Corrobora com isso o 
simbólico do cachimbo que é «um signo místico da união do homem 
e da natureza». «Colocar sua vida em harmonia com a da natureza 
inteira, é o que significa, em sua  essência, a fumaça sagrada que se 
evola do cachimbo» (Chevalier e Gheerbrant 2002: 159). Considere-
se ainda que a fumaça simboliza «a junção do céu e da terra e uma 
espiritualização do homem» (Chevalier e Gheerbrant, 2002: 454). Em 
perfeita comunhão com o chão de Moçambique, “Feliz e bento” agora 
é o chão de Moçambique que fuma seu cachimbo elevando aos deuses 
o mais legítimo desejo da terra: «a maiúscula e definitiva Paz».

 
“O adeus da sombra” (Couto 1996: 125-130) é outra narrativa 

que se presta muito bem a uma leitura ecocrítica. Apresenta um 
narrador poeta e biólogo que parece ser um alter ego do autor. Antes 
de uma excursão pelos matos ele recebe a visita de uma vizinha que 
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lhe pede o favor de trazer uma erva capaz de curar a asma de que 
sua filha sofria desde que tivera um desgosto de amor. O narrador 
empenha palavra de que traria a tal planta e segue para o serviço junto 
a Julinho Casa’beto, guia e ex-presidiário. O objetivo era chegar à 
casa de Nãozinha de Jesus, curandeira de quem o pesquisador recebia 
aprendizagem sobre plantas medicinais. Quando afinal encontram 
Nãozinha a velha hostiliza Julinho. O narrador, então, dá conta a 
curandeira que aquela seria a última visita, já que as autoridades 
haviam retirado as verbas de seu projeto, e pede a planta que a 
vizinha encomendara. Saem ambos à procura, embora a curandeira 
não acredite que ainda exista tal espécie. De fato nada encontram. 
No retorno, decepcionado, o narrador vai ao quarto da moça doente 
assistir seus últimos momentos. Súbito aparece Julinho, que apunhala 
o narrador e, abraçado à asmática, recolhe sua sombra – o sopro da 
vida de que a moça precisa.

Em “O adeus da sombra” fica mais uma vez nítida a mensagem 
de que o impacto do domínio do colonialismo/capitalismo sobre a 
terra, a natureza, afeta mais diretamente os mais fracos, nomeadamente 
as mulheres. Reaparece o tema do embate entre a tradição, o natural, 
versus a modernidade, o cultural. Embate no qual sempre o pólo mais 
fraco, qual seja o da tradição, do natural, do colonizado, do feminino, 
tem enorme desvantagem, nem por isso deixando de impor resistência 
à máquina de destruição da modernidade, do cultural, do colonizador 
e do masculino.

A despeito do fatalismo que move essa engrenagem, afinal é difícil 
vislumbrar alternativa ao ímpeto colonial-capitalista que exauriu até 
a última folha a riqueza natural, o enredo apresenta uma figura como 
virtual tábua de salvação: um biólogo (e poeta). Trata-se de um cientista 
(e artista), um pesquisador com estudos financiados pelo governo, em 
tudo um representante do mundo urbano, moderno, da academia... 
No entanto, dotado de humildade (sabedoria?) suficiente para deixar 
sua zona de conforto e buscar “receber aprendizagem” de uma mulher 
idosa rural. Esse homem – que é também o narrador – tenta ser 
ponte para o diálogo entre os dois mundos; buscar «na analfabeta 
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mata» e no contato com a sabedoria ancestral/tradicional, não tanto 
a cura da SIDA como de «outra incurável doença: a síndroma da 
humanodeficiência adquirida», uma vez que no mundo dito civilizado 
/alfabetizado “proliferam as ciências desumanas”.

Embora a perspectiva não seja das melhores, afinal o ministério 
está a retirar a verba para tais pesquisas, e mesmo nos matos já não se 
encontrem as «medicinais plantas», pois «levam tudo, esses que vem 
da cidade cortam tudo, nem raízes nos deixam...», a existência do 
cientista/pesquisador que apregoe uma relação benéfica entre as partes, 
acena com uma esperança. Não se pode perder o vínculo com a terra 
tanto quanto não se pode perder o vínculo com o que há de humano 
nas ciências. O narrador de “O adeus da sombra” parece ser protótipo 
do biólogo do qual fala Potter (apud Azevedo, 2002: 256), definidor 
de comportamentos mais éticos para o campo das ciências. 

Enfim, pode-se aventar a hipótese que, a considerar vida e obra 
de Mia Couto, o leitor se encontra diante de uma escrita que aponta 
um caminho rumo a algo que o ser humano ainda está por conhecer. 
Para onde efetivamente o caminho levará é deveras cedo para elucu-
brar, mas por certo será um lugar de experiência diverso deste a que o 
caminho do capitalismo e patriarcalismo trouxe o humano. É de crer 
que o caminho sugerido pela obra coutiana é o que urge nesse tempo 
histórico, a revolução que representa o retorno da deusa e seus valo-
res por vezes destrutivos, a mudança necessária e certa para a qual se 
caminha e para a qual um intelectual de projeção internacional pode 
contribuir no nível da sensibilização.
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Acção ambiental e cultura tradicional 
moçambicana: subsídios para uma melhor 
compreensão dos espaços e paisagens na

ficção moçambicana

John Rex Amuzu Gadzekpo
CEL / UTAD

Introdução

Identidade, conceito de cariz incerto e de configuração movediça, 
se encontra frequentemente alicerçada na concretude dos próprios 
elementos, mais precisamente na medida em que o ser humano, 
individual e/o coletivo, molda, personaliza, adapta e interpreta esses 
elementos da natureza terrestre.

Desse feito, terra, rio, mar e mato passam a constituir 
apanágios da definição identitária sobretudo de grandes entidades 
geopolíticas. Neste breve estudo, tenta-se revelar como, no caso do 
povo moçambicano, a intervenção, endógena e exógena, do homem 
ao longo da história na repartição, configuração e significação desses 
elementos e seus meios constitutivos – solo, água, fauna e flora – 
convertidos em espaços culturais, vem redefinindo a relação entre 
ser humano e meio ambiente duma maneira que ultrapassa o mero 
físico, fornecendo ao escritor moçambicano, no caso Lília Momplé e 
Mia Couto,  plataforma concreta para voos imaginários.

 
1. Lília Momplé

1.1. “Os olhos da cobra verde” 

Neste conto, tirado do livro homónimo, estabelece-se, por 
intermédio da cobra verde, uma espécie de cordão umbilical entre 
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a identidade cultural nortenha da etnia macua e os membros desta 
etnia radicados no que podemos chamar de diáspora macuana em 
Lourenço Marques, atual Maputo, a capital moçambicana localizada 
no sul do país. Tanto individual como coletivamente, a intensidade 
da saudade sentida pelos nortenhos retratados no conto nesse período 
colonial parece indicar uma sede identitária, sobretudo dado o seu 
número pequeno localizado num meio marginalizado, o bairro de 
Mafalala1. 

Assim, Vovó Facache, a matriarca protagonista do conto, se 
serve da memória e dos contos da sua tradição oral para se situar nesse 
novo meio. Foi o que aconteceu quando do seu primeiro encontro 
com a cobra verde: 

Será mesmo a Cobra Verde de que meu pai falava, quando recordava a sua 
terra lá no Norte?”, interrogava-se ela. “Não sabia que esta cobra também existe 
aqui no Sul? É a primeira vez que a vejo”, continua a velha a monologar, fixando 
a cobra. (Momplé 1997: 23)

Do baú da memória cultural de Facache aparece essa Cobra 
Verde, concretizando o que antes era apenas do imaginário, em 
simpatia espiritual e moral com a sofrida matriarca, e carregada de 
profundo simbolismo:

Mulher e Cobra fitam-se longamente sem a menor animosidade ou receio.
A mulher, já velha em anos e sofrimento, não obstante a postura derreada 

do corpo, conserva no rosto a rara luminosidade de quem uma longa vida não 
conseguiu a inocência e a capacidade de encantamento próprios da infância. A 
Cobra reconhece-lhe essa íntima mansidão visto que também ela é uma cobra 
mansa, isenta de veneno e de malícia. Por isso a observa com os seus olhinhos 
redondos, brilhantes e verdes, como duas esmeraldas incrustadas no corpo delgado 
e curto, de um verde mais claro. (Momplé 1997: 23)

1 Como tripulante de navios costeiros percorrendo os portos do Moçambique, 
o pai da protagonista do conto “Um dia, numa das muitas vezes que o navio aportou 
em Lourenço Marques (actual Maputo), foi passear para a Mafala, onde já existia uma 
pequena comunidade macua. Dai em diante, sempre que o navio escalava a cidade, lá 
ia ele passear para a Mafalala onde depressa fez amigos, com quem partilhava refei-
ções e afectos.” (Momplé 1997: 23)
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A identidade nortenha da Cobra vem reforçada pela sua 
identificação com a flora regional: 

Lá no Norte há uma pequena Cobra Verde, tão verde que se confunde com 
as folhas das plantinhas novas ou com o capim no tempo das chuvas, e tem uns 
olhos espertos e também verdes com dois berlindes de vidro. É uma cobra boa... 
(Momplé 1997: 24)
   
E revestida de autenticidade, historicidade e veracidade: 

É pois, carinhosamente, que Vovó Facache mira a Cobra Verde, ao mesmo 
tempo que lhe vêm à lembrança cenas longínquas da sua infância: o pai sentado, 
à porta da casa, dando grandes baforadas do seu cigarro escuro, rodeado de 
crianças, deliciando-se, tanto como estas, com as histórias que ele próprio contava, 
e garantindo que eram todas, mas todas, verdadeiras. Facache, que sempre foi 
dotada de uma espécie de intuição inteligente, sabia que algumas não eram tão 
verdadeiras assim, mas quanto às da “Cobra Verde”, não tinha dúvidas. (Momplé 
1997: 24)

A Cobra Verde desempenha um papel importante, não só na 
produção agrícola (portanto na conservação do meio ambiente), 
com também no destino das pessoas – «É uma cobra boa, sim. 
Não tem veneno e só come os bichos que prejudicam as colheitas. 
Além disso dá sorte.» E, antropomorfizada e elevada a interlocutora 
empática no momento de anagnosis (ou renovado reconhecimento), 
parece acompanhar as peripécias sociopolíticas do seu povo macua /
moçambicano: 

És então tu a Cobra Verde, da terra do meu pai? Vieste aqui parar, talvez 
como eu, fugida de tanta guerra, não é?,  pergunta ela em voz alta , pois tem a 
estranha sensação de ser entendida pela Cobra. Esta limita-se a fixar a velha com os 
alegres olhos esmeraldinos, no fundo dos quais brilha uma ironia amiga. “Sim sou 
eu a Cobra Velha de que teu pai falava. Estás admirada, não é? Mas sou eu e venho 
anunciar-te uma boa notícia, podes crer”, parece a Cobra dizer, depois do que, tão 
subitamente como surgiu no carreiro, se embrenha de novo no mato. (Momplé 
1997: 25)  

O mato aparece muitas vezes como refúgio, esconderijo, asilo e 
proteção, não só para a Cobra (que se confundia com ele), como para 
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seus conterrâneos humanos. Por exemplo, em “Stress”, outro conto 
da coleção “Os Olhos da Cobra Verde”, a última a se refugiar na casa 
do professor em Maputo, «foi uma tia que, por ser viúva e sem filhos 
vivia na Manhiça, zona intensamente afectada pela guerra, com o 
pai, avô materno do professor. Ela era a única sobrevivente porque as 
“matchangas” da Renamo invadiram a palhota e deceparam a cabeça 
do velho; e ela só teve tempo de fugir pelo quintal e correr para o 
esconderijo no meio do mato.» (Momplé 1997:16-17).

Em “Os Olhos da Cobra Verde”, porém, a praia, outro espaço 
natural, após a intervenção humana cavando barrancos, servia de 
esconderijo, nem que seja precário, para a Vovó Facache. No momento 
do encontro com a Cobra Verde, a viúva

 acaba de vir do esconderijo onde dorme, há anos, pois a palhota deixou de 
ser abrigo seguro contra as investidas dos homens da Renamo. Aliás, nem sempre 
no esconderijo, cavado nos barrancos junto à praia, ela encontra paz. Por vezes, 
o fragor intenso e prolongado das morteiradas nos campos vizinhos parece tão 
próximo que mal consegue descansar o corpo dorido e, muito menos, conciliar o 
sono. (Momplé 1997: 25) 

Isso tudo leva a crer que o meio ambiente natural, com a mínima 
intervenção do homem, é mais seguro que a área construída por este. 
Longe do seu meio natural, étnico-cultural e familiar, a Vovó Facache 
se vira com a sua habitação de uso diurno,

 a sua palhota decrépita como ela, precário refúgio dos seus últimos anos. 
Construída por ela própria com a africana solidariedade de alguns vizinhos, não 
passa de um casinhoto de caniço coberto de colmo, mas é nela que Vovó Facache 
repousa das noites sofridas do esconderijo na praia e é também nela que prepara 
as refeições frugais com o pouco que consegue arrancar da exígua machamba. 
(Momplé 1997: 26). 

Se partirmos da hipótese de que a segurança e salubridade 
do lar constituem condição básica e indispensável da construção 
de identidade, ou seja, elemento determinador do microcosmo de 
base para qualquer macrocosmo identitário, então urge realinhar 
todo processo de construção de identidade nacional, de modo 
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pluridisciplinar, conforme considerações de desenvolvimento 
equilibrado e sustentável. Toda construção civil, habitacional ou não, 
envolve a intervenção do homem em espaço natural, e quando as 
comunidades criadas pela intervenção do homem já não garantem 
nem segurança, nem sustento, voltamos à natureza.   

A Natureza (em maiúscula), pois, se revela mais que conjunto 
de elementos provedores das necessidades básicas de indivíduos e 
coletividades: ela é refúgio de povos flagelados e afago de almas aflitas 
e entristecidas. Sagrada, mística e transcendental, ela também é o 
repouso final do corpo e da alma dos que alimentou, sendo canhoeiro 
para sepultamento: «O neto teve sepultura debaixo do canhoeiro 
sagrado, junto à casa dos pais, numa cerimônia sentida» (Momplé 
1997: 32)

2. Mia Couto

2.1. Um Rio ChamadoTempo, Uma Casa Chamada Terra

Neste romance, observa-se que o rio é elemento fluido, líquido, 
e sempre em mutação, renovando-se com vários afluentes, mudando 
de cor, conteúdo, tamanho, percurso e adaptando-se a novas 
topografias, tanto recebe como dá, irrigando os campos e nutrindo 
as comunidades por onde passa. Em termos temporais, o rio tem 
um passado, presente e futuro, correspondendo, respectivamente à 
fonte, leito ou bacia e confluência onde desemboca. Neste caso, o 
rio é como um indivíduo: nasce, vive (dando e recebendo) e morre. 
Porém, sabemos que o rio nunca morre, realmente: transforma-se, 
obedecendo a um ritmo cíclico, e renasce. O rio, como o tempo 
na mundividência africana, corre sempre, ciclicamente. E como o 
indivíduo (e, portanto, a comunidade) também.

Mas, acontece que o rio pode morrer e, apesar da sua fluidez, 
pode constituir uma fronteira, por vezes intransitáveis, graças 
à intervenção do homem. Vem ao caso o círculo traçado na areia 
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quando a comitiva citadina que o jovem Mariano integrava chegou 
na praia a caminho do funeral do avô Mariano. 

Quando me dispunha a avançar, o tio me puxa para trás, quase 
violento. Ajoelha-se na areia e, com a mão esquerda, desenha um 
círculo no chão. Junto à margem, o rabisco divide os mundos – de 
um lado a família, do outro, nós, os chegados. (Couto, 2002: 26; 
itálicos meus.)

Com esse gesto simbólico, traçou-se a fronteira entre cidade e 
campo, entre o Moçambique continental e a ilha de Moçambique 
e, portanto, entre tradição e modernidade, produzindo clivagens 
na construção duma identidade nacional. A viagem iniciática de 
Mariano, representa a travessia simbólica entre os universos separados 
pela ação do homem e tem como objetivo a restauração do papel 
irrigador, nutridor e unificador do rio, ligando as diferenciadas, para 
não dizer discriminadas, regiões desse espaço cultural e geopolítico. 

2.2. Terra/Casa

Terra é o elemento fixo, sólido, e relativamente imutável, apesar 
das divergências das suas feições ou topografias. Terra, como casa, é 
mãe. Ela protege e sustenta o indivíduo e a comunidade. Ela também 
recebe e vive o tempo, passado, presente e futuro, transformando-se 
a cada época, mas permanecendo terra. Deste feito, terra simboliza 
a sociedade, a tradição, a convenção, entidades ou instituições que 
se transformam, nem que seja lentamente, mas que são consideradas 
estáveis, permanentes, bem estabelecidas e reconhecíveis.

Tanto Couto como Momplé vêem em casa a força metafórica 
de terra – e vice-versa –, no contexto de lar, pertença e identidade, 
e sempre em termos de tradição e gerações – avô/avó, pais/tios/tias, 
netos, em cujas ações culturais/ambientais reside o significado dessa 
transmutação.

 A Vovó Facache vive a desgraça (considerada tabu em muitas 
culturas africanas) de enterrar o seu neto. São tempos inusitados, 
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de guerra e destruição, mas a terra/casa, com seu elemento floral do 
canhoeiro sagrado, desempenha sempre seu papel tanto físico como 
simbólico (ritos de passagem) de abrigo, pertença e consolo espiritual, 
assim como centro de socialização para vivos e mortos:

O neto teve sepultura debaixo do canhoeiro sagrado, junto à casa dos pais, 
numa cerimónia sentida, o que não impediu que à noite, familiares e amigos se 
reunissem para comer em honra do defunto. (Momplé 1997: 32)

Em Couto, Terra e Casa se simbolizam mutuamente e, através 
da mediação do homem, se transformam em agente de identidade. 
Perto da morte (ou seu semblante), o avô Mariano, na presença 
ritualizada da sua mulher e do neto Mariano, parece regar a terra 
(“chão”) com as suas lágrimas (“águas”), literalmente enterrando-se 
através destas (haja vista o verbo “tombar”), em guisa de um rito 
passagem a transformar a terra em casa (lar, origem, pátria):

– Seu avô nunca chorara antes.
Ela se aproximara, carinhosa, para enxugar as lágrimas ao marido. E ele, 

violento, lhe tinha prendido a mão. Não toque em mim agora, que estas águas devem 
tombar no chão, assim ele disse. Vendo agora em Dito Mariano, eu ainda tentara 
um consolo:

– Eu volto. Avô. Esta é a nossa casa. (Couto 2002: 45)

Na sua resposta, o avô deixa claro o ensinamento de que 
pertença e identidade se baseiam na terra/casa, mas que, conforme 
o seu próprio ritual exemplar de regar o chão, elas se cultivam: «– 
Quando voltares, a casa já não te reconhecerá – respondeu o Avô». 
(Idem: 45).

2.3. Terra Sonâmbula

Entre os exemplos da intervenção do homem no meio ambiente 
acima relatados, desponta-se a guerra como o de maior alcance e cuja 
força destabilizadora – responsável pelos traumas e desventuras em 
“Stress” e “Os Olhos da Cobra Verde – atinge, em Terra Sonâmbula 
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de Mia Couto, dimensões apocalípticas. Nessa terra sonâmbula, reina 
a desolação total, e a estrada, simbolizando o caminho para o futuro, 
está morta:

Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas 
se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de 
tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas 
que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo 
azul. Aqui o céu se tornara impossível. E os viventes se acostumaram ao chão, em 
resignada aprendizagem da morte. (Idem, ibidem: 9)

A ação da guerra reduziu a terra e seus campos em cinza e 
poeira, e os únicos sobreviventes da fauna percorrendo o cenário 
fantasmagórico são, significativamente, as hienas, catadoras de 
carniça. A paisagem parece um quadro falhado, mera lixeira de 
cores e, no desaparecimento do próprio céu, os (sobre)viventes têm 
como único recurso ambiental, o chão já tornado cinzas e poeira. A 
destruição, pois, não é apenas física; ela faz da vida uma espécie de 
ensaio da morte. Pior, esta é a única opção disponível, porque,

A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra 
nenhuma Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. 
Pelas bermas, apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. (Idem: 9)

Tal como as hienas, surgem, como em cenas de abertura num 
filme horripilante, os únicos sobreviventes da flora – os embondeiros 
que «contemplam o mundo a desflorir», e os únicos seres humanos 
vivos – «um velho e um miúdo que vão seguindo pela estrada». E tal 
como Vovó Facache a e tia do professor, vão fugindo da guerra, «dessa 
guerra que contaminara toda a sua terra» mas, ao contrário daquelas, 
estes estão a esmo, sem destino2. «Vão para lá de nenhuma parte, 
dando o vindo por não ido, à espera do adiante», «na ilusão de mais 
além haver um refúgio tranquilo». (Idem)

2 Como se fosse deles  que canta Bob Dylan : “How does it feel/ How does it 
feel/ To be without a home/ Like a complete unknown/ Like a rolling stone?” (Dylan, 
“Like a Rolling Stone”)
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Numa triste mas significativa fase da caminhada desse duo 
peripatético, a escolha de um refúgio tranquilo acaba sendo, não uma 
estrutura construída, mas destruída pela intervenção humana: um 
autocarro queimado por bandidos assaltantes à mão armada. «Vamos 
instalar casa aqui mesmo», insiste Tuahir, o velho, contra o protesto 
do jovem, a sua maior defesa sendo o raciocínio de que «O que já está 
queimado não volta a arder». Mais que isto, têm como coabitantes desse 
refúgio os cadáveres carbonizados das vítimas do assalto. O desespero é 
total, mas existe um esquema de sobrevivência, nos moldes de aprendizes 
da morte: «Os bandos se vierem, nos fingimos que estamos mortos. Faz 
conta falecemos junto com o machimbombo.» (Idem: 11)

      
Inútil de fazer uma litania dos macabros detalhes da vida nesse 

refúgio, mas vale a pena notar o seguinte exemplo de cultivação da terra:

Saem a enterrar os cadáveres, abrindo uma campa única, para poupar 
esforço..... Enterraram o último cadáver. O rosto dele nunca chega a ser visto; 
arrastaram-no assim mesmo, os dentes charruando a terra. (Idem: 12)

3. O caminho da regeneração
 
3.1. Momplé

3.1.1. Refúgio definitivo na natureza

Conforme mencionado acima, a Natureza, serve de repouso final 
das pessoas. Porém, ela exerce essa função numa dimensão reunindo 
as várias gerações, de sorte que podemos falar de uma comunidade 
paralela no além. Assim, se antes vimos o neto de Facache sendo 
enterrado «debaixo do canhoeiro sagrado, junto à casa dos pais, numa 
cerimônia sentida», desta vez, «gemendo de aflição, a tia enterrou o 
velho com as próprias mãos, debaixo do cajueiro onde repousam os 
mortos da família». (Momplé 1997: 17).

A Natureza, então, assegura a comicidade das gerações de famílias 
(e portanto de nações) de cá e de além rio vital, providenciando a 
conectividade espiritual entre os dois espaços existenciais. 
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Em “Os Olhos da Cobra Verde”, assiste-se a uma simbiose 
e sintonia entre ser humano e natureza, sem veneno, como no 
relacionamento Facache–Cobra Verde:

3.1.2. A Matriarca abnegada

A ação de proteção familiar e comunitária da matriarca abnegada, 
num processo corolário ao do refúgio das pessoas na natureza, ajuda a 
sustentar o meio ambiente humano e,  portanto, físico. 

A jovem Facache não deixava de admirar a coragem, a 
generosidade e o altruísmo da tia Mariamo, «em deixar vir ao mundo 
os filhos que que engendrava, criando-os depois sozinha, à custa de 
muito trabalho e sacrifício», apesar das ralhas entre Mariamo e a tia, 
mãe de Facache:

Preferes matares-te a trabalhar para sustentar sozinhos os teus filhos?
– Prefiro, foi a incisiva resposta de Mariamo.
– Pensas que vão agradecer tantos sacrifícios! – ironizou a mãe de 

Facache.
– Não penso nada. Sustento os meus filhos porque lhes tenho amor. Nem 

espero que algum dia me agradeçam. (Momplé 1997: 28)

A tia de Mariamo, sem saber, faz a filha passar pela malha fina da 
vocação tradicional de mãe, futura matriarca, deixando transparecer 
valiosas lições para a jovem (e igualmente futura matriarca) Facache: 
mãe, no sentido amplo de matriarca de toda a família estendida, 
não deve ser motivada pelo proveito, pela perspectiva de ganho e 
recompensa, mas sim pelo princípio de abnegação em prol do bem-
estar da coletividade familiar, munida do «espírito independente e 
lutador e a firme convicção de que, na vida, é preciso contar com as 
próprias forças». (Idem: 28).

Esta atitude, além de manter a coesão da família, ajuda a 
preservar e valorizar o meio ambiente humano em geral, no tempo e 
no espaço, ou seja, a comunidade e as gerações, com as suas atividades 
e necessidades diárias e os ritos de passagem, isso todo ligado ao meio 
ambiente físico.
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3.2. Couto

3.2.1. Meio ambiente e regeneração 

Por meio duma analogia satírica entre comportamentos avarentos 
relacionados com elementos do meio ambiente e a atitude predatória 
das pessoas no tocante aos bens e recursos do país, o episódio da baleia 
no Primeiro Caderno de Kindzu em Terra Sonâmbula, estabelece um 
liame vital entre natureza e pátria. O tamanho da própria baleia, o 
maior da fauna do nosso meio ambiente, é comparável ao da pátria, 
ambas vítimas de seres de tamanho bem menor mas com capacidade 
praticamente ilimitada de causar estragos:

Os Kindzu pegaram a doença da baleia, “a grande baleia cujo suspiro faz o 
oceano encher e minguar. Minhas parecenças com o bicho traziam lembranças do 
antigamente: nós meninitos sentados nas dunas. Escutávamos o murmulhar das 
ondas, na quebra do horizonte, enquanto esperávamos ver a baleia. ...Ouvíamos 
a baleia mas não lhe víamos. Até que certa vez, desaguou na praia um desses 
mamíferos, enormão. Vinha morrer na praia. Respirava aos custos, como se puxasse 
o mundo nas suas costelas. A baleia moribunda, esgoniada. O povo acorreu para 
lhe tirar carnes, fatias e fatias de quilos. Ainda não morrera e já seus ossos brilhavam 
no sol. Agora eu via meu país como uma dessas baleias que vêm agonizar na 
praia. A morte nem sucedera e já facas lhe roubaram pedaços, cada um tentando 
o mais para si. Como aquele fosse o único animal, a derradeira oportunidade de 
ganhar porção. De vez enquanto, me parecia ouvir ainda o suspirar do gigante, 
engolindo vaga após vaga, fazendo da esperança uma maré vazando. Afinal, nasci 
num tempo em que o tempo não acontece. A vida, amigos, já não me admite. 
Estou condenado a uma terra perpétua, como a baleia que esfalece na praia. Se um 
dia me arriscar num outro lugar, hei-de levar comigo a estrada que não me deixa 
sair de mim. Vistas as coisas, estou mais perdido que meu mano Juninho. (Couto 
1992: 23-24),

A consequência da enorme gula e o cruel descaso com que as 
pessoas agridem e matam a natureza (e portanto a sua pátria) é a 
“doença da baleia” que atingiu os Kindzu, alertando a uma volta a 
um relacionamento sadio e espiritual com a natureza, no caso, com a 
baleia «cujo suspiro faz o oceano encher e minguar».
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E como numa postulação teosófica aplicada à construção da 
nação moçambicana, estamos condenados a uma terra perpétua, 
compartilhando o mesmo meio ambiente com a baleia; e como ela, 
vamos esfalecer, mais cedo que tarde, nas nossas várias praias, se 
não voltarmos ao caminho da regeneração, aos tempos quando só 
«ouvíamos a baleia mas não lhe víamos», isto é, ao respeito pelo meio 
ambiente. 

De modo semelhante, um bicho de tamanho pequeno, o 
cabrito, é motivo de briga entre predadores e conservacionistas, uma 
briga que ajuda a restabelecer o cordão umbilical entre o narrador as 
suas origens na aldeia; e sentimento humano:

Surge ali um novo motivo de briga. Muidinga opõe-se a que o bicho 
seja morto. O cabrito lhe dá um sentimento de estar em aldeia, longe daquele 
lugar perdido. No facto, se passava o inacreditável: um bicho lhe trazia de volta o 
sentimento da família humana. (Couto 1992: 37)

Em Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, a 
simbiose entre seres humanos e a natureza se traduz numa quase 
consubstancialidade, pela íntima compartilha da dor, mas sempre a 
caminho da regeneração:

Dói-me a Ilha como está, a decadência das casas, a miséria derramada pelas 
ruas. Mesmo a natureza parece sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem 
secos, parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo definha. No 
entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida reverbera, cheirosa como um 
fruto em verão: enxames de crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. (Couto 2002: 28).

4. Meio Ambiente e Identidade

Finalmente, já falamos da cobra verde de Momplé como 
símbolo identitário de Vovó Facache (e, portanto, do povo macua), 
mas para Couto, em Terra Sonâmbula, a própria Identidade se 
encontra plasmada pela natureza concreta que, mais que um simples 
ponto de referência, («Vês Kindzu? Do outro lado fica a minha terra. 
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É mesmo ali onde o sol se está a deitar».), encerra valores espirituais 
que convidam as almas de moçambicanos de raças e procedências 
diferentes a «se mulatar(em) em mestiçagem de baixa qualidade» e 
«se deixar(em) misturar nos sentimentos, uns de outros. Exclama 
ao negro o indiano (agora índico): – “Somos da igual raça, Kindzu; 
somos índicos!”» (Couto 1992: 26)

Mais fundamentalmente, a natureza aquática, a grande massa 
sem fronteiras que é o oceano, minimiza e mistura os vários tipos 
raciais, criando uma fusão histórica necessária para a construção da 
identidade moçambicana:

E ele (o índio Suratra) me passava um pensamento. Nós, os da costa, éramos 
habitantes não de um continente mas de um oceano. Eu o Surendra partilhávamos 
a mesma pátria: O Índico. E era como se naquele imenso mar se desenrolassem 
os fios da história, novelos antigos onde nossos sangues se haviam misturado. Eis 
a razão por que demorávamos na adoração do mar: estavam ali nossos comuns 
antepassados, flutuando sem fronteiras. Essa era a raiz daquela paixão de me 
encaseirar no estabelecimento de Surendra Valá. (Couto 1992: 26)

Conclusão

As configurações do meio ambiente nas obras aqui afloradas 
passam pelas características de cada elemento, sendo a terra o centro 
e força centrípeta, pela sua força de gravidade, atraindo para si todo 
em torno e albergando tanto a fauna como a flora. O rio, pela sua 
fluidez, evoca mobilidade no tempo e no espaço, enquanto o mar, 
pela sua imensidão e disposição em torno da terra, simboliza viagens 
sem fronteiras, na ontologia tanto individual como coletiva das várias 
sociedades. Deste feito, o oceano constitui elemento apagador de 
barreiras de toda índole e eliminador de pequenezes.

Ao abordar esses elementos-chave, os escritores moçambicanos, 
no caso de Mia Couto e Lília Momplé, contracenam os humanos com 
a fauna e a flora, de modo a exaltar as qualidades e as matizes mais 
profundas do relacionamento entre todos os seres que compartilham 
esse mesmo espaço.

Ressalta-se o papel do homem em moldar, personalizar, 
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aproveitar e interpretar os vários componentes do meio ambiente 
que, a nível coletivo, torna-se espaço cultural, revestido de valores 
espirituais e identitários. Ao mesmo tempo, alertam sobre os efeitos 
desestabilizadores da intervenção desastrosa que a guerra representa, 
tanto para o espaço físico-cultural como para o espiritual.

Ao todo, o meio ambiente vive e reage; ele completa, 
complementa e define o homem, e pode morrer se este não o 
cuidar. 

O meio ambiente, ao ver de Couto e Momplé, é a medida da 
qualidade física, espiritual e metafísica duma sociedade e, no caso 
moçambicano, o conteúdo e veículo da sua construção de identidade 
nacional.
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História, heróis e a construção da Nação
em Moçambique

Fernando Bessa Ribeiro
CETRAD / UTAD

0. Introdução

Desde 2001 que me interesso por Moçambique, trabalhando 
primeiro para uma dissertação de doutoramento, actualmente para um 
programa de pesquisa sobre sistemas de conhecimento e aprendizagens 
em África. Quis o acaso, mas também a intenção, que parte crucial 
do meu trabalho de campo se realizasse em Manjacaze, pequena vila 
do interior da província de Gaza cuja história é marcada por duas 
figuras maiores do país: Ngungunhane, o último imperador de Gaza, 
e Eduardo Mondlane, fundador e primeiro comandante da Frelimo. 
Influenciado pela importância desempenhada pela história, estudei 
os discursos de heroificação colocados em prática em Moçambique, 
no contexto das políticas de identidade e de construção da nação por 
parte do Estado. Estes discursos assentam na manipulação da memó-
ria, peça-chave no processo de organização do passado. Como Bloch 
(1995) observou, a memória é um tema da maior importância para a 
antropologia, a sociologia e a história, todas elas, ainda que em grau 
variável e não da mesma forma, interessadas nas representações sociais 
do passado e nos seus diferentes modos de transmissão: oralidade, 
escrita, rituais e objectos culturais. 

1. Enquadrar os discursos de identidade: o lugar e as funções 
da memória

Todos temos a faculdade de recordar (mas também de esquecer) 
acontecimentos passados, momentos singulares da nossa vida. Todas 
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as reflexões socioantropológicas sobre a memória colocam em desta-
que a recordação e o esquecimento. Como sugere Holbwachs (1997: 
193-236), a memória individual cumpre-se sempre no seio de um 
determinado quadro social que, por sua vez, está implantado num dado 
espaço. Se, por um lado, não existe memória sem espaço, é também 
certo que qualquer alteração no espaço em que os indivíduos vivem 
produz naquela mudanças. Nesta discussão, é necessário relevar que as 
memórias individuais têm desigual força e autoridade, não se fazendo 
“ouvir” por igual. Por sua vez, Connerton (1993: 26-28) considera 
que a memória individual se manifesta em três planos: (i) pessoal; 
(ii) cognitivo; (iii) hábito. Enquanto a memória pessoal caracteriza as 
recordações relativas às experiências da vida de cada indivíduo, a me-
mória cognitiva abrange todos os actos de recordação relacionados com 
os conhecimentos adquiridos, nomeadamente no plano linguístico, 
lógico, histórico e geográfico. Por último, a memória-hábito refere-se 
às mais diversas capacidades que adquirimos e, sempre que necessário, 
executamos. É o caso de caminhar e correr, entre os mais simples, até 
aos mais complexos, como pilotar um avião ou escalar uma montanha. 
Se a memória é recordação, é forçoso relevar a outra dimensão acima já 
referida, simultaneamente oposição e complemento: o esquecimento. 
É em torno deste que os indivíduos e os diferentes colectivos humanos 
estruturam as suas relações sociais, articulando o dever ou a necessi-
dade da recordação com o dever ou a necessidade do esquecimento 
(Caudau 1996: 5). Em Augé (1998: 7), este desempenha um papel 
fundamental: sem o esquecimento a “saúde” mental individual estaria 
em risco, pois a impossibilidade de esquecer (hipertrofia da memória) 
provoca profundas desordens psicológicas nos indivíduos afectados; 
sem o esquecimento as sociedades teriam, muitas vezes, dificuldades 
em prosseguir o seu quotidiano, toldadas, por exemplo, pela recorda-
ção constante do horror e do ressentimento ou, ao invés, pela euforia 
contagiante dos momentos festivos. Em Moçambique, mormente em 
Manjacaze, onde a acção da Renamo assumiu formas muito violentas,1 

1 A Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) foi um movimento de guer-
rilha criado pelo regimes racistas da antiga Rodésia (hoje Zimbabué) e da África do 
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os indivíduos oscilavam já entre a recordação e o esquecimento, escassos 
anos após o fim das hostilidades. Como vezes sem conta escutei, “eles 
são nossos irmãos”. Ou seja, os actores sociais recorrem a esta forma 
simbólica de parentesco como um mecanismo de esquecimento para 
que o outro inimigo se transforme num outro próximo e amigo, 
pacificando assim a vida social e as próprias existências individuais. 
Não quer isto dizer que a recordação seja menos importante que o 
esquecimento. É ela, não raro, que permite dar sentido à vida. Em a 
Odisseia de Homero, Penélope é o paradigma da força da recordação, 
à qual vai buscar o alento para continuar a viver, enquanto aguarda 
pela chegada do marido ausente. A ama Euricleia exprime-o de uma 
forma muito intensa: «Acorda, Penélope, minha filha; vem, que os 
teus olhos contemplem aquilo que desejas todos os dias: ele chegou, 
Ulisses, está em tua casa, tardiamente, mas está cá» (Homero s.d.: 
243). Mais, e agora já numa dimensão colectiva, a recordação sob a 
forma das cerimónias comemorativas, em especial as promovidas pelo 
Estado, detém uma função social decisiva. Para além de influenciar o 
comportamento e o pensamento dos indivíduos, contribui também 
para a estruturação da memória colectiva (Connerton 1993: 49-86). 
Para Pujadas (1994: 618), esta é, enquanto enunciação através do 
discurso da consciência colectiva, simultaneamente a depositária do 
conjunto de atributos e símbolos de uma sociedade e um dos instru-
mentos de legitimação da ordem social dominante. 

 
2. A invenção dos heróis: história e discursos de identidade 

Nenhum Estado-nação abdica da produção e evocação de 
um imaginário político e identitário, feito de histórias de lutas e de 
resistências homéricas, com heróis investidos de um papel essencial 
no processo de construção e instituição de uma identidade nacional. 
Relativamente a esta deve-se assinalar o carácter processual da sua 

Sul, tendo como objectivo destabilizar Moçambique e o seu projecto político revolu-
cionário. Tal daria origem a uma longa guerra civil marcada por numerosos massa-
cres. Um dos mais violentos ocorreu em Manjacaze, em Agosto de 1987, provocando 
a morte de mais de uma centena de pessoas. 
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criação, quer dizer histórico, como justamente sublinha Sobral (1999: 
84). Aliás, o mesmo se aplica à nação e ao Estado: «Nem os Estados 
nem as nações existiram sempre e em quaisquer circunstâncias. Além 
disso, as nações e os Estados não constituem a mesma contingência» 
(Gellner 1993: 19).2 Quer isto dizer que não são inseparáveis, isto 
é, a nação pode existir sem o Estado e este pode existir sem aquela. 
Por outro lado, ao invés do defendido pelos nacionalismos das mais 
diversas matizes, as nações estão muito longe de encontrarem as suas 
origens em tempos quase imemoriais, antes possuem um carácter 
profundamente histórico (Sobral 2001: 2), assumindo muitas vezes o 
Estado um papel decisivo, como sublinha Sobral (1999: 84) na esteira 
do que defende Hobsbawm: «O Estado não só fazia a Nação, como 
era obrigado a fazê-la» (1990: 190). No caso moçambicano a nação 
começou a construir-se pela acção do movimento nacionalista a partir 
das estruturas e práticas do Estado colonial:

Como todo o nacionalismo africano, o de Moçambique nasceu da experiên-
cia do colonialismo europeu. A fonte da unidade nacional é o sofrimento comum 
durante os últimos cinquenta anos sob o domínio português. O movimento na-
cionalista não surgiu numa comunidade estável, historicamente com uma unidade 
linguística, territorial, económica e cultural. Em Moçambique foi a dominação 
colonial que deu origem à comunidade territorial e criou as bases para uma coerência 
psicológica, fundada na experiência da discriminação, exploração, trabalho forçado 
e outros aspectos da dominação colonial (Mondlane 1995 (1969): 87).
 
A construção da nação dependia, em boa medida, da eficácia da 

dicotomia nós, os moçambicanos, em oposição a eles, os colonialistas, 
fundada na experiência da opressão colonial que unia todos os povos 
que viviam sob o domínio português em Moçambique. Conquistada a 
independência, a construção da nação prosseguiu através da consolida-
ção das estruturas jurídico-administrativas e da produção de discursos 
identitários orientados para o enraizamento da ideia de pertença a um 
colectivo nacional capaz de integrar e subordinar as diferenças fundadas 

2 Smith (1995: 57) define a nação como sendo uma entidade que designa uma 
população que partilha um dado território, com uma história, mitos, cultura pública, 
economia, leis e obrigações que vinculam todos os seus membros.
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na etnia, na língua e na religião. Ou seja, tratava-se de transformar 
os habitantes do Estado moçambicano em cidadãos moçambicanos, 
apesar da sua vinculação a diferentes grupos étnicos e o uso de línguas 
locais muito diversas, através da acção estatal na produção de símbolos, 
liturgias e discursos – a chamada “identidade instituída” (M. Martins 
1996) –, nos quais as figuras históricas elevadas à condição de heróis 
ocupam uma posição fundamental.

O trabalho de heroificação é inseparável da produção de uma 
memória colectiva de dimensão nacional por parte do Estado e seus 
agentes. Como foi acima já dito, a memória colectiva é simultaneamen-
te a depositária do conjunto de atributos e símbolos de uma sociedade 
e um dos instrumentos de legitimação da ordem social dominante. 
Falar da memória colectiva implica convocar a tradição. Na perspectiva 
de Giddens, ambas trabalham «a organização do passado em relação 
ao presente» (2000: 60). Assim, o argumento de Hobsbawm (1995) 
acerca do carácter inventado das tradições é fundamental para ilumi-
nar os processos de construção da nação moçambicana. Construídas 
e instituídas pelo Estado, reclamando-se da imutabilidade por con-
traponto à mudança, as tradições permitem meter em acção práticas 
simbólicas que funcionam como instrumentos de inculcação de valores 
e referências que se pretendem partilhadas por toda a nação. Trata-se, 
entre outros aspectos, de elaborar respostas ancoradas no passado para 
responder a problemas de identidade no presente (Bouju 1995), isto 
é, no caso em discussão, da nação em construção contra os particu-
larismos étnicos, linguísticos e religiosos pré-existentes. Em Moçam-
bique os rituais e as cerimónias comemorativas dos acontecimentos 
mais marcantes da sua história, como a independência, a batalha de 
Coolela ou a morte de Eduardo Mondlane, são momentos concretos 
da expressão e fixação da memória colectiva e da tradição, quer dizer, 
de produção da verdade (Cunha 2001: 25) sobre um destino que se 
deseja singular e irrepetível da nação. 

Ainda que cada nação veja a sua história como absolutamente 
original, a fabricação dos heróis moçambicanos está longe de cons-
tituir uma situação singular, antes possuindo semelhanças com pro-
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cessos ocorridos noutros países, sobretudo com aqueles que saíram 
de dependências coloniais. Simultaneamente referências históricas e 
símbolos da identidade colectiva, formas concretas de popularização 
dos discursos da identidade nacional (cf. Sobral 1999: 72), os heróis 
são inseparáveis dos momentos fortes do processo histórico, das datas 
consideradas mais marcantes da construção da independência nacional. 
Presentes nas celebrações estatais mais importantes, fazem parte do 
mito nacional, cuja função primordial é dar resposta à interrogação 
lancinante sobre o “carácter” da nação (Marienstras 1998: 65ss). Na 
Ilíada, a narração épica da guerra de Tróia por Homero, pressentimos 
a natureza profunda da heroicidade. Vejamos o que pensava o príncipe 
troiano Heitor, momentos antes do combate mortal com o grande 
Aquiles, dos prantos de sua mãe que lhe suplicava que não enfrentasse 
o poderoso aqueu: 

Mas, afinal, porque se detém o meu coração nesta ideia? Não vamos suplicar-
lhe; ele não terá piedade nem respeito por mim, e matar-me-á, desarmado como 
uma mulher, visto que terei abandonado as minhas armas. Não há agora meio 
algum, do alto de um carvalho ou de um rochedo, de conversar com ele, à seme-
lhança de uma donzela e de um jovem que conversam um com o outro. Mais vale, 
nesta querela, atirar um contra o outro, quanto antes. Saibamos a qual dos dois o 
Olímpico oferecerá a glória (Homero s.d.: 311).    

Trazer à discussão os heróis antigos é relevante, pois eles ajudam-
nos a esclarecer outros aspectos da heroificação em Moçambique. 
Talvez o mais evidente seja o da sedução irresistível pelo arcaísmo 
relativamente a Ngungunhane por parte das lideranças nacionais 
moçambicanas, repetindo de certa forma o mesmo gosto detectado 
por Fabre (1998: 261) em Napoleão relativamente aos heróis da an-
tiguidade.    

3. A invenção dos heróis: Ngunganhane 

Até ao século XIX a presença colonial portuguesa pouco foi além 
da fundação e controlo das feitorias localizadas em pontos estratégicos 
ao longo da costa. A viragem decisiva dá-se com a Conferência de 
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Berlim. Apesar de ser uma potência pequena e decadente, Portugal 
conseguiu também assegurar o seu quinhão, no qual se incluíam os 
territórios que dariam origem a Angola e Moçambique. Contudo, os 
termos impostos para o reconhecimento internacional eram leoninos, 
pois exigiam a ocupação efectiva dos territórios. Tal implicava acabar 
com a presença sitiada, como refere Mondlane, citando o historiador 
Oliveira Martins: 

Estar de arma – sem gatilho – ao ombro, sobre os muros de uma fortaleza 
arruinada, com uma alfândega e um palácio onde vegetam maus empregados mal 
pagos, a assistir de braços cruzados ao comércio que os estranhos fazem e nós não 
podemos fazer; a esperar todos os dias os ataques dos negros, e a ouvir a todas as 
horas o escárnio e o desdém com que falam de nós os que viajam na África – não 
vale, sinceramente, a pena (Mondlane 1995 (1969): 25).

No sul de Moçambique o principal obstáculo era o Estado de 
Gaza (v., entre outros, Rita-Ferreira 1975, Liesegang 1986 e Pélissier 
1994). Falhadas as tentativas de subordinação desta entidade política 
ao domínio colonial português (v. Vilhena 1996) e após vários anos 
de tensão, em que Ngungunhane se mostrou esquivo aos interesses 
portugueses, a opção pelo confronto militar acabou por se impor. 

Durante várias semanas, todo o exército do Ngungunhane, 
calculado em 25 ou 30.000 homens, acampou junto do seu régu-
lo, pronto para o combate. Mas por razão desconhecida o exército 
português tardou, e o grosso dos batalhões tsongas, não tendo que 
comer, dispersou-se. Contudo, uma forte guarda de corpo, composta 
dos melhores soldados angónis, ficou no quartel-general. Quando 
finalmente os Portugueses chegaram aos arredores de Mandlakazi, 
travou-se um combate violento. Os guerreiros ngonis atacaram va-
lentemente o quadrado português, mas foram repelidos com grandes 
perdas (305 mortos, segundo o comunicado oficial), a povoação do 
régulo, Mandlakazi, foi tomada e destruída e o Ngungunhane fugiu 
para Xaimite, o bosque sagrado onde os seus antepassados estavam 
enterrados. Algumas semanas mais tarde, o capitão Mouzinho de Albu-
querque, depois duma marcha forçada, fê-lo prisioneiro sem combate 
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e levou-o para Lourenço Marques, donde foi deportado para o oeste 
africano (Junod 1996: 460-461, tomo I).

No Portugal coevo, a campanha militar foi narrada como um 
feito heróico da maior grandeza, com os comandantes militares ele-
vados à condição de heróis do domínio colonial português (Roque 
2001: 40). A figura de Ngungunhane e todas as peripécias ligadas à 
sua prisão e desterro ficaram bem marcadas no imaginário popular. 
Um exemplo elucidativo é a canção cantada no Minho após a chegada 
do “rei preto” aos Açores (Giacometti 1981: 60): 

O GUNGUNHANA ’STÁ PRESO

Ai! ai! que me rasga a saia,
nun me agrada a brincadeira;
se casei pra trabalhar,
mais balia ’star solteira.

O rei preto Gungunhana
é parente de Jacó;
home de sete mulheres,
agora nen ũa só!

A! ai! que me rasga a saia,
nun me agrada a brincadeira;
lebar o Gungunhana
para a ilha da Madeira.

As mulheres do Gungunhana
tamén foro castigadas;
foro para Cabo-Berde,
todas sete degradadas.

Ai! ai! que me rasga a saia,
nun me agrada a brincadeira;
se casei pra trabalhar,
mais balia ’star solteira.
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Tendo permanecido na memória colectiva dos povos de Gaza, 
esta derrota acabaria por ser assumida pelo Estado moçambicano como 
um símbolo maior da luta contra o colonialismo e Ngungunhane 
progressivamente transformado no mais antigo herói nacional. A elite 
nacionalista moçambicana soube transformar uma derrota numa ala-
vanca para a construção da identidade nacional. Enfatizando, «a derrota 
do Estado de Gaza, seja de que maneira vemos este acontecimento, 
permitiu a construção de Moçambique» (Liesegang 1986: 91). Neces-
sitando de heróis, Ngungunhane preenchia as condições suficientes ao 
projecto de construção da nação. Saliente-se o facto de não existirem 
heróis sem inimigos (Unfried 1998: 194). Neste caso não há dúvidas 
sobre quem era o inimigo: o colonialismo português. Como sempre 
acontece nos processos de heroificação (v. Marienstras 1998), havia 
que eliminar os aspectos mais negativos e brutais de Ngungunhane, ao 
mesmo tempo que se fazia a sobrevalorização das características mais 
positivas, como a “coragem”, a “inteligência” e a “liderança”. Com o 
tempo, graças ao trabalho porfioso dos historiadores, dos escritores e dos 
intelectuais nacionalistas, impuseram-se os aspectos positivos sobre o 
esquecimento dos negativos. Se no passado foi afirmado de uma forma 
mais aberta, até por figuras nacionalistas como Abner Sansão Mutemba, 
que os nguni eram uma força invasora e Ngungunhane o último rei 
de um Estado colonizador e opressor, a narrativa institucional é hoje 
bem diferente. Na literatura, Khosa (1987) é um dos poucos escritores 
moçambicanos contemporâneos a assumir uma posição inequivoca-
mente contra-a-corrente. Numa das passagens mais fascinantes do seu 
romance, Ualalapi, Khosa escreve:

– Estou com medo, Ualalapi. Estou com medo. Vejo muito sangue, sangue 
que vem dos nossos avós que entraram nestas terras matando e os seus filhos e netos 
mantêm-se nela matando também. Sangue, Ualalapi, sangue! Vivemos do sangue 
destes inocentes. Porquê, Ualalapi?...

– É necessário, mulher. Nós somos um povo eleito pelos espíritos para es-
palhar a ordem por estas terras. E é por isso que caminhamos de vitória em vitória. 
E antes que o verde floresça é necessário que o sangue regue a terra (1987: 32).  

Com a luta armada a Frelimo tomou para si a figura de Ngun-
gunhane. A sua resistência passaria a ser usada como um exemplo 
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heróico face ao colonialismo, lembrando também que foi a falta de 
unidade dos africanos que conduziu à vitória dos portugueses. Neste 
período ter-se-á desenvolvido «uma visão popular que identificava 
todos os negros moçambicanos com o povo moçambicano, e como 
havia negros no passado, concluiu-se que devia ter existido um povo 
moçambicano» (Liesegang 1986: 80). A heroificação de Ngungu-
nhane conheceria o impulso definitivo na década seguinte, imposto 
pela urgência da valorização da identidade e da coesão nacionais num 
contexto de guerra civil. Em 1982, em visita a Manjacaze, Machel 
afirma, falando para 10.000 pessoas: «Viemos a este distrito porque a 
história de Moçambique está intimamente ligada a Mandlakazi [...] 
Aqui foram travadas grandes batalhas. Os habitantes deste distrito 
nunca aceitaram a dominação. Por isso viemos render-lhes home-
nagem, ver as árvores onde repousou Gungunhana» (Notícias, n.º 
16.521: 8, de 23/6/1975). Para a hegemonia das qualidades heróicas 
de Ngungunhane faltava apenas a exaltação final: as exéquias fúnebres, 
porque disso se trataram efectivamente as cerimónias realizadas em 
15 de Junho de 1985 na cidade de Maputo. Recordemos alguns dos 
momentos mais significativos, relatados pela Tempo:

Foram enchentes de gente diversa as que no passado sábado, dia 15, forma-
vam um verdadeiro cortejo à berma das estradas, gente vinda de pontos uns distantes 
outros menos, mas irmanadas no comum sentimento de honrar aquele que, tendo 
partido a “ferros” – palavras do Marechal Samora Machel – para o cativeiro, já lá 
vai cerca de um século, regressava Herói para o solo da Pátria libertada por homens 
que, a seu exemplo, não deixaram jamais esmorecer o seu sentimento de dignidade, 
de soberania. “Ngungunhane regressa” era uma frase como que algo de mágico, 
pronunciada de boca em boca, cantada pelos inúmeros grupos culturais que fizeram 
da solenidade uma festa, jornada de afirmação da identidade. Chegados a Maputo, 
a bordo do DC-10 das Linhas Aéreas de Moçambique, no qual viajaram a partir de 
Lisboa, os restos mortais do Imperador de Gaza mereceriam no Aeroporto, ao longo 
do trajecto e no Salão Nobre do Conselho Executivo, honras militares. [...] “Este é 
um momento emocionante para todos nós”, afirmaria o Presidente Samora Machel 
no seu discurso [...]. “É uma ocasião em que resgatamos ao passado a sua verdadeira 
grandeza para nela reafirmarmos os traços permanentes da nossa cultura, da nossa 
personalidade, da nossa identidade nacional” (n.º 767, 14-17 de 23/6/1985). 

Se neste herói poderá ser discutível a sua ligação ao “povo”, nele 
está bem presente a vitimização provocada por um poder julgado 
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estrangeiro, a que se deve juntar o comprometimento da sua acção 
com um campo identitário relacionado com a nação, isto é, a defesa 
de um território (cf. Albert 1998: 25). Ou seja, na esteira do sugerido 
por Bryan (1998: 34) sobre as qualidades heróicas, é manifesto que a 
elite dirigente tentou fazer de Ngungunhane um símbolo colectivo que 
pudesse ser apropriado pelas populações. Estava finalmente fabricado 
o primeiro dos grandes heróis do Estado moçambicano. Talvez aquele 
que mais obedece aos cânones clássicos, de perfeita compatibilidade 
com os interesses da liderança do regime e o contexto político então 
muito difícil, dominando por uma guerra sem fim à vista. 

 
4. A invenção dos heróis: Eduardo Mondlane 

Eduardo Mondlane nasceu a 20 de Setembro de 1920 na pe-
quena aldeia de Nwadjahane, localizada a oito quilómetros a norte 
da vila de Manjacaze e a somente quatro quilómetros do lugar onde 
se deu a batalha de Coolela. Herói da maior grandeza para a nação 
moçambicana, quase tudo o afasta de Ngungunhane. Crítico da opres-
são colonial e da dominação com base na raça, isso não o impediu de 
objectivar também a sua própria cultura, criticando os aspectos que 
considerava mais injustos. Apesar de nascido numa pequena aldeia 
do sul de Moçambique, numa família tradicional africana que tinha 
na agricultura e na pastorícia os seus principais meios de sustento e 
rendimento, «o primeiro negro educado que viria a fazer do negro um 
igual ao branco» (Manghezi 2001: 206) teve acesso a uma educação 
ocidental na escola colonial e, sobretudo, nas escolas da Missão Suíça, 
uma instituição religiosa calvinista. Sempre apoiado pelos missionários, 
realizou estudos secundários e superiores. A expulsão imposta pelo 
governo sul-africano, quando frequentava neste país a universidade, 
levou-o aos Estados Unidos, onde prosseguiu a licenciatura e obtém o 
doutoramento em sociologia e antropologia. Em 1957 ingressou nas 
Nações Unidas, que abandonará quatro anos depois para se dedicar à 
luta pela independência de Moçambique, a par da docência na Uni-
versidade de Siracusa, em Nova Iorque. Dois anos mais tarde afasta-se 



100 Encontros com África – Moçambique

de todos os seus compromissos profissionais para se dedicar a tempo 
inteiro à causa nacionalista. 

A visita a Moçambique, depois de 10 anos de ausência, revelar-
se-ia decisiva para o seu trajecto de vida (e sua posterior heroificação). 
Chegou a Lourenço Marques em Fevereiro de 1961, permanecendo até 
1 de Abril do mesmo ano. Para além desta cidade, Mondlane visitou 
Manjacaze, Ricatla, João Belo, Maússe, Cambine e Chicúque. T. C. 
Silva (2001: 123) sublinha o entusiasmo popular que rodeou a vista 
de Mondlane, assinalando deste modo a dimensão política e o capital 
de prestígio que ele adquiriu como personalidade internacional, sendo 
reconhecido em simultâneo como um filho de um povo oprimido e 
seu representante. Ainda que presumindo as intenções de Mondlane, 
a administração colonial não tinha objectivamente elementos que 
justificassem medidas intimidatórias, como a restrição da liberdade de 
circulação. Por seu lado, Mondlane mobilizou habilmente todo o seu 
saber diplomático na relação com os altos responsáveis portugueses, pelo 
que não havia para estes outra solução que não fosse a vigilância discreta, 
ao mesmo tempo que mantinham o diálogo e disponibilizavam meios 
logísticos, incluindo o avião, para as suas deslocações em território mo-
çambicano. Mas não só, acompanharam-no também em visitas a vários 
locais do sul de Moçambique e organizaram banquetes em sua honra, 
como o que ocorreu na vila de João Belo (actual Xai-Xai). Em Manjacaze, 
repetindo-se o verificado um pouco por todo o lado, foi acolhido com 
enorme emoção e júbilo. Aos colonos, alguns dos quais participaram em 
almoços e outros eventos, o visitante não levantou grandes apreensões, 
apesar de serem previsíveis os passos futuros de Mondlane: 

Foi recebido em Manjacaze com entusiasmo. Era uma pessoa com prestígio. 
Não havia nada contra ele. Era um filho da terra que se distinguiu, achávamos bem. 
[Foi] como uma visita de estudo, para ver a situação que existia, para ele continuar 
com o programa que tinha determinado: a revolta militar, uma vez que não havia 
outra solução para chegar ao entendimento com o governo português. Percebi isso 
em 1961 (colono português, informante).

Na vida de Mondlane existem acontecimentos que acabam 
por ser amalgamados com o imaginário mitológico pelas gerações 
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que vivem a heroificação (T. C. Silva 2001: 124). É o caso de alguns 
dos episódios mais marcantes da visita são, hoje considerados como 
ligados à acção maléfica da polícia política – v.g., o acidente rodovi-
ário próximo da Maxixe, associado ao rumor nascido em Lourenço 
Marques sobre a colocação de uma bomba na viatura – ou descritos 
de modo a sobrevalorizar as ligações do herói ao povo e o compro-
metimento deste para com ele e os seus interesses (Manghezi 2001: 
204-209). O momento final para a heroificação é o da sua morte, 
em 1969, em Dar-es-Salam, provocada por uma encomenda-bomba. 
Hoje, Mondlane está presente por toda a parte: ruas e avenidas com 
o seu nome, estátuas e bustos. Tudo contribui para a sua fixação na 
memória colectiva dos moçambicanos. Herói nacional, é também um 
herói da Frelimo, talvez o mais consensual dos ligados à luta armada, 
cujos dirigentes se têm encarregado, juntamente com os historiadores 
e outros configuradores da memória colectiva, de amplificar a sua 
heroicidade estreitamente vinculada a valores populares, ao contrário 
do que acontece com Ngungunhane. Nos discursos e nos textos sobre 
Mondlane encontramos de forma regular os elementos que a moldam, 
como a sobrevalorização das origens humildes e da ligação ao povo, a 
sublimação do papel da mãe, considerada a responsável pela inculca-
ção da cultura de revolta contra o colonialismo, e a exaltação das suas 
qualidades como homem honesto, afável e trabalhador. 

5. Considerações finais

Os heróis são figuras históricas cujos actos e vontades não são 
condição suficiente para a heroificação. Como acontece com Ngun-
gunhane e Eduardo Mondlane, foi preciso que aqueles que têm 
autoridade para definir e colocar em prática políticas de identidade 
decidissem fabricar heróis. Este processo é inseparável das opções dos 
detentores do poder político e das lutas políticas e sociais travadas. 
Ngungunhane e Mondlane são expressões concretas da vontade de um 
poder que se fundou primeiro na luta armada contra o colonialismo 
português e depois na guerra civil contra a Renamo. Mas este trabalho 
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de invenção está também ligado aos percursos de vida dos indivíduos 
que se pretende heroificar. Quer dizer, está fortemente escorado no 
próprio desenrolar da acção histórica à qual os heróis estão ligados 
e foram protagonistas. Daí que as diferenças entre Ngungunhane e 
Mondlane enquanto heróis não deixem de reflectir as singularidades 
das suas vidas e do tempo em que viveram. Enfim, a construção destes 
heróis, ligados pelo destino a Manjacaze, constituiu (e constitui) uma 
tarefa decisiva para a elite moçambicana no seu esforço de produção 
de uma identidade nacional. 

Concluindo, a prática socioantropológica em contexto pós-colo-
nial exige uma utilização intensa e alargada das memórias individuais e 
colectivas, não obstante as inúmeras dificuldades que o seu uso coloca 
ao pesquisador. Umas e outras, em estreita e permanente articulação, 
constituem instrumentos preciosos para a “leitura” do terreno por parte 
do investigador. Para as conhecer é necessário o recurso a diferentes 
fontes e informantes. Do seu confronto abre-se a possibilidade para 
uma compreensão mais densa e complexa das políticas e dos discursos 
de identidade que se servem das memórias para melhor fundar os seus 
propósitos e argumentos.    
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1. Introdução

O presente artigo discute a questão da língua na literatura 
moçambicana. A questão da língua das literaturas africanas face aos 
processos de descolonização e independência cultural será apresen-
tado brevemente, evocando-se exemplos da situação nas ex-colónias 
portuguesas. De forma a ilustrar-se a situação específica em Moçam-
bique, analisa-se alguns dos pontos mais importantes da sua situação 
linguística, aborda-se a questão dos leitores da literatura moçambicana 
e recupera-se as posições de Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka Khosa, 
Suleiman Cassamo, Luís Bernardo Honwana e Mia Couto relativamen-
te à interferência das línguas africanas nos textos escritos em línguas 
europeias e à presença da tradição oral nesses mesmos textos.

2. A Língua das Literaturas Africanas e as Abordagens Pós--
-coloniais

Embora o colonialismo formal tenha tido o seu fim em contex-
tos africanos, persistem algumas continuidades. Um exemplo dessas 
continuidades é o uso da língua portuguesa na produção literária das 
ex-colónias portuguesas. Contudo, a literatura pode também ser enten-
dida como meio privilegiado de discussão das consequências políticas, 
económicas, culturais e mesmo individuais do legado colonial.

1 Agradeço a Margarida Borges pela revisão do texto em português.
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As literaturas africanas escritas em línguas europeias trazem 
atenção à questão do eurocentrismo. Existem ainda muitas ideias 
eurocêntricas sobre a língua portuguesa, por exemplo. Muitas vezes 
as leituras pós-coloniais acabam por re-criar a relação desigual entre 
o ex-colonizador e o ex-colonizado focando nessa relação e analisan-
do as obras deste ponto de vista. A discussão teórica entre críticos 
como Homi Bhabha e Gayatri Spivak, que têm uma forte ligação 
ao pós-estruturalismo, e Benita Parry e Neil Lazarus, que criticam 
as suas posições, parece ser representativa da tensão que estrutura as 
perspectivas pós-coloniais: 

O interesse da questão decorre em particular de um debate que concerne a 
capacidade da teoria pós-colonial levar em conta casos históricos de resistência anti-
colonial sem recair na perspectiva colonial dicotómica e essencialista. Distinguem-
se geralmente duas posições nesta discussão: de um lado os autores de inspiração 
teórica pós-estruturalista como Gayatri Spivak e Homi Bhabha [...]. O acento que 
as análises pós-estruturalistas ou pós-lacanianas colocam sobre as subjectividades 
coloniais deslocadas e dispersas acabam por fixar o colonizado numa posição de 
subjugação. (Basto 2007: 213-214)

At a time when dialectical thinking is not the rage among the colonial 
discourse theorists, it is instructive to recall how Fanon’s dialogical interrogation 
of European power and native insurrection reconstructs a process of cultural 
resistance and cultural disruption, participates in writing a text that can answer 
the colonialism back, and anticipates another condition beyond imperialism [...]. 
(Parry 1997: 43)

Se a língua da literatura pode ter um papel de fortalecimento 
dessa relação, também pode perturbá-la, questionando o eurocentris-
mo que a sustenta. É nesse sentido que analisarei a questão da língua. 
Por outro lado, é importante ter em conta que é problemático con-
siderar que a literatura moçambicana seja só a escrita em português. 
Esta abordagem ignora outras expressões – e de certa forma também 
silencia outros encontros que marcaram a cultura moçambicana. 
Então é preciso reconhecer a existência dessas outras expressões (não 
necessariamente escritas) e influências para não acabar por criar mais 
uma abordagem eurocêntrica – a literatura em língua portuguesa é só 
uma entre outras. Como Meneses & Ribeiro argumentam, não se pode 
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ignorar «os restos e os rastos de outros encontros também violentos, 
mas que também significaram o convívio e a incorporação de outras 
formas de ver, de saber e conhecer o mundo, que são hoje parte da 
nação moçambicana» (2008: 14).

 Ao discutir a língua, na literatura torna-se visível uma certa 
hibridação (ou mestiçagem segundo Mia Couto). Sem entrar na dis-
cussão sobre a concepção de Bhabha sobre hibridação em Location of 
Culture (1994), talvez seja importante referir que para ele a hibrida-
ção questiona a dicotomia fixada na relação colonizador/colonizado, 
evidenciando a interacção entre esses dois pólos. No argumento deste 
artigo a hibridação refere-se à mistura de várias influências, tradições 
e até mesmo línguas na literatura. Sendo um conceito problemático, 
creio que a hibridação é inevitável, sobretudo se pensarmos que a 
existência de influências culturais estrangeiras não tem que pôr em 
questão a autenticidade, ou a moçambicanidade, da produção literária. 
De resto, os hibridismos não são condição das literaturas africanas e 
marcam a generalidade das literaturas e culturas. Mas no caso africano 
a influência europeia torna-se mais problemática já que representa 
os resquícios dos regimes colonialistas que ignoraram ou silenciaram 
formas locais de saber e conhecimento de forma a impor a sua cultura, 
a sua religião e a sua língua. A hibridação, entretanto, pode ser vista 
como uma procura de equilíbrio, sendo a língua um guia privilegiado 
na procura desse equilíbrio.

A questão da língua na literatura permite pensar também a 
independência cultural de Moçambique relativamente a Portugal. 
Mesmo na literatura escrita em língua portuguesa, a pluralidade de 
usos potencia a sua autonomia relativamente à norma linguística. A 
situação linguística em Moçambique é de resto muito complexa, não 
apenas por causa da matriz colonial da língua portuguesa mas também 
por causa das relações de desigualdade social para que remete.

Em contextos lusófonos existem várias análises em torno do uso 
da língua na literatura, nomeadamente o de Mia Couto, porém, as que 
relacionam a língua, a literatura e a sociedade são mais raras Assim, 
para lá dos contextos anglófonos e francófonos que têm discutido 
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amplamente a questão da língua, interessa dar luz às perspectivas do 
caso lusófono em contextos africanos. Obviamente que esta discussão 
para o caso lusófono deve contextualizar a situação linguística entre 
a generalidade dos países africanos e, sobretudo, entre os PALOP. Só 
assim a discussão sobre a língua das literaturas africanas informaria mais 
agilmente a crítica à hegemonia anglófona que voga entre as teorias 
pós-coloniais. Por último, a questão da língua, ou o uso da língua não 
pode ser separado do conteúdo da escrita. Moldar a língua não chega 
para evitar o eurocentrismo, e, por outro lado, não é preciso moldar 
a língua para criticar o eurocentrismo. 

3. A Questão da Língua

3.1. A Língua e a Descolonização Mental

Em geral, a questão da língua em contextos africanos refere-
se à discussão sobre o uso das línguas originalmente europeias nas 
literaturas africanas. O ponto de partida desta discussão é, então, 
como se poderá escrever literatura africana em línguas europeias? Um 
dos contributos mais importantes para esta discussão é o do escritor 
queniano Ngugi wa Thiong’o. Embora os primeiros livros de Ngugi 
tenham sido escritos em Inglês, uma mudança de estratégia fez com 
que a sua língua materna, o Kikuyu, passasse a predominar. A passagem 
para a língua materna coincide com o progressivo abandono de temas 
religiosos em proveito de temas sociais. Daqui resulta, por um lado, o 
alargamento da difusão da sua produção a públicos mais iletrados, por 
outro lado, a opção preferencial do escritor em escrever para leitores 
quenianos e não tanto para leitores ocidentais. 

As mudanças no trabalho de Ngugi também podem ser vistas 
do ponto de vista da “classificação” apresentada por Frantz Fanon 
na obra Les damnés de la terre (1961). Numa primeira fase, os textos 
de Ngugi reproduziam os modelos europeus, dialogando em conso-
nância com a primeira fase descrita por Fanon em que o escritor (ou 
qualquer outro artista) adopta a cultura do colonizador. Na segunda 
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fase classificada por Fanon, o escritor procura ligações com o seu 
povo mas, devido à alienação cultural, é levado a focar histórias do 
passado que se relacionem mais estreitamente com a história do povo. 
Mais uma vez a obra de Ngugi corresponde à classificação de Fanon, 
sendo que vários dos seus livros, embora seguindo de perto o modo 
de narrar europeu, tratam o passado do Quénia. A terceira fase da 
classificação de Fanon, que remete para a fase revolucionária em que 
o escritor tem objectivos sociais claros e um forte compromisso com 
o seu povo, ocorre em Ngugi a partir da ideia que o compromisso 
da literatura com os leitores só é possível através do uso das línguas 
africanas. (Fanon 2003: 193-194, 203.)

Ngugi, no seu Decolonizing the Mind (1986) defende que o co-
lonialismo mental ainda marca os contextos africanos, sobretudo no 
que respeita ao uso das línguas europeias. Partindo do princípio que 
as línguas são portadoras de culturas, Ngugi reforça a ideia de que, tal 
como as línguas europeias representam valores eurocêntricos, também 
as línguas africanas podem oferecer acesso às culturas e aos valores 
africanos. Para Ngugi, a única forma de resistência ao eurocentrismo 
e aos valores ocidentais que marcam as línguas europeias é a produção 
escrita em línguas africanas. Nesta linha, a descolonização só é possível 
se a literatura for criada em línguas africanas; a designação literatura 
africana só pode dizer respeito à produção literária escrita em línguas 
africanas; a literatura africana escrita em línguas europeias circunscreve-
se a escritores que designa por afro-europeus e não africanos. (Ngugi 
1997: 13-18, 26-27, 289.)

Para Ngugi descolonizar significa, então, abandonar tudo o que 
o colonialismo deixou em África. Porém, no âmbito do artigo que aqui 
apresento a descolonização refere-se mais ao futuro do que ao regresso 
de um paraíso pré-colonial, ou seja, defende tanto a igualdade entre 
as línguas, como recusa eurocentrismos e desvalorizações do papel 
das línguas africanas. Deste modo, descolonizar significa desarmar o 
colonialismo e não ignorar as suas influências nas culturas africanas. 
Paralelamente, a autonomia da literatura africana não implica a rup-
tura com as referências à presença dos europeus em África, mas antes 
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novas perspectivas que compreendam que a independência cultural 
existe apesar das influências europeias. Nesta linha, a noção de Ngugi 
sobre a língua torna-se limitada, desde logo porque parece ignorar o 
potencial da tradução e da flexibilidade das línguas. Ashcroft et al. 
elencam-se entre os autores que consideram que a noção essencialista 
da língua

 [...] is false because it confuses usage with property in its view of meaning, 
and it is ultimately contradictory, since, if it is asserted that words do have some 
essential cultural essence not subject ot changing usage, then post-colonial literatures 
in english, predicated upon this very changing usage, could not have come into 
being. (Ashcroft et al. 1989: 53)

Chinua Achebe, escritor nigeriano, também tem criticado o 
essencialismo da noção de língua de Ngugi, argumentando que o 
Inglês é uma língua africana quando é falada por africanos em África 
(Mazrui 2002: 39). 

Há, de resto, vários argumentos a favor do uso das línguas euro-
peias. Um dos argumentos é o carácter versátil e flexível das línguas. 
Por exemplo, se em Moçambique a língua portuguesa foi a língua do 
colonialismo, ela foi também a língua que a FRELIMO usou e esco-
lheu como a língua de Moçambique independente. Obviamente, as 
línguas têm uma forte ligação às identidades culturais, até mesmo por 
que nem sempre é possível traduzir todos os conceitos ou expressões. 
Por outro lado, isso não significa que as culturas e os valores sejam 
conceptualizados apenas numa língua. Entretanto, os escritores que 
dominam várias línguas podem ter um papel importante na tradução 
intercultural, já que conhecendo outras sistemas linguísticos têm a 
possibilidade de transmitir noutras línguas o que pretendem transmitir. 
Deve-se também à flexibilização linguística a possibilidade de recriar, 
moldando e misturando, as línguas. Desta forma, escritores como 
Mia Couto podem distanciar-se das formas europeias moldando-as 
e modificando-as de forma a ser possível dar a ler realidades e/ou as 
epistemologias não-europeias: «Sou um escritor africano, branco e 
de língua portuguesa. Porque o idioma estabelece o meu território 
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preferencial de mestiçagem, o lugar de reinvenção de mim. Necessito 
inscrever na língua do meu lado português a marca da minha indivi-
dualidade africana» (Couto apud Martins 2006: 15).

Em relação à escrita em línguas africanas, chama-se a atenção 
para os obstáculos e desafios com que se debate, nomeadamente no 
caso dos escritores que mesmo conhecendo determinada língua afri-
cana, aprenderam a ler e escrever em línguas europeias. E elenca-se 
outro obstáculo ainda: as línguas africanas não garantem o mesmo 
nível de circulação e de difusão das línguas europeias. Entre outros, 
o escritor senegalês Ousmane Sembene compreendeu que o uso da 
língua francesa seria uma solução temporária, que lhe facilitaria a di-
vulgação, sendo que, no seu caso particular, serviu-se da realização de 
cinema para chegar a públicos locais e, ao mesmo tempo, a públicos 
não alfabetizados (Woodward 1993: 181).

3.2. A Questão da Língua no Contexto da África Lusófona

No caso da língua portuguesa em África, as situações linguísticas 
variam bastante. Em Angola, por exemplo, há mais falantes do por-
tuguês do que em Moçambique, sendo que em Cabo Verde o crioulo 
tem um papel muito significativo. Em todos estes países, a língua por-
tuguesa é a língua oficial, sendo também a língua materna de muitos 
escritores. A agravante das políticas assimilacionistas promovidas pelo 
Estado Novo terá sido crucial neste fenómeno e embora o número de 
assimilados não fosse muito alto, terá sido decisivo para a hierarqui-
zação das línguas: a língua portuguesa era a língua da civilização, do 
conhecimento e da religião católica; os indígenas, não-assimilados, 
não eram sequer considerados cidadãos. Em geral, nas colónias por-
tuguesas, os índices de escolarização eram muito reduzidos: poucas 
pessoas escreviam e a muito poucas pessoas estava garantido o direito 
à literatura. Depois das independências a língua portuguesa foi selec-
cionada como língua oficial. Em Moçambique, nomeadamente, foi 
considerada a língua da unidade nacional e, nesse sentido, adquiriu 
um papel de relevo no país. Todavia, a maioria dos moçambicanos não 
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falava a língua portuguesa, o que provocou (e continua a provocar) 
enormes problemas. Por outro lado, tal como os escritores Ungulani 
Ba Ka Khosa e Paulina Chiziane referiam em comunicações recentes, 
esta fase da história de Moçambique que promoveu a unidade nacional, 
acabou por promover também a discriminação das culturas locais e 
das línguas nacionais (Khosa 2011, Chiziane 2011). Tem cabido às 
políticas da lusofonia, conceito problemático que não discutirei aqui, 
a gestão igualmente problemática do papel da língua portuguesa nas 
ex-colónias portuguesas em África.

4. O Contexto Moçambicano e a Questão da Língua

Como em outras antigas colónias, o colonialismo e os processos 
de assimilação influíram decisivamente no papel da língua portu-
guesa em Moçambique. Uma das consequências dessa influência foi 
a estigmatização das línguas africanas (bem como dos seus falantes, 
culturas, valores e religiões), que também pode ser entendida como 
epistemicídio face ao esvaziamento de conhecimento local a que 
procedeu. O conceito do epistemicídio é discutido no contexto das 
epistemologias do Sul, sobretudo quando estas se referem ao resgate das 
epistemologias “vítimas” do colonialismo e da modernidade (Meneses 
& Santos 2009: 10). Sendo certo que as consequências do processo 
epistemicida vigoram ainda em Moçambique, em meu entender, pode 
caber à literatura um papel de resgate dos conhecimentos. 

Quando Moçambique se tornou independente, os esforços para 
o ensino do português foram significativos, podendo dizer-se que 
foi nessa altura que a língua do colonialismo se tornou na língua da 
libertação nacional. Mas isto serviu sobretudo para as classes urbanas 
de maiores recursos, já que nas zonas rurais continuaram a predominar 
outras línguas moçambicanas que entretanto se constituíram línguas 
nacionais. Terá sido, de resto, uma opção prática de um país que fala 
mais de 20 línguas. Mas como, entre as diferentes línguas nacionais, 
cumpre à língua portuguesa o papel de língua oficial, as desigualda-
des entre os que sabem português e os que não sabem português são 
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evidentes. Gregório Firmino, um dos estudiosos da questão da língua 
em Moçambique, defende que o padrão europeu é o mais valorizado, 
em detrimento das formas moçambicanas que são significativamente 
discriminadas (Firmino 2008: 11). Face a este problema, nos últimos 
anos tem sido feito um esforço para integrar outras línguas nacionais 
e, na mesma medida, encontrar novos caminhos que facilitem o pro-
cesso de aprendizagem dos que não sabem português quando iniciam 
a escolarização.

Como defende Ana Mafalda Leite, nos PALOP há muitos escri-
tores de origem portuguesa, como Mia Couto ou Luandino Vieira, o 
que influencia, decisivamente, a sua escrita. Leite associa a importância 
da língua portuguesa em Moçambique à paisagem urbana dos seus 
usos – de acordo com a autora, é nas cidades que o português é am-
plamente falado, o que limita o papel, tal como reduz o contacto com 
as outras línguas nacionais. Não é por acaso que a língua portuguesa 
em Moçambique surge associada a contextos urbanos tanto na obra de 
Mia Couto, como na obra de Luandino Vieira. (Leite 1998: 30-31.)

5. Abordagens Diferentes na Escrita

5.1. Expressões das Línguas Nacionais

Ao nível da escrita há várias abordagens. Alguns escritores optam 
por não moldar tanto a língua, embora decidam pela forma do conto 
e da sátira de forma a evitarem a tradição ocidental do romance. Em 
muitos destes casos a oralidade perpassa os textos escritos: o escritor, 
ou o narrador, é mero ouvinte de histórias orais cabendo-lhe o trabalho 
de transcrição – ou de tradução quando a história oral não é contada 
em português – do legado oral. Paralelamente à oralidade interessa 
destacar outras duas figurações da escrita na literatura moçambicana 
que se relacionam reciprocamente: o recurso à inscrição de palavras 
de línguas nacionais e a tradução linguística enquanto tradução cultu-
ral. O recurso a palavras de línguas nacionais pode ocorrer enquanto 
estratégia que visa recuperar formas culturais e epistemológicas silen-
ciadas pelo colonialismo e pelo eurocentrismo. A língua, neste caso, 
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é moldada de forma a poder revelar a pluralidade de formas culturais 
e epistemológicas que co-existem em Moçambique, ao mesmo tempo 
que sugere, sobretudo aos leitores estrangeiros, a audiência implicita-
mente local a que se dirige. Neste sentido a língua tem uma função 
de exclusão e simultaneamente de inclusão: os escritores dirigem a sua 
produção literária ao leitor simbólico moçambicano mesmo sabendo 
que muitos dos seus leitores são portugueses. Leite, discutindo a obra 
de Mia Couto, afirma que «[n]o caso do romance moçambicano, 
podemos constatar que o autor tende a diminuir, e mesmo estreitar, a 
distância de registo genérico entre um potencial receptor moçambica-
no, ou africano, ao recorrer à representação de géneros característicos 
da oratura» (Leite 2003: 61).

Mas o recurso a palavras das línguas nacionais convoca também 
a ideia do escritor enquanto tradutor de práticas culturais e costumes, 
nomeadamente comidas, danças ou rituais desconhecidos por um 
amplo conjunto de leitores. É, de resto, prática comum a apresenta-
ção de um glossário no final dos livros, o que nem sempre resolve o 
carácter intraduzível que tantas vezes acontece na interacção cultural 
entre línguas nacionais de Moçambique e a língua portuguesa. Deste 
modo, o recurso a palavras de línguas nacionais serve não apenas de 
referência às pluralidades culturais que co-existem em Moçambique, 
como sugere os limites da tradução intercultural, dado que há, na 
verdade, expressões e conceitos que não podem ser completamente 
traduzidos. Paulina Chiziane tem sido uma das escritoras que frequen-
temente comenta as dificuldades do trabalho de tradução, reforçando a 
ideia de que sempre se perde alguma coisa na interacção entre línguas 
(Chabal 1994: 292-300).

Finalmente, os usos de palavras ou expressões das línguas nacio-
nais, tal como a tradução cultural que esses usos implicam, revelam 
ainda as consequências do legado colonial no panorama linguístico 
moçambicano – deve-se, em grande medida, ao colonialismo a perda 
cultural das línguas nacionais. De resto, a restituição dessas línguas na 
literatura moçambicana possibilita aos escritores não apenas a resistên-
cia ao eurocentrismo dominante, como a legitimação da diversidade 
da língua portuguesa em contextos africanos. 
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5.2. A Presença da Tradição Oral

O escritor angolano Manuel Rui aborda a inclusão do texto oral 
no texto escrito enquanto forma de resistência. Em seu entender o 
texto escrito foi uma arma do colonialismo: 

Como escrever a história, o poema, o provérbio sobre a folha branca? 
Saltando pura e simplesmente da fala para a escrita e submetendo-me ao rigor do 
código que a escrita já comporta? Isso não. No texto oral já disse não toco e não o 
deixo minar pela escrita arma que eu conquistei ao outro. Não posso matar o meu 
texto com a arma do outro. Vou é minar a arma do outro com todos os elementos 
possíveis do meu texto. Invento outro texto. Interfiro, desescrevo para que conquiste 
a partir do instrumento escrito um texto escrito meu, da minha identidade. Os 
personagens do meu texto têm de se movimentar como no outro texto inicial. Têm 
de cantar. Dançar (Monteiro 2008: 28).

Os elementos da tradição oral materializam-se de várias formas, 
ou seja, existem muitas formas de levar a oralidade ao texto escrito 
– do provérbio ao canto, passando pelo conto. Tal como refere Ana 
Mafalda Leite, a dicotomia que opõe a tradição oral à cultura escrita 
é problemática, desde logo porque limita a oralidade a algo essen-
cialmente africano, afim à negritude, por oposição à cultura escrita 
essencialmente europeia (Leite 1998: 15). Por outro lado, é preciso 
reconhecer que também existe diversidade na tradição oral – ou talvez 
seja melhor falar de tradições orais.

Como Mia Couto tem referido, os escritores africanos são muitas 
vezes questionados acerca da autenticidade, da africanidade do seu fa-
zer literário. Há uma ideia da literatura africana associada à vida rural 
e às formas de saber tradicional, sendo que, quando ocorrem textos 
que nada devem a essa experiência, a autenticidade e a genuinidade 
africana são imediatamente postas em causa. Mia Couto recusa ca-
tegoricamente a ideia de uma autenticidade africana iminentemente 
rural e tradicional e não moderna e urbana: 

Defensores da pureza africana multiplicam esforços para encontrar essa essên-
cia. Alguns vão garimpando no passado. Outros tentam localizar o autenticamente 
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africano na tradição rural. Como se a modernidade que os africanos estão inventando 
nas zonas urbanas não fosse ela própria igualmente africana. [...] A oposição entre 
tradicional – visto como o lado puro e não contaminado da cultura africana – e o 
moderno é uma falsa contradição. Porque o imaginário rural é também produto 
de trocas entre mundos culturais diferentes. (Couto 2005: 60-61)

Entretanto, a recorrência à tradição oral é também frequentemen-
te associada à autenticidade de um fazer literário africano. Nesta linha, 
a tradição oral na literatura africana parece fazer parte do imaginário 
exótico construído por tantos dos seus leitores. Mas tal como defen-
de Mia Couto, a dicotomia entre o tradicional-genuíno e moderno 
não-genuíno é artificial dado que o que é considerado tradicional é 
também produto de várias influências.

6. Exemplos do Uso da Língua na Literatura Moçambicana

6.1. Paulina Chiziane e Ungulani Ba Ka Khosa

O que une Chiziane e Ba Ka Khosa é o uso de palavras e expres-
sões das línguas nacionais sem tradução directa. Nestes casos a tradição 
oral está vivamente presente: os escritores cedem o seu texto à voz dos 
contadores de histórias e usam frequentemente provérbios e elementos 
musicais, não deixando, porém, de “respeitar” o português padrão.

No fragmento do texto de Paulina Chiziane a língua nacional é 
usada para um diálogo com os antepassados

– Gugudja, gugudja Mambo, ndrikudza! 
Sianga dialoga com os defuntos. Faz oferendas para acalmar a sua fúria. 

Enquanto fala, vai espalhando sobre o chão milho, a mapira e uma boa porção de 
rapé e aguardente. A voz vai ganhando maior êxtase.

– Escutai defuntos, amparai defuntos, abri as vossas portas para o filho 
que sofre, dizei-me alguma coisa, aguardo a vossa mensagem, gugudja, ndirikuza 
Mambo,

ndirikuza!
(Ventos do Apocalipse: 26)

Neste contexto, em que dificilmente a língua portuguesa pode-
ria ser utilizada desde logo porque os antepassados a desconhecem, o 
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uso de vocabulário de uma língua nacional compromete a escritora 
não apenas ao exercício da tradução, como à recondução de outras 
cosmovisões. Paulina Chiziane é, de resto, representativa dos escritores 
que nos seus livros dedicam espaço aos glossários, sendo que, no caso 
particular da citação de Ventos do Apocalipse, a escritora opta mesmo 
por desenvolver uma tradução integral de expressões originais.

Khosa também usa português neutral, mas distancia-se da tra-
dição europeia em outras formas. A excursão do autor nas primeiras 
páginas de Ualalapi reporta-se justamente à importância da questão 
da língua nos textos literários:

[...] O que se duvida é o facto de Ngungunhane, um dia antes da morte, ter 
chegado à triste conclusão de que as línguas do seu império não criaram, ao longo 
da existência do império, a palavra imperador. Há quem diga que esta lacuna foi 
fatal para a sua vida, debilitada pelos longos anos de exílio.

Saltará à vista do leitor, [...], a utilização propositada e anárquica das palavras 
imperador, rei e hosi – nomeação em língua tsonga da palavra rei. (Ualalapi: 11)

Ualalapi ocorre enquanto história oral que só posteriormente 
foi transcrita. Simultaneamente, uma outra cosmovisão, distante das 
cosmovisões ocidentais, perpassa todo o romance e é acompanhada 
de explicações aos leitores que não conhecem o mundo ali represen-
tado: 

[...] o nkuia (ritual anual e sagrado em que os súbditos, provenientes de todos 
os cantos do império à corte se dirigiam, cantando e ofertando iguarias e outras 
coisas diversas ao soberano dos soberanos [...]) não se realizou [...]. (U: 61-62)

Note-se, entretanto, que este tipo de conceitos não é neces-
sariamente compreendido por todos os moçambicanos e que a sua 
tradução não serve apenas aos leitores estrangeiros. Neste sentido, é 
importante ter consciência da pluralidade cultural que co-existe em 
Moçambique, tal como é importante recusar a ideia da existência de 
dois mundos uniformes e opostos – o mundo ocidental e o mundo 
africano; o mundo português e o mundo moçambicano.
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6.2. Suleiman Cassamo e Luís Bernardo Honwana

Embora também recorram ao português normativo, Suleiman 
Cassamo e Luís Bernardo Honwana optam preferencialmente pelos 
registos coloquiais do português de Moçambique. A oralidade e o uso 
de expressões locais, desse modo, representam as diferentes formas de 
falar a língua portuguesa em Moçambique, bem como a sua situação 
linguística. A co-existência da língua oficial, das línguas nacionais e 
das diferentes formas coloquiais do falar português no caso particular 
da produção literária de Luís Bernardo Honwana é reveladora do fe-
nómeno de assimilação e, consequentemente, do poder associado ao 
conhecimento da língua portuguesa. 

Relativamente à obra de Suleiman Cassamo, a frequência de 
palavras em línguas nacionais parece reflectir o pressuposto do leitor 
simbólico já comentado – para o leitor menos familiarizado com os 
contextos representados, a compreensão do texto fica aquém das suas 
possibilidades:

Deixei o hino dos psindjendjendje nos capinzais, o florir dos cajuais, a música 
da chuva na palha da palhota, os dias cheios de sol, as noites de nkenguelékezé e 
lendas de xitukulumukhumbas.

(O Regresso do Morto 2: 39)

O leitor sente-se excluído – como se Cassamo, mais do que a 
generalidade dos escritores em Moçambique, escrevesse sobretudo 
para os leitores que conhecem bem o mundo representado. Assim, 
a língua portuguesa torna-se, de facto, propriedade daqueles que a 
usam, podendo ser usada e perturbada por uma variedade de outras 
influências linguísticas. Por outro lado, a produção de Cassamo, tal 
como a de Mia Couto, pode ser entendida enquanto desafio aos lei-
tores, a quem cabe apreciar a complexidade do trabalho de tradução 
dos escritores em torno das realidades moçambicanas que querem 
dar a ler. Assim, como Prasad refere, para os escritores o propósito 

2 Conto Madalena, xiluva do meu coração, 37-42.
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principal não é reproduzir os registos coloquiais moçambicanos, mas 
revelar a situação específica da tradução e os problemas que ela suscita 
(Prasad 1999: 54).

Assim é vida? Insultos sempre-sempre, trabalhar todo o dia do xicuembo 
parece burro de puxar nholo, muinto porrada assim parece mesmo boi de puxar 
charrua. Chaga da bocheca, boca inchada, nariz arranhado, dentes partido, é vida 
mesmo?

(ORM3:15) 
 
No caso de Honwana, o uso de português moçambicano e a 

transcrição do português proferido por falantes que não o dominam 
parecem aludir ao contexto social desses usos: 

Os moleques do Costa estavam por detrás da malta [...]. Todos eles iam 
dizendo – “Hi” e “Hê!”, a olhar para malta. O capataz dos moleques do Costa 
escondeu-se ainda mais no tronco de uma micaia e falou com os braços a voar 
para todos os lados:

– A nós não tem curpa! Ele que veio pruguntar, e gente veio com ele para ver 
jimininu cum cão! A nós não tem curpa, só veio ver matar cão! Não tem curpa!...

(Nós matámos o Cão-Tinhoso4: 45)

Entretanto, a carta do texto Rosita, até morrer chama a atenção 
para a questão do analfabetismo – a carta é “falada” por Rosita e es-
crita por Chico – e faz, ao mesmo tempo, referência ao fenómeno de 
assimilação.

Manuel do meu coração:
Antão como está? Eu está boa brigado com minha mãe que manda os 

cumprimento [...]. 
Mulher çimilado quema os cabelo, veste çapato com vestida bonita, com
português que fala tu não guenta drabar ela. Ela que draba vocé.
(Rosita, até morrer5: 171)

3 Conto Ngilina, tu vai morrer, 13-18.

4 O conto e o livro de contos de que faz parte têm o mesmo nome, 11-53.

5 Originalmente no jornal Domingo n.º19, 31 de Janeiro de 1982.
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6.3. Mia Couto

Couto aborda frequentemente a questão da mestiçagem que é, 
de resto, uma das questões mais reveladoras de todo o seu trabalho. 
Trata-se de uma mestiçagem rica justamente ao nível dos usos da lín-
gua: usa palavras e expressões das línguas nacionais mas também recria 
a linguagem em que o texto comunica. A criatividade típica de Mia 
Couto torna-se visível desde logo nos títulos das suas obras, designada-
mente em Estórias Abensonhadas (1994), Mar Me Quer (1998) e Vozes 
Anoitecidas (1986). Essa criatividade pode ser vista, entretanto, como 
uma forma de celebração da criatividade dos falantes de português em 
Moçambique. Por outro lado, a forma como Mia Couto brinca com 
a língua é bastante sofisticada e requer do leitor bons conhecimentos 
de português. A linguagem que inventa, e que é central à sua criação 
literária, inspira-se no português falado em Moçambique, ganhando 
distância do português europeu. Sobretudo em circunstâncias de diá-
logo o escritor utiliza expressões que são típicas de Moçambique, em 
particular expressões relativas a contextos urbanos: “ – Eu não gramo 
esses gajos, monhés” (Terra Sonâmbula, 124). Já em exemplos como o 
do seguinte fragmento, o referente é a forma de falar dos políticos, a 
quem empresta uma palavra não-portuguesa que parece aludir ao uso 
do português no período da independência do país:

– Conheço esse xicuembo, não pode ser de alguém daqui. Foste tu que encomen-
daste. Mas eu não fico em obscurantismos: isto é acção política, obra do inimigo, abuso 
dos símbolos da Nação (TS: 155).

No trabalho de Mia Couto destaca-se, assim, a influência do 
português usado em Moçambique, o uso de expressões e palavras das 
línguas nacionais e o distanciamento do português europeu.
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7. Conclusões

Os usos da língua variam bastante mas pode-se concluir que a 
maior parte dos escritores usam a língua também de forma a distan-
ciarem-se da tradição ocidental. Há, de resto, muitas outras formas de 
proceder a esse distanciamento, constituindo-se a língua apenas uma 
dessas formas. O que interessa sublinhar, porém, é que no horizonte 
dessa distância relativamente à escrita ou ao romance ocidental con-
verge a questão da independência cultural. 

Se a ideia de uma descolonização eliminadora de todas as he-
ranças do colonialismo não é possível, será possível, a meu ver, ganhar 
distância e questionar o eurocentrismo. A área da literatura parece 
ser representativa dessa possibilidade, justamente porque não está tão 
fortemente marcada pelos modelos e valores europeus (ou portugue-
ses) – ainda que os tópicos da hibridação e da mestiçagem não sejam 
excluídos, é excluída a hierarquização das influências. O uso da língua 
portuguesa, tal como procurei argumentar, não se constitui obstáculo 
deste processo, mas antes um desafio tanto para os escritores, como 
para os leitores. Na mesma linha, a literatura pode ser entendida como 
uma área privilegiada de discussão das heranças do colonialismo e da 
superioridade do português europeu, envolvendo os escritores no pro-
cesso de tradução de cosmovisões e conhecimentos não eurocêntricos 
e desafiando os leitores estrangeiros à pluralidade epistemológica.

Finalmente, os usos da língua portuguesa na literatura moçam-
bicana servem, não raras vezes, para questionar a noção de assimilação: 
veja-se como os escritores conferem à língua portuguesa a capacidade 
de comunicar cosmovisões amplamente desprezadas no período do 
colonialismo e, por um lado, e a capacidade de legitimar as diferentes 
formas de falar língua portuguesa, por outro lado. 
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Cartografias de Moçambique e Pós-Moderni-
dade no romance, Niketche uma História

de Poligamia de Paulina Chiziane

Eliane Gonçalves da Costa 
UNESP/IBILCE

Viajam as teorias: algumas sozinhas, outras companhadas. Quando chegam 
aos lugares, sua adaptação ao novo ambiente será ou não tão fácil como pode su-
gerir o entusiasmo do momento da chegada. Outras teorias não viajam, ou viajam 
menos e com mais dificuldade. Talvez precisemos refletir mais sobre quando e por 
que uma teoria – produzida para explicar um tipo de questão, problema e situação 
histórica, em um local geopolítico e geoistórico específico, dentro de uma história 
local – transforma-se num projeto global, desejada e convidada a entrar em uma 
nova localidade. (Mignolo 2003)

Estudar a pós-modernidade rendeu-me muitas discussões no es-
paço acadêmico e fora deste. Na academia, colocou-me frente a frente 
com leituras marxistas e não-marxistas, que me deixaram inquietas em 
alguns aspectos. Teria eu lido Marx com a ortodoxia da juventude e, 
portanto influenciada pelos marxistas que dividiam a análise simples 
de uma sociedade pautada na acumulação de bens e na diferença de 
classe? A rejeição à crítica feminista (marxista) e a leitura dos feminis-
mos desassociado da perspectiva totalizadora marxista na qual não há 
espaço para pensar o gênero pelo viés do feminino, propunha-me a 
reler Marx ou a assumir que não fazia coro com as afirmativas de uma 
sociedade ligada aos paradigmas da modernidade escamoteada. Assim 
discordar em alguma escala de leituras que propõe a contemporanei-
dade como: capitalismo tardio, (Jameson 1994), modernidade tardia, 
(Hall 2000), ou do surgimento de uma sociedade caótica decadente e 
confusa (Baudrillard 1992), (Lyotard 1986). Nas conversas soltas ao 
vento, conceituar a pós-modernidade passava pela arquitetura, pela 
literatura e pela análise de um tempo, esse tempo nosso. Fazia mais 
sentido pensar que a sociedade pós-moderna é uma ruptura com as 



126 Encontros com África – Moçambique

premissas da modernidade e que as relações de tempo--espaço não 
podem ser apenas um ajuste da sociedade de consumo. Ou, ainda 
que haja um certo ajuste, esses indivíduos criam e recriam modos de 
relacionar-se com seu próprio tempo.  

Colocar-me como espectadora da contemporaneidade e diante 
de meu objeto de estudo levava-me a indagações sobre como pensar 
as literaturas africanas de língua oficial portuguesa num contexto tão 
paradoxal. Posto que a África, nas palavras de Laura Padilha, não tenha 
bailado nas canções eufóricas e utópicas da modernidade, pois, «excluí-
da, periférica e dependente, não participou da “festa” da modernidade, 
social, política, histórica e culturalmente» (Padilha 2002: 319).

A idéia equivocada de que o continente africano é um espaço do 
exótico está cada dia mais longínquo e inadmissível. Esse pensamento 
que buscava colocar o outro como diferente e nessa diferença, infe-
rior, perdeu espaço na sociedade contemporânea. Conceber a África 
como “atrasada” parece ter sido um dos caminhos que se buscou para 
manter, mesmo após as independências, um olhar pós-colonial que 
nas palavras de Said «conservaram não apenas como mercados, mas 
também como pontos no mapa ideológico onde continuaram a exercer 
domínio moral e intelectual» (Said 2003: 366).

Foi necessário, para muitos pesquisadores, pensar o Continente 
Africano com a dicotomia colonialismo versus pós-colonialismo, sem 
aprofundar as discussões sobre modernidade vs pós-modernidade. 
Retomo Laura Padilha e a justificativa de sua escolha pela primeira 
dicotomia, ela afirma que não seria de grande valia pensar o continente 
africano pelo viés do chamado pós-modernismo porque na África, 
no caso, a de língua oficial portuguesa, haveria um descompasso 
não simplesmente temporal, pois enquanto a Europa e em escala 
diferenciada a América, vivenciaram todo o processo de transição da 
chamada modernidade para a pós-modernidade, e principalmente 
na década de 60 o pós-marxismo, na África houve um mergulho, 
após o período de independência, no marxismo clássico. Mas esse 
pensamento não coloca novamente a idéia de atraso como base para o 
desenvolvimento do continente? É possível viver descolado do tempo, 



127Encontros com África – Moçambique

procurando buscar a modernidade perdida? Tal busca não parece ser 
demasiada injusta já que a roda dos ventos não é cronologicamente 
reversiva? Seria possível mergulhar num “marxismo clássico” em meio 
à guerra civil? Centralizando os questionamentos e recortando-os na 
perspectiva que trabalharemos mais adiante, qual o papel da mulher 
atualmente e qual sua função frente à tradição e a necessária revisão 
da identidade feminina? Há espaço para esse questionamento numa 
conjuntura tão diferenciada da década de 70 nas narrativas contem-
porâneas em África?

Essas perguntas retomam a afirmativa do título e faz necessário 
uma explanação geral sobre a pós-modernidade, o pós-colonialismo, 
cultura e identidade cultural na contemporaneidade para que possamos 
analisar as questões de identidade e cultura como aspectos marcado 
pela pós-modernidade no romance Niketche: uma história de poligamia 
(2004), da moçambicana Paulina Chiziane.

Pós-Modernismos: Um plural singular

Todos esses questionamentos podem ser esmiuçados, mas sem 
sucesso de resposta objetiva, já que suas soluções não podem ser fixas 
ou permanentes. Todas as perguntas suscitam um maior aprofun-
damento sobre a pós-modernidade e seus desdobramentos. Posto 
que para muitos teóricos sequer haja um período “pós”, porque essa 
prefixação está indissociada da palavra posterior e traz as marcas da 
modernidade fantasiada.

Ambígua e de difícil compreensão, a sociedade pós-moderna 
pode ser rascunhada como uma sociedade marcada pelos avanços da 
tecnologia, da mídia e da produção de bens de consumo. Na verdade, 
temos dois lados do prefixo pós e os debates sobre este assunto são 
muitos e polêmicos. Arriscamos dizer que temos uma discussão so-
bre continuidade ou ruptura com o moderno. De um lado, designar 
algo sob a forma do prefixo acima citado é admitir certa exaustão, 
diminuição ou decadência de uma realidade anterior. De outro lado 
podemos ver o prefixo como sendo uma renúncia ao moderno. Po-
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deríamos dizer que a característica do pós-modernismo é essa relação 
peculiarmente complexa que ele tem com o modernismo – que é no 
seu próprio nome, ao mesmo tempo invocado, admirado, tratado com 
suspeita ou rejeitado.

Aceita ou não como condição de leitura da contemporaneidade, 
a pós-modernidade é questão fundamental nas obras de diversos teó-
ricos. Para David Harvey (1998) a pós-modernidade estabelece uma 
nova estrutura do sentimento em contraposição ou afastamento em 
relação ao projeto moderno. Numa tem tendência ao fragmentário e 
ao caótico. Já para Connor (1992), a realidade, neste novo modelo de 
vida, o sujeito pós-moderno não sabe mais separar o real do fictício. A 
produção em massa e a apologia ao consumo desregrado têm criado 
ainda uma sociedade que não consegue enxergar suas primeiras ne-
cessidades, transformando o que é supérfluo em bem essencial. Para o 
mesmo autor, vivemos numa sociedade de pós-cultura, ou seja, numa 
cultura vinculada a todo tipo de superação, fruto de um momento pós--
-Holocausto, pós-industrial, pós-humanista, pós-cultural, resultante da 
queda de paradigmas vigorantes até os anos iniciais do século XX. 

A pós-modernidade é vista, pois, como um momento talvez de 
transição, emancipação ou ruptura com o moderno. No entanto, não 
podemos fazer afirmações precisas quanto a este aspecto, já que há 
maneiras diversas e múltiplas de compreensão do pós-modernismo.

Outro autor que reflete sobre a chamada “pós-modernidade”, 
Vattino (2001), a concebe como uma retomada dos ideais banidos e 
cassados por nossa modernidade racionalizadora. Esta modernidade 
teria terminado a partir do momento em que não podemos mais falar 
da história como algo único e no momento em que a crença sobre o 
progresso é findada:

É a emergência desses ideais que seria responsável por toda uma onda de 
comportamentos e de atitudes irracionais e desencantados em relação à política e 
pelo crescimento do ceticismo face aos valores fundamentais da modernidade.[...]. 
Como pode o homem ser feliz no interior da lógica do sistema, onde só tem valor 
o que funciona segundo previsões, onde desejos, paixões, necessidades e aspirações 
passam a ser racionalmente administrados pela lógica da eficácia econômica que o 
reduz ao papel de simples consumidor. (Vattino 2001: 6)
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Como percebemos, o autor afirma que a sociedade pós-moderna 
representa uma ruptura com os valores e crenças da sociedade moderna. 
Talvez este sentimento de ruptura seja, segundo o autor, causado pelos 
grandes avanços do capitalismo que tem reduzido tudo à mercadoria. 
A esta, via de regra, é atribuída caráter de descartável, dada a produção 
em larga escala, em ritmo sempre mais acelerado e com previsão de vida 
útil mínima, o que acaba tornando a própria sociedade pós-moderna 
um tanto descartável também. O pós-modernismo passa a dar valor 
a tudo que se refere às sensações, como escapismo para algum tipo de 
sentido que vai além da realidade.

Alguns autores como o filósofo francês Gilles Lipovetsky (1995) 
fala num “hipermodernismo”, afirmando a impossibilidade de sua 
existência pois o que é chamado de pós-modernidade seria os ideais 
modernistas levados a todo e qualquer extremo. O filósofo considera 
não ter havido uma ruptura com os tempos modernos, e sim que os 
tempos atuais são modernos com acentuado exagero de algumas ca-
racterísticas das sociedades modernas, tais como o individualismo, o 
consumismo, a ética hedonista, que diz respeito ao prazer individual 
e imediato, e à fragmentação do tempo e do espaço.

O pós-moderno, nesta perspectiva, gera um efeito na contem-
poraneidade de “fragmentação” e “superficialidade”. Um período de 
“decadência da cultura”, enfim, seria mais um meio ardiloso da pro-
dução ideológica pós-capitalista para encobrir a percepção dos homens 
a respeito do desenvolvimento histórico, tendo como resultado um 
indivíduo consumista que não resiste ao alto grau de sofisticação dos 
arsenais de sedução e domínio. É também hedonista, na medida em 
que acredita que o prazer individual e imediato é a finalidade da vida; 
tornando-se ainda narcisista; nunca as pessoas se preocuparam tanto 
com a beleza física esquecendo até de princípios básicos da sociedade 
ocidental. Isso se daria segundo Lipovetsky, pelo fato de que a condição 
pós-moderna aconteceria no interior de sociedades pós-industriais, de 
sociedades informatizadas. 

Já para Baudrillard, a sensação do indivíduo pós-moderno é de 
irrealidade, niilismo e confusão. O mundo atual é representado por 
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simulacro, informação, consumo, individualismo. Nada tem identi-
dade definitiva. O pós-modernismo ameaça encarnar hoje estilos de 
vida e de filosofia nos quais viceja uma idéia tida como arqui-sinistra 
com a total descrença nos seres humanos e na vida. O nada, o vazio, a 
ausência de valores e de sentido para a vida têm criado. Uma sociedade 
confusa, com indivíduos fragmentados em que «não é possível separar 
o domínio econômico ou produtivo dos domínios da ideologia ou da 
cultura, porque os artefatos culturais, as imagens, as representações e 
até os sentimentos e estruturas psíquicas tornaram-se parte do mundo 
econômico» (Braudrillard 1999: 48).

Entender a ação do mundo pós-moderno nas artes exige um lon-
go trabalho de estudo sobre as condições do mesmo. Segundo Rouanet 
(1987: 6), «vivendo num mundo ameaçado pela aniquilação atômica, 
pela ressurreição dos velhos fanatismos políticos e religiosos e pela 
degradação dos ecossistemas, o homem contemporâneo está cansado 
da modernidade». Todos esses males são atribuídos ao mundo mo-
derno. Essa atitude de rejeição se traduz na convicção de que estamos 
transitando para um novo paradigma: «O pós-moderno é muito mais 
a fadiga crepuscular de uma época que parece extinguir-se sem glória 
do que um hino de júbilo de amanhãs que despontam» (Idem: 7).

 Na realidade parece que temos uma consciência pós-moderna, 
não um momento pós-moderno. O consumo de bens e serviços, as 
novas tecnologias e a rapidez das informações tornaram o mundo mais 
simples. No entanto, criaram novas necessidades que não resolveram 
as inquietações do homem, que cada vez mais necessita da família, da 
escola e da sociedade para descobrir seu rumo, o que parece um tanto 
contraditório, pois ao mesmo tempo em que ele nega valores e crenças 
associando-se ao pensamento niilista, ele também precisa deles.

O sujeito pós-moderno não tem uma referência segura, fica à 
deriva. Se a modernidade prometia a felicidade através do progresso 
da ciência ou de uma revolução, a pós-modernidade promete um 
nada que pretende ser o solo para tudo. A sociedade pós-moderna 
fragmentada em seus valores e deturpada em seu significado vive um 
momento de busca de identidade. Poderíamos levantar os seguintes 
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questionamentos: A pós-modernidade está marcada pela contradição, 
ruptura, negação ou consolidação do sistema moderno? Aquela não 
influencia a configuração da contemporaneidade?

 Não podemos definir com clareza, talvez estudiosos que venham 
posteriormente a analisar os aspectos da sociedade pós-moderna e da 
contemporânea, quando percebidas como ciclos fechados e vencidos, 
tenham mais êxito em suas delimitações e caracterizações. Hoje o que 
temos é um emaranhado de incertezas e dúvidas.

Porém é mister escolhermos um caminho para fazermos uma 
leitura do romance de Chiziane e o trajeto apontado por Linda Hutche-
on nos parece razoável para que não utilizemos o termo pós-moderno 
reduzindo-o ao contemporâneo, mas para que façamos uma leitura 
da sociedade pós-moderna na contemporaneidade.

Quando o centro começa dar luz às margens, quando a universalização 
totalizante começa a desconstruir a si mesma, a complexidade das contradições que 
existem dentro das convenções[...] começam a ficar visíveis[...] essa afirmação da 
identidade por meio da diferença e da especificidade é uma constante do pensamento 
pós-moderno (Hutcheon 1991: 86).

Porém novamente recorremos à defesa explicativa da estudiosa 
Laura Padilha: «trata-se de uma ficção pós-moderna, no salto cultural 
que não precisa de princípio pra chegar ao mesmo fim?» (2002: 378).  
Não ansiamos dar a resposta, mas manter a indagação.

Pós-Colonialismo: Singularidade plural

Le monde colonial est um monde coupé en deux. A linge de partage, la 
frontière est indiquiée par les casernes et les post de Police. (Fanon 196: 31)

A descolonização é sempre um processo longo e não pode ser 
tratada como um ato político e pontual. Não é possível, simplifica-
damente, ou generalizadamente, falar-se de pós-colonização, sem 
situar espaçotemporialmente essas referências. Os países envolvidos 
nesse processo vivem a catarse da libertação, mas passam a ter novas 
formas de dependências e “modelos” para se guiarem ou mesmo para 
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rejeitá-los. Pensar o pós-colonialismo é uma forma de refletir sobre 
as marcas na identidade desse povo e a imediata e demorada recons-
tituição da Identidade dessa nação. Porém sabemos também que o 
termo pós-colonial pode soar como um rótulo que serve muito mais 
de invenção do outro colonizador do que efetivamente como um 
processo de reflexão.

Walther Mignolo, no artigo “La ràzion postcolonial. Herancias 
coloniales y teorias postcoloniales” problematiza o uso do termo 
pós-colonial, lembrando ser «uma expressão ambígua, algumas vezes 
perigosa, outras vezes confusa, e geralmente limitadas e empregada 
de forma inconsciente» (Mignolo 1996: 8). Ressaltando que existe 
uma diferença entre, por um lado, as situações pós-coloniais e, por 
outro, os discursos e as teorias pós-coloniais (Idem: 13), defende que 
a posição de que deva ser «a razão pós-colonial entendida como um 
grupo diverso de práticas teóricas que se manifestam na raiz das he-
ranças coloniais, na intersecção da história moderna européia com as 
histórias contra-modernas coloniais» (Ibidem: 9). 

Como dissemos anteriormente, essa é uma breve explanação 
sobre termos complexos, e o que nos interessa é identificar alguma 
marca pós-moderna do texto contemporâneo africano. Dito isto, as 
reflexões apresentadas sobre o termo pós-colonial e, concordando com 
Mignolo, sobre a perigosa utilização do termo. Retomamos a dicotomia 
que finaliza o parágrafo anterior e perpassa o trabalho. A modernidade 
é face européia e o colonialismo é a representação contra-moderna 
necessária para a dominação. O pós-colonialismo estaria ligado em 
cadeia não-dicotómica e paralela ao pós-modernismo. Acreditamos, 
que a questão da identidade cultural, tão cara à pós-modernidade, é o 
elo emaranhado que o une ao pós-colonialismo. Nesse sentido tanto os 
discurso e teorias pós-modernos e pós-coloniais, desafiam a construção 
hegemônica da modernidade. O chamado Primeiro Mundo foi sempre 
visto como o “local de enunciação” que, em nome do racionalismo, 
da ciência e da filosofia, afirmou seu próprio privilégio intelectual e 
cultural, em detrimento de outras formas de pensamento.

Os discursos pós-modernos estariam construindo uma “razão 
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pós-colonial”, criando local de enunciação minimamente diferenciado, 
priorizando, ou pelo menos, dando destaque, aos substratos subalter-
nos (Spivak 2010), marginais, até então desprezados ou silenciados. 
Daí pensarmos em novas perspectivas para a constituição de identi-
dades e na relação desta com a cultura. 

Identidade e Cultura: Temas do pós-moderno?

O que esta sendo contestado pelo pós-modernismo são os princípios de nossa 
ideologia dominante (à qual, talvez de maneira um tanto simplista, damos o rótulo 
de “ humanista liberal”): desde a noção de originalidade e autoridade autorais até 
a separação entre o estético e o político. O pós-modernismo ensina que todas as 
práticas culturais têm um subtexto ideológico que determina as condições da própria 
possibilidade de sua produção ou de seu sentido. (Hutcheon 1991: 15).

Se todas as práticas culturais ensinam e contestam os princípios 
da ideologia dominante podemos afirmar que as questões de identidade 
e cultura são fundamentais para refletirmos sobre nosso tempo.

Definir a palavra cultura sempre é tarefa árdua. O termo nos 
leva a inúmeras reflexões que propõe a ligação de gerações a gerações 
pela transmissão de valores e costumes. Essa herança transmitida é 
imprescindível para a construção das identidades culturais. Nesse 
sentido o homem é, portanto, o resultado deste meio cultural em que 
foi socializado, segundo Roque de Barros Laraia: 

ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhe-
cimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. 
A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações 
e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o 
resultado de toda uma comunidade. (Laraia 2006: 45).

A cultura surge, assim, como o veículo através da qual o homem 
vê o mundo. As formas de identificação, as apreciações de ordem 
moral e valorativa, os diferentes tipos de comportamentos sociais são 
produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de 
uma determinada cultura. A coerência de um hábito cultural específico 
somente pode ser investigada a partir do sistema a que pertence. 
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No romance Niketche, da escritora moçambicana Paulina Chi-
ziane, temos esse tipo de abordagem cultural. O próprio título do 
romance significa uma dança de iniciação sexual feminina que ocorre 
na Zambézia e na parte norte do país, região predominantemente 
macua. Essa dança é o anúncio de que as moças saíram da infância e 
da adolescência, tornando-se mulheres, prontas para o amor:

Niketche. A dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança 
da criação. Uma dança que mexe, que aquece. Que imobiliza o corpo e faz 
a alma voar. As raparigas aparecem de tangas e missangas. Movem o corpo 
com arte saudando o despertar de todas as primaveras. Ao primeiro toque do 
tambor, cada um sorri, celebrando o mistério da vida ao sabor da niketche. 
Os velhos recordam o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. As 
mulheres desamadas reencontram no espaço o príncipe encantado com quem 
cavalgam de mãos dadas no dorso da lua. Nos jovens desperta a urgência de 
amar, porque o niketche é sensualidade perfeita, rainha de toda a sensualidade. 
Quando a dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de 
quem desperta de um sonho bom. (Chiziane 2004: 160 – 161) 

Trazendo à tona a cultura de seu povo, Paulina expõe um universo 
no qual habita os costumes da sociedade africana e, paralelamente, 
aspectos da sociedade pós-moderna. Retrata paradoxos, a partir de 
uma abordagem a respeito da questão da tradição como um meio de 
se lidar com o tempo e com o espaço; inserindo qualquer atividade ou 
experiência na continuidade do passado, do presente e do futuro, os 
quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes. 

A autora recusa o rótulo de romancista, afirmando ser apenas 
uma “contadora de estórias”. Ela tem como base as narrativas orais 
que foram passadas através de inúmeras gerações. Mesclando uma série 
de informações, Paulina conta à história de amor entre Rami e Tony. 
A protagonista do romance é uma mulher do Sul, representante do 
processo de aculturação ocorrido no território africano. Descobre a 
traição de seu marido, tendo a certeza de que o mesmo possuía rela-
cionamentos amorosos com quatro mulheres diferentes em diversas 
localidades de seu país, chegando à conclusão de que o mesmo era 
polivalente em relação à questão amorosa:
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O coração do meu Tony é uma constelação de cinco pontos. Um pentágono. 
Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, 
ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar da 
terceira dama. A Saly, a apetecida, é a quarta. Finalmente a Mauá Salé, a amada, a 
caçulinha, recém adquirida. O nosso lar é um polígono de seis pontos. É polígamo. 
Um hexágono amoroso. (Chiziane 2004: 58) 

Retratando a poligamia, Paulina Chiziane aborda as questões 
culturais citadas acima através de uma multiplicidade dos sentidos nas 
quais tradição e modernidade encontram-se entrecruzadas a partir de 
eixo geográfico e histórico. 

Em relação à questão geográfica, a escritora apresenta as diferen-
ças entre as regiões moçambicanas e, historicamente, as abordagens 
entre o passado e o presente. Relaciona essas diferenças e demonstra 
uma sociedade multicultural. 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as caracte-
rísticas sociais e os problemas de governabilidade apresentados por 
qualquer sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem 
e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que 
retêm algo de sua identidade “original”. (Hall, 2003, p. 52) 

Através da apresentação da personagem Rami há a apresentação 
de Moçambique e das diversidades entre as respectivas regiões. Ocorre, 
também, a demonstração da forma como a colonização inibiu certos 
valores e costumes e, contraditoriamente, o processo de resistência, 
fazendo com que os mesmos permanecessem como traço cultural:

Lobolo no sul, ritos de iniciação no norte. Instituições fortes, incorruptíveis. 
Resistiram ao colonialismo. Ao cristianismo e ao islamismo. Resistiram à tirania 
revolucionária. Resistirão sempre. Porque são a essência do povo, a alma do povo. 
Através delas há um povo que se afirma perante o mundo e mostra que quer viver 
do seu jeito. (Chiziane 2004: 47) 

Apresentando Rami, Paulina Chiziane busca o desconhecido do 
seu país e através dessa trajetória retrata a realidade das outras mulheres 
que se relacionavam com Tony. Com isso, desvenda os mistérios, os 
segredos, as diferentes formas de viver e de conviver. Relaciona várias 
culturas que são formadas por inúmeros símbolos e representações, 
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influenciando e organizando tanto as ações quanto a concepções de 
que temos de nós mesmos. Stuart Hall diz que: 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os 
quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos 
nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente 
com seu passado e imagens que dela são construídas. (Hall 2000: 52) 

As estórias e as memórias formam uma possibilidade de construir 
a identidade de um povo. Nesse sentido, a cultura tradicional faz-se, 
desfaz-se e refaz-se, é um sinônimo de atividade e não de passividade. 
Os símbolos e as representações fazem parte de uma realidade para a 
construção das identidades. Esse processo em constante transformação 
é formado por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos.:

Nenhum de nós pode construir o mundo das significações e sentidos, a 
partir do nada: cada um ingressa num mundo “pré-fabricado”, em que certas coisas 
são importantes e outras não o são; em que as conveniências estabelecidas trazem 
certas coisas para a luz e deixam outras na sombra. Acima de tudo, ingressamos num 
mundo em que uma terrível quantidade de aspectos são óbvios a ponto de já não 
serem conscientemente notados e não precisarem de nenhum esforço ativo, nem 
mesmo o de decifrá-los, para estarem invisivelmente, mas tangivelmente, presentes 
em tudo o que fazemos – dotando desse modo os nossos atos, e as coisas sobre as 
quais agimos, de uma solidez de “realidade” (Bauman 1998: 17).
 
Esse mundo repleto de significações é demonstrado por Paulina 

Chiziane de forma clara e explícita e as diversas identidades surgem 
como processos transitórios, fluidos e fugazes. Em Niketche, podemos 
perceber que essa noção de transitoriedade encontra-se presente, o 
imaginário do povo transparece quando Rami traça várias reflexões e 
mostra a multiculturalidade ao argumentar-se a respeito dos velhos 
costumes e da contemporaneidade, como os ritos, a monogamia, a 
poligamia, o cristianismo, o espiritualismo e outros traços culturais: 

Poligamia é o destino de tantas mulheres neste mundo desde os tempos 
sem memória. Conheço um povo sem poligamia: o povo macua. Este povo deixou 
as suas raízes e apoligamou-se por influência da religião. Islamizou-se. Os homens 
deste povo aproveitaram a ocasião e converteram-se de imediato. Porque poligamia 
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é poder, porque é bom ser patriarca e dominar. Conheço um povo com tradição 
poligâmica: o meu, do sul do meu país. Inspirado no papa, nos padres e nos santos, 
disse não à poligamia. Cristianizou-se. Jurou deixar os costumes bárbaros de casar 
com muitas mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. Tinha o poder e 
renunciou. Um dia dizem não aos costumes, dizem sim ao cristianismo e à lei. 
(Chiziane 2004: 92) 

Mostrando essas diversidades, Paulina Chiziane constrói um 
universo com inúmeras possibilidades de construção. É importante 
ressaltar que as identidades se tornam múltiplas, os antigos costumes 
são expostos paralelamente às novas perspectivas. É a partir dessa 
realidade que a narrativa se apresenta. 

A autora apresenta o universo feminino, aborda a questão do 
amor, da traição, do sofrimento, da paixão; no entanto demonstra 
a mulher como um ser que possui a capacidade de construir o seu 
próprio futuro. 

Respeitando as tradições, refletindo sobre a identidade cultural, 
traço tão caro à sociedade pós-moderna com determinação e persu-
asão, as personagens femininas de Paulina no romance Niketche são 
responsáveis pela construção do próprio destino, ou seja, da própria 
história de vida, passam por uma série de dificuldades e no desfecho 
da narrativa conseguem reencontrar a própria auto-estima.
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A memória traumática de guerra em
As Duas Sombras do Rio, de
João Paulo Borges Coelho

Sunday Bamisile
Centro de Estudos Comparatistas

Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa

Este trabalho é um estudo sócio-histórico da sociedade moçam-
bicana e visa analisar os efeitos traumáticos dos conflitos e da guerra 
civil que se desencadeou em Moçambique após a independência e que 
causou uma grande devastação e convulsões sociais, a todos os níveis, 
além da morte de milhares de cidadãos deste país. O nosso ensaio 
está dividido em quatro partes que se inter-relacionam numa busca 
de unidade contextual. Numa primeira parte tentaremos apresentar o 
escritor e os seus papéis na sociedade. Num segundo momento, faremos 
uma abordagem teórica ao modo como habitualmente a história e a 
memória são elementos importantes de que se serve o romance para 
nos contar e situar a vivência e a identidade própria de uma nação ainda 
em construção a vários níveis. No terceiro momento, apresentaremos o 
romance As Duas Sombras do Rio de Paulo Coelho, onde está patente 
e fica salientado o trauma e as consequências negativas da guerra na 
sociedade moçambicana, dividida pelo ódio, pela ganância e pela falta 
de entendimento entre as etnias e os líderes moçambicanos que toma-
ram o poder após a guerra de libertação do jugo colonial. Finalmente 
analisaremos a importância do romance e da história contida nesta 
forma literária como arma utilizada pelo escritor, a fim de tornar a sua 
sociedade a que se dirigir num lugar melhor para se viver.  

Desde o fim da guerra civil em Moçambique há já dezoito anos, 
tem surgido por porte de estudiosos e literatos um interesse crescente 
pelos acontecimentos trágicos e pelo modo de re-apresentação da his-
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tória da guerra neste país lusófono africano. Mas apesar da publicação 
das muitas obras literárias por parte de escritores moçambicanos de 
renome tais como Mia Couto, Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka 
Khosa, entre outros, que trataram o tema da guerra, suas bestialidades 
e desmandos, o escritor luso-moçambicano J. P. Borges Coelho com o 
seu romance, As Duas Sombras do Rio, é um dos que insiste em abordar, 
uma vez mais, a intimidação e o horror da guerra em Moçambique, 
evidenciando deste modo a continuada importância desta temática 
e mostrando que a busca da verdade e da evidência por factos que se 
relatam ainda não está esgotada. A constatação que é pertinente tirar 
daqui é que este autor sentiu ainda a necessidade de juntar a sua voz ao 
coro de outros escritores que já anteriormente haviam visado este lado 
negro da história moçambicana. Será que o passado, com evidência de 
factos ainda insuficientes, não permite que este se aproxime da verdade 
que apazigua as consciências no presente? Será que os fantasmas do que 
aconteceu e não está suficientemente contado permanecem e pairam de 
modo implacável e vingativo sobre a consciência colectiva interpondo-se 
no caminho do progresso da sociedade moçambicana? A isso podemos 
responder que, de facto, a natureza e as circunstâncias em que este país 
surgiu para o mundo bem como um certo número de factores sociais 
e políticos tem continuado a frustrar a possibilidade de se alcançar um 
genuíno sentido da nacionalidade moçambicana. As Duas Sombras do 
Rio, de J. P. Borges Coelho é claramente uma obra que de modo enérgico, 
recria e reconstrói os acontecimentos horrendos vividos em Moçambi-
que entre 1975 e 1992, incidindo sobretudo sobre na tragédia humana 
que revela a desumanidade e a bestialidade do homem contra o seu 
semelhante. No entanto, a experiência contemporânea em Moçambique 
mostra como é urgente e necessário que este povo se desenvencilhe deste 
fantasma do passado que se perpetua como uma espécie de memória 
traumática e transporta consigo sentimentos ódio e rancor que ainda 
não estão aplacados no seio da nação moçambicana.  

O escritor, para ser compreendido neste contexto como um 
membro da sociedade, é aquele que, nessa condição, participa na 
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experiência como seu observador. O escritor, como nós o vemos, não 
como membro da sociedade, explora e examina as experiências de uma 
maneira criativa e especializada, com o objectivo de obter materiais 
relevantes a partir dos acontecimentos diários, nos seus ambientes. 
De acordo com Dathorne (Lefevere 1997), O.R, no seu ensaio, The 
Black Mind, o escritor é um porta-voz a sociedade em que vive  («is 
a spokesman for the society in which he lives, sharing prejudices and 
redirecting its dislike (in a limited form of satire) against what is dis-
countenance»). Os acontecimentos seleccionados são interpretados 
e recriados imaginativamente (Colomb & Griffin 2004) e reflectem 
ou dependem do nível de consciência e compromisso ou engajamen-
to de quem os descreve. Finalmente, devemos considerar o escritor, 
através do meio de que se serve, a sua escrita marcada por incidências 
da oralidade.  

Um escritor, por natureza, explora a realidade à volta dele e 
representa essa realidade nas suas obras, em poemas, peças de teatros 
e nos textos em prosa. Usa e manipula as palavras. É o criador das 
palavras que foram criadas e ainda são criadas para o mundo, o poder 
das palavras faladas ou escritas como foram definidas biblicamen-
te1 – a palavra é a vida e a alma. É nesta base primordial que vamos 
considerar escritores, autores de obras criativas, em que se evidencia 
o uso inovador da palavra e o seu papel na sociedade. Sobretudo o 
seu engajamento.

Não adianta afirmar que quase todos os escritores africanos, ou 
mesmo todos, não seguem a noção de “arte pela arte”2 e que, por isso, 
quando foram chamados a intervir, mostraram que estavam prontos, 
engajados. Conscientes dos seus deveres e responsabilidades, empu-
nharam as armas que sabiam usar melhor: as canetas. Como afirma 
Paul Sartre, todo o escritor:

1 Veja Génesis 1: 3, 6:9-24, 2 Pedro 3: 5-7, João 1:1-5, Mateus 24:35 in Bíblia 
Sagrada, Lisboa, Depósito das Escrituras Sagradas, (trad. João F. de Almeida).

2 É importante sublinhar que há duas correntes no domínio da estética literária. 
Uma, a escola que favorece a arte pela arte, ou seja, a técnica literária; outra, a escola 
que valoriza a arte engajada, critica ou política.
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Sait que les mots... sont des “pistolets chargés,”  s’il parle, il tire.  Il peut 
se taire, mais puisqu’il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme, en 
visant des cibles (Sartre 1948: 31)
 
Os principais motivos tratados pelos escritores africanos foram 

os problemas sociais, políticos e económicos, agravados pela má go-
vernação e que levaram à emergência de totalitários na maior parte 
dos países africanos.

Tal como outros escritores da sua geração, Ken Saro Wiwa3 é 
um escritor que segue à risca as ideias defendidas por Sartre. Mas, 
ao contrário de outros escritores africanos, ele não procura publici-
dade, razão pela qual muitas das suas obras passaram despercebidas 
antes da sua morte. Na sua opinião, um escritor deve ter um papel 
relevante na sociedade em que vive, papel esse que ele assumiu em 
quase todas as suas obras, especialmente nos poemas, Songs in a Time 
of War (Wiwa 1985).

Todos os escritores africanos, desde os percursores4 da literatura 

3 Ken Saro Wiwa, activista que foi assassinado durante o regime de Gen Aba-
cha. Tornou-se conhecido em 1963 como Presidente da Dramatic Society e editor dos 
jornais universtários: Mellanbite (1963– 1964) e Horizon (1964-1965) na Universidade 
de Ibadan. Depois de concluir o curso universitário e devido à influência do seu tio, 
trabalhou no governo do seu estado e país como Ministro de Informação, Educação, 
etc. Serviu também o governo militar federal em várias funções, tais como director exe-
cutivo do MAMSER, director da Nigerian Newspaper Manufacturing Company, etc. 
Entre 1992 e 1995, foi presidente do Movement for the Survival of the Ogoni People” 
(MOSOP) e Presidente da Ethnic Minority Right Organization for Africa. Desde essa 
altura, assumiu o compromisso de defender o seu povo e lutou contra a injustiça e a ex-
ploração, empunhando armas contra os seus antigos aliados (governo). Como líder da 
terra Ogoni, uma terra produtora de petróleo e que sofreu muitos danos ambientais de-
vido ao derrame de petróleo, expôs o problema do seu povo ao conselho de protecção 
das minorias étnicas das Nações Unidas e apelou ao reconhecimento do seu povo como 
uma das minorias em perigo no mundo. Foi muitas vezes aliciado e pressionado pelo 
governo militar para que mudasse a sua posição ideológica, mas recusou sempre. Mais 
tarde, em Maio de 2003, foi preso por suposta incitação à violência, veio a ser julgado e 
executado secretamente em 10 de Novembro 2003 pelo então ditador, Abacha. Devido 
a esse episódio, a Nigéria foi suspensa da Commonwealth of Nations.

4 Para esclarecimento, veja-se as quatro fases históricas por que os escritores afri-
canos passaram através do tempo e até à presente data, como é tratado mais adiante.
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africana até a geração mais recente, partilham um objectivo: erradicar 
os males sociais de forma a provocarem mudanças na sociedade.

Já foram vários os papéis atribuídos ao escritor numa sociedade. 
Ele tem sido considerado educador, cronista, homem de visão e agente 
de mudança. Cronista, porque nos dá um relato do quotidiano, mesmo 
que ficcionado, mas como sabemos, em literatura, a ficção toma o lugar 
da realidade a que se refere para sugerir que esta podia ser diferente. 
Enquanto visionário, o escritor não se contenta com a realidade do 
seu quotidiano, ele anseia, promete e leva-nos a acalentar o sonho de 
visões futuras de maior esperança, de um tempo novo que supere a 
insatisfatória contingência do presente5. E neste sentido, João Paulo 
Borges Coelho foi cronista do seu tempo e semeador de esperança 
numa realidade outra, pois, com a sua crítica, tem almejado mudar o 
presente estado da situação social e política do seu país. Estes papéis, 
aqui claramente explicitados corporizam bem as tendências observáveis 
nas obras deste escritor.

A nossa intenção neste ensaio e nesta segunda parte é delinear 
uma perspectiva sumarizada dos acontecimentos históricos que ocor-
reram em Moçambique na história recente e o modo como a literatura 
inscreve no seu texto a memória dos factos passados. Após isto, numa 
terceira parte, poderíamos considerar em sequência o problema dos 
traumas sociais que permanecem na sociedade moçambicana pós-
guerra civil. 

Os acontecimentos traumáticos e os seus sintomas que se detec-
tam no tecido social após graves conflitos levantam grandes dificulda-
des para os entendermos e representarmos no seu contexto histórico. 
Há necessidade de explorar aspectos teóricos e literários já desenvol-
vidos por aqueles que se confrontaram com estas dificuldades, para 
entendermos o que são estes traumas, bem como a importância crucial 
dos testemunhos que nos são dados por quem viveu estes traumas, 

5 Para melhor entendimento sobre os papéis dos escritores na sociedade veja 
Sunday Bamisile “The sócio-cultural commitment in Things Fall Apart” em Africana 
Studia Revista Internacional de Estudos Africanos, Centro de Estudos Africanos Uni-
versidade do Porto. N.º 11.2008, pp.251-264.  
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designadamente os testemunhos de guerra que têm surgido em textos 
mais recentes. Ao fazer isto, é útil procurar adaptar-se conceitos do foro 
psicológico, da análise histórica e também da crítica sócio-cultural e 
política para que fique melhor entendida a questão do trauma social e 
os seus efeitos na cultura de um povo, como também nas perspectivas 
individuais das pessoas que passam por uma experiência de violência 
física e psicológica extrema.  

A abordagem aos aspectos historiográficos de um romance pode 
ser feita de duas formas. Ou mediante a recolha de evidência de factos 
e de testemunhos de referência que são tidos como alegações verda-
deiras6 e que constituem o suporte necessário e suficiente para serem 
condição de estudo historiográfico ou, mediante aquilo que se chama, 
em termos teóricos, construtivismo radical7 e que é uma espécie de 
abordagem inversa da primeira possibilidade de estudo. Aqui o im-
portante não é as evidências de factos ou testemunhos. Os aspectos 
mais importantes são as estruturas que constroem os aspectos estéticos, 
retóricos, ideológicos e políticos do discurso. Assim, nesta abordagem 
o que passa a ser mais importante é o encadeamento das histórias 
ficcionadas, suas interpretações e explicações. O romance As Duas 
Sombras do Rio de Paulo Coelho tem o mérito de não se desenvolver 
a partir de nenhuma das duas abordagens referidas anteriormente, de 
modo exclusivista. Pelo contrário, este romance busca conciliar essas 
duas diferentes abordagens articulando os problemas e as relações de 
um modo significativamente diferente. Isto é, este romance recorre 
aos testemunhos que o escritor reclama como verdadeiros e por isso 

6 Para uma discussão sobre o problema da objectividade em termos normativos 
consulte see Thomas Haskell, “Objectivity Is not Neutrality,” in History and Theory.: 
Contemporary Readings,, ed. Brain Fay, Philip Pomper, e Richard T. Vann (Malden, 
Mass,: Blackwell Publishers, 1998), 299-319.  Veja também o importante ensaio de 
Chris Lorenz’s no volume, “Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 
‘Internal Realism’,” 342-76. 

7 Veja por exemplo  Kellner’s “ ‘Never Again’ Is Now,” de Kellner .L  na obra 
History and Theory de Fay, Pomper, and Vann, History and Theory, 235.  O ponto de 
vista de Kellner na abordagem do ensaio de Hayden White’s  sobre esta espécies de 
media voz ou  voz intermédia que conjuga evidência de factos com as propostas do 
construtivismo radical.   
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aplicáveis, por direito próprio, a um estudo historiográfico e também 
se socorre dos níveis que estruturam o discurso como é proposto e 
indicado no construtivismo radical. Por exemplo, num documentário 
sobre factos que funciona como modelo de pesquisa auto-suficiente 
é necessário que as suas apresentações ganhem em qualidade ao se-
rem recontadas numa narrativa que passa por uma abordagem mais 
artística e salienta aspectos estéticos e históricos privilegiados pelo 
construtivismo radical. 

A questão acima teorizada declama a importância inegável da 
história e da memória de factos verdadeiros para sua inscrição na 
tessitura do texto literário. A história desempenhou sempre um papel 
essencial na formação e contextualização do nosso conhecimento por 
ser ela que fixa o relato e o drama da vida, os altos e baixos da vida dos 
humanos e ordena numa forma sequencial o conglomerado caótico 
de acontecimentos, relatando-os em apresentações orais ou escritas, 
teatrais, principalmente. Akin Akinola (1991) no seu ensaio intitulado  
Who Needs The Past? An Inquiry into The Meaning and Relevance of His-
tory sublinha algumas tomadas de posição que habitualmente existem 
em confronto sobre a importância da história. No seu ponto de vista, 
uma dessas posições sujeitas a controvérsia é o questionamento que se 
faz à veracidade da história, argumentando-se que ela é uma espécie 
de trapaça aos factos do passado (Akinola 1981: 1-17).  Outra crítica 
em desfavor da importância da história é a afirmação de que se trata 
de uma disciplina sem qualquer utilidade, com a justificação de que os 
homens não apreendem com o passado, pois repetem recorrentemente 
os mesmos erros. Contudo, Akinola defende uma opinião contrária e 
argumenta de modo convincente em favor da utilidade e significado 
próprio desta disciplina. Antes de mais, ele define história como uma 
espécie de memorial aos feitos, realizações e esforços de um povo ou 
comunidade, de forma colectiva e/ou individual:

In Keeping with the nature of man and his society, the scope of history is 
as wide as it is complex. Human activities, human institutions, human relationship 
and the like are important elements in the subject matter of history.  Indeed it is 
through a recourse to history that communities, groups and peoples often define 
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their identities and ruling groups establish their legitimacy.  This is why the story 
of origins looms very large in folk histories, and dynasties as well as other distin-
guished groups compile elaborate genealogies of their pedigrees.  Man everywhere 
displays an avid interest in his antecedents and history panders to this sentiment 
considerably (Akinola 1981). 

 Esta citação de Akinola enfatiza a importância da história como 
repositório de vivências de comunidades e grupos, designadamente na 
descrição do modo como ela afirma e legitima traços de identidade e 
também os confrontos que são necessários para o estabelecimento de 
genealogias dominantes.   

A história também nos fala, necessariamente, dos conflitos en-
tre os povos e do modo como eles foram construindo e afirmando a 
sua identidade e a sua pertença a um determinado espaço geográfico, 
étnico, com língua própria e cultura diferenciada. Esta vertente da 
história remete para a apresentação dos temas ligados aos traumas 
da guerra no romance As Duas Sombras do Rio, de João Paulo Borges 
Coelho. Aqui, este autor aborda temas que nós nos propomos tratar 
na terceira parte do nosso trabalho, a saber: 

A luta entre dois grupos – norte e sul representando a RENAMO 
e a FRELIMO, os dois principais movimentos de libertação de Mo-
çambique que se confrontaram com base em diferenças ideológicas em-
bora ambos aspirassem alcançar a libertação do seu país da dominação 
colonial. O texto, para fazer a representação deste confronto fratricida 
descreve o combate armado entre os guerrilheiros dos dois movimentos 
e as consequências para as populações, que vêem constantemente os 
seus poucos bens serem destruídos e saqueados. As populações são 
despojadas dos seus filhos, recrutados à força para a guerra, e vivem 
em constante penúria e medo no seu dia-a-dia. Os que conseguem 
escapar a essa vida de angústia constante têm de viver deslocados do 
local onde nasceram e sempre viveram, para se refugiarem em regiões 
mais ermas e que lhes são estranhas, mas onde nem ai estão a salvo de 
um ataque inesperado.

Nesta terceira parte deste ensaio, vamos dar relevo ao trauma pro-
vocado pela guerra civil em Moçambique e suas consequências nefastas 
no seio da sociedade moçambicana, no período pós-independência. 
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O romance As Duas Sombras do Rio de João Paulo Borges Coelho 
apresenta de uma maneira artística e histórica o conflito e a guerra civil 
que se desencadeou na sociedade moçambicana entre 1975 e 1992 
(Brazão 1985).  Este escritor luso-moçambicano, natural do Porto, 
filho de mãe moçambicana, chegou a Moçambique quando tinha 
sete anos. Escreveu esta obra a fim de nos dar uma outra versão da 
história da guerra entre os dois grupos representados pelo leão e pela 
água – norte e sul. Esta obra é uma crítica violenta aos líderes egoístas 
da sociedade moçambicana. Sendo um homem de letras e historia-
dor, João Paulo Borges Coelho utiliza alguns dados sócio-históricos 
a fim de expor problemas tais como o conflito armado e violento, a 
destruição, o desespero, a fuga e a matança de rivais e civis inocentes, 
as dificuldades enfrentadas pelo povo deslocado e refugiado, entre 
outras situações.  

Um dos episódios que trata deste confronto que se desenvolve 
no seio da nação moçambicana é o que nos relata o ataque dos solda-
dos à aldeia de Zumbo. Este ataque foi duplamente nefasto porque 
repetiu a catástrofe por que este povo tinha passado recentemente e 
também porque acabou com a ténue esperança de um período de 
paz por que este povo tanto ansiava. Na fuga à morte e à destruição, 
homens, mulheres, crianças e velhos, acorrem em desespero para o rio. 
Todos procuram alcançar a segurança da outra margem mas o próprio 
rio oferece diferentes possibilidades de essa segurança ser alcançada 
conforme os recursos matérias e físicos de que cada um dispõe. Se 
alguém chegar à margem num barco é mais fácil de acostar, chega 
mais depressa e com maior segurança do que quem simplesmente 
vai a nado. Este episódio mostra que a guerra, nas suas mais variadas 
circunstâncias não se abate sobre todos com a mesma violência. Os 
vizinhos na Zâmbia socorrem os que atravessaram o rio, mas quem 
fica num país estrangeiro, mesmo se esse país os acolha bem, isso não 
impedirá que quem saiu da sua terra à força deixe de sentir-se estran-
geiro, por ser sempre um deslocado em terra alheia.  

Os refugiados são e sentem-se gente exilada, que sem subsistência 
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própria só pode sobreviver através de esmola, boa vontade e caridade 
de quem os acolhe, um pouco a contra-gosto, mesmo que isso não seja 
directamente confessado, pelo encargo acrescido que eles representam 
num continente cheio de carências.  

A maior parte do tempo as populações deslocadas ouvem em 
silêncio fechando-se nos seus pensamentos. Esta prática de utilizar o 
silêncio como defesa é frequentemente uma arma de sobrevivência 
utilizada por todos quantos estão numa situação de dominados por 
outrem ou não podem responder às agressões de que são vítimas ou 
ainda, quando o silencio é a forma possível de reprovação. O acto de 
silenciar reprovações e desespero é, particularmente, uma estratégia 
de sobrevivência utilizada pelas personagens femininas, como aqui se 
verifica com Amina. Perante o estado mental de Nstato, ele vê-se for-
çada a sustentar sozinha o seu mundo, a sua sobrevivência, da família 
e do seu marido dado o estado mental em que ele se encontrava devido 
à guerra, Calando os seus protestos, ela rebela-se contra a sua pouca 
sorte naquela circunstância de vida. Neste caso, para ela, o silêncio é 
a sua forma mais radical de mostrar inconformismo e um incontido 
azedume que assim fica expresso, mesmo se não verbalizado. Esta 
atitude de protesto silencioso também é figurada no passo em que a 
enfermeira Inês é feita refém e mantida em cativeiro pelo chefe dos 
invasores. Também aqui esta mulher adopta a estratégia do silêncio 
como possibilidade de sobrevivência. Quem se cala numa situação de 
cativeiro mantém uma atitude de afronta, de insubmissão. Noutras 
circunstâncias em que duas pessoas dialogam sem que uma seja o do-
minador e o outro o aprisionado, ai “quem cala consente”, mas aqui 
claramente o silêncio representa a manutenção do confronto com a 
consciência de que essa atitude é a única que mantém o inimigo numa 
atitude de algum respeito, embora o risco dessa atitude de insubmissão 
seja grande:

Para trás, fica um Zumbo militarizado. Os Tigres estão enfurecidos, vascu-
lhando tudo a ver se encontram prisioneiros entre os cadáveres, disparando para o 
ar em desafio, prolongando o som de uma guerra. (Coelho 2003: 249)
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Nesta última parte deste trabalho, tal como nos propusemos, 
vamos referir a importância que o romance, forma literária em que 
o elemento histórico pode ser abordado e problematizado de forma 
extensa, serve os objectivos do escritor engajado que assim faz do texto 
a sua arma na luta por uma sociedade mais igualitária e com menor 
injustiça social, para que os traumas da opressão e violência sejam 
progressivamente uma história do passado.  

Talvez um dos exemplos onde o tratamento do trauma colectivo 
derivado da guerra está mais bem conseguido é em Anthills of the Sa-
vannah de Chinua Achebe (1987). Aqui Achebe explora a perplexidade 
com que os cidadãos do mítico estado de Kangan se confrontam para 
tentarem entender o falhanço da sua nação quando esta teve acesso à 
independência. Segundo Bamisile (2006: 55-56), a violência e o caos 
em que a nação mergulhou levou a um profundo sentimento de de-
sespero entre as personagens, desespero esse que veio a ser formulado 
mais tarde por uma única pergunta feita por Beatrice, a personagem 
feminina. «O que é que um povo tem de fazer para aplacar uma his-
tória que lhe tem sido madrasta?» A resposta à pergunta de Beatrice 
requer que se faça uma análise à importância que a nostalgia tem na 
literatura africana, ao melhorar ou exacerbar as questões traumáticas 
que subsistem nas sociedades onde se viveu os horrores da guerra. 
Tanto para Achebe como para J. P. Borges Coelho ou Mia Couto e 
Paulina Chiziane, a nostalgia representa uma resposta necessária e 
frequentemente produtiva porque ajuda a superar as dificuldades do 
presente que são minoradas pela memória de um passado em que as 
dificuldades já estão mais esbatidas na memória.  

Deve acrescentar-se a ênfase que Achebe usa na identificação 
que faz à importância social e ética da história, através da personagem 
do ancião neste seu romance. Este velho exalta o papel da história 
colocando-o acima de outras formas criativas: 

So why do I say story is chief among his fellow? ... Because it is only the 
story that can continue beyond the war and the warrior.  It is the story that out-
lives the sound of war-drums and the exploits of brave fighters.  It is the story, not 
others that save our progeny from blundering like blind beggars into the spikes of 
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cactus fence.  The story is our escort; without it, we are blind. ...Rather it is the 
story that owns and directs us. It is the thing that makes us different from cattle” 
(Achebe 1987: 124)

A importância social e ética da história fica assim devidamen-
te assinalada na pergunta e resposta que Achebe aqui nos deixou. 
Conforme ele nos disse a história é o que nos salva e nos guia. Ela é 
importante para nos ajudar a situarmo-nos no mundo e o romance, 
contendo referências históricas é também a história na literatura. 

Neste romance temos o velho tema do contador de histórias a 
funcionar como guardião da memória do seu povo e a personagem 
do “mais velho”, aquele que é o repositório da vivência do povo tem 
papel indispensável na construção e afirmação da consciência social 
e da identidade de um povo. Esta função da memória, da história, 
das estorias, é claramente reafirmada neste romance. É com satisfa-
ção que ele afirma que «the story is everlasting» (a história dura para 
sempre). O ancião, neste romance, argumenta que a arte literária, que 
também se socorre da verdade histórica, informa, define e condiciona 
a acção humana com vista a um carácter distintamente libertado, a 
uma identidade – «it is the story ...that direct us» (é a história... que 
nos direcciona...) 

Esta preocupação com o que aconteceu, com o que “os mais 
velhos” fixaram, memorizaram e transmitiram é, implicitamente, é 
problematizada no romance em estudo, designadamente no capítulo 
42, em que os dois velhos que representam a sabedoria prosseguem 
um diálogo muitas vezes interrompido, que nos dá conta de que eles 
estão em desacordo sobre o que é importante para a vida do seu povo 
e também que esta troca de argumentos é para ser escutada por quem 
os ouvir, ler, mais tarde. Esta preocupação está intimamente ligada à 
importância da verdade da história e dos factos. Neste passo do ro-
mance eles discutem a gesta de Ntsato que, como eles, também está 
encalhado na ilha de Cacessemo. Eles transpuseram uma das margens 
do rio, mas ainda não chegaram à outra. Gomanhundo, na análise que 
então faz da difícil situação em que eles se encontram, declara que não 
se contenta com a verdade dos factos. Ele busca, antes, a evidência dos 
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factos, acreditando que só isto poderá salvar Ntsato.  
Harkiriwa, por seu torno, afirma que ele só deve orientar-se 

pela verdade e fazer tentativa para a alcançar: «Só errando muito se 
pode acertar às vezes» (2003: 252). Harkiriwa defende que a verda-
de é o que deve orientar os nossos passos «a verdade é a palavra que 
trazemos dos antepassados para entregar aos vindouros. Ela é a única 
coisa imutável» (Idem: 253). Neste diálogo o desacordo entre eles fica 
claramente definido e também temos que entender como produtiva a 
argumentação em defesa de cada um dos seus dos pontos de vista. Para 
Gomanhundo, para além da verdade, o que é realmente importante é 
a evidência dos factos. Harkiriwa, por sua vez, defende que a verdade é 
o ponto de partida e chegada de todas as coisas e nem entende muito 
bem porque é que é Gomanhundo, considera a evidência como algo 
mais importante, já que ela não tem a permanência que é atributo da 
verdade. Para Harkiriwa, os loucos, por exemplo, criam uma evidên-
cia nova todos os dias, assim como as pessoas traumatizadas por um 
violento conflito armado vivem agarrando-se sucessivamente a razões 
confusas que são, em si mesmas, evidências variáveis do porquê dos 
factos da guerra. Esse é também o conflito interior com que se debate 
a personagem Nstato, já que numa guerra não há nenhuma evidência 
da ordem conducente dos factos ou da maneira como e porque ela 
se desenrola. E este é por transposição um conflito mais abrangente 
e que ainda não foi sanado no seio da sociedade moçambicana, e 
que por isso continua a ser motivo de análise histórica ficcionada em 
forma literária.

Após análise que foi feita à memória traumática do pós-guerra 
civil em Moçambique e partindo para a notação de aspectos conclusi-
vos interessa-nos sublinhar que o conceito de nação enquanto espaço 
agregador das afinidades de um povo foi um elemento que esteve 
sempre presente de modo explicito ou implícito na análise que fizemos 
ao romance As Duas Sombras Do Rio, de João Paulo Borges Coelho. 
Importa dizer também que vários estudiosos de renome têm dado 
o seu contributo para a definição e contextualização deste conceito, 
visando obter-se uma definição aceitável do que é uma nação. Ernest 
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Renan especifica alguns elementos fundamentais do conceito de na-
ção, o qual conjuga elementos essenciais como raça, língua, interesse 
material, afinidades religiosas, espaço geográfico e a necessidade de 
poder militar para o defender de agressões externais. Desenvolvendo 
este ponto de vista, Renan afirma que 

Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duais coisas, que na verdade 
são uma só, constituem esta alma ou princípio espiritual. Uma parte dessa unidade 
reside no passado e a outra, no presente. Uma é a posse comum de um rico legado 
de memórias; a outra é o desejo presente de viver em unidade e perpetuar o valor 
da herança que se recebeu de modo individual (Renan 1980:19).  

Procurando esclarecer eventuais dúvidas sobre este conceito 
Renan assevera que: 

Uma nação é, portanto, um espaço de solidariedade em larga escala cons-
tituído pela consciência interiorizada dos sacrifícios que foram feitos no passado 
e os daqueles que estão prontos faze-los no futuro. Assim, nação pressupõe um 
passado e essa unidade transporta-se ao presente pelo desejo expresso por todos de 
prosseguirem uma vida em comum. A existência de uma nação é pois um plebiscito 
diário, tal como a existência individual é uma perpétua afirmação da vida (Idem). 

O presente de uma nação precisa de ser capaz de conviver com o 
seu passado, mas para isso não lhe podem ser regateadas as evidências 
de factos que configuram a verdade que é necessária para serenar a 
consciência traumatizada dos povos e partir dai para a construção do 
futuro que se constrói, necessariamente, com a superação da memória 
do passado depois de esta não mais precisar de ser (re)contada, por 
já ser uma verdade suficientemente rebatida e que passa a ser ponto 
de partida para uma nova etapa na convivência social de um povo.  
E este trabalho de contar e recontar a verdade de e para uma nação é 
uma catarse necessária à expurgação dos fantasmas do passado, sendo 
por isso, em grande parte, tarefa dos escritores africanos que buscam 
evidência de factos e, mantendo-se engajados na realização de uma 
sociedade consciente da sua história e da afirmação dos seus valores 
próprios, constroem a memória crítica colectiva de um povo, isto é, 
a verdade com que esse povo se identifica.  
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