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Ao discutirmos sobre a temática da negritude, aculturação, identidade o contexto 

histórico, cultural e social da África lusófona, principalmente no período pós-

independência e lermos textos literários na disciplina Literaturas Africanas, elegemos o 

conto “As flores de Novidade” do escritor moçambicano Mia Couto para a reflexão 

proposta. O conto integra o livro Estórias Abensonhadas, de 1994 e retrata a vida de 

uma família negra na qual a criança possui olhos azuis, fugindo aos padrões da raça. Por 

essa razão seus pais a apelidaram de “castigo” porque esse fenótipo é característico de 

pessoas de pele branca. O desfecho do conto é marcado pelo retorno místico e sagrado 

da menina as suas origens. Buscaremos discutir a relação da criança negra com a 

natureza em tempos de guerra, a partir da experiência da protagonista, uma menina 

negra de olhos azuis que fogem aos protótipos de sua etnia. O conto retrata o impacto da 

guerra na vida daquela família, a morte do pai, a partida da mãe, as explosões na mina, 

que lembram um território de batalha, as várias famílias obrigadas a saírem de suas 

casas, além de perderem seus entes queridos. Mia couto coloca a vida dos negros em 

evidencia possibilitando que sejam feitas reflexões sobre esse grupo socialmente 

marginalizado.  
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