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APRESENTAÇÃO: 

A história, ainda recente, dos Painéis “Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional”, agora em sua sétima edição, coincidindo com a realização do I Encontro 

Regional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, tem sua gênese na criação 

do Grupo de Pesquisa Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; outros 

discursos1 cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq em 2001. 

Respondia-se a uma exigência da UERJ – Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – para que seus professores doutores pudessem desenvolver atividades 

correlacionadas à pesquisa, solicitar determinadas modalidades de bolsas e auxílios 

variados. Atendendo a essa exigência, um grupo de professores de literaturas, do 

Departamento de Letras da FFP – Faculdade de Formação de Professores – da UERJ, 

campus São Gonçalo, reuniu-se e, dessa reunião, originou-se o Grupo. Participaram 

daquele momento fundador Maria Alice Pires Cardoso de Aguiar, hoje aposentada e, na 

gênese, líder do Grupo; Flavio García, atual líder, na época da fundação, vice-líder; 

Fernando Monteiro de Barros, já vice-líder, após a aposentadoria de Maria Alice, hoje 

integrando outro grupo; e Regina Michelli, colaborada ativa até os dias atuais. 

Diante da necessidade de o Grupo promover ações efetivas de pesquisa e 

divulgá-las para a Universidade e a sociedade em geral, surgiu, em 2002, como projeto 

de extensão universitária, o SePEL.UERJ – Seminário Permanente de Estudos 

Literários da UERJ2, promovendo cursos livres e pequenos eventos acadêmicos, na 

expectativa de, inicialmente, dar unidade às pesquisas individuais dos integrantes do 

Grupo. Entre os objetivos expressos na instalação do SePEL.UERJ já despontavam, 

além dos cursos livres e pequenos eventos, a publicação de um periódico e de títulos 

temáticos e a realização de eventos aglutinadores de maior porte. 

Em junho 2006, em parceria com o Publicações Dialogarts, outro projeto de 

extensão da UERJ3, foi lançado o número 1 do CaSePEL – Cadernos do Seminário 

                                                            

1 (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRI), 

2 (http://www.sepel.uerj.br) 

3 (http://www.dialogarts.uerj.br) 
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Permanente de Estudos Literários (ISSN 1980-0045)4, reunido artigos oriundos de 

aulas dadas em cursos livres anteriormente oferecidos. De lá para cá, o periódico 

migrou para a publicação de números temáticos, privilegiando os projetos de pesquisa 

dos membros de sua equipe, com dois números anuais, um para cada semestre. 

A aposentadoria de Maria Alice, a passagem de Fernando Monteiro de Barros 

para outro Grupo de Pesquisa em que seus projetos encontravam maior aderência e a 

transferência de Flavio García da FFP para o Instituto de Letras no campus Maracanã, 

fragilizaram as ações do projeto, implicando a suspensão dos cursos livres e de eventos. 

No segundo semestre de 2006, aproveitando o engajamento de seus bolsistas de 

PIBIC – Programa de Incentivo a Bolsas de Iniciação Científica –, Flavio García 

promoveu um curso livre, oferecido pelo SePEL.UERJ, nas dependências da FFP. 

Discutia-se, uma vez por semana, nos três primeiros tempos de aula da tarde, os 

mecanismos de construção narrativa próprios ao gênero Fantástico, dialogando com 

outros gêneros, especialmente com o Maravilhoso ou Sobrenatural, o Estranho, o 

Realismo Maravilhoso ou Mágico e o Absurdo. 

Desse curso, nasceu a idéia da realização do I Painel “Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional”, do qual somente participaram alguns alunos, ao lado 

dos bolsistas PIBIC. Assim, em 15 de janeiro de 2007, Flavio García e Marcello de 

Oliveira, juntamente com aqueles alunos e bolsistas, promoveram, no miniauditório da 

FFP, durante todo o dia, apresentações de trabalhos e debates, já publicados sob o título 

A banalização do insólito: questões de gênero literário – mecanismos de construção 

narrativa5.  

O evento impulsionou o projeto de pesquisa de Flavio García, que passou a 

contar com vários bolsistas voluntários e mais bolsas, agora financiadas pela própria 

UERJ, pelo CNPq e pela FAPERJ. Acrescido, o grupo do professor e seus bolsistas 

promoveu novo curso, focalizando o conjunto da obra do escritor mineiro Murilo 

Rubião, apontada por muitos críticos como escritor fantástico, mas objeto de inúmeras 

celeumas teórico-metodológicas. O curso, semelhantemente ao anterior, transcorreu nas 

dependências da FFP, durante o primeiro semestre de 2007, tomando os três tempos 

iniciais de aulas de uma tarde. 

                                                            
4 (http://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htm) 
5 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf). 

Flávio Garcia, Maria Geralda e Miranda, Regina da Costa Silveira (orgs.) 

http://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htm
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf
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Do mesmo modo que antes, desse curso emergiu o II Painel “Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional”: O insólito na narrativa rubiana – Reflexões sobre o 

insólito na obra de Murilo Rubião, realizado de 7 a 9 de agosto de 2007, também nas 

dependências da FFP. Diferentemente do evento anterior, deste não participaram 

somente alunos do curso e bolsistas. Somava-se, ao projeto de pesquisa, Marcello de 

Oliveira Pinto, focalizando, em polo oposto ao de Flavio García, a recepção do insólito, 

bem como inscreveram-se participantes externos. Parte dos trabalhos apresentados 

encontra-se publicada sob o título Murilo Rubião e a narrativa do insólito6. 

O grupo crescia com novas adesões e a aglutinação de outros projetos e bolsistas 

em seu entorno, reunindo projetos de EIC – Estágio Interno Complementar –,BIC-

FAPERJ – Bolsa de Incentivo à Graduação – e Extensão. A esse crescimento, 

correspondeu o fortalecimento do SePEL.UERJ e do Grupo de Pesquisa Estudos 

Literários: Literatura; outras linguagens; outros discursos, representado pela 

unidade que ora se compunha entre Flavio García – dedicado às reflexões acerca do 

insólito na construção da narrativa –, Marcello de Oliveira Pinto – dedicado às reflexões 

acerca do insólito na recepção da narrativa – e Regina Michelli – dedicada às reflexões 

acerca do insólito na literatura infanto-juvenil. Não se tratava de um projeto de um 

pesquisador, mas de um projeto de grupo, com diferentes enfoques, conduzindo dentro 

de um Grupo de Pesquisa orgânico e articulado por um projeto de extensão produtivo. 

No segundo semestre de 2007, seria oferecido, ainda nas dependências da FFP e 

nos mesmos moldes dos cursos anteriores, um terceiro curso de extensão, focalizando a 

manifestação do insólito na narrativa de ficção, em suas vertentes literária e fílmica. 

A partir desse curso, organizou-se o III Painel “Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional”: o insólito na Literatura e no Cinema, último evento realizado nas 

dependências da FFP, de 8 a 10 de janeiro de 2008. O III Painel contou com maciça 

participação de público externo, tanto na apresentação de trabalhos quanto na 

assistência, podendo ser considerado o primeiro ápice climático do projeto. Os resumos 

dos trabalhos foram publicados e dão mostra do que foi o evento7. Os trabalhos 

apresentados durante sua realização, incluindo comunicações, conferências e palestras, 

 

6 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdf) 

7 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdf) 
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http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdf
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aparecem publicados em Narrativas do Insólito: passagens e paragens8, Poéticas do 

Insólito9 e III Painel... – Comunicações10. 

Novo curso viria a ser oferecido, ainda nas dependências da FFP e ainda nos 

mesmos moldes dos cursos anteriores, tendo sido esse o último curso lá oferecido, 

igualmente àquele último Painel. O curso percorreu narrativas curtas do mineiro Murilo 

Rubião, retomando experiências de curso anterior, e se dedicou à leitura crítico-

interpretativa de obras do escritor português Mário de Carvalho, podo em tensão a 

apreensão do sólito/insólito no universo narrativo e nos atos de leituras. 

Seguindo uma mesma tendência já apontada, logo após o curso foi promovido o 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: tensões entre o sólito e 

o insólito, de 22 a 24 de setembro de 2008, mas, dessa vez, no Instituto de Letras da 

UERJ, no campus Maracanã. Prejudicado pela longa greve que assolou a Universidade, 

o evento esteve parcialmente esvaziado, porém, ainda assim, dele participaram 

personalidades externas, do Estado e de fora dele, com absoluta e ampla integração de 

todos os docentes e discentes, de graduação e de pós-graduação, envolvidos no projeto 

de pesquisa, no projeto de extensão e no grupo de pesquisa. Nessa ocasião, foi 

publicado um Cd Rom com sete títulos já publicados digitalmente pelo projeto, em 

parceria com o Publicações Dialogarts. 

Do IV Painel, encontram-se publicados IV Painel... – Caderno de resumos11; 

Comunicações Livres 12 ; e Comunicações Coordenadas13. Durante o V Painel, foram 

publicados em CD Rom, juntamente com o Caderno de Resumos, os textos integrais das 

Comunicações Livres e da Coordenadas daquele IV Painel. 

Enfim, o I Painel dedicou-se às reflexões sobre os mecanismos de construção do 

Fantástico na narrativa; o II Painel, à manifestação do insólito na narrativa rubiana; o 

III Painel, às construção e recepção do insólito nas narrativas literária e fílmica; o IV 

Painel, às tensões entre o sólito e o insólito. O V Painel, coincidente com a realização 

de um I Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, 

                                                            
8 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdf) 
9 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdf) 
10 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdf) 
11 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf) 
12 http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdf) 
13 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdf). 

Flávio Garcia, Maria Geralda e Miranda, Regina da Costa Silveira (orgs.) 

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdf
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INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS – Simpósios 3 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-82-1 

refletiu sobre o insólito como questão na narrativa de ficção, ampliando os conceitos de 

narrativa e debruçando-se sobre o insólito como uma questão-problema central para a 

continuidade das pesquisas. 

O VII Painel, coincidente com o II Encontro Nacional  O Insólito como Questão 

na Narrativa Ficcional, teve por focalização temática as relações e Insólito, Mitos, 

Lendas, Crenças.  

O evento apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula mãe do Grupo, 

envolvendo, principalmente, os interesses primários de Flavio García (UERJ/ 

UNISUAM) – a construção do insólito na narrativa –, Marcello Pinto (UERJ/ UNIRIO) 

– a recepção do insólito – e Regina Michelii (UERJ/ UNISUAM) – o insólito na 

literatura infanto-juvenil. 

Este volume reúne os textos integrais das apresentações orais realizadas nas 

sessões dos diferentes Simpósios promovidos durante o evento, enviados à coordenação 

dentro dos prazos estipulados e em conformidade com as normas básicas definidas para 

a publicação. O teor dos textos aqui publicados é de inteira responsabilidade de seus 

autores, e a revisão lingüístico-gramatical procurou respeitar, ao máximo, opções de 

estilo e uso da língua. Outro volume reúne textos integrais apresentados nas sessões dos 

simpósios promovidos ao longo do evento. 

Prof. Dr. Flavio García 

Prof. Dr. Marcello Pinto 

Prof.ª Dr.ª Regina Michelli 
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APRESENTAÇÃO DO SIMPÓSIO: 

REALISMOS FANTÁSTICOS, MÁGICO, MARAVILHOSO E ANIMISTA: 
VERTENTES DO INSÓLITO NAS LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

As Literaturas Africanas de Língua Portuguesa vêm, cada vez mais, ampliando 

seu universo na seara da narrativa de ficção, seja pelas sendas do realismo referencial, 

apoiado no sistema literário real-naturalista, que sempre prestou serviço às nações em 

sua fase de (auto-)afirmação identitária, tendo, por exemplo, consagrado autores como o 

angolano Pepetela –, seja pelas vertentes do realismo que se pode adjetivar de insólito, 

recorrendo aos sistemas literários de gêneros ou modos discursivos que se vêm 

chamando de fantástico, mágico, maravilhoso e, mais contemporaneamente, animista, 

tendo igualmente consagrado, por exemplo, autores como o moçambicano Mia Couto. 

A ficção africana em língua portuguesa, além de garantir unidades internas nas 

nações próprias em que é produzida e, mesmo, no heterogêneo conjunto dos países 

africanos cujo idioma oficial é o português – Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São 

Tomé e Príncipe e Cabo Verde –, proporciona uma interrelação transcontinental com a 

Europa, onde se localiza a velha metrópole lusitana – Portugal –, com a América, que 

abriga, em sua faixa sul, um país-continente – Brasil –, com a Ásia, onde se tem uma 

velha colônia que se tornou de todo independente – Timor Leste –, e um dos antigos 

entrepostos comerciais – Macau –, e com a Índia, onde se encontra o enclave de outro 

antigo entreposto comercial – Goa. Assim, a expressão linguística dessa literatura da 

África – anacronicamente rotulada de lusófona, sem, contudo, haver nisso incorreção 

própria – funciona como elemento integrador transnacional, transcontinental, 

universalizante. 

Os países africanos de língua Portuguesa, mais precisamente Angola e 

Moçambique, ficaram sob o domínio colonial português por quase cinco séculos. A 

repressão aos costumes, aos ritos e às culturas autóctones se deu de forma avassaladora, 

na tentativa de silenciar as manifestações populares, sobretudo nas cidades onde o 

controle social era exercido com mais eficiência. Não é sem motivo que muitos dos 

escritores contemporâneos ambientam suas histórias em regiões afastadas dos centros de 
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poder – Luanda e Maputo. Deve-se, também, ressaltar que o colonizador não encontrou 

ma homogeneidade cultural nos territórios dominados, como sempre desejou. Muito 

pelo contrário, grupamentos étnicos variados foi um traço fundamental dos territórios 

angolano e moçambicano. 

A partir dessa perspectiva, intenta-se, aqui, saber como se processa a 

representação literária de mitos, lendas e crenças, de frases-feitas e provérbios. Verificar 

como o elemento insólito está presente na manifestação do realismo que se pode dizer 

maravilhoso e serve para representar o mundo dos saberes de uma cultura nativa 

ameaçada pela globalização. Ao forjar o termo animismo, Pepetela e Garuba 

pretenderam ressignificar o conceito de insólito mediante a realidade africana sustentada 

por si mesma, sem a necessidade de ser recriada, a não ser pela via aristotélica da 

verossimilhança, sua representação no texto literário. O resgate de lendas, mitos, 

provérbios, advinhas pelos autores africanos contemporâneos é uma forma de 

resistência, de não deixar morrer nuances de uma cultura que se desenvolveu tendo 

como traço marcante a oralidade. As histórias recriadas por esses autores fazem parte do 

imaginário africano em que os elementos mítico e  histórico convivem em harmonia, 

enraizados no modus vivendi do povo. Paradoxalmente, o mítico em Angola e 

Moçambique é também “real” e “histórico”. 

Neste sentido, o termo realismo animista parece denominar bem as narrativas 

africanas que tanto se aproximam das latino-americanas de Carpentier, Borges, García-

Márquez etc. Como diz Laura Padilha, “na busca desse ponto de equilíbrio, o produtor 

textual colonizado se vale de vários procedimentos narrativos que vão desde a criação 

de dois narradores – um da letra, outro da voz – passa necessariamente pelo 

bilingüismo, opõem racionalismo e pensamento mágico e atinge, ao fim e ao cabo, um 

hibridismo cultural dos mais intrigantes” (PADILHA, 1995, p. 74). 

Assim, pensam-se as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 

contemporâneas 

Prof. Dr. Flávio Garcia 

Prof. Dr.ª  Maria Geralda e Miranda 

Prof.ª Dr.ª Regina da Costa Silveira 
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O real em Mia Couto 
Aline de Almeida MOURA* 

Mia Couto é um escritor de grande apreço na literatura contemporânea. As suas 

narrativas são permeadas por várias referências ao mundo moçambicano, do qual faz 

parte. De acordo com Carmen Tindó (2006), seus textos: 

enveredam pelos labirintos em ruínas da memória coletiva 
moçambicana como uma forma encontrada para resistir à morte das 
tradições causada pelas destruições advindas da guerra. As úlceras 
deixadas nas paisagens são deploradas pela escritura mitopoética do 
autor, cujo lirismo funciona como bálsamo cicatrizante e cuja lucidez 
política serve para abrir os olhos do povo, numa tentativa de curar a 
cegueira reinante em Moçambique, nos tempos pós-independência. 
(TINDÓ: 2006, s/d) 

Os seus textos tentam resgatar as tradições que estão se perdendo no mundo 

globalizado através da uso do recurso poético, embora ta,bem tenha escrito inúmeros 

textos teóricos e críticos. O próprio Mia Couto afirma que o escritor tem toda a 

responsabilidade com a luta pela democracia e pelos direitos humanos. Para ele, o 

“compromisso maior do escritor é com a verdade e com a liberdade. Para combater pela 

verdade, o escritor usa uma inverdade: a literatura. Mas é uma mentira que não mente” 

(COUTO: 2005, p.59). Assim, Mia Couto tem consciência do seu papel em desenvolver 

um pensamento em que, ao mesmo tempo haja riqueza estética, também incite a 

reflexão, procurando mudar determinados paradigmas sobre o mundo moçambicano, 

além de divulgar a sua tradição para lugares que não teriam acesso e/ou interesse em 

pesquisar sobre esse rico lugar. A literatura, como já nos disse Barthes, trapaceia com a 

língua – pois precisa dela –, trapaceia a língua – ao usar a conotação – (Cf.: BARTHES: 

1978, p.16), sendo mais livre das amarras do poder instituído pelo uso da língua, 

tornando-se ferramenta fundamental na construção de identidades e de novos conceitos. 

Mia Couto tem consciência disso ao utilizá-la em seu projeto literário. 

Assim, o presente artigo pretende analisar como o real empírico, aquele que é 

experienciado, que existe fora do texto literário, mas que serve como subsídio para a 

narrativa miacoutiana, aparece no texto de Mia Couto, já que este autor se utiliza tanto 

 
* Graduanda em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com bolsa de Iniciação Científica 
da FAPERJ. Graduanda em História pela Universidade federal Fluminense. 
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de uma matriz cultural “africana” – entre aspas devido ao problema em se conceituar o 

que é ser africano – quanto a chamada grosso modo de matriz Ocidental14, advinda dos 

colonizadores. Verificar-se-á se a coexistência dessas duas perspectivas tem relevância 

ou não na leitura de seus textos, uma vez que muitas das referencias usadas não fazem 

parte de entendimento dos leitores não ambientados na cultura moçambicana. Para 

tanto, será analisado o conto “A carteira de crocodilo”, pertencente ao livro Contos do 

nascer da Terra (2002). 

Ressalte-se que a questão do ocidental e oriental se dá de forma conflituosa, pois 

como a localização de Moçambique é no Índico, o país tem muita influencia dos 

indianos, árabes, japoneses. Portugal teve dificuldade em colonizar por causa da 

localização, sendo que, entre aspas, Moçambique primeiro uma “colônia” indiana, pois 

quando Portugal chega a Moçambique o comércio entre o país e a Índia já era milenar. 

Edward Said analisa o oriente como sendo uma invenção europeia, sendo que através 

dessa alteridade, constitui a sua própria identidade: 

O Oriente era praticamente uma invenção européia e fora desde a 
Antiguidade um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, 
lembranças e paisagens encantadas, experiências extraordinárias (...) 
Além disso, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente) com 
sua imagem, idéia, personalidade, experiência, contraste. O Oriente é 
uma parte integrante da civilização e da cultura material européia. O 
Orientalismo expressa e representa essa parte em termos culturais e 
mesmo ideológicos, num modo de discurso baseado em instituições, 
vocabulário, erudição, imagens, doutrinas, burocracias e estilos 
coloniais. (SAID, 2007, p.27-28) 

Ou seja, essa divisão entre Oriente e Ocidente é carregada de ideologia e, por 

isso, deve ser utilizada com cautelas e se fazendo as devidas ressalvas. 

Antes de prosseguir com a análise da narrativa, levando em consideração a 

importância que Mia Couto dá às questões sócio-históricas, faz-se necessário uma 

pequena introdução sobre algumas das principais questões contemporâneas em 

Moçambique. Este país foi colonizado por Portugal após a partilha da África em 1885 e 

se libertou após dez anos de guerra de libertação em 25 de junho de 1975. Segundo 

Maria Yeda Leite Linhares, a independência deve ser entendida não como um bem 

 
14 Utiliza-se para entender o conceito de Ocidental a teoria de Huntigton, para qual há “a civilização 
ocidental por um lado, e o resto (...), sendo esse resto a civilização sínica (chinesa), a islâmica, a hindu, a 
ortodoxa (russa), a budista (japonesa) – a latino-americana é um subproduto da ocidental, com 
componentes indígenas, etc. (PELBART, Peter Pal. “Choque de civilizações, satanização do outro e 
chances de um diálogo. Primeira exposição”) 
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concedido pela metrópole arrependida, mas como uma conquista dos povos com a sua 

resistência. A autora diz que com a Segunda Guerra Mundial, os países europeus 

demonstraram a sua fragilidade, ao precisar das ajudas de colonizados em algumas 

batalhas, pelas derrotas: “começava a ficar seriamente abalado o mito da superioridade 

do homem branco” (LINHARES: 2002, p.45). Após a independência, Moçambique 

ainda passou por uma guerra civil que se estendeu entre 1974 e 1990 e sofre com a 

importante influência política e econômica da África do Sul, principalmente após o fim 

do chamado Socialismo Africano na década de 1980, implantado em Moçambique com 

o presidente Zamora Machel, um socialismo que “fazia” nascer o país, mas que 

destroçou o mundo que o povo conhecia, pois as pessoas não tinham mais nada de suas, 

nem as casas eram mais delas. Além disso, chegou um momento em que nem se abraçar 

ou beijar podia na rua, morar junto só casado sob pena de ser preso, etc. Ou seja, 

Moçambique é um país marcado pelas guerras e colonização por outros países, e, 

consequentemente de outras culturas. 

Em “A carteira de crocodilo”, narra-se a história de um casal de elite local que 

vem das “outras Áfricas” com carteiras, bolsas e sapatos feitos de pele de crocodilo ou 

cobra. A esposa é comida por um crocodilo que sai de sua bolsa e seu marido se 

transforma em cobra em frente ao público perante o qual ele fazia um pronunciamento 

sobre o ocorrido. Ressalta-se a simbologia desses animais, sempre ligados à imagem de 

falsidade. Assim se inicia o texto: “A senhora dona Francisca Júlia Sacramento, esposa 

do governador-geral, excelenciava-se pelos salões, em beneficentes chás e filantrópicas 

canastras” (COUTO, 2002, p.101). Nesse trecho há a apresentação da personagem de 

forma a demonstrar a sua arrogância e esnobismo. Pode-se notar também o trabalho que 

Mia tem com a língua, pois “excelenciava-se” é um neologismo ao transformar em 

verbo um substantivo, demonstrando a regularidade das demonstrações de elitismo. 

Além disso, há uma inversão, pois em vez de “chás beneficentes e canastras 

filantrópicas”, usa “beneficentes chás e filantrópicas canastras”. Nesse sentido, 

subentende-se que não há uma preocupação humanitária nessas atividades. Ou seja, ele: 

trabalha metaforicamente a linguagem e recria a língua portuguesa 
com saberes e ritmos locais, efetuando construções morfossintáticas e 
semânticas inusitadas, que visam a recuperação de sentidos poéticos 
da vida escamoteados pelos anos de longo sofrimento vividos por 
Moçambique (TINDÓ, 2006, s/p). 
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Há inúmeros outros exemplos na narrativa desse trabalho com a língua “o 

governador-geral contraíra grave e irremediável viuvez. A esposa, coitada, fora comida 

inteira, incluído corpo, sapatos, colares” (COUTO, 2002, p.101). Ou seja, não fala que 

ela morreu e trata de viuvez como uma doença que se contrai. Além disso, ao falar 

“comida inteira”, percebe-se que os acessórios também fazem parte da mulher. 

Esse procedimento – de usar o couro de animal é visto como algo que “seria 

contra os católicos mandamentos” (COUTO, 2002, p.101) em um momento de 

sincretismo com o credo cristão. Ressalte-se que, geralmente, nas narrativas 

miacoutianas o cristianismo aparece para mostrar a desilusão do homem – é recorrente 

Deus não “estar presente ou não os ver”. 

A irrupção do insólito é quando a mulher é comida “o monstro de onde surgira? 

Imagina-se, tinha emergido da carteira, transfigurado, reencarnado, assombrado” 

(p.101), ou seja, assombrado é o animal inserido nesse contexto insólito. Prosseguindo-

se, após o “devoramento” da mulher, “no resto, os testemunhadores nem presenciaram. 

O sáurio se eminência a olhos imprevistos” (p.102). Esses olhos imprevistos, que 

ressaltam a insolitude do evento não só devido à palavra escolhida: “imprevisto”, mas 

pela tradição em que a mirabilia é aquilo que impressiona ao olhar. 

Num trecho seguinte aparece: “O governador avançou para o centro e anunciou 

não o luto, mas espantem-se cristão a inaudível condecoração do crocodilo. Em nome 

da proteção das espécies. A bem, da ecologia faunística, acrescentou” (COUTO, 2002, 

p.103). Há uma evocação do leitor modelo (ECO, 1994), já definido como fazendo parte 

de um determinado credo, ou seja, há um convide ao leitor a participar da narrativa, 

refletindo sobre o que aconteceu na narrativa. O espanto para os cristãos não deve ser o 

fato de a mulher ter sido comida, mas a condecoração do ser que a comeu. 

Aparece então o segundo insólito – ou terceiro se contar a condecoração do 

crocodilo: 

O que se sucedeu então, foi o inacreditável. O governador suspendeu a 
palavra e espreitou o chão que o sustinha (...) o ilustre nem teve tempo 
de despertar os atacadores. Perante um espanto ainda mais geral que o 
título do governador se viu o honroso indignatário a converter-se em 
serpente. (COUTO, 2002, p.103) 

O governador se transformou e o pé, que antes usava o sapato de pele, é o único 

resquício humano dele. Também é interessante verificar um duplo sentido, pois quando 

ele diz “espanto ainda mais geral que o título do governador”, pode estar se referindo ao 
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título dado ao jacaré, mas também ao próprio título de governador dado a uma pessoa 

“indignatário”. Nesse trecha também se verifica o uso do neologismo “indignatário”, em 

que pode se averiguar a intenção de se levar o leitor ao riso devido ao estranhamento 

causado pela forma estranha, através de um tom irônico. É importante dizer, que Mia 

Couto joga com as ferramentas que a própria língua oferece, colocando sufixos e 

prefixos de forma sintaticamente adequada, embora sem recorrência no uso. 

Outro aspecto relevante é a reação da personagem Clementina que sempre faz 

comentários “vai ver os sapatos se convertem em cobra” e sempre é repreendia “Não 

aplauda, Clementina. Pelo amor de Deus!” (COUTO, 2002, p.103). Ela representa a voz 

dos oprimidos, que não comungam com os preceitos de seus “colonizadores”/ patrões. 

Lembre-se que a linguagem miacoutiana é combativa, mas o texto foi escrito na pós-

independência. Trata, de certa forma, da corrupção em Moçambique. 

De acordo, com Robson Dutra, essa narrativa: 

Revela o modo sem disfarce que descortina a falta de escrúpulos de 
personagens ligadas ao governo e à elite que passou a reger o país no 
pós-guerra. Com efeito, ao por em cheque a “cultura oficial”, a 
narrativa tem como tropo principal a ironia que retrata seu 
comportamento e que, como assinala Hayden White, aponta para a 
“época da decadência” em que se constata a perda de sentimentos 
como a justiça e a solidariedade. (DUTRA: 2010) 

Ou seja, o conto analisado, “A carteira de crocodilo”, serve ao propósito dos 

preceitos cristãos pelo qual Mia Couto segue a sua linha de propiciar a reflexão através 

de suas narrativas. Percebe-se uma amálgama dos preceitos cristãos, que é o leitor-

modelo nesse conto específico – uma vez que é complicado falar sobre um leitor 

modelo de Mia cristão, pois as personagens que vão a igrejas em Mia em geral são meio 

“insólitas”, como a Irene de Vinte e Zinco e a tia do menino em A chuva pasmada. Além 

disso, parece que o local onde vivem essas personagens é abandonado por Deus, como 

se Ele tivesse esquecido dos moçambicanos – do Mia com pensamento africano, 

representado principalmente na figura de Clementina. 

No conto analisado, pode-se notar uma discussão sobre a relação homem-

natureza. Ao usar a matriz africana e os eventos insólitos nos olhos Ocidentais, Mia 

subverte a racionalidade Ocidental, representada pela influência portuguesa e cristã, a 

fim de promover a libertação de uma mentalidade pouco conhecida e discutida. O 

próprio autor afirma que seus textos não são para o africano, já que há um enorme 
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número de analfabetos em Moçambique no que tange ao entendimento dos códigos 

lingüísticos do Português, ainda que seja a língua nacional ou a língua que deveria 

unificar a nação. O real, portanto, embora tenha sido escondido pelo discurso de poder. 

Esse poder que se apresenta mesmo na língua, matéria-prima de Mia Couto, aspecto que 

ele consegue converter em algo belo ao brincar com as palavras. Há uma desvelamento 

das amarras a que se envolve a sociedade. Segundo Carmen Tindó (2006), ele subverte 

a palavra do colonizador, misturando a cor local ou traços da oralidade para criar um 

texto de denúncia. 

A palavra realidade, como já afirmaram Berger e Luckman, “pode ser utilizada 

em várias esferas do conhecimento, tanto para os filósofos quanto para os sociólogos, 

como para o “homem da rua”, tendo em cada abordagem, uma nova perspectiva de 

análise”. Assim, tomando por base a noção desses autores, afirma-se que a realidade é 

“uma qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos terem um ser independente 

de nossa própria volição” (BERGER: 2004, p.85). 

Destaca-se, mesmo tomando como perspectiva uma sociedade “as formulações 

teóricas da realidade, quer sejam cientificas e filosófica, que sejam até mitológicas, não 

esgotam o que é “real” para os membros de uma sociedade” (BERGER: 2004, p.96). 

Por isso é importante salientar que a realidade a que o presente estudo se perfilha está 

ligada ao cotidiano, vida não-teórica ou pré-teórica da sociedade ocidental 

contemporânea, permanecendo, de certa firma, filiada à interpretação da racionalidade 

positivista. 

Entretanto, como pode ser percebido, Mia Couto “apreende mitopoeticamente o 

real, ensinando outras sensibilidades e novas maneiras de pensar não só a nação, mas 

também a dimensão existencial dos seres humanos” (TINDÓ: 2006). A realidade 

empírica aparece como material para a construção de um outro real, fictício e que 

resgata a identidade moçambicana. Segundo Tindó, “o sobrenatural surge como 

acusação concreta às violências cometidas contra o povo moçambicano através dos 

séculos” (p. 272), que surge sobreposta ao paradigma de real positivista, que não crê na 

irrupção de eventos insólitos. 

Contudo, a narrativa apreende o real empírico através das palavras, cujo “uso 

prolongado tende a produzir um desgaste pelo qual perdem a sua força expressiva, 

tendendo a nos apresentarem a realidade de uma maneira esquemática e estática. Porém 

a realidade é dinâmica” (CASTRO: 1984, p.47). E como a História é sempre 
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contemporânea, Mia pode reescrever a memória moçambicana, mas reconstruindo a 

identidade – ou as identidades devido a pluralidade de povos que constituem a nação 

moçambicana – de seu povo através do signo lingüístico. Essa relação entre a linguagem 

e o real é a mimesis (cf.: CASTRO: 1984). Nesse sentido, emerge um outro real na 

narrativa, diferente daquele corrente na História oficial. Não há apenas o real do 

ocidental e nem o real “africano”. Há um real fictício que revela o próprio real: 

o momento histórico, com seus problemas e dados (...) tudo isso é o 
material dado, com o qual o autor exerce a força da mimesis. Quando 
o literário rompe todo esse cerco, esse limite, então o ilimitado, a 
mimeis aconteceu. Acontecer é deixar o real se revelar. O vigor de 
manifestação é a mimesis. O meio de manifestação é a metáfora e a 
mimesis, o seu vigor. Nesse fazer o poeta se exerce historicamente, 
manifestando a sua historicidade. (CASTRO: 1984, p.57) 

Ou seja, a narrativa miacoutiana, como afirma Tindó, não só capta a realidade 

circundante, mas também se detém nas trilhas do poético, revelando um outro real, 

desvencilhado do real material e empírico, mas que o reconstrói e o supera. 

Como ensina Blanchot, “uma obra só passa mesmo a existir no ato da leitura” 

(BLANCHOT: 1987, p.199). No caso da narrativa miacoutiana, que sempre evoca o 

leitor, mas que ao jogar com as palavras, ao usar o jogo literário, deixa silêncios para 

que o leitor faça suas próprias perguntas. Nesse sentido, não importa haver uma matriz 

africana, que não corresponda ao real empírico do leitor, pois a Arte revela um real 

independentemente disso através do jogo com a linguagem presente na obra literária. 

Em suma, o real na narrativa de Mia Couto é múltiplo. Há o real empírico, que 

serve de material para a narrativa, sendo dividido em dois: o real empírico do ocidental, 

cristão e positivista; e o real “negro”. Contudo esse real empírico é apropriado de forma 

literária, reescrevendo a História moçambicana através da literatura. Ao fazer uso da 

Arte, Mia Couto faz emergir em sua narrativa um real que revela a condição humana, 

tornando-a mais complexa. A arte não é só instrumento de luta política e de 

reconstrução da identidade moçambicana, mas serve de reflexão sobre a própria 

existência humana. E nesse sentido, o leitor não precisa se ater à referencialidade 

presente na obra, mas deixar que ela se revele e que responda que o leitor faz á obra. 
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Amor com pedra se paga, e em Adamastor se 
propaga: o mito construído no exagero  

de uma característica 
Bruno SANTORO* 

Não acabava, quando uma figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos.  

Camões 

Uma cabeça grande ouriçada de cabelos ruivos; entre os 
dois ombros, uma corcunda enorme, da qual o 
contragolpe se fazia sentir na parte frontal de seu corpo: 
um sistema de coxas e de pernas tão estranhamente 
tortas que se tocavam apenas por meio dos joelhos. 

V. Hugo  

Se conhecia assim, corcunda-marreca, desde menina. 
Lhe chamávamos Rosa Caramela. Era dessas que se põe 
outro nome. Aquele que tinha, de seu natural, não 
servia. A corcunda era a mistura das raças todas, seu 
corpo cruzava os muitos continentes.  

M. Couto  

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo analisar comparativamente textos em 
que a pedra configura uma identidade, quer por a personagem ser efetivamente feita 
desse material, quer por acreditar nisso. No conto "Rosa Caramela", de Mia Couto, a 
protagonista é marginalizada devido a sua aparência física, com uma corcunda. Sozinha, 
depois de ter sido abandonada por um noivo, passa a conversar e conviver com as 
estátuas de sua cidade, o que lhe atribuirá a fama de louca. Rosa acha que carrega nas 
costas uma grande pedra, fruto de seu amor não correspondido. Essa passagem nos 
recorda o mito do Adamastor, em Os Lusíadas, de Camões: após uma desilusão 
amorosa, “sua carne se torna terra e os ossos em pedra”. Analisando o mito da figura 
feita de pedra, e de que esta pedra resulta de um amor “empedrado”, trazemos ainda o 
corcunda Quasimodo, de Victor Hugo: isolado do mundo, só tem como companhia as 
estátuas do alto da catedral em que vive/esconde e acredita ser parte delas. A 
fundamentação teórica centra-se em análises de estudiosos da obra camoniana – 
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Cleonice Berardinelli, nas considerações de Bergson e Pirandello sobre caricatura, e em 
estudos de literatura comparada, o que justifica a aproximação entre esses personagens 
em que o mito é o amor não realizado. 

No conto Rosa Caramela, de Mia Couto, a protagonista é a personagem 

marginalizada da narrativa. Sua aparência – corcunda - será o principal motivo para a 

repulsa da população local. No romance de Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame, 

Quasimodo, o corcunda, vive isolado no alto da Igreja de Notre Dame, sendo temido 

pelos moradores de Paris devido a sua forma. Camões traz em Os Lusíadas a figura 

monstruosa do Adamastor, grande ‘tormenta’ dos viajantes, não menos rejeitado do que 

os outros dois personagens acima. Em comum entre eles temos o mito e o amor. 

Rosa era corcunda, solitária, abandonada. E também servia de escárnio entre os 

moradores. Recebeu a alcunha de louca, de mistura de raças, de Caramela. Não se sabia 

o quê ou se comia. A morada não tinha forma de casa, mas o rosto era lindo. Com tais 

informações sobre a personagem, Mia Couto inicia seu conto sobre a história de uma 

mulher corcunda. O autor traz cada informação como de despetalasse uma flor, uma 

rosa; restando no fim o botão, o coração da flor ou a corcunda. 

Dentre tantas as ‘doenças que sofria’, o palavrear com estátuas era julgado como 

o pior. Rosa falava com as peças de pedra em forma de gente com sentimento e 

interesse. Conversava com a atenção de quem ouve e, principalmente, com a 

necessidade de ser escutada. Numa passagem, o narrador se pergunta: “Ela queria curar 

as cicatrizes das pedras?”. No entanto, as rachaduras estavam no corpo da própria Rosa. 

A primeira rachadura foi o abandono dois pais. Depois, foi deixada, vestida de noiva, na 

porta da igreja. Por fim, o mundo parecia desampará-la. Se quisesse, ela que se apoiasse 

na corcunda. Todos estes afastamentos compunham as rachaduras de Rosa. 

Passou precisar da companhia das estátuas de pedra após o noivo, que não queria 

festas ou alardes sobre o casamento, ter abandonado-a. Sentou-se num degrau da igreja 

e a pedra sustentou seu “universal desencanto’. A partir desse ocorrido, fez-se irmã das 

pedras. Segundo Aurélio, dentre tantos significados para a palavra pedra, ficamos com 

os seguintes: “Matéria mineral dura e sólida, da natureza das rochas. Fig. O que é duro, 

insensível, empedernido” (2001, p.522). Rosa se encontra empedernida devido ao amor 

não correspondido. Foi internada e só tinha como companhia o teto, o assoalho, as 

paredes, o chão; recostava neles e se sentia como parte integrante. Estava minéria, dura, 

e fazia parte da natureza das rochas. Quando enfim teve alta, saiu em busca de sua 
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“alma minéria”. Assim, passou a conversar e enamorar as estátuas. Dava lhes de beber, 

limpava, acudia nos dias de chuva. Um amor sem correspondência. Embora, para Rosa, 

era somente mais um amor não correspondido, frio, empedernido. Sentia na pedra uma 

gêmea. Acreditava que carregava na corcunda uma enorme pedra. Quando abraçava 

uma estátua, era um ‘rochedo junto doutro rochedo’. 

A passagem acima nos remete a outro personagem empedernido: o gigante 

Adamastor d’Os Lusíadas de Camões. Na obra camoniana, o gigante de figura “robusta 

e válida, de disforme e grandíssima estatura; o rosto carregado, a barba esquálida, os 

olhos encovados, e a postura medonha e má e a cor terrena e pálida” se apaixona pela 

ninfa Tétis, e, como não a conquistaria por meio do amor, já que tinha uma forma muito 

feia, resolve travar uma batalha com Netuno, caso a jovem não lhe pertencesse. Com a 

ajuda de Dóris, que era mãe da ninfa, Tétis consegue fazer com que Adamastor esqueça 

a guerra, entregando-se ao gigante em sacrifício para salvar o mar. Mas a ninfa ilude a 

figura robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura; quem aparece na frente de 

Adamastor não é a bela Tétis, e sim um rochedo, a quem o gigante cobre de beijos até 

perceber que estava “junto dum penedo outro penedo”. Passando assim da imagem 

assustadora para o retrato da tristeza: sua carne se torna terra e os ossos em pedra, 

tornando-o o Cabo das Tormentas, sumindo da frente dos portugueses “cum medonho 

choro, Súbito d’ante os olhos se apartou. Desfez-se a nuvem negra e cum sonoro 

Bramido muito longe o mar soou”. 

A transformação do gigante, que surge com espantosa voz e quando se vai, é 

motivo de piedade, se deve porque, segundo Berardinelli: 

temos a nova fala, expressão de uma outra face – inesperada, como 
dissemos. Transforma-se o gigante. E a sua primeira transformação 
claramente sensível (o seu abrandamento diante dos Sepúlvedas era 
pouco mais que um índice) vem no nível do significante·, isto é, no 
tom da voz: o primeiro Adamastor falara “Cum tom de voz [...] 
horrendo e grosso” (V, 40, v.5), o segundo falará “com voz pesada e 
amara, / Como quem da pergunta lhe pesara” (V, 49, v.7-8). A voz da 
ameaça passou a voz do pesar, da amargura. 

Amargura também presente no canto triste que Rosa faz todas as noites. Tal qual 

Adamastor, a protagonista do conto moçambicano possui uma voz rouca e inumana. 

Pedia em seus cantos que as estátuas saíssem da pedra. O narrador acrescenta: 

“Sobressonhava”. O canto também servia como maneira de expressar um amor sem 
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correspondência no livro O Corcunda de Notre Dame, em que Quasimodo, o corcunda, 

cantava (de modo medonho) para não assustar a bela Esmeralda. 

No romance de Victor Hugo, Quasimodo vive sozinho no alto da uma famosa 

catedral de Paris, Notre Dame. Criado pelo então jovem padre, depois, arcebispo, 

Cláudio Frollo, o corcunda tem como companhia apenas as estátuas que rodeiam todo o 

alto da Igreja e os sinos que o mesmo toca. Temido pela população local, Quasimodo 

praticamente não sai da clausura em que se encontra. Quando precisa se impor, agir 

como um monstro, sabe utilizar de toda a fama, te todo o temor que lhe é atribuído. 

Ataca Esmeralda, a cigana, a pedido de Frollo, com uma postura hedionda. Contudo, no 

momento em que salva Esmeralda da forca e a resguarda na Igreja, é compassivo e 

delicado. Com medo de assustá-la, conforta-se me lhe falar sempre por detrás das 

estátuas e das sombras tornando-se parte delas. 

Rosa, Adamastor e Quasimodo são figuras que se relacionam e foram 

relacionadas com a terra/rocha/pedra. A aparência dos três serve com ‘pedra angular’ 

para fortalecer o mito que os rodeiam. 

O termo mito, segundo a Crítica, ainda não possui uma definição fechada. Seu 

estudo foi abordado pelas diversas linhas de pesquisa: Psicanálise, Teologia, 

Antropologia, Filosofia, etc. Escolhemos, pois, o caminho de estudo defendido no plano 

da Literatura, segundo Rocha: “O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala” 

(1988, p.6). 

Entendemos que mito é - baseado numa das linhas de pesquisa que optamos – 

uma narrativa, uma história, mas não uma história qualquer. Elaborar um mito constitui 

em arquitetar, por meio da imaginação, uma história que reflita uma maneira não-lógica 

de encarar o mundo. O mito funciona para suavizar o espaço/elemento que irá 

representar. Uma espécie de metáfora. 

Camões se utiliza da imagem robusta de Adamastor, já na transição da comoção, 

para prever o destino dos Sepúlvedas. Neste momento, o gingante é a metáfora do 

futuro. Quasimodo, rejeitado pela mãe, pela sociedade e, a princípio, pela mulher por 

quem se apaixonou é a metáfora do marginalizado, juntamente com os ciganos, os 

vagabundos e os mendigos que se encontram no romance de Victor Hugo. Rosa, não 

menos excluída como Quasimodo, é a metáfora da lembrança. Sua relação com as 

marcas do colonialismo português em Moçambique, as estátuas, é um alerta. O narrador 
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não ignora o passado conforme parece fazer a maioria da população local. Nisso que são 

mitificados. Tornam-se caricaturas das histórias que representam. 

Por isso as feições lhes são carregadas. Os gestos, as formas ganham contornos 

disformes em proporções desmedias. O que se quer de fato é causar a estranheza através 

desses personagens. E isso é realizado por meio da escolha das palavras justas. Ainda 

segundo Rocha: é preciso “organizar as palavras numa forma tal que adquira os 

contornos indiscutíveis de um discurso mítico” (1988, p.14). 

Ressaltamos também que apesar de caricaturas, as personagens são 

perfeitamente esféricas, o que contraria a distinção e divisão de personagem. 

Entendemos por caricatura aquela personagem construída em torno de uma ideia que é 

exagerada. Esta nomenclatura definida por E. M. Forster1 em Aspects of the Novel 

(1927), estabelece duas divisões para personagens: as redondas e/ou esféricas, e as 

planas e/ou estáticas. Estas, subdividas em tipos e caricaturas. Personagem plana é 

aquela compreendida por trejeitos simples e sem evolução na trama. Ao contrário das 

classificadas como redondas; são aquelas que se modificam ao longo do enredo. 

Entretanto, Kothe afirma que tais classificações enxergam os personagens como seres 

existentes somente no texto literário, ignorando o contexto social. 

São insuficientes até mesmo enquanto termos: de certo modo, nada 
mais plano do que uma esfera; até quando se dá a mesma resposta a 
perguntas e situações diferentes, a resposta nunca é a mesma. Mas isto 
não é levado em conta quando se fala em personagem plano e 
esférico! Por outro lado, um personagem aparentemente “redondo” 
pode ser intrinsecamente muito plano. (KOTHE, 1987, p.5) 

Já comentamos a transformação de Adamastor e a mudança de comportamento 

de Quasimodo em relação à Esmeralda. Rosa Caramela também se modifica ao longo da 

narrativa. De estranha corcunda, passa à louca e ao término do conto, tem seu amor 

reatado com o noivo sumido/fugido. A escolha da caricatura é proposital por parte dos 

autores. Corcundas, verrugas, dentes disformes, corpo feito de terra e pedra, mão 

imensas são alguns dos detalhes na/da elaboração da história dos mitos. 

O mito pode ser lido como a fusão do sujeito com o objeto. Assim sendo, Rosa 

acreditar se feita de pedra, que traz nas costas um pedaço de rocha; Quasimodo crê que 

compõe as medonhas figuras de pedra do alto da Igreja; Adamastor é enganado por 

 
1 E. M. Forster citado por KOTHE in O Herói 
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Tétis porque ela o ilude com uma montanha rochosa, uma vez que o mesmo também é 

todo feito de terra e pedra. Todos são metáforas mais do que exageradas de pedra. 

E desse modo, As figuras mitológicas são construídas: no extremo; ao excessivo 

é acrescentado mais excesso. É o exagero do exagero. 

Para fazê-lo é inevitável que se forcem os meios expressivos, que se 
alterem estranhamente, grosseiramente ou até grotescamente, a linha, 
a voz, ou, de alguma maneira, a expressão, que se faça em suma 
violência à arte e às suas condições sérias. Trabalha-se sobre um vício 
ou um defeito de arte ou de natureza, e o trabalho consiste no exagero 
para que riam dele. Resulta inevitavelmente num monstro (...). Para 
rir-se daquele vício ou daquele defeito ou para ridicularizá-los, 
devemos também gracejar com o instrumento da arte. 
(PIRANDELLO, 1999, p.98) 

Completamos com Bergson: 

A arte do caricaturista consiste em captar esse movimento às vezes 
imperceptível, e em torná-lo visível a todos os olhos mediante a 
ampliação dele. (...) Ele adivinha, sob as harmonias superficiais da 
forma, as revoltas profundas da matéria. Efetua desproporções e 
deformações que poderiam existir na natureza se ela pudesse ter 
vontade, mas que não puderam concretizar-se, reprimidas que foram 
por uma força melhor. (...) Trata-se sem dúvida de uma arte que 
exagera. (1983, p.22) 

Desse exagero é que nasce, nestes casos, o mito. Os três personagens abordados 

em nosso trabalho, além da figura emblemática da pedra, têm em comum o anagrama 

formado com a mesma palavra: perda. Devido a um amor não correspondido, logo, a 

perda – ainda que não tivessem concretizado – do amor, se tornam mitos locais. A ideia 

de mito não é mesma de mentira, como talvez se possa entender. O mito pode até ‘fugir’ 

do conceito da realidade, porém, só é compreendido devido às comparações com o 

‘real’. Recorremos mais uma vez a Rocha, que afirma: “o mito pode ser efetivo e, 

portanto, verdadeiro como estímulo forte para conduzir tanto o pensamento quanto o 

comportamento do ser humano ao lidar com as realidades existenciais importantes” 

(1988, p.10). Assim, os três autores buscam chamar a atenção através do exagero para 

os marginalizados, os excluídos, os diferentes, os ignorados e para as pedras, porque 

estes também compõem e constroem o mundo. 
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As metáforas dos espelhos em Niketche,  
de Paulina Chiziane 

Cândido SILVA* 

O criador do espelho envenenou a alma humana. 

Bernardo Soares 

Em Niketche: uma história de poligamia, romance sobre o qual nos 

debruçaremos nessas reflexões, os questionamentos sobre as tradições culturais 

moçambicanas funcionam como o mote central da narrativa. Seguindo as linhas de 

Paulina, somos apresentados a uma estrutura poligâmica recriada, formulada com o fim 

de legitimar o flagrante adultério de Tony, marido de Rami, protagonista e narradora 

principal da obra. Cinco mulheres em busca do amor de Tony enfrentam os costumes da 

tradição, ainda que esta seja reformulada, para barganhar uma fração do amor do chefe 

de polícia. 

No romance, a sequência diegética apresenta o espelho não somente como 

objeto de especulação das personagens, mas como metáfora da busca de consciência da 

identidade feminina de Rosa Maria, a Rami, protagonista do romance. Este objeto 

especular, guardado no espaço mais íntimo da vida social da protagonista, o seu quarto, 

atua como um reflexo, ainda indefinido, de Rami, além de fomentar sua procura 

incessante, na perseguição de múltiplas reflexões acerca das muitas identidades 

fragmentadas das mulheres moçambicanas, ávidas por uma dicção feminina 

independente; essa busca, que, em princípio, parece ter sido, no caso de Rami, motivada 

por uma simples necessidade de encarar as várias outras mulheres de seu homem, é 

reconfigurada pelas questões que envolvem também não apenas os dramas dos sujeitos 

fraturados da sociedade moçambicana pós-independente, mas também os  de outros 

países africanos recém-saídos de guerras. 

No caso específico de Moçambique, muitas das impressões produzidas por esse 

espelho metafórico são alimentadas pelas tristes lembranças da guerra colonial entre 

Portugal e Moçambique e dos confrontos armados que se seguiram ao pós 
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independência, a chamada guerra civil, uma verdadeira luta fratricida entre a FRELIMO 

e a RENAMO1, que durou cerca de dezesseis anos. 

O conflituoso passado, ainda recente, da história moçambicana perpassa 

constantemente as lembranças da narradora-protagonista, Rami. No início da narrativa, 

já nas suas primeiras linhas, a personagem, quando ouve o estrondo do vidro de um 

carro quebrado por seu filho, associa esse ruído à memória da guerra, cujas cicatrizes 

deixadas nas mulheres daquele país foram inúmeras: “Um estrondo ouve-se ao lado de 

lá. Uma bomba. Mina antipessoal. Deve ser a guerra a regressar outra vez.” 

(CHIZIANE,2002, p.11). Essa tensão latente que ainda se mantém no pós-guerra, 

manifestada pelo pavor diante do “estrondo”, é o estopim para que a narrativa se 

desenvolva. Mataforicamente, esse barulho quebra a ideia de um espelho uniforme, 

sugerindo o multifacetado rosto de Rami, à procura da própria identidade estilhaçada. 

Betinho, filho de Rami e Tony, quebrara o vidro do carro e a protagonista de 

Niketche se desespera diante da ausência do marido que poderia dar alguma solução 

para o caso. A partir desse acontecimento, e dos comentários que se seguem a ele, a 

narradora mergulha em profunda busca existencial do próprio eu, comportando-se, de 

forma semelhante, a quem se encontra na fase do espelho lacaniano, ou seja, a quem se 

encontra em um estágio de indefinição identitária, vivendo no imaginário. Tem, apenas, 

a percepção de seu corpo por partes desconexas. É este o primeiro momento de sua 

caminhada rumo à descoberta especulativa sobre quem realmente ela é e como deve 

proceder para encontrar sua felicidade perdida, pois, para ela, “(...) [sua] vida é um rio 

morto” (CHIZIANE,2002, p.20). 

No romance, antes do primeiro contato com o espelho que a faz pensar sobre si, 

Rami olha para outras mulheres, suas vizinhas, e experimenta o desejo de descobrir-se, 

de tentar mapear sua existência. Tais mulheres funcionam como espelhos de Rami e da 

situação feminina em Moçambique: 

Olho para todas elas. Mulheres cansadas, usadas. Mulheres belas, 
mulheres feias. Mulheres novas, mulheres velhas. Mulheres vencidas 
na batalha do amor. Vivas por fora e mortas por dentro, eternas 
habitantes das trevas. Mas por que se foram embora os nossos 
maridos, por que nos abandonam depois de muitos anos de 
convivência? Por que nos largam como trouxas, como fardos, para 
perseguir novas primaveras e novas paixões? Por que é que, já na 

 
1 Os partidos políticos que se confrontaram na guerra civil moçambicana foram a RENAMO (Resistência 
Nacional Moçambicana) e a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique). 
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velhice, criam novos apetites? Quem disse aos homens velhos que as 
mulheres maduras não precisam de carinho? (CHIZIANE,2002, p.14) 

Desde os primeiros capítulos, Rami estabelece contato com seu espelho, à cata 

de respostas para esse turbilhão de perguntas que atravessa sua consciência: “Vou ao 

espelho tentar descobrir o que há de errado em mim.” (Idem,2002, p.16). Esses diálogos 

nos levam a tecer algumas considerações pertinentes à natureza do discurso metafórico. 

Segundo Aristóteles, no Livro III da Retórica: 

(...) não há ninguém que na conversação corrente não se sirva de 
metáforas (...) a metáfora é o meio que mais contribui para dar, ao 
pensamento, clareza, agrado (...) as metáforas não devem ser tomadas 
de longe, mas de objetos que pertençam a um gênero próximo ou a 
uma espécie semelhante, de maneira que se dê um nome àquilo que 
até aí não tinha e veja-se claramente que o objeto designado pertence 
ao mesmo gênero (...) as metáforas são enigmas velados (...) é mister 
que a metáfora seja tirada da analogia, que se aplique a ambos os 
termos e provenha de objetos pertencentes ao mesmo gênero (...). 
(ARISTÓTELES,2005, p.241-297) 

No conjunto de definições, aplicações e alcance das metáforas, arroladas por 

Aristóteles, podemos observar que há uma preocupação inerente ao uso dessa figura de 

linguagem, que prevê a aproximação do discurso ficcional ao universo semântico do 

leitor. Essa proximidade entre os termos de sentido denotativo e os de sentido 

conotativo torna o romance Niketche, no plano do enunciado, um espaço repleto de 

metáforas e comparações acerca da figura da mulher. 

Idéias mais recentes acerca da metáfora devem ser levadas em consideração, 

pois o conceito aristotélico dessa figura de linguagem fora revisitado por outros teóricos 

da linguagem. Mário Vilela, em A metáfora na instauração da linguagem: teoria e 

aplicação, dedicou um trabalho interessante sobre os desdobramentos desse conceito 

desde a concepção clássica da metáfora. Segundo seus estudos2: 

A metáfora não é apenas nem sobretudo um produto da imaginação 
poética ou ornato retórico, assim como não é um simples uso 
extraordinário da língua ou algo apenas ligado às palavras, mas sim 
algo que é típico da língua e da sua construção. (VILELA, 1996, p. 
11) 

 
2 Mário Vilela pactua com o conceito de metáfora trabalhado por Lakoff e Johnson, pois observa 
pertinência nas suas análises, em consonância com estudos de outros teóricos anteriores. 
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Podemos observar, em princípio, no romance Niketche, que a primeira metáfora 

referente à mulher está presente já na epígrafe; é um provérbio zambeziano que afirma: 

“Mulher é terra. Sem semear, sem regar, nada produz”. Neste discurso, percebemos uma 

articulação de ambiguidades refletidas pelas interposições de, pelo menos, dois 

significados metafóricos para o vocábulo mulher. 

O primeiro significado inferível, associado ao campo semântico agrário, que está 

presente nos vocábulos “semear”, “regar” e “produz”, evoca a idéia de fertilidade ou 

capacidade de gerar vida que a mulher possui. A mulher e a terra têm a função de gerar 

vida, enraizá-la. A mulher, vinculada à terra através do processo metafórico, encontra-se 

associada a uma perspectiva mítica, em consonância com as cosmogonias africanas que 

operam com os quatro elementos fundamentais da natureza: o ar, a água, o fogo e a 

terra. 

Um outro significado possível para compreendermos a relação terra-mulher pode 

ser estabelecido através da linha paradigmática que vincula o vocábulo “terra” a termos 

indicativos de um lugar de pertença, tais como chão-país-nação; consequentemente, 

estaríamos evocando a imagem de Moçambique. A mulher, em vários excertos da 

narrativa, pode ser lida como a nação, o berço de um povo, e, a partir daí, extraímos o 

sentido mais amplo da idéia de mãe: a imagem da pátria. A mãe que acolhe, mas 

também a que repreende, que abandona e que necessita da semeadura dos filhos, da 

água da vida das sociedades e etnias que a compõem. 

Apesar de as relações entre mulher, terra e pátria serem muito importantes para 

esta pesquisa, pois não podemos perder de vista os meandros da configuração identitária 

da personagem, nos concentraremos, neste momento, tendo em vista a pertinência do 

processo de autodescoberta impetrado pela narradora, na análise acerca das construções 

metafóricas que relacionam as mulheres às coisas e aos objetos circundantes. Mais 

adiante, mostraremos como se desenvolve a construção da mulher no sentido 

metonímico de nação. 

Voltemos aos objetos referenciais de Rami na busca de sua imagem refletida 

pelo espelho da ficção. Podemos observar que tais objetos, por serem artigos de uso 

quotidiano, seja na esfera pessoal ou coletiva, condicionam a percepção do leitor para 

uma visão depreciativa da representação feminina. As mulheres moçambicanas do 

romance de Chiziane são vistas como vértices de um “polígono polígamo”; são tratadas 

como seres inferiores e é desse modo que a protagonista, inicialmente, se vê diante do 
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espelho. Podemos perceber uma ressignificação da figura feminina no discurso de 

Luísa, a terceira mulher de Tony, no seguinte diálogo com Rami: 

─ Não sabias que era casado? 

─ Sabia. Mas ele gosta de mim. Eu gosto dele. Visita-me sempre que 
pode. Temos dois filhos. 

─ Que espécie de lar esperas construir com um homem casado? 

─ Não tenho ilusões. Quer seja esposa ou amante, a mulher é uma 
camisa que o homem usa e despe. É um lenço de papel, que se rasga 
e não se emenda. É sapato que descola e acaba no lixo. 

  Choca-me a frontalidade desta mulher. Que aceita ser usada e ser 
jogada, como bagaço de cana doce. Que vive um instante do amor 
como eternidade. Que fala da amargura com doçura. Diz tudo sem 
rodeios. Escuto-a. Esta mulher me espanta. Esta franqueza me 
encanta. (CHIZIANE, 2002, p.56, grifos nossos) 

Objetos como camisa, lenço de papel e sapato são relacionados ao valor que a 

personagem Luísa atribui às mulheres. Itens descartáveis ou de uso ordinário servem 

como metáforas por meio das quais a terceira mulher de Tony pode-se reconhecer, 

dentro do “esquema de adultério” descoberto por Rami, quando tem consciência de que, 

na modernidade, se desfazem os valores éticos e as normas da poligamia tradicional. A 

declaração de Luísa reduz a instância feminina a uma simples coisa, mero objeto sexual 

do desejo masculino. 

A mulher também sofre uma espécie de depreciação de sua potencialidade 

criadora, geradora de vida, quando a narrativa apresenta outras características do 

universo feminino. É exatamente isso que percebemos, por exemplo, na frase proferida 

por Julieta, a segunda mulher do chefe de polícia: “─ Tony – desabafa a Ju com certa 

amargura – cada uma de nós tem a sua função. Para ti as mulheres são objectos de uso 

assim como papel higiénico.” (CHIZIANE, 2002, p.139). A confissão da personagem, 

altamente condicionada pela baixa estima, aponta para a redução da figura feminina à 

quase insignificância. 

Os reflexos da imagem social da mulher, projetados nas consciências das 

personagens, são degradantes, pois, na modernidade urbana, em Moçambique, a 

poligamia tradicional perdeu grande parte de suas leis culturais e de seus costumes 

morais, convertendo-se em prática adúltera, como a detectada no comportamento de 

Tony. A percepção disso contribui para que cada um dos relatos, das cinco esposas do 
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chefe de polícia estejam repletos de metáforas ou comparações que apontam para a 

denúncia dessa questão3. 

As assertivas metafóricas criadas pela narradora-personagem do romance, por 

exemplo, em muito se distinguem daquelas que são vinculadas à figura masculina, ao 

longo de seu discurso. Assim, surgem, entre outros elementos, valores distintos no que 

tange à capacidade de combatividade, força e perspicácia por cada gênero. Nesse 

sentido, é interessante ressaltar que, no discurso de Tony, os homens são representados 

por animais selvagens: 

─ Peço perdão se vos desiludi. Mas gosto do amor com sabor a 
conquista e não posso aceitar que coloquem uma mulher nos meus 
braços. Eu sou um lobo. Tubarão. Falcão. Gosto de debater-me com 
a presa no acto da caça. Sou macho ainda. (CHIZIANE, 2002, p.323, 
grifos nossos) 

Já as mulheres são comparadas a animais mais frágeis, segundo as considerações 

de Rami: “A mulher é um peixe mutilado no fundo dos oceanos.”(Idem, p.250). Essas 

diferenças são observadas também no que tange aos fenômenos da natureza, aos objetos 

e aos valores sociais impregnados nos discursos das personagens principais da narrativa: 

Poligamia é uma rede de pesca lançada ao mar. Para pescar mulheres 
de todos os tipos. Já fui pescada. As minhas rivais, minhas irmãs, 
todas, já fomos pescadas. Afiar os dentes, roer a rede e fugir, ou retirar 
a rede e pescar o pescador? Qual a melhor solução? (CHIZIANE, 
2002, p.93) 

Cabe, ainda, analisar alguns exemplos de metáforas que se referem às diferenças 

entre as mulheres que representam as tradições do norte e do sul de Moçambique, tendo 

em vista que o espelho narrativo de Niketche assume, também, essa função de colocar 

lado a lado as descrições físicas, culturais, sociais das mulheres dessas regiões 

moçambicanas. Tais singularidades regionais ocupam um lugar de destaque entre as 

diversas problemáticas do romance, visto que as rivais, colocadas em confronto, nos 

tempos atuais, pelo sistema poligâmico já bastante descaracterizado nas cidades, se 

enfrentam e se ofendem, muitas vezes, em razão das diferenças culturais existentes entre 

elas. 

                                                            
3 Conforme Junod, na tradição banto, a poligamia era um regime social comum na composição familiar. 
Foi na modernidade que a poligamia ganhou estatuto de adultério. Ver JUNOD, 1944, p. 291-320. 
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As comunidades do norte de Moçambique – mais propriamente, aquelas de 

origem maconde  e macua, referidas na obra – são mais liberais, as mulheres nelas 

inseridas parecem usufruir de mais direitos. No sul, as mulheres rongas e tsongas foram 

vítimas de um atravessamento cultural maior em razão da colonização portuguesa que, 

intensamente, condicionou o processo de adaptação das culturas locais à cultura 

européia. Essas mulheres do sul moçambicano, subjugadas ao modelo paradigmático 

judaico-cristão, sofreram um processo repressor mais acentuado, articulado pelo sistema 

patriarcal. 

Esse relacionamento, por vezes problemático, entre culturas diferentes, 

concentradas em diversas áreas de um mesmo território político, confirma a tese de 

Stuart Hall no que se refere à formação da identidade do sujeito, pois, segundo o 

sociólogo, citando Benedict Anderson, “(...) uma identidade nacional é uma 

‘comunidade imaginada’ ” (HALL, 2001, p. 51). As nações são formadas por diversos 

povos; logo, abrigam diversas culturas. Ao discutirmos a identidade de uma nação e 

tomarmos ciência da presença de uma diversidade cultural possível em espaços 

compartilhados, como o de Moçambique, “(...) devemos ter em mente a forma pela qual 

as culturas nacionais contribuem para ‘costurar’ as diferenças numa única identidade” 

(HALL, 2001 p.65). 

Partindo dessa assertiva de Stuart Hall, veremos, no fragmento a seguir, –  a 

primeira “aula de amor”, presenciada por Rami e ministrada pela “conselheira 

sentimental” – como Paulina Chiziane se utiliza das venturas da narradora para nos 

informar sobre as diferenças entre as mulheres do sul e do norte, contribuindo, assim, 

para uma maior compreensão das singularidades dessas regiões moçambicanas. O 

trecho que se segue é importante para evidenciar o processo de ressignificação 

metafórica da mulher: 

(...) No sul, o homem diz: a mulher é meu gado, minha fortuna. Deve 
ser pastada e conduzida com vara curta. No norte, as mulheres 
enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se. No norte a mulher 
é luz e deve dar luz ao mundo. No norte as mulheres são leves e voam. 
Dos acordes soltam sons mais doces e mais suaves que o canto dos 
pássaros. No sul as mulheres vestem cores tristes, pesadas. Têm o 
rosto sempre zangado, cansado, e falam aos gritos como quem briga, 
imitando os estrondos da trovoada. Usam o lenço na cabeça sem arte 
nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque 
não podem andar nuas. Sem gosto. Sem jeito. Sem arte. O corpo delas 
é reprodução apenas. (CHIZIANE, 2002, p.38) 
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Por entre as linhas deste excerto, somos informados de que a mulher do sul é 

reconhecida como “o gado do homem”. A idéia do animal que deve ser tangido, tocado, 

pastado, nos permite fazer diversas interpretações. Num primeiro momento, podemos 

inferir à figura feminina as características de um bem patrimonial, uma moeda e, neste 

caso, a poligamia corresponderia à forma de o homem “juntar”, “acumular” riquezas. 

Ainda que comparada à espécie bovina, a mulher é considerada uma “fortuna” por parte 

da conselheira do amor. Entretanto, não podemos perder de vista que este “gado” deve 

ser controlado por uma mão de homem (“pastada e conduzida”), ou seja, dirigida pela 

iniciativa masculina, com “vara curta”. Essa explanação dos comportamentos feminino 

e masculino pode explicar o porquê da limitação de Rami frente aos problemas 

encontrados por ela no início do romance. Falta iniciativa para que a narradora tome 

decisões sem a presença do marido. Por meio dessas provocações, Paulina Chiziane 

instiga o leitor a questionar a estrutura patriarcal. 

Na sequência, ainda no corpo do referido excerto, a conselheira de amor diz que 

as mulheres do norte “enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se”. A imagem 

da mulher que se assemelha a uma flor aparece frequentemente em Niketche. 

Obviamente, esta metáfora está associada, positivamente, à beleza da mulher. Essa 

configuração da beleza típica das mulheres do norte de Moçambique permeia vários 

momentos da narrativa, tanto no discurso de Rami, como também nas falas das 

personagens oriundas dessa região. 

Mais adiante, a interlocutora de Rami, confundindo-se, por vezes, com a 

narradora principal, diz que a mulher do norte “é luz e deve dar luz ao mundo”. A 

simbologia da luz, geralmente, evoca uma imagem positiva, opondo-se às trevas, dentro 

do jogo dicotômico entre as ideias de bem e mal. A luz, que ilumina, brilha e esclarece, 

surge como uma das singularidades referidas pela escrita ficcional de Chiziane para 

ilustrar a personalidade da mulher moçambicana do norte, aquela que ofusca a visão dos 

homens com sua beleza e com os enfeites de prata produzidos pelos artesãos dessa 

região de Moçambique. A luz também costuma estar associada ao calor, portanto, a 

mulher, que é luz, também pode aquecer os corações. Por fim, mas longe de esgotar as 

metáforas que esse vocábulo pode gerar, a luz indica vida, nascimento, fertilidade, 

experiências humanas e cosmogônicas muito exploradas pelas literaturas produzidas no 

continente africano. 
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A ressignificação metafórica articulada por Paulina Chiziane não se sustenta 

pela simples  comparação entre os elementos da natureza e as mulheres do norte ou do 

sul. A flor, a luz e, até mesmo, o boi, são imagens correntemente utilizadas pela 

literatura universal. O que diferencia o emprego dessas imagens no texto de Paulina é a 

consciência da cisão cultural do território moçambicano, percebida a partir dessas 

construções metafóricas. Rami e a conselheira do amor pertencem a dois universos 

culturais distintos que estão refletidos nas experiências de vida de uma e outra. 

Segundo a interlocutora de Rami, as mulheres do norte “são leves e voam”, o 

que remete não só à concepção, mas também ao exercício da  liberdade. No norte, 

segundo as explicações da própria conselheira, muitas vezes o marido é partilhado: “A 

vida é feita de partilhas. Partilhamos a manta num dia de frio. Partilhamos o sangue na 

hora do perigo. Por quer não podemos partilhar um marido?” (CHIZIANE, 2002, p.40). 

De certa forma, a liberdade de voar é um dos pilares da relação matrimonial, visto que 

existe a possibilidade de se compartilhar não só o marido, mas ainda a esposa que pode 

ser “emprestada” a um amigo ou irmão. 

Além desse interessante exercício de liberdade, as mulheres do norte são 

frequentemente reconhecidas como “doces” e “suaves”. Em oposição, a mulher do sul é 

apresentada como aquela “que tem o rosto sempre zangado”; é uma figura triste e 

cansada, que veste cores escuras e pesadas. O semblante carregado remete diretamente 

ao incômodo provocado por sua voz, pois, quando fala, parece gritar “estrondos da 

trovoada”. 

A partir dessas metáforas e de outras presentes na narrativa, podemos 

estabelecer uma comparação entre as várias faces da mulher moçambicana e seus 

respectivos espelhamentos que ora refletem sobre os efeitos negativos do patriarcalismo 

colonial europeu, ora apontam para fortes marcas da cultura autóctone, ora 

presentificam a voz feminina como revisora de sua própria identidade, ora evocam a 

dicção masculina e machista em relação ao universo feminino. Essas articulações 

metafóricas permeiam, com muita propriedade, as mais de trezentas páginas do 

romance, sendo imprescindíveis para uma leitura crítica de Niketche; porém, o trabalho 

com a linguagem na narrativa não se resume somente à metáfora, há outras figuras que 

devemos analisar para uma análise mais aguda da obra. 
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“Terra sonâmbula” 
O texto: tecido africano de Mia Couto 

Edna BUENO* 

O compromisso maior do escritor é com a verdade e 
com a liberdade. Para combater pela verdade o escritor 
usa uma inverdade: a literatura. Mas é uma mentira que 
não mente. 

(COUTO, 2005, p.59) 

“A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra 

nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha a distância” (COUTO, 

1996, p.9). Por essa estrada seguem Tuahir e Muidinga, velho e menino, em terra 

devastada por uma guerra civil. “Andam bambolentos como se caminhar fosse seu 

único serviço desde que nasceram” (COUTO, 1996, p.9). Tais passagens constam do 

primeiro capítulo do romance Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto, 

capítulo intitulado Estrada Morta. Uma estrada sem esperanças, um caminhar 

sonâmbulo, gestos automáticos, sono sem sonhos. 

Tuahir e Muidinga encontram um machimbombo (ônibus) queimado, tendo no 

seu interior corpos carbonizados, e dele fazem moradia. À estrada morta se junta o 

machimbombo, meio de transporte que perdeu o movimento. Tudo é imobilidade. Com 

o que não contavam Tuahir e Muidinga era encontrar os cadernos de Kindzu que, aqui, 

aparecem como uma nova estrada para entrecruzar, então, com a estrada morta. Indo 

enterrar os mortos do machimbombo, os dois encontram no caminho um corpo, esse 

morto a tiros, tendo a seu lado uma mala fechada, intacta. No interior da mala, 

“cadernos escolares, gatafunhados com letras incertas” (COUTO, 1996, p.12) trazem a 

história de Kindzu, que deixou sua aldeia, um dia, em busca dos naparamas, “guerreiros 

tradicionais, abençoados pelos feiticeiros, que lutavam contra os fazedores de guerra” 

(COUTO, 1996, p.27). 

Muidinga buscava uma estória, a sua desde a raiz, buscava descobrir como seus 

pais lhe chamaram, pois Muidinga era nome que lhe havia sido dado por Tuahir. O 

 
*Especialista em Literatura Infantil e Juvenil e em Literaturas Portuguesa e Africanas (de língua 
portuguesa) pela Faculdade de Letras da UFRJ tendo cursado, em 2004, a Especialização em Literatura 
Infantil e Juvenil: Tradição e Renovação, e, em 2009, a Especialização em Literaturas Portuguesa e 
Africanas. Autora de Literatura Infantil e Juvenil (www.aeilij.org.br/associados ). 
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menino buscava uma estória para si, grafada com e e não h, segundo o dizer de Mia 

Couto. Kindzu, filho de Taímo, por sua vez, contava sua estória, a da sua busca por se 

tornar um naparama, lutar para fazer a paz e encontrar lugar na sua terra. Com seus 

cadernos, Kindzu presenteia Muidinga justamente com uma estória. Aí se entrecruzam 

as duas estradas, entendendo-se por estrada o caminhar, exercício do viver. 

Por esse entrecruzar de narrativas, Mia Couto nos conta a estória de sua terra, 

Moçambique. Fazemos um parêntese para citar o escritor em entrevista ao caderno 

Prosa & Verso do jornal O Globo, em 12/ 03/ 2005: “Guimarães Rosa dizia que a 

História é contra a estória. Mas existem momentos da História em que essa resistência 

se quebra e o tempo se apresenta disponível à marca do homem”. Nessa entrevista, Mia 

Couto se diz parceiro de caminhada de sua terra, e mais: “a condição de um escritor é 

ser de um tempo e de um lugar. A terra lhe entrega a raiz. O tempo lhe dá a asa”. 

A intenção dessa comunicação é percorrer os meandros da escrita de Mia Couto 

para tentar decifrar como ela se faz. Tarefa por demais ambiciosa, sabe-se, quase 

impossível, já que o romance, em toda sua extensão, é rico em detalhes e entrelinhas, 

minúcias. Optamos, portanto, por destacar algumas das marcas africanas na construção 

do texto, notadamente valores da tradição, e por discorrer, em linhas breves, sobre a 

presença, no romance, do encontro/ confronto tradição x modernidade, assim como de 

traços da oralidade. 

Em entrevista ao escritor angolano José Eduardo Agualusa, citada por Carmen 

Lúcia Tindó Secco em artigo no livro África & Brasil: Letras em Laços, Mia Couto 

declara: “como outros brancos nascidos e criados em África, sou um ser de fronteira” 

(SEPÚLVEDA e SALGADO, 2000, p.264). Ele fala da mestiçagem de culturas que 

exerce através da escrita, de uma linguagem própria: “necessito inscrever na língua do 

meu lado português a marca da minha individualidade africana. Necessito tecer um 

tecido africano, mas só sei fazer usando panos e linhas européias” (p.264). Ao pano 

europeu, com linhas européias, ele entrelaça fios e cores do seu viver africano 

produzindo o tecido que é, enfim, sua palavra e identidade. Ainda que pano e tecido, à 

primeira vista, tenham significado idêntico, o escritor faz certa diferença ressaltando seu 

trabalho de artífice pelo emprego do vocábulo tecido, o qual contém, na sua etimologia, 

o ato de tecer, sinônimo de urdir, tramar, engendrar. 

Couto, na tarefa de tecer o texto, escolhe três epígrafes para abrir o romance, 

antecipando o que irá narrar: uma crença dos habitantes de Matimati, onde se passa a 
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maior parte da narrativa de Kindzu, uma fala de Tuahir e um dizer de Platão. Pelas 

epígrafes, unem-se a sabedoria tradicional africana e a ocidental, da Grécia antiga: 

Se dizia daquela terra que era sonâmbula. Parece enquanto os homens 
dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando 
despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e 
sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do 
sonho.(Crença dos habitantes de Matimati) (COUTO, 1996, p.8) 

O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a 
estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para 
nos fazerem parentes do futuro. (Fala de Tuahir) (COUTO, 1996, p.8) 

Há três espécies de homens: os vivos, os mortos e os que andam no 
mar. (Platão) (COUTO, 1996, p. 8) 

Kindzu, quando parte ao encontro dos naparamas, segue pelo mar acatando 

conselho do nganga (adivinho). Parte porque se sente sem lugar: “eu me dividia entre a 

escolha de um destino de briga e a procura de um cantinho calmo, onde residisse a paz” 

(COUTO, 1996, p.30). Os mais velhos, cuja sabedoria consulta, entretanto, 

desconheciam “um sítio que a guerra tivesse esquecido” (COUTO, 1996, p.32). O 

nganga aconselha-o a seguir por mar porque “a terra está carregada das leis, mandos e 

desmandos. O mar não tem governador” (COUTO, 1996, p.33), porém o adverte: 

“cuidado, meu filho, só mora no mar quem é mar” (COUTO, 1996, p.33). São palavras 

de que Kindzu confessa não ter decifrado a profundidade e que nos remetem à epígrafe 

referente a Platão. Por que pelo mar? O nganga alerta, ainda, para o significado dessa 

partida: “Tu vais separar dos teus antepassados. Agora, tens de transformar num outro 

homem” (COUTO, 1996, p.33). O romance persegue a posse da terra. Manda a tradição 

ficar na terra dos antepassados, ao lado deles. O romance perfaz um caminho que liga 

passado e futuro, confirmando que os caminhos servem para nos fazerem parentes do 

futuro conforme a fala de Tuahir, em epígrafe, por trás da qual julgamos estar a voz do 

próprio Mia Couto. 

Ao longo do romance velho e novo andam juntos, par e passo. Defende-se, dessa 

forma, a integração do novo com o velho, ou seja, da modernidade com os valores da 

tradição. São onze capítulos mostrando as andanças de Muidinga e onze cadernos 

trazendo a estória de Kindzu. Muidinga tem a companhia de Tuahir, que o salvou de ser 

enterrado vivo, uma vez doente por ter ingerido mandioca venenosa. Tuahir ajudou 

Muidinga a voltar a andar e a falar lhe reinscrevendo na vida, é ele quem inicia 

Muidinga nos ensinamentos da vida adulta. Kindzu é filho de Taímo, que “sofria de 
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sonhos” (COUTO, 1996, p.16) e “recebia notícias do futuro por via dos antepassados” 

(COUTO, 1996, p.16). No nono capítulo do romance, Miragens da Solidão, Muidinga e 

Tuahir chegam a encenar, em brincadeira, a correspondência com Kindzu e Taímo. 

Tuahir e Taímo são os dois mais velhos, representantes, no texto, da tradição oral. Para 

eles a palavra é “força fundamental que emana do Ser Supremo” (HAMPÂTÉ BÁ, 

1993, p.16), a palavra é geradora de movimento e vida. Muidinga e Kindzu, por sua vez, 

dominam escrita e leitura, características de uma nova sociedade. Velho e novo, nessas 

duas duplas, Tuahir e Muidinga, Taímo e Kindzu, andam de mãos dadas, integrando 

passado e futuro. 

Mia Couto, em Terra Sonâmbula, repete estrutura própria da oralidade abrindo 

cada um dos onze capítulos e cada um dos onze cadernos de Kindzu para uma seqüência 

de pequenas estórias. Quando entremeia fios africanos ao pano português, o escritor o 

faz moldando a palavra escrita com a palavra oral. Ou, no que é mais um modo de 

integrar o tradicional e o novo, faz com que as duas palavras, escrita e oral, coexistam 

na construção do romance. Taímo e Kindzu reproduzem os dois tipos de narradores 

benjaminianos com origem na tradição oral: o “camponês sedentário” (BENJAMIN, 

1986, p.199) na figura de Taímo, que ficou em sua aldeia e narra para transmitir a voz 

dos antepassados, e o “marinheiro comerciante” (BENJAMIN, 1986, p.199) na figura 

de Kindzu, que viaja e, por isso, tem muito para contar. Por outro lado, Tuahir e 

Muidinga têm suas andanças registradas por um narrador em terceira pessoa, de 

“onisciência seletiva múltipla” de acordo com a tipologia de Norman Friedman (LEITE, 

1985, p.47). Esse narrador, não característico da oralidade, vai descrevendo cenas e 

arriscando pequenas interpretações, terminando por fazer com que Tuahir e Muidinga se 

narrem enquanto são narrados. 

Outro fio a inscrever no texto a tradição africana é a presença de Taímo na vida 

de Kindzu mesmo depois de morto, aparecendo para o filho em sonhos. Segundo a visão 

animista do universo, própria das sociedades africanas tradicionais, “a vida é uma 

corrente que flui através dos homens em gerações sucessivas” (KABWASA, 1982, 

p.14). O homem, na infância, maturidade ou velhice, se encontra num mundo visível e 

os antepassados e as crianças a nascer, num mundo invisível. A vida em África não 

termina com a morte: vivos e mortos coexistem em seus mundos, sendo a força vital 

suprema, que reside no mundo invisível, comunicada aos anciãos pelos antepassados. 

Quando vivo, Taímo “recebia notícias do futuro por via dos antepassados” (COUTO, 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS – Simpósios 3 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-82-1 



44 

 

1996, p.16) e era um tempo em que “ainda tudo tinha sentido: a razão deste mundo 

estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre os dois 

mundos” (COUTO, 1996, p.16). Era o tempo da sociedade de tradição oral, um tempo 

com referências claras da terra moçambicana. Em contraponto, no tempo do romance, a 

vila de Matimati vive sem referências, buscando repetir o modelo ocidental e 

enfraquecendo, com isso, o lugar da tradição que guarda presente, em valores e ritos, no 

seu cotidiano. Marcada por uma administração corrupta, Matimati funciona como 

microcosmo representativo de Moçambique nos anos da guerra civil e como denúncia 

da ruptura com a tradição em favor da modernidade. A falta de referências nos remete 

ao mar de que nos fala a epígrafe relativa a Platão. Considerando-se a tradição, que 

define um mundo visível, dos vivos, e outro invisível, dos mortos, onde o mar, a guerra, 

essa falta de lugar? O mar, segundo Chevalier e Gheerbrant, “simboliza um estado 

transitório entre as possibilidades ainda informes das realidades configuradas, uma 

situação de ambivalência” (2009, p.592). Os antigos, gregos e romanos, ofereciam 

sacrifícios ao mar que “é ao mesmo tempo a imagem da vida e a imagem da morte” 

(p.592). Pois a guerra civil deixa à mostra uma situação sem forma definida: aonde 

chegar? O que se está a construir (ou destruir)? 

Voltando à construção do texto, julgamos que também a palavra escrita molda a 

palavra oral marcando uma nova ordem. Muidinga lê os cadernos de Kindzu para 

Tuahir em volta de uma pequena fogueira, repetindo seus ancestrais, todavia modifica o 

rito em que os mais velhos é que contavam as estórias, oralmente, para os mais moços. 

O novo e o velho alteram papéis, fica com Muidinga a guarda de uma tradição, a de 

contar estórias. Também nessa linha, destacando a integração do novo com o velho, 

temos o quarto capítulo do romance, A Lição de Siqueleto. Tuahir e Muidinga são pegos 

numa armadilha pelo velho Siqueleto, para quem “só havia uma maneira de ganhar 

aquela terra: era ficar vivo, teimando no mesmo lugar” (COUTO, 1996, p.72). Muidinga 

não entende o velho Siqueleto, falante de uma língua local (palavra oral), só conhecida 

por Tuahir, que faz a tradução. O velho auxiliando o mais novo, portanto. Já num outro 

momento é o mais novo, pela palavra escrita, quem eterniza o desejo do mais velho: 

Muidinga grava o nome de Siqueleto numa árvore garantindo a continuidade da aldeia. 

O nome de Siqueleto, dessa maneira, restará “no sangue da árvore” (COUTO, 1996, 

p.75). Mais velho e mais novo se revezam como protagonistas da cena, palavra oral e 
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palavra escrita, traçando a estrada que se faz desde o passado, caminho para o futuro. 

Subvertendo a ordem, Mia Couto desarruma a tradição para inseri-la na modernidade. 

Além das estórias em volta da fogueira, são vários os episódios mostrando 

valores e modo de vida da sociedade tradicional. Em Mia Couto – espaços ficcionais, 

Fonseca e Cury expõem o papel dos mais idosos “em comunidades africanas que 

conservam hábitos característicos do uso da palavra com uma função mágica” (2008, 

p.76), sua importância no desempenho de rituais que “têm como função interferir numa 

situação de carência individual ou coletiva” (p.76). O sexto capítulo do romance, As 

Idosas Profanadoras, traz para conhecimento do leitor o Mbelele, um ritual de pedição, 

cerimônia sagrada encenada por mulheres anciãs, no caso para espantar os gafanhotos 

das plantações. Nenhum homem pode assistir tal cerimônia, contudo Muidinga quebra 

“os mandamentos da tradição” (COUTO, 1996, p.111). Mais uma vez desarrumando a 

ordem, o escritor faz com que as anciãs não só encenem seu papel, mas se tornem 

profanadoras saciando sua carência de sexo no menino. Muidinga é iniciado por elas, 

sendo o sexo, aqui, um alimento que pode revitalizar o corpo das velhas, ou o corpo da 

terra: “a exuberância do desejo que explode no corpo das velhas ganha, assim, no texto 

literário, uma expressão que, ritualisticamente, ultrapassa a desolação das terras 

aviltadas” (FONSECA e CURY, 2008, p.77). 

O que parece insólito, na escrita de Mia Couto, é, na verdade, artimanha. 

Conhecedor da tradição africana, ele faz dela fios com que impregna o pano europeu. 

Não transcreve a tradição literalmente, o que faz é interpretá-la em um novo tempo, o 

seu. Nada no romance é para ser lido sem mergulho, note-se a descrição da mãe de 

Kindzu, “eternamente grávida, filho fora, filho dentro” (COUTO, 1996, p.22) comendo 

terra vermelha “para segurar os sangues dentro do corpo” (COUTO, 1996, p.23). 

Segundo Chevalier e Gheerbrant, em citação de Hampâté Bá, “algumas tribos africanas 

têm o hábito de comer a terra: símbolo de identificação. O sacrificador prova a terra; 

dela, a mulher grávida come. O fogo nasce da terra comida. Diz-se, então, que o Ventre 

se ilumina” (pág 879). Temos, ainda, que “identificada com a mãe, a terra é símbolo de 

fecundidade e regeneração” (pág 879). Em tal passagem, a mãe eternamente grávida é 

duplo da terra. E mais do que um comportamento estranho aos olhos de um leitor 

ocidental do século XXI, o que se tem é um símbolo de identificação num texto que 

persegue a posse da terra, fecunda e renovada. 
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Outra mulher, Farida, personagem filha dessa terra que se busca, e central na 

estória de Kindzu, traz seu nascimento como marca trágica. Nas sociedades africanas 

tradicionais, encontram-se grupos etnolinguísticos que celebram o nascimento de 

gêmeos e grupos que o encaram como contrário às leis da natureza e, 

conseqüentemente, portador de desgraça. No segundo caso, mãe e filhos, às vezes toda a 

família, passam por rituais de purificação e quarentena. Em A criança na literatura 

angolana tradicional, Américo Oliveira mostra existirem sociedades em que a mãe é 

considerada erótica, sensual, e, depois do parto, impura. O povo de Farida acredita que 

sua mãe é impura e que tenha subido ao “Céu, único lugar onde se pode encontrar 

meninos gêmeos” (COUTO, 1996, p.78). Uma série de medidas é tomada em relação ao 

nascimento de Farida e sua irmã gêmea, incluindo purificação da mãe, exigência de 

morte de uma das filhas e isolamento da mãe com a filha sobrevivente. Mia Couto urde 

a trama a partir desse fio, com ele engendra a estória das gêmeas, a de Kindzu e a do 

pequeno Gaspar, filho perdido de Farida que ela quer achar. Mia Couto faz a mãe de 

Farida transgredir a tradição matando uma das filhas “só em fingimento” (COUTO, 

1996, p.79), faz valer sua palavra de escritor sobre a ordem ancestral reinterpretando a 

tradição. Simultaneamente, porém, relata um dos mitos, dentre tantos, com que o 

homem de sua terra, em sua diversidade, entendeu a vida um dia. Essa é mais uma das 

narrativas com a marca africana a desenhar e compor o tecido do romance. 

Função dos limites desse trabalho faz-se necessário, entretanto, abandonar vários 

outros episódios, e marcas africanas, além dos citados. Caminhando para o fim, então, 

retornamos às epígrafes que aludem ao movimento da estrada. Os habitantes de 

Matimati, embora assimilando o modelo europeu, carregam a tradição no seu gesto 

cotidiano: para eles, o sonho revela as marcas adquiridas pela terra através do tempo, da 

guerra civil. E para Tuahir, que acreditamos trazer a voz de Mia Couto por trás de suas 

palavras, o sonho faz a estrada andar. São diversos, aqui, os significados de sonho. 

O movimento da estrada era sinal do sonho, do qual a guerra roubara a clareza: 

“de dia já não saímos, de noite já não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós 

estávamos cegos” (COUTO, 1996, p.17). Chevalier e Gheerbrant, a partir de valores dos 

bantos do Kasai (bacia congolesa), nos dizem dessa sociedade tradicional que “os 

sonhos podem se constituir em verdadeiras mensagens dos mortos aos vivos, que 

interessam a toda a comunidade” (2009, p.845). Conforme mencionado anteriormente, 
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no mundo invisível reside a força vital suprema que os antepassados comunicam aos 

anciãos. De acordo com Fernanda Cavacas, no livro Mia Couto: acrediteísmos: 

Para o banto, os sonhos [...] cumprem uma missão de advertência dos 
antepassados que indicam o futuro, se queixam do presente ou dão 
satisfações. Utilizam-nos como um dos meios mais seguros de 
comunicação com os vivos e de premonição. [...] Também a alma do 
que dorme pode introduzir-se no mundo invisível; eles [os sonhos] são 
a recordação desse contato participante. (1999, p.150) 

Cavacas afirma, ainda, que “a comunhão com o mundo invisível concretiza-se 

de modo palpável nos sonhos. Para o banto o mundo dos sonhos é real” (p.150). Se a 

estrada andava, o povo de Matimati sabia ter sido visitado pela fantasia do sonho e sabia 

que seus antepassados testemunhavam o que lhes acontecia. O movimento da estrada 

devolve referências ao povo de Matimati. Um movimento a mostrar as marcas da terra 

como as tatuagens que fazem parte, em alguns grupos/ sociedades tradicionais, de ritos 

de iniciação de meninas: “sem tatuagem a mulher que está na pessoa não acorda” 

(COUTO, 1996, p.134). Retornamos, assim, à mulher como duplo da terra conforme 

interpretação dada à mãe de Kindzu e às idosas profanadoras. Nessa costura, também 

retornamos a Taímo, personagem que retrata o sonho definido pela tradição: ele “sofria 

de sonhos” (COUTO, 1996, p.16) e “recebia notícias do futuro por via dos 

antepassados” (COUTO, 1996, p.16). 

Já o sonho para Tuahir, o que faz a estrada manter-se em movimento, pode ser 

entendido como esperança. Como também o é para Nhamataca, protagonista do quinto 

capítulo do romance, O Fazedor de Rio, para quem “talvez que um novo curso, nascido 

a golpes de sua vontade, traga de volta o sonho àquela terra mal amada” (COUTO, 

1996, p.96). 

Pela palavra de Mia Couto, seu fazer poético, os significados de sonho expostos, 

marca africana e esperança, se fundem. Em conversa com o pai morto, Taímo, Kindzu 

revela: “escrevo como vou sonhando” (COUTO, 1996, p.195). E Taímo aprova, “é bom 

assim: ensinar alguém a sonhar” (COUTO, 1996, p.195), para finalizar dizendo que “a 

terra anda procurar dentro de cada pessoa, anda juntar os sonhos. Sim, faz conta que ela 

é uma costureira de sonhos” (COUTO, 1996, p.195). O sonho é a possibilidade de uma 

conversa que fala de referência e esperança. Uma estrada que anda. Enfim, fato ou 

fantasia? Mia Couto, empregando a prosopopéia, figura de linguagem, personifica a 
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estrada pondo-a em movimento. Faz literatura, essa que diz ser uma inverdade, “mentira 

que não mente” (COUTO, 2005, p.59). A estrada anda, a terra está sonâmbula. 

O sonho também pode significar tormento quando identificado com o caminhar 

da estrada. Esse movimento expõe a errância imposta aos moçambicanos pela guerra 

civil, os tantos camponeses constantemente obrigados a deixar suas aldeias em busca de 

novos locais de moradia, a emigração para as áreas urbanas. O tormento de Kindzu, que 

deseja lutar pela paz, é julgar não estar deixando o tempo quieto e ser, assim, um 

“sonhador de lembranças, inventor de verdades. Um sonâmbulo passeando entre o fogo. 

Um sonâmbulo como a terra em que nascera” (COUTO, 1996, p.117). Seu desejo pode 

alterar a paisagem e o estado das coisas e num tempo de guerra, descrente do sonho 

esperança, ele quer livrar-se das lembranças. Para alcançar seu intento, escreve: “assim 

escritas estas lembranças ficam presas no papel, bem longe de mim” (COUTO, 1996, 

p.214). A palavra escrita vai ser dada a Muidinga, que lê os cadernos de Kindzu. Essa 

palavra passa a ter muitos donos, pois somos todos leitores de Kindzu e de Mia Couto, o 

qual diz: “a guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro de 

vós” (COUTO, 1996, p.215). Segue a mão que tece o texto fazendo, pelo último sonho 

de Kindzu, Muidinga se confundir com o menino Gaspar, filho de Farida. Sejam um 

apenas, Muidinga e Gaspar, ou não, importa é que Muidinga nasce uma segunda vez 

pela escrita de Kindzu, cujos cadernos se fazem “páginas da terra” (COUTO, 1996, 

p.218). As palavras de Kindzu vão para longe dele, se fincam em raiz e se espalham. 

Duas estradas se entrecruzam: o caminhar de Muidinga e os relatos de Kindzu. Que a 

terra, também ela, nasça uma segunda vez. Que seja pela mão do novo sem que se 

fechem os olhos para o que é tradição e marca da terra. 

Muitas estradas se entrecruzam: a do escritor, as de seus leitores. 

Mia Couto, em Terra Sonâmbula, fala de esperança sem perder o olhar crítico 

sobre os acontecimentos de Moçambique. Que a tradição se renove, outro tempo se 

inaugure. Através de estórias, pelo seu fazer poético, expõe a História de seu país e seu 

pensamento. Um modo de se fazer parceiro de caminhada de Moçambique, o fazer 

desse tecido africano: seu texto, suas páginas da terra. 
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Literatura africana em sala de aula:  
abordagens do insólito no romance 

A varanda do frangipani, de Mia Couto1 
Eduardo Pereira MACHADO* 

Vivemos em um mundo rodeados/bombardeado pela informação e pela 

informatização que a tecnologia de ponta oferece: televisão, computador, celular e 

outros meios de comunicação preenchem o dia a dia da comunidade escolar. Com tais 

recursos, na maioria das vezes, deixamos para trás a tradição de nossos antepassados de 

contar histórias. Mas o gosto pelas histórias que dão asas à imaginação, ao insólito, que 

recorrem ao imaginário, ao sobrenatural permanece entre pessoas de diferentes idades. 

No romance A varanda do frangipani, escrito em 1996 por Mia Couto, faz-nos retomar, 

de certa forma, essas questões à medida que avançamos em sua leitura. 

A obra conta a história de Ermelindo Mucanga, um carpinteiro que morreu em 

1975. Todavia, a narrativa inicia vinte anos após esse fato, quando o narrador – já um 

xipoco, termo moçambicano que significa fantasma, - decide, por sugestão do Pangolim 

(animal mágico conciliador entre a vida e a morte) retornar à terra e habitar um corpo 

que estivesse próximo da morte. Sendo assim, já o elemento insólito se apresenta e se 

acentua no episódio em que Mucanga instala-se em Izidine Naíta, um investigador que 

chega a São Nicolau para desvendar o mistério acerca da morte de Vasto Excelêncio – 

diretor do asilo onde se passa toda a narrativa. 

Com a leitura de A varanda do frangipani pretendemos apresentar uma proposta 

metodológica a ser aplicada em sala de aula para estudantes do primeiro ano do ensino 

médio. Para tanto, antes faremos uma análise sobre a problemática da leitura nos dias 

atuais e sua relação com a literatura. 
 

 

1 Trabalho desenvolvido para a disciplina “Literaturas: expressão identitária e intertexto”, sob orientação 
da Prof. Dr. Regina da Costa da Silveira, durante o Curso de Mestrado em Letras do UniRitter (2007). 

* Mestre em Letras (UniRitter) e aluno especial do Programa de Pós-graduação em Letras, nível 
Doutorado, da UFRGS 
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1 - AULA DE LITERATURA: ASPECTOS RELEVANTES 

Como sabemos, o ensino de literatura está diretamente vinculado à leitura. Não 

podemos imaginar o ensino dessa disciplina sem que a leitura esteja presente. Assim, 

em meio a tantos problemas relacionados à prática de ensino, deparamo-nos com a 

dificuldade de proporcionar ao educando a motivação necessária para o ato de ler. 

É notório que a formação do leitor deve iniciar antes de o aluno entrar para a 

escola; a motivação deve ocorrer já no âmbito familiar, pois é através do exemplo e da 

curiosidade que a criança desperta para o mundo das letras. 

Mas, infelizmente, salvo casos raros, não encontramos o auxílio essencial para o 

desencadeamento  do processo “família + exemplo = leitura”. Tal fato pode ocorrer 

devido à falta de tempo da família na criação do educando, já que estamos inseridos em 

um mundo onde o tempo é um produto escasso; além disso, a leitura restringe-se ao 

poder aquisitivo do brasileiro – cada vez menor – e a dificuldade ao acesso à produção 

escrita. 

Em relação aos professores, a falta de tempo é uma característica relevante, pois 

a excessiva carga-horária do educador versus a pequena carga-horária da disciplina, faz 

com que o docente não planeje recursos mais aprimorados: 

Problema de difícil solução, sem dúvida, é a falta de tempo do 
professor. (...) A falta de tempo resulta em falta de preparo de aulas e 
de material didático apropriado. Nas escolas, muitas vezes, observam-
se planos copiados de anos anteriores, objetivos traçados para outras 
turmas, por outros professores, critérios de avaliação aleatoriamente 
selecionados, que resultam em avaliações malfeitas e em aulas sem 
estímulo para os alunos. (CAVALCANTE, 2003: 155) 

Ao retratar o ensino de Literatura, deparamo-nos com uma triste realidade 

norteada por dificuldades a serem vencidas - iniciando com a formação do profissional e 

a quebra de seus (pré) conceitos e, por fim, mas não menos importante, considerando o 

perfil do aluno, suas vivências, seu contexto e suas (des) motivações. 

Portanto, ao receber os alunos para a aula de Literatura, o professor deve, como 

tarefa primordial, estabelecer dentro de sua sala de aula uma interatividade, de tal forma 

que possa aguçar o interesse desses jovens aprendizes pela leitura, já que vivemos em 

um mundo onde a televisão, o video-game, o computador e o shopping center estão cada 

vez mais conquistando espaço dentre os afazeres diários da criança, do adolescente e até 
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mesmo do adulto, tornando a concorrência perante a leitura, cada vez mais acirrada. 

Numa época que se diz pós-moderna em que tudo já se disse e parece que tudo 

pedagogicamente já se fez para despertar o gosto pela leitura na sala de aula, é possível 

continuar a aguçar a imaginação, provocando o estranhamento com os elementos que 

lidam com o insólito, que não têm explicação racional, presente na literatura fantástica, 

parece ser uma das estratégias ainda vigentes do professor. 

A sala de aula foi e é o espaço onde professores e alunos trocam experiências 

relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, sendo assim, antes de o educador partir 

para teorias e clássicos da literatura precisa, acima de tudo, fazer com que os alunos 

adquiram gosto pelas letras, descobrindo assim, o que elas podem lhes proporcionar. 

O aluno, ao chegar ao Ensino Médio, depara-se com disciplinas até então 

“desconhecidas”. Assim sendo, é nessa etapa escolar que a maioria das escolas 

apresenta a literatura como componente curricular independente – por isso a grande 

preocupação em estimular os jovens para a prática da leitura, pois no Ensino 

Fundamental, muitas vezes, os textos servem apenas para o exercício da gramática. 

Nesse novo universo, o professor tem papel importantíssimo no processo de 

motivação do educando, auxiliando-o na descoberta do “novo”. Porém, para alcançar o 

objetivo almejado são necessários alguns pré-requisitos: 

Em primeiro lugar, é necessário que o professor tenha amor pelo que 
faz. Ou melhor: é preciso paixão. O entusiasmo com que se fala de um 
livro, a maneira como se dá uma aula, os procedimentos selecionados 
podem ser os melhores remédios para educar o aluno que não tem o 
hábito da leitura. Não se ensina a amar o livro se não se gosta de ler. 
(CAVALCANTE, 2003:144) 

A aula de Literatura deve proporcionar ao aluno um momento de reflexão, 

discussão e interação com professores e colegas; a comunicação deve ser fator 

predominante nessas aulas: 

Comunicação aqui entendida como um processo de construção de 
significados em que o sujeito interage socialmente, usando a língua 
como instrumento de que o define como pessoa entre pessoas. A 
língua compreendida como linguagem que constói e “desconstrói” 
significados sociais. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1999: 138) 

Nesse contexto, o aluno, dentro da escola, deve ter  assegurado um exercício 

amplo da linguagem, tendo o direito tanto de dizer e escrever, quanto de ser ouvido e 

lido: 
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A competência do aluno depende, principalmente, do poder 
dizer/escrever, de ser alguém que merece ser ouvido/lido. A escola 
não pode garantir o uso da linguagem fora do seu espaço, mas deve 
garantir tal exercício de uso amplo no seu espaço, como forma de 
instrumentalizar o aluno para o seu desempenho social. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1999: 144) 

É importante, portanto, que o professor seja o estimulador da criatividade e da 

comunicação, deixando os momentos de convivência educador/educando o mais 

participativos possíveis, nunca se esquecendo de que a peça fundamental dessa relação é 

a interação do aluno junto a seus colegas e professores. Cabe aqui, também, ressaltar a 

necessidade de o mestre conhecer a turma em que está inserido e, principalmente, a 

individualidade de cada membro, para que sua aula possa fluir com qualidade e o 

resultado possa ser satisfatório. 

Após escolher a obra, o professor – na sua tarefa de mediador – deve planejar 

sua aula utilizando-se de métodos diferentes dos utilizados até alguns anos atrás, 

estimulando o aluno, pouco a pouco, a preencher as lacunas deixadas pelo texto 

trabalhado. 

A intertextualidade, por exemplo,  encontrada nos textos é essencial, uma vez 

que denota do educando um  certo conhecimento de mundo e aproximação com a sua 

realidade. 

Ao mesmo tempo, estimular o estudante para a produção textual é uma tarefa 

que exige do profissional atividades constantes e desafiadoras, mas que é necessária e 

fundamental, nunca esquecendo que os textos devem ser escritos para serem lidos e não 

engavetados. 

O estímulo para a produção de textos deve iniciar desde muito cedo, mas 

sabemos que isso não ocorre – e quando ocorre, muitas vezes, é porque o professor não 

preparou a aula e engata uma redação descontextualizada “para passar o tempo” – então 

é tarefa dos professores do Ensino Médio, difundir a prática do real planejamento das 

aulas. Para tanto, é necessário promover no ambiente escolar espaço para que o aluno 

possa relatar suas experiência, promovendo assim, a troca de informações. 

Na disputa acirrada em que a Literatura e a Leitura encontram-se, fazem-se 

necessárias metodologias diferenciadas e motivadoras, dentre essas, o teatro é uma 

forma de despertar interesse. 
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Proporcionar aos estudantes contato direto com peças teatrais é uma alternativa 

instigante, porém sabemos que nem todos têm acesso a esse tipo de cultura, o que não 

impede que o professor trabalhe com esse recurso em sala de aula. Nesse campo nos 

deparamos, mais uma vez, com a intertextualidade, já anteriormente mencionada: 

A intertextualidade leva, portanto, novamente à descoberta do 
caminho para a aula de literatura. Encontramos em outras linguagens, 
na de outras artes (pintura, esculturas, cinema, teatro) o material que 
pode auxiliar na leitura do texto literário. O estímulo à literatura nasce 
da compreensão. (...) Nesse sentido o teatro sempre foi preciosa 
técnica para aprendizagem. (CAVALCANTE,  2003: 151) 

Trabalhar a leitura/literatura juntamente com outras artes torna o processo de 

ensino-aprendizagem mais dinâmico e interessante, tornando-se um ato, considerado 

pelos alunos, divertido. 

Nessas novas perspectivas, o processo avaliativo ganha espaço para discussões: 

É fundamental que a avaliação seja contínua, de acordo com os 
objetivos estabelecidos em cada etapa da aprendizagem. (...) o 
professor deve realizá-la de acordo com as habilidades que deseja ver 
desenvolvidas no aluno (falar, ouvir, ler, escrever) conforme as 
características da turma – do aluno em particular – e os níveis de 
aprendizagem em que se encontrem. (CAVALCANTE,  2003: 144) 

Dessa forma, o processo de avaliação deve compreender e preencher todos os 

campos do conhecimento, de maneira coesa e ampla, analisando os conhecimentos 

prévios do educando e os adquiridos após as aulas. Para tanto, o docente necessitará 

realizar anotações a cada aula ministrada, a fim de promover um parecer justo e 

satisfatório. 

Enfim, torna-se perceptível que o ensino de Literatura depende da motivação 

para a leitura, que por sua vez deve ser uma prática desafiadora e movida pela 

curiosidade. Logo, o sucesso da docência dessa disciplina está diretamente ligado ao 

comprometimento em querer, além de ensinar fatos, aguçar os estudantes para um ato 

extraordinário e prazeroso, uma viagem onde o condutor é o leitor, pois através da 

literatura o aluno torna-se um disseminador de cultura, propagando-a para sua 

comunidade. 
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2 - A VARANDA DE FRANGIPANI: UMA PROPOSTA PARA A SALA 
DE AULA 

A literatura nos remete a outros lugares, com ela podemos viajar para além da 

margem. Nesse sentido, trabalhar com uma obra de um escritor estrangeiro e 

ambientada fora do Brasil torna-se uma fonte inesgotável de curiosidades, que, por sua 

vez, instiga os alunos para a descoberta de um novo mundo. Procuramos elaborar, 

dentro de uma metodologia diferenciada, uma série de atividades que possam auxiliar o 

professor em seu exercício de docência. 

2.1 - Primeira atividade: 

O professor deve iniciar a aula sondando os estudantes sobre suas noções prévias 

a respeito do país em que se ambientaliza a história. Com base nas manifestações feitas 

pelos educandos, iniciará a aula com um mapa mundi para localizar o país em estudo – 

nesse momento notamos a presença da interdisciplinaridade (no caso, a disciplina de 

Geografia), tão importante no ensino atual. 

Os próprios alunos poderão interagir e irem até o mapa para, assim, localizar 

Moçambique. Cumprida essa etapa, o professor deve explanar sobre a situação do país 

no período em que se passa a narrativa, podendo contar com o auxílio de um professor 

de História. Também, caso a escola possua computadores com acesso à internet, seria 

interessante levá-los para navegar pelos países africanos e assim descobrirem suas 

peculiaridades. Na hipótese de não haver computadores, o professor poderá levar 

materiais relacionados ao objeto de estudo. 

Realizada a pesquisa, os educandos deverão manifestar os aspectos mais 

relevantes, estabelecendo uma rede de informações. 

2.2 - Segunda atividade: 

Contextualizado o ambiente em que ocorre a história, chega o momento de 

abordá-la juntamente com os alunos. Para que a atividade não seja isolada, o professor 

poderá dividir a turma em pequenos grupos. Cada grupo deverá retratar um dos 

personagens da narrativa. É importante ressaltar que essa tarefa deve ser apresentada 

para os demais colegas na próxima aula. 
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2.3 - Terceira atividade: 

O professor iniciará a aula com a apresentação dos grupos. Realizada essa etapa, 

teremos uma visão mais ampla da história escrita por Mia Couto. Instigar os alunos 

sobre a relação do título da obra com a narrativa lida e ao final – trabalhando juntamente 

com a disciplina de educação artística – promover um concurso de desenho e pintura da 

árvore denominada frangipani que será exposto nos corredores da escola. 

2.4 - Quarta atividade: 

Com o auxílio do professor, os alunos deverão fazer uma adaptação para o teatro 

do texto moçambicano. Para a encenação da obra, visto que nem todos os estudantes 

gostam de representar, pode-se optar pela divisão das tarefas, assim sendo, haverá 

educandos que ficarão responsáveis pelo figurino, outros pelos cenários, música 

(sonoplastia) e, todavia, aqueles que atuarão na peça. 

Após algumas aulas para a organização e a realização dos ensaios, pode-se 

elaborar um cronograma de apresentações para todos os alunos da escola. Pode-se, 

inclusive, fazer uma campanha de contribuições de alimentos e roupas a serem doadas 

aos asilos da cidade. 

2.5 - Quinta atividade: 

Realizada as apresentações, deve-se discutir, em sala de aula, a questão da 

literatura oral, dos relatos dos personagens e de como eles são importantes para a 

formação de um povo. Questionar a situação dos idosos na história lida. Relacionar com 

a situação de nosso país; estabelecer relações de semelhanças e diferenças. Ao final, 

juntamente com o estatuto do idoso, elaborar cartazes que deverão ser fixados na escola 

em prol dos direitos daqueles que hoje estão, na chamada, terceira idade. 

Interessante, também, é um vídeo que circula pela rede de computadores e que 

pode ser acessado através do site: www.youtube.com. Ao entrar no portal e digitar 

“Terça Insana – Vó Arlinda”, a pessoa é remetida a uma esquete teatral que satiriza a 

situação do idoso no Brasil e que torna-se relevante para a discussão estabelecida. O 

único fato a ser ponderado é a questão das palavras de baixo calão (palavrões) que são 
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constantes em toda a apresentação. Entretanto, se bem trabalhado, poderá ser uma 

excelente ferramenta nesse debate. 

2.6 - Sexta atividade: 

Retratar a situação dos idosos em nosso país – e no mundo – é importante para a 

formação de cidadãos conscientes e reflexivos, portanto, essa sexta e última atividade 

propõe uma visitação a um asilo na cidade ou próximo a ela, onde os estudantes levarão 

as contribuições das apresentações de teatro realizadas na escola e, acima de tudo, 

levarão carinho e alegria a todos que lá estiverem. Nesse momento, os alunos poderão 

verificar como vivem essas pessoas, como é seu dia-a-dia, além de se depararem com 

fantásticas histórias que só quem já viveu muitos anos pode nos contar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que tenhamos um ensino de qualidade e um amplo aprofundamento das 

temáticas trabalhadas na aula de Literatura, é necessária a participação de todos os 

membros envolvidos no processo ensino-aprendizagem e cabe ao professor despertar 

em sua aula o gosto pela leitura/literatura, através de seu fazer pedagógico. 

Tentamos, com as atividades aqui apresentadas, trazer alternativas 

metodológicas que buscam motivar ao estudo prazeroso da Literatura e à prática da 

leitura. Esperamos que as propostas possam de fato auxiliar o professor do Ensino 

Médio, porém sabemos que as atividades aqui expostas não farão com que todos os 

alunos saiam da escola com seus hábitos de leitura modificados – mas se atingirmos um, 

dos muitos que temos, já será motivo para comemorarmos. Esperamos, também, que o 

professor possa – e de fato deseje – na utilização de nosso trabalho fazer as alterações 

que julgar necessárias para que sua aula fique mais dinâmica e motivadora. 
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O insólito na literatura:  
Um defunto-herói em moçambique 

Eva Esperança Guterres ALVES* 

RESUMO: Este trabalho objetiva analisar no texto literário A varanda do frangipani, de 
Mia Couto, a travessia do protagonista Ermelindo Mucanga na condição de defunto-
herói no contexto pós-colonial de Moçambique. Para reconstruir a soberania da nação e 
atender às urgências de uma guerra fratricida, é preciso recorrer ao mito para eleger um 
herói nacional. O xipoco deverá “remorrer” e, na condição de fantasma, reencarnar no 
corpo de um Inspetor, Izidine Naíta. O xipoco,  é metáfora do silêncio, uma estratégia 
da ficção, ao mesmo tempo em que dá voz à sabedoria dos personagens do asilo. No 
romance Incidente em Antares de Erico Verissimo também ocorre o insólito com o 
aparecimento de mortos insepultos comprovando que o fazer literário permite desnudar 
o que a história oficial silencia. 

PALAVRAS-CHAVE: Defunto-herói, silêncio, insólito, Mia Couto e Erico Veríssimo. 

ABSTRACT: This paper aims to analyze literary text in the balcony of frangipani, Mia 
Couto, the crossing of the protagonist Ermelindo Mucanga provided dead-hero in the 
post-colonial Mozambique. To rebuild the nation's sovereignty and respond to the 
emergency room of a fratricidal war, we must resort to myth to elect a national hero. 
The xipoco should "redied" and provided ghost reincarnated in the body of an inspector, 
Izidine Naît. The xipoco, the metaphor of silence, a strategy of science, while giving 
voice to the wisdom of the characters of asylum. In the novel Incidente em Antares de 
Erico Verissimo, also occurs with the unsual appearance of the unburried dead, proving 
that the strip to make literary history that the official silence. 

KEYWORDS: Dead hero, silent, unusual, Mia Couto and Erico Verissimo. 

1 – INTRODUÇÃO 

Como pode um personagem insólito dar conta da representação de um herói da 

história? Com este questionamento nos aproximamos de um dos protagonistas do 

romance A varanda do frangipani, de Mia Couto, Ermelindo Mucanga, um xipoco1, um 

morto sepultado fora dos rituais, que foi convocado a ser herói da nação moçambicana 

no pós-colonial. Nesse clima, emerge o herói-defunto. Na narrativa, Ermelindo fez a 

travessia do herói: do silêncio da cova para a história oficial: 
                                                            

* Mestranda em Letras – Centro Universitário Ritter dos Reis ( profevaalves@gmail.com) 

1 Fantasma 
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Assim, os eventos insólitos seriam aqueles que não são freqüentes de 
acontecer, são raros, pouco costumeiros, inabituais, inusuais, 
incomuns, anormais, contrariam o uso, os costumes, as regras e as 
tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso comum, às 
expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado 
momento, a dada e específica experienciação da realidade. (GARCIA, 
2007, p.19) 

É no texto literário que as demandas silenciadas irrompem, subvertendo o 

estabelecido pela ordem hegemônica definida como natural. Na narrativa, defrontam-se 

o real e o irreal numa representação que impulsiona o leitor a reflexões acerca dos 

valores da sociedade em que vive. Podemos inserir Otávio Paz (2003, p.68), quando 

afirma que “[...] o romancista nem demonstra nem conta: recria o mundo”. 

Desde a Antiguidade, o insólito dialoga com os conceitos de verdade e com a 

realidade da sociedade ou com tempo em que é representado. Apresentando-se 

diferentes gêneros literários, temos por exemplo, no período medieval uma “insólita” 

classificação eurocêntrica da história, a submissão do natural ante ao sobrenatural. O 

homem no medievo com uma visão metafísica compõe um mundo com uma ordenação 

única acionada pela religião, os fatos insólitos na narrativa são vistos como uma 

manifestação divina. 

Os enunciados cartesianos repercutem na revolução científica do Séc. XVII, o 

homem dessa sociedade escapa à centralidade dos altares, mas ainda se debate entre o 

natural e o sobrenatural, o metafísico ainda encasula o empírico, e as narrativas com 

eventos insólitos são submetidas a questionamentos, mas reconhecidas porque fazem 

parte do imaginário popular. 

Aí está o “insólito clássico”: entre o mundo real e o mundo 
sobrenatural. Ele se fundamenta na hesitação do narrador e do leitor, 
que não sabem, nem têm como saber, qual seria a verdadeira 
explicação dos acontecimentos que vão passando diante de seus olhos. 
Quando as evidências parecem (no conto) apontar para determinada 
direção - o plano de uma mente criminosa ou a loucura do 
protagonista ou o mundo sobrenatural. (GARCIA, 2007, p. 87) 

Na contemporaneidade, temos na ação literária de “recriar o mundo” a exposição 

de narrativas que produzem sentido. A linguagem permite transitar do imaginário ao 
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real, o insólito emerge como uma representação: recuperar os rastros de verdades que 

procriam no silêncio, como está no mito do Harpócrates2. 

A presença do insólito na literatura tem servido para desnudar a história de 

indivíduos que por muito tempo permaneceriam no silêncio não fosse o espaço das 

narrativas literárias. 

No Rio Grande do Sul, o reconhecido autor Erico Verissimo no romance 

Incidente em Antares retrata cenário de eventos da vida política de uma pequena cidade 

da fronteira gaúcha. Tais eventos encontram correspondência cronológica dentro da 

história oficial, não escapam, portanto, aos acontecimentos passados da vida nacional. 

Nessa ordem, gravita uma manifestação dos subalternos que irrompem uma greve 

extensiva aos coveiros da emergente Antares. 

[...] Os genros depositaram o féretro da sogra no chão, esmagando 
algumas formigas que ali caminhavam em fila dupla, na mesma 
direção mas em sentido contrário, e na mais rigorosa neutralidade. 

Mas, afinal de contas, o que é que vocês querem? – indagou o 
prefeito. 

— O cemitério está fechado. Este cadáver não pode ser sepultado. 

— Mas isso é uma barbaridade! O cemitério pertence ao município! 

— Os coveiros estão em greve. (VERISSIMO, 1994.p. 217) 

Esse clima desencadeia o momento para que o insólito, o extraordinário, o 

fantasmagórico se apresente no texto. Erico Verissimo, na sua narrativa, faz ressuscitar 

os mortos – a literatura é um lugar de silêncios, mas também lugar onde as resistências 

rompem os silêncios. 

Cícero encolhe os ombros. 

— É isso que me intriga. Mas estou também curioso por saber como 
foi que a senhora conseguiu sair do seu esquife... 

— Ora, eu estava serena no sono da morte quando de repente vi uma 
luz fortíssima. Imaginei que fosse o olho luminoso de Deus e disse: 
“Aqui estou, Senhor, em Vossas mãos entrego a minha alma!”. Ouvi 
um grito de susto, a luz caiu e entrevi o vulto dum homem que saía 
disparando... 

— Possivelmente um desses profanadores de cemitério... 

— Talvez tenha sido mesmo um ladrão... [...] 
 

2Hórus-menino está no mito de Heliópolis como a representação da infância  com o significado da vida 
em semente, um vir-a-ser, um silêncio contido ante a usurpação do trono pelo seu irmão Set. Localizado 
pelos gregos quando ocuparam o Egito ( Séc.III A.C.) estes o ressignificaram como Harpócrates, o deus 
do silêncio 
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— Desculpe-me, D. Quitéria, mas asseguro-lhe que a senhora foi 
posta no seu esquife sem nenhuma das suas jóias, nem mesmo a 
aliança de casamento. (VERISSIMO, 1994.p. 232)  

Os cadáveres insepultos têm no espaço insólito da literatura a condição de falar 

para expor e desnudar o silenciamento imposto pela história oficial e pelas histórias de 

cada um, enquanto sujeitos inseridos nas margens da sociedade a que pertenciam. 

Mal o sino cessa de badalar, Cícero olha para os companheiros e diz: 

— Bom. Nossa presença, ao que parece, já foi notada na cidade. 
Agora, que cada um faça o que entender: que vá rever os seus afetos 
ou assombrar seus desafetos. [...]. 

—Voltando-se para D. Quitéria. — Que pretende fazer a senhora? 

— Dar um sustinho nos meus genros e nas minhas filhas. 

— Posso acompanhá-la? 

— Não. Conheço o caminho. (VERISSIMO, 1994, p.263) 

Temos no romance Incidente em Antares o insólito como uma quebra dos 

paradigmas do real, isso porque a racionalidade se mostra incapaz de dar conta das 

questões, dos silêncios e da complexidade do sujeito contemporâneo. A ironia e o 

humor permeiam, assim, a conduta dos personagens que encenam fatos insólitos no 

Incidente: 

Não sabemos que tipo de testamento a velha Quita fez. Pode ter 
deixado um pedaço de campo para cada agregado, para cada peão. 
Vocês sabem que ela não morria de amores por nós. [...] — Isso tudo 
nós sabemos — diz uma das filhas. — são estas jóias. Não vão 
aparecer no testamento porque todo o mundo imagina que mamãe as 
levou consigo para a sepultura. (VERISSIMO, 1994, p. 264) 

—- O mau cheiro — diz a velha Quita — é muito do meu cadáver, 
mas é mais dos pensamentos de vocês, seus trapaceiros ordinários! 
Pedi para ser enterrada com estas jóias e vocês não cumpriram a 
minha ordem. Faz tempo que estou ouvindo essa discussão indigna, ali 
atrás da porta [...] — Pronto! A divisão está feita. O Rio Uruguai 
herdou as minhas jóias. (VERISSIMO, 1994, p. 268) 

O insólito faz sentido: o cadáver insepulto lembra o mito da tragédia de 

Antígona. A transgressão que está presente em Antígona e que aponta para o 

descumprimento dos rituais fúnebres seja com o romance de Erico Verrissimo seja com 

o romance de Mia Couto. Sobre este falaremos a seguir neste ensaio. 
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2 - O RESGATE INSÓLITO DE UM DEFUNTO-HERÓI 

No primeiro capítulo do romance A varanda do frangipani, o autor Mia Couto 

dá voz a um dos narradores – Ermelindo Mucanga – um morto: 

Sou o morto. Se tivesse cruz ou mármore neles estaria escrito: 
Ermelindo Mucanga.[...] Se vivi  com direiteza, desglorifiquei-me foi 
no falecimento. Me faltou cerimônia e tradição [...]Sem ter sido 
cerimoniado acabei um morto desencontrado da sua morte. Não 
ascenderei nunca ao estado de xicuembo, que são  os defuntos 
definitivos, com direito a serem chamados e amados pelos vivos.[...] 
Faço parte daqueles que não são lembrados. (COUTO, 2007, p. 9 e 
10)  

O recorte textual impõe a reflexão sobre a essência da relação do homem 

africano com a morte e com a ancestralidade. Para que o morto atinja o estado de 

xicuembo3 e se torne um antepassado que possa ser invocado pelos vivos, os da sua 

raça, os da sua tribo, que se presentifique no cosmos como elemento da natureza, é 

preciso que os rituais de passagem sejam obedecidos e cumpridos. O defunto 

desglorificado é um xipoco: ancestral não convocado pelos rituais, não lembrado, 

silenciado pela ruptura da tradição. 

O resgate do defunto-herói no texto moçambicano recorre à tragédia grega. Fiel 

à tradição, Antígona desafiou o Estado, este representado por Creonte, para cumprir as 

leis divinas. No paganismo grego, o espírito só pode descansar depois de sepultado. 

Presa à ancestralidade, Antígona enfrentou uma sociedade de cidadãos, foi uma 

revolucionária na época e representante dos que estavam fora do lugar, para cumprir os 

rituais e sepultar o irmão Polínices. Do mito grego ao texto de Mia Couto, instala-se o 

caráter insólito na construção do personagem. 

Na matriz africana, faz parte de um ritual o antepassado ser nomeado, ser 

invocado por Mnemosyne para que não caia no esquecimento, pois a tradição como 

processo não deixa morrer o que significa identidade e diferença. Na reinvenção da 

arquitetura cultural da África, temos no romance, entre outras vozes, as dos “velhos do 

asilo”, idosos que ficaram confinados na antiga fortaleza, mas que preservaram o 

repertório de identidade. Essa identidade permitirá como aponta Stuart Hall (2003) 

novas construções, como a de erigir uma nação. O texto nos propõe ainda que as vozes 

 
3 Feitiço, ou ainda os antepassados divinizados pela família. 
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silenciadas nas diversas circunstâncias, a do morto e as dos velhos, significam o silêncio 

de silere como está em Kovadloff (2003): o da essência do ser, que poderá germinar 

como possibilidades de uma “terceira margem”, para resgatar a expressão insólita de 

Guimarães Rosa (2005). Assim no diálogo entre o animal pangolim e o defunto 

Mucanga, lê-se: Você, Ermelindo, você deve remorrer. (COUTO, 2007, p. 13). 

Assim, o colonialismo fechou “janelas” aos povos submetidos em Moçambique 

transformou sujeitos históricos em assimilados e ou escravizados produzindo 

silenciamentos (tacere) que velaram a identidade e a tradição, mas os sujeitos 

silenciados contêm silêncios (silere) que impulsionam as resistências prenhes de 

memória, de causos contados e de vivências. 

Cabe aqui recorrer a Walter Benjamin (1994), um dos teóricos da Escola de 

Frankfurt, quando este proclama como devemos nos apropriar do passado e como isso 

vem sendo feito pela história oficial cujo poder messiânico não ouve os ecos dos fatos 

acontecidos. Alerta o pensador que a tradição não pode entregar-se ao conformismo que 

dela quer apoderar-se, é preciso que o historiador reveja o método de sua relação com os 

rastros da humanidade. Os monumentos históricos constituem cultura e barbárie, e os 

bens culturais são despojos que devem sua existência às hegemonias e aos tributos dos 

servos, estes anônimos em sua luta suada. Tomamos mais uma vez a reflexão 

benjaminiana que nos aponta que é tarefa do historiador escovar a história a contrapelo. 

Em continuidade à reflexão sobre a história e retomando os mitos gregos, 

observa-se que a história era a musa Clio, filha de Mnemosyne e neta de Cronos, o 

Tempo, que se move dentro do tempo. O tempo não é apenas passado, este é parte do 

tempo presentificado nos objetos históricos. O tempo é também presente e futuro. Nessa 

dimensão, o historiador enraizado na concretude do presente, com o olhar investigativo 

e crítico para o passado, poderá vislumbrar um futuro centrado numa ética coletiva. 

Ao refletir sobre a obra de Paul Klee, Ângelus Novus, Walter Benjamin(1994) 

invoca o “anjo da história”, o anjo estarrecido diante da história: 

Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 
única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a 
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em 
suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as 
costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 
tempestade é o que chamamos progresso. (BENJAMIN, 1994, p.226) 
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Em A varanda do frangipani, Izidine Naita deveria ouvir os “velhos” do asilo 

para elucidar o crime que ali ocorrera – a morte de Vasto Excelêncio. O inspetor que 

estudara na Europa e que regressara a Moçambique anos após a independência não mais 

reconhecia a totalidade dos elementos culturais impressos na “alma do povo”: 

— Está a ver a sua arrogância? Pois fique sabendo que, todas as 
manhãs, o morto grita o nome do assassino. 

— Não posso crer. 

— Todas as manhãs o morto clama juras de vingança. (COUTO, 
2007, p. 41) 

A obra de Mia Couto, uma narrativa ora em primeira ora em terceira pessoa, 

ainda que na pluralidade de personagens, expõe um dos narradores que se apresenta a 

partir de uma sepultura e que se dobra sobre dois silêncios: o da literatura e o do morto 

Ermelindo Mucanga. O defunto tem a condição de fantasma, o xipoco. 

Como não me apropriaram funeral fiquei em estado de xipoco, essas 
almas que vagueiam de paradeiro em desparadeiro. Sem ter sido 
cerimoniado acabei um morto desencontrado da sua morte. Não 
ascenderei nunca ao estado de xicuembo, que são os defuntos 
definitivos, com direito a serem chamados e amados pelos vivos. Sou 
desses mortos a quem não cortaram o cordão desumbilical. Faço parte 
daqueles que não são lembrados. (COUTO, 2007 p.10) 

Nesse distanciamento, entre o real e a ficção, acentua-se o insólito: o 

protagonista é um defunto. Como narrador, retoma os silêncios culturais e reflete sobre 

os mesmos, fazendo a travessia do assimilado e do morto silenciado na sua tradição, a 

tradição dos Mucanga. 

No terreno fragmentado e movediço da história do continente africano, a nação 

que emerge de uma guerra fratricida percorre o seu imaginário e objetiva a criação do 

herói nacional. Na constituição do mítico e na invenção do real para representar os 

novos ideais, os restos mortais do assimilado que repousavam à sombra do frangipani 

são acordados pelos agentes do governo. 

Até que, um dia, fui acordado por golpes e estremecimentos. Estavam 
a mexer na minha tumba. Ainda pensei na minha vizinha, a toupeira, 
essa que ficou cega para poder olhar as trevas. Mas não era o bicho 
escavadeiro. Pás e enxadas desrespeitavam o sagrado. O que 
esgravatava aquela gente, avivando assim a minha morte? Espreitei 
entre as vozes e entendi: os governantes me queriam transformar num 
herói nacional. (AVF, p.11) 
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Ermelindo Mucanga que, na existência, fora um “vivo de patente”, como 

assimilado, condição social gerada pela ordem do colonialismo, foi carpinteiro, 

trabalhou nas obras de restauro da fortaleza dos portugueses, em São Nicolau. Da 

estirpe dos Mucanga, no falecimento foi “desglorificado”, morreu fora da sua terra 

natal. O morto não teve os rituais e honras fúnebres da tradição, na sua tumba foram 

colocados os utensílios do trabalho, a serra e o martelo do fabricante de janelas. Esses 

metais são mais resistentes ao tempo do que os restos mortais do indivíduo, além do que 

atraem maldição. Diante de descumprimentos de rituais, Ermelindo foi exposto à 

condição de defunto perturbador do mundo. “Agora queriam meus restos mortais. Ou 

melhor, os meus restos imortais. Precisavam de um herói, mas não um qualquer. 

Careciam de um da minha raça, tribo e região” (COUTO, 2007, p.11). 

Destinado a ser um xipoco, viu-se Ermelindo no silêncio da cova e da história 

oficial. Tal silêncio é, no entanto, quebrado pela comunicação entre Ermelindo 

Mucanga e o pangolim, espécie de lagarto que habita junto à cova de Mucanga, à 

sombra da árvore chamada frangipani. Nesse insólito diálogo temos uma representação 

da tradição moçambicana, o autor na narrativa presentifica o mítico no real e na 

contemporaneidade 4 Para introduzir uma questão conceitual, pode-se associar o 

silêncio desse protagonista aos conceitos de silere e de tacere (LE BRETON, 1997, p. 

23.). Por essa via, o silêncio do herói da obra de Mia Couto assemelha-se a silere, na 

medida em que está calado por calar-se, mas cônscio de um saber que é primordial; e de 

tacere, um silêncio de estar calado pelas condições desencadeadas pelo colonialismo 

que se impôs à nação moçambicana. 

Em continuidade à reflexão teórico-literária que o texto propõe, cabe refletir 

sobre o que diz Aristóteles, na Poética. Segundo ele, a literatura não tem compromisso 

com a verdade, mas deve estabelecer entre os elementos da obra literária uma coerência 

interna, a verossimilhança. Quanto à história, caberia narrar as ações humanas como 

realmente ocorreram numa dimensão espaço-temporal. 

Não obstante, o texto literário caracteriza-se pela representação e, nesse sentido, 

pode-se dizer que ele se apresenta com a frouxidão das amarras com o real. Entretanto, 
 

4 Em janeiro de 2007, a população de Laulane (Moçambique) foi surpreendida com o aparecimento de um 
pangolim. A multidão acorreu para ver o animal, pois, como está no mito, sempre que aparece um 
pangolim é prenúncio de bonança e de sorte.Moçambique para todos: Pangolim é nosso, libertem-no! – 
moradores . - 16 mar. É este Weblog dedicado a Moçambique, como complemento do MACUA DE 
MOÇAMBIQUE. Por Moçambique e para Moçambique! Um obrigado a todos! 
macua.blogs.com/.m/...para_todos/.../pangolim_nosso_.html - Em cache 
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é possível representar o silêncio amordaçado revelando uma resistência ao 

silenciamento ainda imposto pela história oficial e como uma transgressão, um 

confronto do sujeito com o mundo. A ficcionalidade permite assim a narrativa onde os 

personagens circulam em espaços sociais, construindo e ao mesmo tempo 

desconstruindo temas tidos como consagrados pela história oficial. 

Como antes ficou demonstrado, conforme Benjamim (1994), estarrecido se 

mantém o anjo da história. Petrificado pelo progresso desmedido, os espaços vazios são 

silêncios que caracterizam o não registro de fatos e a desconsideração dos indivíduos 

que, tal como o “anjo torto” drummondiano, vivem à sombra, no limbo da história. 

Ermelindo Mucanga é um desses indivíduos. 

Michel Certeau (2008), por sua vez, propõe recolher desses espaços prenhes de 

silêncio, as marcas, os registros históricos onde o “fato” passa a ser sinônimo de 

diferença. Na literatura de Mia Couto, o herói é “acordado” de seu silêncio e deverá 

“remorrer” para recompor sua história até então silenciada. O próprio verbo “remorrer” 

apresenta-se em sua forma insólita, para dizer que insólita é a situação de indivíduos 

que morrem no completo anonimato tal é o caso de Mucanga,. É também o caso dos 

mortos insepultos de Antares, personagens de Erico Veríssimo, que têm em seus 

atestados de óbito causas mortis que não correspondem às torturas impostas pelos 

regimes ditatoriais da América latina como um todo. 
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O mito moçambicano em “Vinte e Zinco”, 
de Mia Couto: o real maravilhoso  

como resgate da identidade 
Joana D’arc Santos de Oliveira do CARMO 

(UERJ) 

Este estudo acadêmico tem como objetivo verificar a presença do insólito, do 

real maravilhoso, cuja manifestação se dá através de mitos e lendas africanas contidas 

na narrativa Vinte e Zinco, do escritor moçambicano Mia Couto. Observa-se que tais 

fenômenos, além de fundamentar a ficcionalidade do texto, são empregados, 

certamente, pelo autor com o intuito de resgatar e preservar a identidade de seu país. 

A mencionada ficção se propõe a questionar a História, pois abrange doze dias 

do mês de abril, de 1974, - entre 19 e 30 -, respectivamente anteriores e posteriores ao 

movimento revolucionário português. Tal período retrata o declínio e o fim do governo 

salazarista em Portugal, ocorrido no dia vinte e cinco do já citado mês. Baseado nesse 

acontecimento, o literato coloca em evidencia a dualidade que envolve colonizado e 

colonizador, - já que Moçambique esteve sob o domínio português -, expondo 

preconceito, medo, culpa, magia; universos e sentimentos antagônicos que se encontram 

entrecruzados. 

O autor deixa claro que, apesar das transformações no sistema político lusitano, 

para Moçambique não significou o término de sua condição de colônia; tal circunstancia 

foi alterada somente a partir de 25 de junho de 1975, com a conquista da independência 

desse país. Após essa vitória, instala um anseio pela busca da identidade. Sendo assim, 

Mia Couto considera que a literatura tem a função de colaborar para a solidificação do 

referido processo. Em entrevista concedida à pesquisadora Vera Maquêa, ele salienta: 

A chamada “identidade moçambicana” só existe na sua própria 
construção. Ela nasce de entrosamento, de trocas e destrocas. No caso 
da literatura é o cruzamento entre a escrita e a oralidade. Mas para 
ganhar existência na atualidade, no terreno da modernidade, 
Moçambique deve caminhar pela via da escrita. Entramos no mundo 
pela porta da escrita, de uma escrita contaminada (ou melhor, 
fertilizada) pela oralidade [...]. O fato é que há uma espécie de costura 
que necessita ser feita [...]. São costuras que atravessam o tempo, e 
que, quase sempre, implicam uma viagem através da escrita. No 
fundo, o meu próprio trabalho literário é um bocadinho esse resgate 
daquilo que se pode perder, não porque seja frágil, mas porque é 
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desvalorizado num mundo de trocas culturais que se processam de 
forma desigual. Temos aqui um país que está a viver basicamente na 
oralidade. Noventa por cento existem na oralidade, moram na 
oralidade, pensam e amam nesse universo. Aí eu funciono como 
tradutor. Tradutor não de línguas, mas desses universos. (2007: 195-
196) 

Por conta disso, o escritor de Moçambique reconhece a importância da literatura, 

acredita no seu poder inovador, na sua capacidade de quebrar regras, e, ao mesmo 

tempo, de estabelecer novos padrões, pois segundo Barthes, ao artista das letras é 

permitido lograr com a língua: 

Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só 
resta, por assim dizer, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa 
esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do 
poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a 
chamo, quanto a mim: literatura. (2007: 16) 

A narrativa de Vinte e Zinco transcorre em Moçambique, mais especificamente, 

na vila de Moebase. Em uma velha casa colonial moram Lourenço de Castro, dona 

Margarida, a mãe, e Irene, a tia. Lourenço de Castro, - inspetor da Pide, adota, por 

vezes, comportamento infantil, possui as mãos cobertas de sangue e vive atormentado 

por ter assistido a morte do pai. É interessante observar que o filho segue a mesma 

profissão de seu progenitor. Dona Margarida, vive em prol de seu filho, com louvável 

desvelo. Por último, tem-se Irene; mulher de vontade própria que desperta o sentimento 

amoroso do sobrinho. Tal família veio da metrópole. 

No outro lado de Moebase, vive Jessumina, a feiticeira. Tem-se a oficina de 

Custódio Juma; o cenário também pertence a Marcelino, - ex- namorado de Irene - e ao 

cego Andaré Tchuvisco. Todos moradores da região de África. Por meio dessas 

personagens, com suas características e peculiaridade, Mia Couto constrói um espaço 

ficcional associado à terra, apresentando: 

uma ligação estreita com a cosmogonia africana, [...] constituindo seus 
romances um mergulho em costumes, lendas e perspectivas de 
populações distantes do litoral e, portanto, com um maior afastamento 
da cultura ocidental que predomina em cidades como a capital 
Maputo. (MACEDO e MAQUÊA, 2007: 40-41) 

Já na primeira epígrafe da ficção fica demonstrado, de forma clara, o propósito 

miacoutiano de desconstruir a história: “Vinte e cinco é para vocês que vivem nos 

bairros de cimento. Para nós, negros pobres que vivemos na madeira e zinco, o nosso 
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dia ainda está por vir. Fala da adivinhadora Jessumina” (MIA COUTO, 2004:09). 

Paralelamente, esse mesmo fragmento do texto remete ao insólito, ao real maravilhoso, 

ao realismo maravilhoso, por abarcar aspectos da cultura africana como crenças, mitos e 

lendas. 

Para dar sustentabilidade às ponderações aqui desejadas, é pertinente entender o 

significado de real, - realismo - e de maravilhoso. O vocábulo real é entendido como 

aquilo “que existe de fato; verdadeiro” (FERREIRA, 2004: 605). Já maravilhoso 

consiste em: 

É o que contém maravilha, do latim mirabilia, ou seja, “coisas 
admiráveis” (belas ou execráveis, boas ou horríveis), contrapostas às 
naturalia. Em mirabilia está presente o “mirar”: olhar com 
intensidade, ver com atenção ou ainda, ver através. O verbo mirare se 
encontra também na etimologia de milagre – portanto contra a ordem 
natural – de miragem – efeito óptico, engano dos sentidos. 
(CHIAMPI, 1980: 48) 

A respeito do real/realismo maravilhoso, Alejo Carpentier pondera que este se 

estrutura mediante uma surpreendente modificação do mundo real, sem causar 

sentimentos desconfortáveis ou negativos para alguém. Sobre isso ele salienta: 

O maravilhoso começa a sê-lo, de maneira inequívoca, quando surge 
de uma inesperada alteração da realidade (o milagre), de uma 
revelação privilegiada da realidade, de um destaque incomum ou 
singularmente favorecedor das inadvertidas riquezas da realidade, ou 
de uma ampliação das escalas e categorias da realidade, percebidas 
com particular intensidade, em virtude de uma exaltação do espírito, 
que o conduz até um tipo de “estado limite”. (1985:10) 

Essa condição foi percebida na América, - podendo ser direcionada para África - 

e implica em “configurar a união de elementos díspares que, procedentes de culturas 

heterogêneas, compõem uma nova realidade histórica que subverte os padrões 

convencionais da racionalidade ocidental” (FONSECA e CURY, 2008: 122). 

Mia Couto ao criar o perfil de Jessumina, entre as personagens dessa narrativa, 

remonta a estratégia discursiva defendida por Carpentier ao fazer uma alusão ao 

universo místico/mítico africano, “temos assim, o elemento fantástico, imigrado de 

repente, para provocar emoção e estranheza no leitor” (LARANJEIRAS, 1995: 361). A 

postura adotada pelo literato de Moçambique, certamente, confirma sua intenção de 

recuperar a cultura e a identidade de seu país. 
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Segundo Pierre Verger, - antropólogo e etnólogo francês - em África, os mitos 

são designados pelo termo orixá, “cada orixá estava ligado originalmente a uma cidade 

ou a um país inteiro. Tratava-se de uma série de cultos regionais ou nacionais” 

(VERGER, 1997: 32). Cada orixá seria “em princípio, um ancestral divinizado, que, em 

vida, estabelecera vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da 

natureza, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas” (1997: 18). 

Pode-se então dizer que, os seres e acontecimentos imaginários são 

compreendidos como a história de divindades, relacionada ao passado de uma 

determinada cultura. Para Mircea Eliade, “os mitos revelam, portanto, sua atividade 

criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a ‘sobrenaturalidade’) de suas 

obras” (1972: 11). Logo, Jessumina, moradora de Moebase, pode ser considerada um 

ser mítico por ter vivido sete anos nas profundezas da lagoa, pela sua condição de 

adivinha: 

Na semana seguinte, Jessumina entrou na lagoa e sumiu nas suas 
águas durante sete anos. Nunca mais ninguém soube dela. Lá no fundo 
do lago, o povo do lago lhe ensinava os segredos de um outro saber. 
[...] Era água da luz. Quem vivia dentro dessa água ganhava memória 
de suas outras vidas. Como ela, a adivinha Jessumina, essa que 
ganhara poderes enquanto peixara na água sagrada. (MIA COUTO, 
2004: 48-49) 

Tal circunstância remete o leitor à tradição yorubá; a uma das deusas africanas, - 

o orixá -, denominada por Nanã Buruku, com seus poderes e magias: “O mito de Nanã é 

muito antigo. A mais velha das deusas yorubá, Nanã é a mãe das águas paradas, dos 

pântanos” (FONSECA e LIMA, 2002: 34). O fato de “senhora” das águas é 

surpreendente, portanto, o maravilhoso se encontra presente nessa abordagem, visto ser 

ele o ““extraordinário”, “o insólito”, o que escapa ao curso ordinário das coisas e do 

humano” (CHIAMPI, 1980: 48). 

Noutro momento do texto literário, Jessumina é descrita como feiticeira, mas, 

esta posição não causa assombro. Quando terminou o período de submersão no pântano, 

seu retorno é anunciado com muita alegria: “No dia em que a aldeia recebeu o recado do 

seu regresso, os tambores do xigudo soaram a noite inteira. Quando ressurgiu, nada lhe 

perguntaram. Jessumina era uma nyanga” [feiticeira – grifo nosso] (MIA COUTO, 

2004: 49). Assim, todas as situações acerca da vidente podem ser enquadradas no 

realismo maravilhoso por possuírem como características a ausência do medo, do 
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horror; sendo manifestado neste tipo de texto o encantamento, a magia. A esse propósito 

Irlemar Chiampi observa: 

O realismo [real] maravilhoso desaloja qualquer efeito emotivo de 
calafrio, medo ou terror sobre o evento insólito. No seu lugar, coloca o 
encantamento como um efeito discursivo pertinente à interpretação 
não-antitética dos componentes diegéticos. O insólito, em óptica 
racional, deixa de ser o “outro lado”, o desconhecido, para incorporar-
se ao real: a maravilha é (está) (n) a realidade. (1980: 59) [Grifo 
nosso] 

Convém observar que, em África, em Moçambique, os habitantes locais têm 

como objetivo a preservação dos cultos que envolvem os seres humanos com talentos 

extraordinários: “Alguns iniciados na tradição yorubá mantêm vivas certas práticas 

rituais de culto as ìyàmi – feiticeiras – através da repetição de cantos ancestrais que 

reafirmam os atributos e os papéis de algumas poderosas anciãs” (FONSECA e LIMA, 

2002: 253). 

É exatamente por esse motivo que se constata que Jessumina e Nanã Buruku têm 

como afinidade a bruxaria. A despeito disso, cabe empregar ponderação de Fonseca e 

Lima: 

Embora não esteja afirmado em nenhum dos registros que Nana 
Buruku seja, ela mesma, uma ìyàmi, existem inúmeras evidências de 
que, definitivamente, a mais velha das Mães d’água – juíza e justiceira 
– mantenha com elas uma relação de vivências compartilhadas e sobre 
elas uma ascendência de poder. (2002: 254) 

Ressalta-se, nos textos miacoutiano, a existência de uma personagem que 

acredita no sobrenatural, estabelecendo, assim com o leitor, uma identificação, 

conforme a afirmação de António Marins: “o narrador, no realismo mágico, adopta o 

ponto de vista de uma personagem que acredita no mundo mágico, implicando, desde 

logo, o leitor que é levado a acreditar (sem hesitar) na dimensão mágica” (2008: 75). 

Consequentemente, a visita de dona Margarida, - que busca os conselhos da profetiza 

para acalmar as crises nervosas de Lourenço -, à Jessumina exemplifica de forma clara 

tal colocação: 

Tudo isso se dizia da feiticeira. Margarida sabia dessas explicações. 
Mas, naquele momento, esses rumores não passavam de 
extravagâncias. Prática e ciente do valor do tempo, a portuguesa 
deitou o seu assunto: 

- Quero saber o que se passa em minha casa. Tenho medo. (2004:49) 
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Tem-se também Irene, mulher forte, destemida, apaixonada por Marcelino, - 

cujo amor culminou por levá-la à loucura -, e, é mais uma personagem digna de ser 

analisada sob a perspectiva mítica africana:  

Irene dança em volta da irmã. A diferença de idade, na circunstância, 
se evidencia ainda mais. Irene, mais moça, é dessas mulheres bravias, 
vivas de nascença. Ela tem corpo e rosto, tudo em estado desejável. Se 
não fosse louca ainda havia esperança de se lhe arranjar pretendente. 
(MIA COUTO, 2004: 19) 

A descrição da jovem possibilita estabelecer um paralelo com o mito, o orixá 

Oxum, pois esta é “uma deusa de grandes poderes, uma mulher permanentemente em 

contato com sua essência feminina” (FONSECA e LIMA, 2002: 87). 

O sobrinho Lourenço de Castro nutre um sentimento amoroso por ela e não 

consegue dissimular seu afeto: “Irene continua dançando, volteando-se pela sala. 

Lourenço, entrando na sala estremece. Irene passa rodando, pernas deixadas nuas pelo 

arregaçar da saia na cintura” (MIA COUTO, 2004: 22). Tais qualidades confirmam a 

especificidade de Oxum, deusa da sensualidade, conforme asseveram Fonseca e Lima: 

Ela se apresentará com ares de mulher elegante e vaidosa. Moverá o 
corpo com tal encanto e sensualidade que, imediatamente, fará 
despertar fantasias de amor. Nela, tudo sugere riqueza. Tudo fala um 
dialeto de especial distinção. Por ser ayabá – rainha da mais alta casta 
– ela terá o rosto coberto por fios de pedrinhas brilhantes, que 
permitirão apenas intuir sua divinal beleza. (2002: 95) 

Nesse episódio, há que se destacar, ainda, marcas do fundamento do real, 

realismo maravilhoso, de acordo com Chiampi: “Assim, o conceito do real maravilhoso 

se resolve narrativamente pelas constantes intersecções do Mito na História” (1980:37). 

Apesar de Irene ser uma mulher que assume seus atos e suas vontades, ela não é 

feliz; em sua vida faltava o amor. Marcelino, o namorado, era tido como subversivo por 

Lourenço de Castro porque não aceitava as imposições do colonizador. Esse 

posicionamento resulta em sua prisão. Todavia, Lourenço de Castro desejava Irene e 

sabia que não era correspondido por ela, o que o levava a sentir profundo ódio pelo 

outro. Aproveitando da condição de policial, submetia o prisioneiro às piores torturas, 

vingando-se por ser preterido. Marcelino não suportou tantas humilhações e terminou 

por se matar: 
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Irene dava inadmissíveis licenças ao mulato Marcelino. O sobrinho se 
atiçava de rancores. Certa tarde, ele flagranteou os dois, trocando 
propaganda subversiva. [...] 

Não foi preciso mais que esse momento: logo o sujeito pardo foi preso 
e Irene espancada e trancada em casa. [...] Lourenço, ele mesmo, se 
ofereceu para torturar o mecânico. 

Bateu, bateu tanto que as mãos do outro se desfizeram, pasta 
vermelha, fluindo sem contorno. Foi preciso Diamantino separar 
Lourenço e avisá-lo de que o preso já há muito perdera os sentidos. 

[...] 

Na terceira noite, Marcelino se tentou suicidar. Com um osso que 
sobrara do jantar ele cortou os testículos. Madrugada, o soalho estava 
ensopado de sangue. (MIA COUTO, 2004: 77) 

Por conseguinte, esses acontecimentos, a tortura e a morte do amado, 

desestabilizaram mental e emocionalmente a moça, que não consegue mais se 

restabelecer. A presença do companheiro, proporcionava o aconchego que tanto 

necessitava. Dessa forma, constata-se outro elo com a divindade Oxum; uma vez que 

esta anseia por um parceiro: 

Tudo que é seu responde ao apelo do amor sexual. Nela, tudo conspira 
na busca do outro, do parceiro, do amante, do marido. Ela se define 
vagamente – porém com muita clareza – nas imagens femininas que 
nascem das relações que ela estabelece com os seus muitos 
companheiros. Talvez seja isto o que ela procura reconhecer no 
espelho, que sempre leva nas mãos. Uma imagem pessoal – auto-
imagem – que apenas se afirma na relação com o outro. (FONSECA e 
LIMA, 2002: 95 

No fragmento de Vinte e Zinco, no qual o cego Andaré Tchuvisco se encontra no 

centro da praça da aldeia, entra em transe e tem visões, ocorre a transformação de uma 

bengala no monstro Napolo, a cobra voadora: 

- Já mandei: pega lá a porcaria da bengala! 

Contrafeito, o cego toma o bastão vermelho e branco e, de repente, 
sem que ninguém presumisse, lança-o sobre os ares. A bengala vai 
subindo, volteando-se pelo espaço. De súbito, ante a geral espantação, 
a bengala se converte em ave.[...] Súbito, o pássaro se adelgaçou, 
convertido numa fita brilhosa que serpenteia pelos ares. Alguém grita: 

- Vejam! É o napolo! 

E foram passos para trás e terrores rasteirando a retirada. Ninguém se 
podia crer: o monstro Napolo, a cobra voadora, trazedora de 
tempestades e relâmpagos! Tudo a cobra voadora arrasta no seu 
percurso. É assim que nasce o tempo, réstia do mundo devorado. O 
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bicho se fantasia aos olhos da multidão. A bengala se irrealiza em 
presságio, assunto de sobrenaturezas. (MIA COUTO, 2004: 63-64) 

A cobra voadora, o monstro Napolo, pode ser interpretada como a manifestação 

do mito africano Oxumaré, cujo representação é uma serpente: “Oxumaré é a serpente-

arco íris; suas funções são múltiplas [...]. Oxumaré é a mobilidade e a atividade. Uma 

das suas obrigações é a de dirigir as forças que produzem o movimento. Ele é o senhor 

de tudo que é alongado” (VERGER, 1997: 206). 

Destaca-se que, nesse mesmo recorte textual, Mia Couto, provavelmente, 

reafirmar as riquezas culturas de sua terra, pois o orixá Oxumaré “é o símbolo da 

continuidade e da permanência” (Idem, 1997: 206). Nota-se a relação com o insólito, 

com o real/ realismo maravilhoso porque “o maravilhoso é, na criação literária, a 

intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou legendários” (CHIAMPI, 1980: 49). 

Pode-se concluir que a literatura possibilita a um escritor a condição de 

expressar seus pensamentos ideológicos, assim como ocorre com Mia Couto, cujo 

objetivo é a busca da origem, a recuperação das raízes e, conseqüentemente, a 

instauração da identidade dos cidadãos de Moçambique, por meio dos mitos regionais e 

locais. 

Visando realizar sua intenção, Mia Couto emprega o real/o realismo maravilhoso 

na obra literária Vinte e Zinco como estratégia narrativa para demonstrar a riqueza 

cultural de seu país. Os mitos africanos, na condição de orixás, aqui retratados se 

encontram associados aos elementos sobrenaturais, insólitos, extraordinários, 

maravilhosos e fantásticos com a função de propiciarem circunstâncias e situações 

repletas de magia, encantamento. 
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O fenômeno da reinvenção lingüística  
na narrativa africana contemporânea  

de língua portuguesa 
Jurema OLIVEIRA* 

A obra de Boaventura Cardoso, José Luandino Vieira e Mia Couto tem como 

característica predominante a fusão entre o histórico e o literário. Esse processo advém 

da necessidade, ou melhor, do desejo desses escritores de preencher as lacunas 

existentes na memória das sociedades onde vivem - a angolana e a moçambicana -, 

fraturadas pelo advento do colonialismo. 

É necessário reinventar uma memória histórica que perpasse ou fundamente 

ficcionalmente uma narrativa que englobe o conceito de nação e os vários segmentos 

sociais da contemporaneidade. Privilegiando um discurso polifônico, dialógico, o que 

em parte remonta à tradição, com suas vozes sonantes, capazes de partilhar as 

experiências de forma conjuntiva, esses escritores africanos contemporâneos recorrem a 

um produtivo artifício artístico: criam um personagem com os traços do griot para dar a 

veracidade necessária à enunciação. 

O griot procura dar um direcionamento à estória, mas partilha com os vários 

outros personagens o ato de narrar. Essa nova modalidade da oratura explicita a 

interação entre a tradição e modernidade nas obras ficcionais da atualidade: "Tradição 

tem uma função passiva, conservadora, mas também dinâmica. A própria tradição sofre 

alterações ao longo dos tempos" (CARDOSO, 2004, p.31). 

Boaventura Cardoso publicou Dizinga dia muenhu (1977), O fogo da fala 

(1980), A morte do velho Kipacaça (1987), O signo do fogo (1992), Maio, mês de Mana 

(1997), Mãe, materno mar (2001). Detentor de uma oratura que teatraliza desde 

aspectos sócio-políticos até os elementos condensadores da cultura angolana, 

"Boaventura Cardoso cultiva um idioleto festivo, um estilo muito personalizado, no 
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portuguesa do século XX: Graciliano Ramos, Alves Redol e Castro Soromenho e No limite entre a 
memória e a história: a poesia. 
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contexto cultural de uma angolanidade militante, patriótica, nacionalista" (MACEDO, 

2005, p.47). 

Ele tem como referente a tradição e a História reatualizadas na ficção, espaço 

fecundo que abarca "os gestos de expressão bem calculada” (CARDOSO, 1982, p.6) e 

precisos num tempo de águas pesadas e densas como aquelas presentes no conto “A 

chuva", da coletânea Dizanga dia muenhu (1977): “a chuva veio com muita raiva. Os 

tetos frágeis das cubatas tremiam e, nos lares, as águas que entravam dentro faziam 

atrapalhação nas pessoas” (CARDOSO, 1982, p.6). 

Se em Dlzanga dia muenhu Boaventura Cardoso encena "tempos quentes", em O 

fogo da fala (1980) reinventa o ritual da fogueira, quando traz à cena literária artifícios 

que relembram o ritmo da fala, a musical idade, a sonorização dos signos, as repetições 

e o cruzamento de elementos advindos do português com expressões decorrentes das 

línguas nacionais, para fundar uma língua tipicamente angolana, que no dizer de Laura 

Cavalcante Padilha, 

(...) a leitura de O fogo da fala revela ao leitor não-angolano a 
significação africana da palavra (...). Por ela, o mundo invisível se 
pode transportar para o visível, não por meio de idéias abstratas, mas 
pelo prolongamento concreto deste visível que elas representam. 
(PADILHA, 2002, p.23) 

O narrador de O fogo da fala (1980) transita entre a oratura e a cultura letrada, 

aliás, característica dos narradores de Boaventura Cardoso. Em O fogo da fala, constata-

se "um equilíbrio entre o contador e o ouvinte, que garante a existência do passado no 

presente narrativo, a cumplicidade entre o velho e o novo e mantém viva a matriz 

africana que resistiu ao domínio branco-europeu" (OLIVEIRA, 1996, p.168). Na busca 

de sua especificidade artística, Boaventura Cardoso articula os códigos lingüísticos de 

forma poética para dar o tom de sua prosa. 

O sentido da resistência, em Boaventura Cardoso, se consolida 

paradigmaticamente na coletânea de contos A morte do velho Kipacaça (1987), na qual, 

no dizer de Laura Cavalcante Padilha, aprofunda o "valor mais-além do verbo africano" 

(PADILHA, 2002, p.24). A partir dessa obra, sua produção poética apresenta novas 

nuances que serão negociadas de modo profícuo nos romances O signo do fogo (1992), 

Maio, mês de Maria (1997) e Mãe, materno mar (2001). 

Desta forma, o entorpecimento das águas anunciado em Dizanga dia muenhu, 

numa visão dialógica com a produção artística deste autor, começa a fazer sentido mais 
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precisamente em Maio, mês de Mana. Coincidentemente, Dizanga dia muenhu foi 

publicado em 1977. Assim, encontrar o caminho, ou "os caminhos" nas obras de 

Boaventura Cardoso pressupõe captar os sinais, as marcas deixadas pela voz 

enunciadora. No dizer de Evandro Nascimento, estas marcas constituem o "rastro", nas 

imagens do passado que são resgatadas na linguagem, não como uma resultante de 

"uma única experiência mas, sim, de uma repetição em série, cujo rastro somente passa 

a fazer sentido dentro da cadeia em que se inscreve" (NASCIMENTO, 2001, p.173). 

Se os recursos estilísticos são o maravilhoso e o fantástico nas narrativas de A 

morte do velho Kipacaça, em Maio, mês de Maria, Boaventura Cardoso recorre à 

alegoria para dar o tom da tragicidade das situações. 

Como alegorias da nação, pode-se dizer que Maio, mês de Maria e Mãe, 

materno mar estabelecem um diálogo produtivo com épocas conturbadas da história de 

Angola. Por meio desses e de outros recursos estilísticos, Boaventura Cardoso transita 

com mestria entre a Ficção e a História, fazendo da Memória o seu motor narrativo por 

excelência. Pode-se concluir que o gesto de escrever encontra sua significação não 

apenas no tempo agitado do presente, mas nos profundos sinais que a Memória guardou 

e o ato de escrever faz renascer. 

O discurso de Boaventura Cardoso valoriza um diálogo entre a ficção e a história 

para produzir o que Inocência Mata chama de "estratégia contra-discursiva", que 

"consiste em destecer teias do logro, em olhares prismáticos, que desnudam silêncios e 

sombras da História" (MATA, 2003, p.60). 

É esse desnudar, esse olhar nada inocente que nós, leitores de Boaventura 

Cardoso, redescobrimos em sua escrita oralizada que, fechando com sua própria voz, 

denuncia a violência e a opressão, mostrando-se uma fala de resistência que "intenta dar 

primazia aos mais variados e complexos valores da cultura africana, na sua 

profundidade e na sua expressão" (CARDOSO, 2004, p.2). 

Com uma marca literária peculiar, inscreve-se também no cenário artístico 

angolano da contemporaneidade José Luandino Vieira, autor de A cidade e a infância 

(1960), Luuanda (1964), A vida verdadeira de Domingos Xavier (1974), Velhas estórias 

(1974), No antigamente, na vida (1974), Vidas novas (1975), Nós, os do Makulusu 

(1975), Macandumba (1978), João Vêncio: os seus amores (1979), Lourentinho, dona 

Antónia de Souza Neto e eu (1981). 
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Durante a consolidação do processo colonial na extensa costa africana, emergem 

e multiplicam-se as cidades. Os efeitos desse avanço decorrem do deslocamento de 

setores rurais para os centros urbanos, região da sede administrativa portuguesa. Os 

africanos deixam suas aldeias e se aglomeram na periferia, nasce nesse contexto um 

novo estilo de vida, os bairros-de-lata. 

As marcas denunciatórias dos rumos que a cidade - Luanda - toma ao longo da 

era colonial estão explícitas na primeira obra de Luandino Vieira A cidade e a infância 

(1960). À medida que a cidade se torna um aglomerado humano desordenado envolto 

numa áurea de “modernidade”, a Infância dos meninos livres é anulada paulatinamente 

para dar lugar ao musseque, "espaço marginalizado e emblema da divisão étnico-social 

por ela provocada" (TRIGO, 1981, p.214). 

A área urbana apresenta uma dupla linha divisória, demarcada por características 

raciais e sociais na capital angolana. Luanda, por ser a capital administrativa, aberta aos 

novos empreendimentos pensados pelos colonialistas, foi, pouco a pouco, circundada 

por bairros que cresciam envoltos num cinturão de miséria e de descaso por parte da 

colonização e da imigração branca. 

Esses locais de concentração africana na região urbana foram denominados pelo 

povo de "musseques", devido ao tom avermelhado do solo. Os responsáveis pela ordem 

colonial, os cipaios e capitas - estes, negros assimilados que ocupavam o mais baixo 

escalão da polícia e tinham a função de disciplinar seus compatriotas - viviam também 

nos musseques, bairros-de-lata próximos à Luanda européia. 

Nesse cenário de pobreza e censura policial, cresce Luandino Vieira. Foi no 

musseque Braga que Luandino Vieira passou a infância. Segundo Mário Pinto de 

Andrade, a obra ficcional deste autor constitui um testemunho do viver nos musseques. 

As narrativas são ambientadas nos bairros periféricos, cenário de violências cometidas 

pela PIDE em vários momentos da história angolana. 

A vida verdadeira de Domingos Xavier (1974) cenariza as ações do cipaio que 

busca identificar os organizadores, os militantes que, em 1961, agiam clandestinamente 

nos musseques. A narrativa mostra como a militância alimentava a luta nacional a partir 

da periferia de Luanda. Os dois personagens que incitam à ação dos demais 

companheiros são o garoto Zito e o velho Petelo. Eles representam os extremos da 

organização clandestina que se prepara para enfrentar os colonialistas. 
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Pertencente ao segmento literário que se consolida em 1957, com o jornal 

Cultura, Luandino Vieira direciona seu discurso ficcional para a recuperação imagética 

do real cotidiano, do ambiente popular de sua infância, mas sendo a sua narrativa 

romanesca espaço de criação imbuído, muitas vezes, de um discurso reivindicatório. 

Desde a primeira obra, seus narradores focalizam e traçam os perfis dos angolanos que 

sonham com novos tempos. 

Os personagens militantes, que caracterizam culturalmente a "malta" insatisfeita 

com os rumos da colonização, são pouco a pouco moldados pelo ficcionista que não faz 

"arte pela arte", mas arte pela vida. "Luandino Vieira é um militante desta heróica 

renascença; um militante que sofreu na sinistra prisão do Tarrafal uma pena de catorze 

anos pelo seu combate nas fileiras do movimento nacionalista angolano" (ANDRADE, 

1980, p.222). 

Salvato Trigo, em Luandino Vieira: o fogoteta, define seu texto como plural, por 

incorporar características advindas da poesia, do drama e do romance. "Assim o texto 

luandino é (...) uma prática de escrita que pressupõe a subversão dos gêneros literários, 

isto é, a abolição das fronteiras que, tradicionalmente, repartiam a literatura por três 

gêneros distintos: lírico, dramático e narrativo" (TRIGO, 1981, p.557). Assumindo 

essas três características, Luandino Vieira funda sua modernidade. 

Esse amálgama se explica pelo aspecto intertextual de sua obra com outros 

campos do conhecimento, como a história, a política, a ideologia e outras obras 

literárias. Em seus livros, verificam-se diferentes graus de caracterização das questões 

sociais. Na primeira fase, como afirma Salvato Trigo, afloram as preocupações 

sociológicas, já nas fases subseqüentes estas questões estão subentendidas, mas nunca 

ausentes. 

A força feminina do musseque surge nas narrativas de Luandino Vieira como 

metáfora da resistência de mulheres - parceiras dos homens que, durante a guerra de 

libertação, foram presos quando clamavam por justiça. Essa aliança das mulheres em 

questões sócio-políticas estão nas ações das personagens de Velhas estórias (1974) e 

Vidas novas (1975). Suas vozes avançam significativamente em relação àquelas de A 

cidade e a infância (1960), espácio-temporal de total submissão das mulheres angolanas 

aos brancos em busca de melhoria de vida. 

Composta por um grande número de livros, a obra de Luandino Vieira 

representa no cenário literário angolano um papel significativo na relação 
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literatura/história tão valorizada pelos escritores angolanos. Segundo Rita Chaves, na 

obra deste escritor “é possível perceber a fisionomia madura de um projeto literário 

gestado num contexto bastante especial, se tomamos em conta os padrões via de regra 

utilizados para examinar a relação entre literatura e sociedade” (CHAVES, 2005, p.19). 

A história literária angolana, por tradição, liga-se ao processo de construção 

identitária da Nação. A formação dos parâmetros literários encontrou seu alicerce 

promissor sob o signo da resistência ao colonialismo. Com ênfase no cenário urbano, o 

discurso literário de Luandino Vieira foi sendo construído paulatinamente nos 

interstícios de Luanda. A cidade, que abriga a comunidade branca européia e as 

comunidades fixadas nos musseques, é marca emblemática da obra de Luandino Vieira, 

e rememorada em todas as suas narrativas. Em João Vêncio: os seus amores (1979), o 

personagem que cumpre pena por ter cometido um crime, e que divide a cela com um 

intelectual, faz uma declaração de amor à cidade: 

Muadié: eu gramo de Luanda - casas, ruas, paus, mar, céu e nuvias, 
ilhinha pescadórica. Beleza toda eu não escoiço. Eu digo: Luanda - e 
meu coração ri, meus olhos fecham, sôdade. Porque eu estou cá, 
quando estou longe. De longe é que se ama. (VIEIRA, 1979, p.81) 

De acordo com Salvato Tngo, a obra de Luandino Vieira atinge o ápice da 

representação do viver no musseque em Macandumba (1978), composto de estórias 

caracterizadoras dos perfis de personagens que metaforizam a linguagem e a cultura em 

geral dos musseques. Com um discurso intertextual, evidencia-se em Macandumba uma 

multiplicidade de vozes que se completam e dialogam internamente com o conjunto de 

estórias sobrepostas, desenvolvidas a partir da história englobante que recebe as demais 

num processo de encaixe, como bem define André Jolles em Formas Simples (1972). 

A tessitura narrativa das obras de Luandino Vieira depreende singularmente a 

matriz que nos interstícios do poder escreve a história daqueles que ajudaram a construir 

o asfalto - metonímia da opressão solidificada no sistema colonial - para demarcar os 

dois mundos: a cidade européia e os musseques das casas de latas, caixotes e papelão 

sobre a terra vermelha. 

O ficcionista Mia Couto desponta no cenário literário moçambicano em 1983, 

com a publicação do livro de poemas Raiz de orvalho. A partir desta imersão no mundo 

literário, o escritor e também jornalista começa "a recolher temas para contos e 
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enveredou pelos caminhos da ficção, revelando-se um excelente contista" (SECCO, 

2006, p.263). 

Mia Couto publicou Vozes anoitecidas (1986), Cronicando (1988), Cada homem 

é uma raça (1990), Terra sonâmbula (1992), Estórias abençoadas (1994), A varanda do 

frangipani (1996), Contos do nascer da terra (1997), Mar me quer (1997), Vinte e zinco 

(1999), O último vôo do flamingo (2000), entre outros. Mia Couto se inscreve no 

panorama literário contemporâneo moçambicano como um escritor que privilegia o 

português falado em seu país, e usa "neologismos, fraseologia inovadora e situações 

surrealistas nos seus contos e romances" (HAMILTON, 2006, p.29). 

A narrativa pós-colonial é dotada de características híbridas, devido à 

convergência de uma "pluralidade de formas e de propostas" (LEITE, 2003, p.28), 

decorrentes das ligações estabelecidas entre os aspectos culturais de origem européia e 

os da cultura moçambicana com o intuito de traçar parâmetros para a construção dos 

novos campos literários capazes de darem conta das diversidades identitárias locais: 

o projecto da escrita pós-colonial é também interrogar o discurso 
europeu e descentralizar as estratégias discursivas; investigar, reler e 
reescrever a empresa histórica e ficcional, coloniais, faz parte da tarefa 
criativa e crítica pós-colonial. (LEITE, 2003, p.28) 

Nesse sentido, o estatuto da oralidade tem lugar de destaque numa época de 

reescritura da História e da literatura moçambicana que se quer valorativa da tradição 

viva na memória dos escritores. Para eles, o caminho de afirmação da diferença 

encontra-se no retorno às raízes de que fala Stuart Hall em Identidade cultural na pós-

modernidade (2000) para fundar a narrativa de nação composta por variadas 

características étnicas e lingüísticas que compõem a sociedade em questão. 

Nesse processo de imersão na cultura ligada à tradição, o escritor precisa buscar 

na "memória da infância" as imagens que remontam à herança solidificadora da 

recriação, da magia, advinda das antigas rodas em volta da fogueira e de contextos 

outros próprios do cenário cultural moçambicano, decorrentes do cruzamento de 

culturas próprio da sociedade de características mestiça, branca e negra de 

Moçambique. 

Mia Couto - em entrevista ao jornal Letras, de Lisboa de 08/10/1997 - faz a 

seguinte declaração: 
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Sou um escritor africano de raça branca. Este seria o primeiro traço de 
uma apresentação de mim mesmo. Escolho estas condições - a de 
africano e a de descendente de europeus - para definir logo à partida a 
condição de potencial conflito de culturas que transporto. Que se 
vai 'resolvendo' por mestiçagens sucessivas, assimilações, trocas 
permanentes. Como outros brancos nascidos e criados em África, sou 
um ser de fronteira. (COUTO, 1997, p.59) 

Essa descrição que faz Mia Couto de si e de sua escrita traz à tona a 

complexidade de uma prosa poética que se quer híbrida e plural ao mesmo tempo, para 

abarcar as diferentes faces da moçambicanidade, como bem define Carmen Lucia Tindó 

Secco em seu estudo sobre o autor: 

Mia Couto sabe-se herdeiro de cruzamentos culturais múltiplos e tem 
clareza de que sua produção se alimenta não só de estratégias orais do 
narrador africano, mas de jogos lúdicos universais que fazem de sua 
prosa um tecido híbrido e poético. (SECCO, 2006, p.265) 

As narrativas de Mia Couto, em especial Cada homem é uma raça (1990), 

expõem os aspectos das várias culturas e crenças do homem moçambicano. Com um 

discurso que transita entre o humor e a ironia, as estórias de suas obras trazem à tona as 

origens, as raças, os costumes que nutrem o imaginário do escritor. Segundo Hélder 

Garmes, no seu artigo "O pensamento mestiço e uma poética da mestiçagem": 

os elementos que tradicionalmente foram lidos ora como distorção do 
modelo europeu, ora como corrupção da cultura indígena, podem ser 
tomados como elementos de integração da obra, já que passam a ser 
avaliados a partir de uma poética que reconstrói a coerência interna da 
obra a partir dos conflitos culturais nos quais ela emerge. (GARMES, 
2003, p.185) 

Como bem define Pires Laranjeira, em Literaturas africanas de expressão 

portuguesa, p. 314, os contos de Cada homem é uma raça abrangem universos culturais 

muito variados e forjam um cenário plural afro-luso-sino-Indo-arábico-goês: africano 

(banto, negro); luso (europeu branco); chinês (amarelo); indo (indiano); arábico (árabe, 

mulçumano); goês (indiano, português). A criatividade e a inventividade da escrita de 

Mia Couto advém em parte de suas leituras de autores como Guimarães Rosa 

(brasileiro), Luandino Vieira (angolano), entre outros. 

A ficção de Mia Couto apresenta características denunciatórias do descompasso 

social por meio de uma prosa poética valorativa de um exercício importante: revigorar 

na ficção a imagem de uma Nação em equilíbrio, trazendo à tona as vozes dos mais-
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velhos no antigamente da história de Moçambique. Na atualidade, o ato de contar 

histórias e ouvi-las constantemente não mais ocorre em volta das fogueiras, mas nas 

águas dos rios criados pela memória narrativa. No presente, a fogueira reside nas 

entrelinhas das narrativas, veiculando uma sabedoria que pode ser lida em diferentes 

sentidos. 
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O mito das águas em 
 “A Chuva Pasmada”,  de Mia Couto 

Luciana Morais da SILVA.* 

A linguagem do escritor não está encarregada de 
representar o real, mas de o significar.  

(Roland Barthes: 1980, p. 157)  

O alegre espanto diante da maravilha das coisas é, por 
fim, o presente imortal do mito.  

(Robinson - apud Campbell: 2001, p. 175)  

COMENTÁRIOS INICIAIS 

Os mitos têm um papel de grande importância em narrativas pertencentes a 

períodos históricos conturbados, visto que é em momentos conflituosos que o homem 

necessita da intervenção sobrenatural para manter-se virtuoso, sendo a crença um meio 

para que o homem reúna forças para buscar transformar a realidade que o cerca, que o 

constrói e que é construída por ele. 

Para Mircea Eliade (1972) o mito narra a história da criação das coisas, 

descrevendo feitos de “Entes Sobrenaturais”, porém, não acontecimentos comuns mas 

primordiais, que indicam o caminho correto a ser percorrido pelo homem que se quer 

como um ser justo e bom, tendo como fonte inspiradora as atitudes de seres que lutam 

pelo bem comum. 

Para Vladmir Propp (1984) esse mesmo mito seria parte da gênese do conto 

maravilhoso, isto é, para ele o conto maravilhoso poderia ser qualificado como mítico. 

Afinal, o conto maravilhoso tem em si os mitos primordiais como elementos indicativos 

de boa conduta, visto que há nessas narrativas uma moral que demonstra a forma correta 

de agir em certas situações a que o homem é exposto. 

Em A chuva pasmada, o avô do jovem narrador-personagem ao contar a lenda 

ancestral de sua família aponta para o mito da criação do rio que os cerca, pois sem a 

intervenção dos antepassados e de sua coragem não haveria o hoje, rememorando 

claramente os mitos de que trata Eliade (1972), mitos primordiais. 
 

* Mestranda UERJ / UFRJ. 
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A construção narrativa de Mia Couto implica na crença de uma interferência dos 

mitos ancestrais no quotidiano das personagens por ele descritas. Por fim, homens e 

mulheres fazem parte de um “mundo” permeado pela maravilha, por uma intervenção 

do sagrado no Mundo. 

O mito fala apenas do que realmente ocorreu (...). Os personagens dos 
mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo 
que fizeram no tempo prestigioso dos “primórdios”. Os mitos 
revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade 
(ou simplesmente a “sobrenaturalidade”) (...). Em suma, os mitos 
descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do 
sagrado (ou do “sobrenatural”) no Mundo. (ELIADE: 1972, p. 11) 

A intervenção desses “entes” sobre-humanos no mundo, conforme afirma 

Eliade, indicam uma influência da exemplaridade nas atividades quotidianas das 

personagens. Nota-se na narrativa miacoutiana a interferência desse mundo deífico nas 

práticas sociais, visto que o homem observa, nas ocorrências insólitas que o cerca, 

elementos pertencentes ao plano do sobrenatural, do extraordinário. 

o chuvilho se manteve como um cacimbo sonolento e espesso. As 
gotas não se despenhavam, não soprava nem a mais pequena brisa. A 
vizinhança trocou visitas, os homens fecharam conversa nos pátios, as 
mulheres se enclausuraram. Ninguém se recordava de um tal 
acontecimento. Poderíamos estar sofrendo maldição. (COUTO: 2004, 
p. 6) 

O MITO E O TEMPO 

Os mitos, desde a Grécia antiga até os dias atuais, têm grande influência na vida 

dos seres humanos de uma forma geral. O homem, através dos tempos, lança mão de 

elementos de origem mitológica para indicar o caminho certo a ser seguido, afinal “O 

mito encadeia-se ao sagrado, traduz o profundo vínculo entre o biológico e o religioso, e 

contém regras para a ação, descortinadas no rito” (MÓISES: 1974, p. 343). 

De acordo com Roland Barthes (1980) o mito é uma mensagem, um sistema de 

comunicação, ou seja, uma forma de “dizer” o que os seres divinos fizeram ab origine. 

As narrações míticas, as concepções filosóficas e as idéias religiosas 
mais antigas conservam resquícios de uma memória ancestral do 
homem, de um conhecimento universal essencial, e são, ao mesmo 
tempo, uma tentativa de elaboração e compreensão do mistério das 
origens do cosmo, da vida e do seu processo evolutivo. (TIAGO: 
2003) 
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Observa-se então que os mitos são revelados como uma fonte da sabedoria 

ancestral e ainda como uma ponte entre o sagrado e o mundo dos homens. Em A chuva 

pasmada tem-se, portanto, águas que rememoram a origem das coisas e que discutem de 

que maneira a evolução do mundo pôde influenciar na vida quotidiana do homem 

comum. 

A água, plasma da terra, de onde nasce à vida e que aparece ainda em diversos 

mitos da criação (Cf. CHEVALIER: 1998, p. 21) tem nessa narrativa uma característica 

marcante, visto que está no rio em torno da família e também na chuva que confronta 

toda uma estrutura ao se estacionar sem chegar ao solo.  Há ainda embutida na narrativa 

uma lenda sobre a origem do rio, águas fundadas pela valentia de um ancestral, 

indicando o valor do feminino, uma vez que “a água primeira, a água nascente, que 

brota da terra e da aurora branca, é feminina” (CHEVALIER: 1998, p. 19). 

O homem miacoutiano desconhece a causa do problema que lhe acomete, já que 

há uma chuva “abençoada”, entretanto, sem origem definida e sem chegar a terra, sendo 

assim, a chuva que simbolicamente representa “o agente fecundador do solo, o qual 

obtém a sua fertilidade dela” (CHEVALIER: 1998, p. 235) acaba por pairar sob a terra. 

Água, portanto, como um símbolo do masculino, pois seria o “esperma” que fecundaria 

a terra. 

A narrativa miacoutiana fala ainda de um tempo, um fio que liga as coisas ― 

“Era o fio do tempo, esse costureiro da água que entrelaçava o pingo da chuva com a 

gota do rio” (COUTO: 2004, p. 72) ―, reconhecendo o poder do tempo de tramar os 

destinos, dispondo do artifício da vida para os encontros e para que o homem descubra 

que “Conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas. Em outros termos, 

aprende-se não somente como as coisas vieram à existência, mas também onde 

encontrá-las e como fazer com que reapareçam quando desaparecerem” (ELIADE: 

1972, p. 18). 

Percebe-se, portanto, que o fio do tempo é um condutor que liga o homem ao 

que o cerca, fazendo-o sentir a vida, porém é esse mesmo fio que o conduz a aprender 

que a vida e o tempo são companheiros dos justos e, sendo assim, deve-se buscar tomar 

os mitos ancestrais como uma referência para se conhecer a origem das coisas, para 

compreenderem-se os atos primeiros e como o homem necessita agir em momentos 

conturbados. As vozes da ancestralidade se diluem entre os familiares, os quais ensinam 

ao jovem protagonista a origem das coisas e, às vezes, suas evoluções. 
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A EMANAÇÃO DO INSÓLITO 

A irrupção do insólito nessa narrativa apresenta-se como um elemento da 

natureza, visto que as águas revelam um grande mistério em torno da família.  Sendo o 

jovem narrador vítima de comparações: 

meus pais sempre me tinham chamado pasmado. Diziam que eu era 
lento no fazer, demorado no pensar. Eu não tinha vocação para fazer 
coisa alguma. Talvez não tivesse mesmo vocação para ser. Pois ali 
estava a chuva, essa clamada e reclamada por todos e, afinal, tão 
pasmadinha como eu. (COUTO: 2004, p. 7) 

Observa-se uma família que, estranha a presença da chuva e, só decide tomar 

uma posição para combater a água, que não chega a terra, no dia seguinte com o auxilio 

de ferramentas, como pás, vassouras e panos, porém o que seria uma forma de fazer a 

chuva cair sobre a terra mostra-se um fracasso, visto que a chuva não tombou, pairando 

firme no ar. 

É evidente que a ancestralidade presente nessa narrativa traz elementos insólitos, 

pois o avô sentado ao lado de uma cadeira parece conversar com aquele espírito ali 

fixado, a avó Ntoweni, herdeira de um legado familiar de magia e criação. O menino ao 

dialogar com seu avô vai descobrindo as causas do que lhes acomete, já que nos 

capítulos da estória a voz do avô se faz sempre presente, em geral, com explicações 

extraordinárias para os acontecimentos que os cercam. 

A presença do avô é ainda mais forte quando este narra à lenda da família de sua 

esposa, uma estória permeada por valentia, já que a mulher trouxe água a uma terra 

inóspita como ele mesmo explica. A lenda dessa mulher remete aos mitos de criação, 

uma vez que Ntoweni, a avó da avó do menino (Cf. Couto: 2004, p. 39), manteve-se 

firme em seus propósitos, levar água a seu povoado, mesmo que tivesse que morrer para 

isso. 

Quando ela se aproximava de sua casa, uma azagaia cruzou o espaço e 
se afundou nas suas costas. A cabaça subiu, desamparada, pelo ar e a 
água se derramou, desperdiçada. Mas quando a vasilha se quebrou no 
chão, os céus todos estrondearam e um rasgão se abriu na terra. 
(COUTO: 2004, p. 40) 

Nota-se que o surgimento do rio, a partir da cabaça caída ao chão, indica a força 

da natureza manifestando-se. A lenda rememora os mitos primordiais, visto que a 

mulher não aceita permanecer ao lado de um homem que a quer comprar, ela foge e 
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mesmo morrendo leva ao seu povo o elemento, a matéria perfeita, que é a água. 

Segundo Eliade 

Um sacrifício, por exemplo, não só reproduz com exatidão o sacrifício 
original, revelado por um deus ab origine, no princípio dos tempos, 
mas também é realizado naquele mesmo momento mítico primordial; 
em outras palavras, cada sacrifício realizado repete o sacrifício inicial 
e coincide com ele. Todos os sacrifícios são levados a cabo no mesmo 
instante mítico do princípio; por meio do paradoxo do rito, ficam 
suspensos o tempo e a duração profanos. (ELIADE: 1992, p. 37) 

O sacrifício instituído pela ancestral do menino indica uma proximidade entre 

ela e os deuses, já que esta consegue realizar uma magia de criação fazendo brotar da 

terra a água que outrora não havia. Da morte de uma mulher nasce um rio, o qual para 

as personagens tem vida própria “pega no remo mas não rema que é para não ofender o 

rio” (COUTO: 2004, p. 48) (grifos nossos). 

Ainda com base em Eliade nota-se que o ser humano pode reproduzir, sem 

automatismo, um exemplo mítico, sendo parte de uma realidade transcendental ao passo 

que repete um ato primordial. O homem é, portanto, capaz de realizar de maneira 

deliberada atos praticados ab origine por deuses, heróis ou ancestrais como é o caso da 

mãe na narrativa miacoutiana 

à minha cabeça chegava, com clareza, a consumação do presságio. 
Então era isso: o renascer da lenda. A primeira Ntoweni sacrificara a 
sua vida para libertar a água e salvar os seus. Esse destino revivia 
agora em minha mãe. Nada sucede da primeira vez, tudo é reedição de 
algo já sucedido. Quando pisei a margem, meu corpo pingava como se 
eu tivesse atravessado um oceano. Exausto, tombei. Escutei, então, 
uma voz de mulher. Era minha mãe que chamava. Estava ferida, 
incapaz de se levantar. (COUTO: 2004, p. 60) 

Apesar da força da crença e da marcada ancestralidade presente na narrativa, 

observa-se que a mãe, ao contrário de sua antepassada, não morrera, manteve-se viva 

para cuidar das feridas de seu homem, dialogando, principalmente, com seu filho sobre 

seus saberes adquiridos pelos anos de vida. 

Eu não lhe saí do ventre. Mas da tristeza. Era por isso que aquela 
chuva, aquela chuva que não tombava , estava falando fundo em sua 
alma. 

― E diz o quê, mãe? 

― São segredos entre mulher e água? 
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E ali ficámos falando, como nunca havíamos conversado. O que me 
dizia, em confissão: nunca ela me dedicara nem mimos nem doçuras. 
(COUTO: 2004, p. 64) 

Observa-se neste trecho uma mãe que se sente culpada por uma ausência 

derivada do medo de perder mais um de seus filhos, dando indícios de sua jornada pela 

vida, visto que, se já perdera outros filhos, teria certa idade. Essa mulher de grande 

força demonstra ainda uma sabedoria indicativa da boa conduta que condiz com o 

histórico “mítico” de sua família, indicando uma mulher que, assim como seus 

antepassados, é capaz de reproduzir ou buscar atos semelhantes aos primordiais 

realizados ab origine. 

O insólito irrompe nessa narrativa por meio do grande acontecimento que dá 

movimento à narrativa, sendo seu mote, a chuva parada no ar e as possíveis explicações 

para a mesma: a fábrica que polui; o homem que não respeita o rio; e, principalmente; a 

esposa falecida que deseja que o esposo a encontre no rio, o avô e sua Ntoweni. Porém, 

as aparentes discussões e esclarecimentos a respeito da chuva pasmada demonstram-se 

sem respaldo, visto que ao final da narrativa foi um conjunto de elementos e não apenas 

uma causa isolada que fizeram iniciarem “mágicas tintilações no nosso tecto” (COUTO: 

2004, p. 72). Afinal, o avô finalmente desamarrou-se da cadeira e foi para um barco 

encontrar seu destino, a fábrica parou de funcionar com a falta da água do rio e o 

homem, sendo parte daquele meio, mostrou respeito pelo fio do tempo, pela água 

nascente que brotou em suas mãos e voltou a “arregaçar as mangas e os braços” 

(COUTO: 2004, p. 69). 

A MARAVILHA DA CHUVA PASMADA 

A narrativa aqui analisada apresenta uma chuva inexplicavelmente adormecida 

entre o céu e a terra. Essas gotas que não chegam a encostar-se a terra preocupam todos 

os moradores, visto que pertencem a um plano desconhecido para eles. Alguns como o 

avô do menino tendem a dar explicações pautadas em lendas, buscando justificar a 

contradição da chuva com base em argumentos míticos, no sentido de serem 

comparados aos atos primordiais. No entanto, há aqueles que apenas culpam a fábrica 

poluidora. 

Pode-se observar que a água aparece nessa narrativa como um elemento mítico 

de origem maravilhosa, mas convivente com a fábrica e com os problemas quotidianos. 
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De acordo com Carpentier “o maravilhoso só começa a sê-lo de maneira inequívoca 

quando surge de uma inesperada alteração da realidade (o milagre), de uma revelação 

privilegiada da realidade” (CARPENTIER: 1985, p. XV). Isso ocorre na narrativa 

miacoutiana na descrição da chuva pasmada e em seu decorrer a partir de pequenos 

elementos diluídos em meio ao texto que dialogam com a interferência de um mundo 

deífico no quotidiano das personagens. 

Apropriando-se do pensamento carpentiano acerca do real maravilhoso, da 

América Latina, pode-se discutir o aparecimento da maravilha na narrativa de Mia 

Couto, pois as águas que pairam sobre o ar ou movimentam as máquinas do lugar são 

parte da natureza, mas rompem com o esperado. Há uma convivência harmônica entre o 

mundo empírico e o meta-empírico, visto que não se busca explicar racionalmente as 

ocorrências insólitas, apenas convive-se com elas. 

É evidente na narrativa a convivência do mundo capitalista com o mundo 

agrário, o primeiro configurado pela fábrica, que a tudo polui com suas chaminés 

vomitando fuligens escuras (Cf. COUTO: 2004, p. 71), e o segundo figurado pela 

família que se ressente da chuva não tocar a terra. Esses dois mundos são perpassados 

pela fé dessas personagens que acreditam em uma intervenção de outro plano em suas 

vidas. Uma força advinda da natureza para apoiá-los, uma água mítica e pertencente ao 

maravilhoso, que os amedronta, mas que os transforma, indicando o passo seguinte a ser 

dado, ensinando, portanto, o homem sufocado de outrora a respirar novamente. 

As mitologias da humanidade, tanto as grandes quanto as de menor 
importância, vêm servindo sempre para guiar os jovens além de seu 
terreno na natureza e simultaneamente, apoiar os velhos de volta a 
natureza até a penumbra do último portal. (CAMPBELL: 2001, p. 
144) 

Nota-se, assim, que os ensinamentos do avô para o menino e, também a 

purificação proporcionada pela água, possibilitaram que o homem deixasse seu estado 

de apatia e voltasse a viver, a “arregaçar as mangas”, até mesmo o avô do menino busca 

uma mudança em sua vida, já que sente que os acontecimentos que o cercam são um 

chamado de sua esposa falecida, a qual ele deve encontrar no rio, o misterioso rio de 

seus antepassados, enfim, o rio de suas vidas. “Assim se cumpre, sem mesmo eu saber, 

a intenção de meu velho avô: ele queria o rio sobrando da terra, vogando em nosso 

peito, trazendo diante de nós as nossas vidas de antes de nós” (COUTO: 2004, p. 74). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A narrativa de Mia aponta, portanto, para a intervenção da maravilha na 

realidade. A chuva que pasmadinha paira no céu faz com que todos no interior da 

narrativa reflitam acerca dos motivos que os levaram a passarem por aquele momento, 

visto que não é comum ver uma chuva parada entre o céu e a terra. Seria uma maldição 

ou uma benção? Não há explicações, apenas o fato da chuva estacionar-se, apesar das 

tentativas de fazê-la tomar o seu lugar ao chão, a chuva se mantém até chegar o 

momento em que cai sobre a terra e enche o rio, refazendo suas margens, mostrando 

então, uma “água” que se comanda, isto é, uma força da natureza mítica, simbólica. 

A ancestralidade, tão bem representada pelo avô do menino e pelas palavras da 

mãe, significa a força dos conhecimentos dos antepassados, indicando o modo correto 

de agir, afinal, o homem aprende com os mitos como se deram os atos ab origine e isso 

possibilita que eles revivam essas experiências, buscando o caminho mais certo a seguir. 

A lenda de Ntoweni, por exemplo, simboliza o feminino, mas não uma simples mulher, 

já que ela foi capaz de conquistar e morrer pelos seus princípios. 

O insólito se faz presente em momentos históricos conflituosos, tendo a presença 

dos mitos originais advindos de uma crença ancestral, própria da cultura de um povo, 

como um alicerce para a construção narrativa. O homem vivente e/ ou (sobre) vivente 

de períodos conturbados acaba por construir um mundo embebido por uma força que 

emana da natureza, ou seja, fruto do seu olhar sobre sua realidade. 

O homem miacoutiano inicia a narrativa como alguém apático e saturado de si, 

como é revelado no decorrer da narrativa, porém com o desencadear do insólito, em 

meio ao seu quotidiano, esse homem se vê obrigado a reagir e começa a lutar pelo que é 

seu, ou pelas coisas com as quais ele se importa, respeitando as palavras de seu pai. 

Desta forma, observa-se que a narrativa apresenta uma chuva inexplicável que 

irrompe em meio aquela realidade, sendo estranhada pelos ali viventes, tornando 

discutível a sua origem e o porquê de seu estado pasmado. Entretanto, no decorrer da 

narrativa várias explicações são suscitadas e ainda reunidas, contudo, levando a 

elementos (sobre) naturais, extraordinários. 
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Tradição e modernidade em  
“Balada de amor ao vento”, de Paulina Chiziane 

Marileia do Nascimento REGIS  
(UNISUAM) 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, 
e ela se perde quando as histórias não são mais 
conservadas.  

Walter Benjamin 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar o romance Balada de Amor ao 
Vento, de Paulina Chiziane, a partir do percurso das personagens Sarnau e Phati que são 
vítimas de imposições e violências presentes na realidade social feminina de 
Moçambique. Busca-se demonstrar como a escritora resgata a tradição, a religião, o 
respeito aos mortos e, também a poligamia. Esta última é questionada, pois oprime a 
mulher, que transita de signo positivo a negativo. Apesar de ser lida como signo da 
terra, na narrativa em foco, a mulher exerce força negativa, na medida em que é culpada 
pelos rumos tortuosos que a vida pode seguir. É sobre os aspectos negativos que 
procurar-se-á fixar a discussão, rasurando-os a partir da atuação da personagem Sumbi, 
que representa as mudanças trazidas pela modernidade, e, ainda, pela personagem 
Sarnau que lida com sabedoria com situações tão adversas em torno do amor. 

PALAVRAS-CHAVE: Tradição, Modernidade, Resistência e Submissão. 

INTRODUÇÃO 

O romance em foco Balada de Amor ao Vento, da escritora moçambicana 

Paulina Chiziane, nos permite pensar sobre algumas práticas sociais consideradas 

tradicionais, como a poligamia, e confrontá-las com as experiências da modernidade. 

Podemos dizer que as personagens Sarnau, Phati e Nguila são representantes da 

tradição, pois vivem de acordo com símbolos, “contratos” e recordações repassadas pela 

oralidade, já as personagens Mwando e Sumbi se deslocaram da tradição, mas ainda 

oscilam em relação à modernidade. Estão entre o pré e o pós-colonialismo. 

O universo cultural moçambicano possui uma gama de disparidades entre elas a 

língua, a religião e a formação familiar das quais enfocaremos as duas ultimas, uma vez 

que as mudanças advindas com a colonização dividiram a África, mais especificamente, 

Moçambique. De um lado, estão os negros que se assimilaram ao branco por 

acreditarem na desvalorização de sua raça e do outro lado estão os que rejeitaram a 
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alienação e lutam pela conservação dos seus valores primitivos que os diferem e, porque 

não dizer que, lhes causam orgulho. Albert Memmi em seu consagrado livro Retrato do 

colonizado precedido do retrato do colonizador diz que “O colonizado é assim 

remodelado em uma série de negações que, somadas constituem um retrato acusação” 

(MEMMI, 1977, p. 77). 

ASPECTOS CULTURAIS DISPARES 

Impregnados da herança européia, os colonizados moçambicanos aderiram a 

pratica do cristianismo por força da assimilação cultural, pois só dessa forma poderiam 

obter ascensão social naquele sistema, já que seus valores culturais eram considerados 

inferiores. Da convivência com os xecados árabes dos séculos VII ao XV, herdaram a 

poligamia que se tornou tradição entre os povos africanos e moçambicanos que 

conservam seus costumes tribais e animistas. 

A poligamia é uma prática, até certo ponto, “favorável ao homem”, já que as 

mulheres são educadas para servirem ao marido de forma submissa e conviverem 

pacificamente com as outras esposas. O curioso nesta formação familiar é que uma há 

uma questão de conduta matrimonial que deve ser seguida pela mulher - que muito se 

assemelha a uma das doutrinas bíblicas que regem o lar cristão e pode ser encontrada 

em pelo menos três diferentes passagens da Bíblia Cristã, em Efésios 5:22, 1Pedro 3:1 e 

Colossenses 3:18 que dizem, exatamente, a mesma sentença: “Esposas, sede submissas 

ao próprio marido”. 

A palavra submissão originária do Latim “submissu” significa estar em posição 

inferior e servil, obediência e humildade. Traduzindo isso para a prática social da 

poligamia, o homem é o senhor e a mulher, a serva. Pode-se inferir, a partir da reflexão 

acerca dos costumes tradicionais e religiosos abordados nas “Sagradas Escrituras” a 

presença da poligamia nas histórias relatadas no Velho Testamento. Vê-se que não há 

críticas relacionadas ao pecado ou a proibições por parte dos cristãos. 

A severidade pregada pelo cristianismo e difundida na modernidade, no que 

tange à prática da poligamia é até contraditória, já que o texto bíblico continua sendo 

repetido ainda hoje em cerimônias religiosas de casamento cristão. No romance Balada 

de amor ao vento Mwando, o primeiro e talvez único amor de Sarnau rejeitou-a e 

negou-se a praticar a poligamia, alegando ser cristão. 
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A disparidade religiosa entre os conceitos cristão-europeu e o tradicional 

africano, ambos tão distintos, tanto na prática como na teoria, chegam a cruzar uma 

linha tênue quando se trata dos direitos da mulher dentro do casamento. A contradição 

aumenta também quando evocamos o conceito de mulher vinculado à terra, conceito 

esse também valorizado na África, mas que também não inclui a idéia da inferioridade 

da mulher. 

Paulina Chiziane, em outra obra, Eu mulher em Moçambique (1992) compara a 

mulher à terra porque ela é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da 

criação. Ela é abrigo no período de gestação. É alimento no princípio de todas as coisas. 

Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície da terra 

(CHIZIANE, 1992, p.12). 

FICÇÃO E REALIDADE NOS VENTOS MODERNOS QUE SE REPRODUZEM NA 
TRADIÇÃO 

Umberto Eco, em Seis Passeios Pelos Bosques Da Ficção, diz que as narrativas 

artificiais ou ficção estão dispostas da seguinte forma: “finge dizer a verdade utilizando 

o universo da realidade ou afirma veracidade sobre a ficção” (ECO 1994, p.126). 

Seguindo Eco, os recursos usados pela escritora Paulina Chiziane em Balada de amor 

ao vento induz o leitor a crer na veracidade do texto e na existência de tais personagens, 

haja vista, os fatores históricos que permeiam o romance e a característica de Chiziane 

que deixa claro em sua autobiografia de contracapa a seguinte declaração: “Sou 

contadora de estórias e não romancista... inspiro-me nos contos de minha avó em volta 

da fogueira... minha primeira escola de artes” (CHIZIANE, 2004). 

Ainda sobre suas afirmações diz inspirar-se nas histórias das mulheres que 

atendia quando trabalhou como assistente social na Zambézia (CHIZIANE, 2004). Tal 

característica literária aproxima seus romances da realidade. O que é, segundo Eco, a 

obra ficcional através do paratexto, ou seja, a palavra romance na capa do livro (ECO, 

1994. p.126). 

Balada de amor ao vento une realidade e ficção, a partir do momento em que a 

narrativa tece fatos históricos extraídos de fontes seguras dando informações que fazem 

parte da geografia de Moçambique, como no início do romance que, na verdade, é o 

fim. A protagonista Sarnau que, também é narradora em primeira pessoa recorda-se da 
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sua infância às margens do rio Save, um dos principais rios de Moçambique que define 

fronteiras políticas e étnicas locais na cidade de Mambone. 

A alquimia entre o real e o ficcional, entretanto, são questionadas por estudiosos 

que afirmam existir pontos divergentes no que se pode chamar de fontes históricas 

seguras, mas isto não é o caso do rio Save. Basta uma pesquisa sobre a hidrografia de 

Moçambique para atestar a verdade histórica contextualizada no romance. O que remete 

o leitor ao caráter ficcional é a maneira independente como estão dispostos os 20 

capítulos da obra e que mais se aproxima de uma novela, já que os fatos ocorrem num 

curto espaço de tempo e são exibidos em resumos. 

A narrativa refere-se à saga dolorosa e inquietante de uma mulher, Sarnau, que 

viveu as desventuras de um amor que conheceu ainda adolescente e que a trocou por 

outra mais bela, rica e cristã. Por conta desta balada de amor, a personagem atravessou a 

juventude experimentando o que há de melhor e pior no universo feminino 

moçambicano, onde a metáfora do vento simboliza as mudanças ocorridas alternado o 

cotidiano de Sarnau entre dias ensolarados mas que logo tornavam-se abafados, 

anunciando a tempestade, o frio e a solidão. 

Sabemos que o romancista não é historiador e nem o contrário é verdadeiro. 

Segundo a professora Maria Geralda de Miranda, em seu artigo Olhares sobre o 

discurso da história, a preocupação estética com o romance vem sendo discutida pela 

crítica literária desde o formalismo. Porém nos textos onde a ficção interage com a 

realidade, como os de Paulina Chiziane, a linha que separa ficção e realidade são muito 

tênues, já que “as barreiras entre o estético e o histórico, o empírico e o imaginário e o 

objetivo e o subjetivo se confundem” (MIRANDA, 2008, p.123). 

CARACTERÍSTICAS TRADICIONAIS E MODERNAS REPRESENTADAS NAS 
PERSONAGENS 

Segundo afirma a Professora Laura Padilha em seu livro Entre voz e letra para 

dar ênfase a verdade do que esta sendo relatado, o narrador letrado precisa recorrer aos 

detalhes sobre as personagens do romance, a descrição das personagens no tempo e no 

espaço, ajudam a reforçar tal veracidade textual (PADILHA, 2007.p.107-9). 

Quanto ao plano da autenticidade literária ficcional Nelson Goodman revela que 

o romance oscila entre o mundo ocidental europeu de criação literária no que se refere á 

língua, ao gênero, aos códigos e valores imaginários que se impõe e por outro lado, 
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temos a matriz negro-africana latente com suas origens, latentes ou mitificadas que 

resgatam a tradição e, de certa forma, perturba a ordem regrada da modernidade 

(GOODMAN, 1995. p.56). Baseado nas afirmações anteriores analisaremos as 

características das personagens principal e secundárias no romance Balada de amor ao 

vento. 

Sarnau a protagonista do romance narra sua própria história desde a infância ás 

margens do rio Save até a velhice sobrevivendo numa mafalala, solitária depois de ter 

pertencido a tantos homens, ela resgata a memória dos dias em que lutou por amor sem 

que fosse correspondida. A vida conturbada teve início logo depois que a personagem, 

ainda adolescente se apaixonou por Mwando, um jovem que antes de se envolver com 

Sarnau se preparava para seguir o celibato. A incompatibilidade religiosa entre Sarnau e 

Mwando foi a justificativa do rapaz que gerou a primeira decepção amorosa em Sarnau, 

que foi trocada por outra mulher, a Sumbi, de costumes diferentes e condição social 

superior a de Sarnau que por sua vez seguia com respeito às tradições repassadas no 

“rebanho dos Twalufo” sua linhagem. Após ser abandonada grávida por Mwando, por 

causa de sua fé nos deuses africanos e nos ancestrais (antepassados), a jovem tenta 

suicídio e perde o bebê, mas, supera a desilusão e se depara com uma inimaginável 

surpresa do destino, foi escolhida para casar-se com o futuro rei Nguila da tribo dos 

Zuculas. Seria o sonho de todas as jovens moçambicanas da região de Mambone se não 

fossem as leis que regem um casamento poligâmico nos moldes convencionais. A 

poligamia confronta com os sentimentos e valores das mulheres e questiona o papel 

destas no contexto familiar.  Sarnau é desprezada pelo marido, que prefere a Pathi, a 

quinta esposa, e esta, não se contentam em ser a preferida e almeja o lugar de primeira 

esposa concedido a Sarnau, e para isso faz feitiço para que Nguila não tenha relações 

sexuais com Sarnau e a maltrate levando-a a mais uma desilusão. Mwando também não 

é feliz no casamento monogâmico arranjado por seus pais com uma moça cristã, rica e 

bela, tão bela que é desejada por todos e expõe Mwando ao ridículo exibindo presentes 

que ganha de seus admiradores e obrigando-o a executar serviços domésticos atribuídos 

a mulher. 

Abandonado por Sumbi, Mwando retorna para Mambone e reencontra Sarnau 

com quem tem encontros secretos. Sarnau se entrega novamente a Mwando e torna 

engravidar, com medo de que Nguila descubra a jovem força uma relação com o marido 

que volta a se interessar por ela, mas, Phati descobre o caso de Sarnau e conta para 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS – Simpósios 3 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-82-1 



102 

 

Nguila com a intenção de ocupar o posto de rainha. Sarnau foge com Mwando deixando 

os filhos com Nguila para que o rei não desconfie da origem do menino. Nguila mata 

Phati e manda caçar a rainha e seu amante, Mwando foge com medo de ser morto e 

deixa Sarnau esperando mais um filho, tentando sobreviver Sarnau vai parar numa 

Mafalala em Lourenço Marques onde dá a luz a uma menina que recebe o nome de 

Phati (porque Sarnau passa a considerar a ex-rival como uma entidade protetora). 

Mwando envolve-se com a mulher de um português, é descoberto e deportado 

para Angola como escravo para trabalhar nas plantações onde passa a exercer seus dons 

religiosos para realizar casamentos, funerais e missas em troca de algumas moedas. 

Com a nova função passa a ser conhecido como “Padre Moçambique” e recebe algumas 

regalias da parte dos senhores como uma casa para morar e redução da jornada de 

trabalho.Após quinze anos Mwando consegue então, comprar a sua liberdade e voltar 

para Lourenço Marques em busca de Sarnau que durante este tempo para conseguir 

sobreviver teve que se prostituir e com o dinheiro que ganhou pagou o lobolo que foi 

dado á sua família na ocasião do seu casamento com Nguila, para que os casamentos 

realizados posteriormente não fossem desfeitos. Da prostituição além de um filho 

bastardo, Sarnau adquiriu doenças venéreas graves que a fez perder o ovário e dilacerou 

sua moral. 

O reencontro acontece, Sarnau e Mwando, já velhos e cansados de se 

esquivarem das armadilhas da vida agora tem a oportunidade de serem livres para amar, 

Mwando não perde tempo e declara seu amor por Sarnau , que por hora se entrega 

àquelas palavras doces que esperou a vida inteira para ouvir e no momento do perdão 

Sarnau tem uma crise de consciência e começa culpar Mwando por todo o sofrimento 

que ela passou sem que ele estivesse presente para protegê-la, a revolta toma conta dos 

sentimentos de Sarnau que dispara a correr em direção a mafalala, tentando fugir do 

homem que sempre amou e nunca foi correspondida. Um homem que agia 

covardemente quando necessitava enfrentar a sociedade para lutar por seu amor e que 

talvez, para Sarnau já fosse tarde demais para que ele se redimisse. Contudo, ele a segue 

e enfim chega a casa de Sarnau e se declara pai de Phati que fica extasiada com a notícia 

e convida-o a ficar e morar com eles. Neste momento as armaduras de Sarnau se 

desprendem, e ela diante da felicidade dos filhos pela presença paterna e do golpe baixo 

de Mwando não teve mais nada a fazer senão aceitá-lo. 
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Venceu-me. Atacou-me com a arma que extermina todas as fêmeas do 
mundo. Colocou-se ao lado dos filhos, fez a guerra e venceu. Viverá 
comigo”.(CHIZIANE, 2003.p.149) 

Desta forma uma parte da família tenta se erguer como um quebra-cabeça 

faltando peças, já que outros três filhos ficaram com Nguila  por ocasião da fuga de 

Sarnau. Podemos associar a este fato a maneira como muitas famílias foram constituídas 

na sociedade em geral, e especificamente, na africana. Uma mãe a quem se emprega a 

certeza da maternidade, um pai que muitas vezes não se pode afirmar categoricamente a 

paternidade e filho(s) carente(s) da presença e do amor dos pais. Sarnau além de atender 

ao pedido da filha para que o pai fique com eles ainda terá que sustenta-lo, mas essa 

prática é comum as tribos africanas, as mulheres trabalham na machamba, ou tem 

negócio para o provimento da família. Enfim, “o vento espalha melodia em todo o 

universo. Continua a chover lá fora” (CHIZIANE, 2003. p.149). 

CONCLUSÃO 

Traçado o perfil das personagens podemos então, aferir que os representantes da 

tradição africana, mais específica, a de Moçambique são Sarnau, Nguila e Phati por 

manterem seus ritos, costumes e tradições arraigados no desenvolvimento do romance e 

também por resistirem aos ventos da modernidade, principalmente Sarnau, que poderia 

cristianizar-se na tentativa de casar com Mwando. 

Por outro lado temos os códigos que aludem a modernidade explícitos nos 

modelos de vida das personagens, Mwando e Sumbi, ele assimilado ao cristianismo, 

erudito e simbolizando as influencias pós colonização. Sumbi também cristianizada 

foge dos padrões de educação submissa repassada às mulheres moçambicanas, talvez 

por conta da condição financeira favorável que nunca lhe obrigou a produzir alimentos 

para o sustento da casa como fazem a maioria das mulheres em Moçambique. 

Uma das vozes que representa, através da poesia, a crítica no embate 

sociocultural de identidade feminina forjada é o angolano, João Melo (1989, p.63) em 

“1ª canção para Luanda depois da vitória”: 
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As mulheres não esperaram: partiram 

para a batalha 

com os olhos grávidos 

de novos sonhos 

e novas decisões. 

João Melo 

Concluímos, portanto, que o romance Balada de amor ao vento transcende o 

campo da crítica ao convencionalismo social feminino em Moçambique, a reflexão 

acerca dos valores morais da mulher ultrapassa a questão cultural e se mostra universal, 

uma vez que, observa-se que em todos os arredores do mundo a mulher é vista como 

objeto de procriação, prazer e servidão. O que chama a atenção é o fator temporal, já 

que esta conduta é descrita nos modelos de civilização mais antigos e se estende a 

atualidade. E a literatura africana vem resgatar e confrontar a tradição com a 

modernidade. 
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Ventos do apocalipse, de Paulina Chiziane, ou  
Os condenados da terra 

Maria Geralda de MIRANDA* 

RESUMO: Num país afligido pela guerra e pela seca, a penúria extrema empurra um 
grupo de aldeões para uma busca desesperada e inglória por melhores sítios. É esse o 
pano de fundo do romance Ventos do apocalipse, da escritora moçambicana, Paulina 
Chiziane, que nos relata as sofridas conseqüências da guerra civil em Moçambique. 
Mito e história se entrelaçam na narrativa de luta pela sobrevivência dos fugitivos em 
meio à fome, doença, violência e morte. Não bastasse a guerra, há também a seca que 
não deixa os alimentos brotarem do solo. A esperança está na chuva redentora que não 
vem. É nesse cenário que as personagens se movimentam em busca de comida e paz. O 
nosso enfoque de leitura do romance, para além de situar personagens, tempo e espaço, 
será de flagrar as suas relações com as narrativas mítico-bíblicas no que se refere à idéia 
de “Êxodo” e de “Apocalipse”. O romance de Paulina, como as narrativas consideradas 
“sagradas”, se caracteriza por imagens grandiosas e simbólicas, constituídas por 
elementos da natureza, o que nos leva a pensar em tais relações intertextuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Ventos do apocalipse, Paulina Chiziane, guerra, relações 
intertextuais, Moçambique. 

O título desse artigo, além de dar destaque à obra em estudo, Ventos do 

apocalipse, de Paulina Chiziane, nos remete ao pensador argelino Franz Fanon e à sua 

obra fundamental: Os condenados da terra (1979). Fanon fala da Argélia, ex-colônia 

francesa, mas as suas reflexões sobre a colonização e suas conseqüências espelham, de 

maneira flagrante, as relações coloniais entre as metrópoles européias e os povos 

colonizados em geral. Paulina nos conta uma história em que seus personagens são 

duplamente “condenados da terra”, primeiramente pela colonização e, após, pela guerra 

civil que durou mais de trinta anos. 

Ventos do Apocalipse foi publicado pela primeira vez em 1998 e, como outras 

obras da escritora, é elaborado sob os escopos da metaficção. O viés factual, 
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memorialístico e historiográfico revela que a escritora é grande conhecedora da 

realidade social de seu país, Moçambique. 

O historiográfico é confrontado com o simbólico desde o início do romance. Na 

fala introdutória do livro, no prólogo, os emblemas representativos da tradição oral são 

invocados: “Vinde todos e ouvi, / Vinde todos com as vossas mulheres, / E ouvi a 

chamada, / Não quereis a nova música de timbila / que me vem do coração?” 

(CHIZIANE, 1999, p. 14). As relações entre o historiográfico e o mítico elaboram-se no 

decorrer do relato, de modo sucessivo, mas se os fios narrativos que tecem a história, 

fossem dispostos ao mesmo tempo, dariam uma organização em paralelo aos relatos. 

É importante destacar que o romance Ventos do Apocalipse, particularmente, 

não escamoteia questões político-ideológicas complexas da sociedade moçambicana, o 

que leva o leitor, em muitos momentos, a ficar como Otelo diante de Yago. Aquele não 

tinha motivos para desconfiar da mulher, Desdêmona, mas passou a ter, após as 

argumentações convincentes de Yago. Como todas as personagens do romance, o leitor 

passa também a duvidar da validade do que anteriormente considerava válido, ou 

melhor, do que, anteriormente, havia formulado como interpretação provável para um 

determinado episódio da obra. 

O mbelele, ritual que as mulheres fazem para invocar a chuva e que é, na 

verdade, um dos ritos africanos da fertilidade – com a chuva vem a germinação das 

sementes - não funciona em Mananga, aldeia assolada pela guerra, onde transcorre parte 

das ações romanesca, mas o leitor “romântico”, ou acostumado a ler os mistérios do 

mundo animista africano imagina que o rito vai funcionar e aplacar o sofrimento do 

povo, embalado na crença da eficácia do simbólico, como os aldeões. Por seu turno, os 

personagens, doentes de tanto sofrer e passar fome, crêem no mbelele, mas se 

decepcionam, como o leitor,  porque a chuva não vem. Não há chuva, logo, não há 

germinação, não há comida e, portanto, não há vida. 

O texto de Paulina tem a dureza de ásperos tempos e a poesia forjada na dor. A 

fome e a morte são partes obrigatórias. O tecido romanesco se faz nos escombros da 

guerra que não cessou quando os portugueses partiram. O povo das aldeias atingidas 

acreditava que a guerra contra o colonialismo redimiria os colonizados das injustiças, 

mas não foi isso que aconteceu. Os militares e paramilitares da RENAMO passaram a 

guerrear com os da FRELIMO, partido político que assumiu o poder após o fim do 

colonialismo. A seca e a falta de assistência social dão o tom dantesco ao que se conta 
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em Ventos do apocalipse. Podemos dizer que o título da obra revela bem o seu 

significado. Não há economia vocabular na criação de imagens aterradoras. A visão de 

terra arrasada é total. Para dar conta dessas imagens, a escritora recorre com 

grandiloqüência a vários mitos. 

Além de símbolos importantes da cultura africana, dos diálogos com a história e 

com a própria memória, a escritora Paulina parece buscar suas imagens de terra arrasada 

no livro sagrado dos cristãos. Não há como deixar de estabelecer relações da obra da 

escritora com o Êxodo, relatado no Velho Testamento, em que o povo hebreu atravessa 

o mar vermelho em busca da terra prometida. O êxodo dos de Mananga e de Macuácua 

é para a aldeia do Monte, e igualmente aos hebreus, os aldeões combalidos atravessaram 

um “mar de dificuldades”, seguem Sixpence, espécie de Moisés moçambicano. 

As relações com a narrativa do livro “Apocalipse”, do Novo Testamento, 

também é evidente.  Em muitos fragmentos a relação está claramente explicitada, como 

nas que se seguem: 

Há cavaleiros no céu. O som de trombetas escuta-se no ar. Na terra há 
saraivada de fogo e tudo se torna em “Absinto”, mesmo os cegos 
enxergam e os surdos escutam. Há cavaleiros na terra. São dois são 
três, são quatro, incendeiam a vida com lanças e fogo, cada terrestre 
que cave a sua sepultura, yô! A vida deteriora-se por todo lado, há 
fome e morte nos quatro cantos do mundo.(CHIZIANE, 1999, p.) 

O número de cavaleiros da história de Paulina coincide com o número 

apresentado no “Apocalipse”. De forma muito resumida e simplificada, nos relatos 

bíblicos, o apocalipse está relacionado com acontecimentos que ocorrerão no fim do 

mundo. O primeiro cavaleiro é mencionado em APOCALIPSE 6:2: “Vi, então, e eis um 

cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco; e foi-lhe dada uma coroa; e ele saiu 

vencendo e para vencer”. 

O segundo cavaleiro é aludido em APOCALIPSE 6:4: “E saiu outro cavalo, 

vermelho; e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se 

matassem uns aos outros; também lhe foi dada uma grande espada”. Já o terceiro 

cavaleiro é apresentado em APOCALIPSE 6:5: “Quando abriu o terceiro selo, ouvi o 

terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então, vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro 

com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: 

Uma medida de trigo por um denário; três medidas de cevada por um denário; e não 

danifiques o azeite e o vinho”. 
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O quarto cavaleiro é citado em APOCALIPSE 6:8: “E olhei, e eis um cavalo 

amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte; e o Inferno o estava seguindo, e 

foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, e com a 

fome, e com a peste, e com as feras da terra.”. 

Segundo alguns estudos teológicos, o primeiro cavaleiro pode ser lido como o 

anticristo, que é uma falsa imitação do Cristo verdadeiro, já que este vai retornar em um 

cavalo branco (APOCALIPSE, 19:11-16); o segundo se refere a guerras horríveis que 

vão acontecer durante o fim dos tempos; o terceiro poderia significar a grande fome que 

acontecerá, possivelmente como resultado de guerras, agenciadas pelo segundo 

cavaleiro; o terceiro é um símbolo de morte e da devastação. Aparenta ser uma 

combinação dos cavaleiros anteriores; o quarto cavaleiro trará mais guerras, fome, 

pestilências e doenças. Leiamos os fragmentos transcritos do romance Ventos do 

apocalipse: 

Tudo está a postos para a recepção do cavaleiro vermelho. Vem aí, 
está no ar, navega em comboio de pó sobre o dorso dos sessenta 
homens ferozes e bem armados. É rápida a marcha desse cavaleiro, é 
bélica, é ávida de sangue. Está tudo preparado conforme as ordens, o 
terceiro e quarto cavaleiros realizaram uma obra digna de louvor. O 
exército do cavaleiro vermelho tem a cor do camaleão e o silencio 
dele. Penetra invisível pelos quatro cantos da aldeia. Estabelece-se o 
cerco. Só os cães e as corujas o identificam. (CHIZIANE, 1999, p. 
115) 

Os habitantes das aldeias fictícias de Paulina assistiram à chegada dos quatro 

cavaleiros. Talvez o primeiro seja a primeira guerra, a anticolonial, o segundo, a guerra 

civil, o terceiro a seca, o quarto a fome, as doenças e pestilências, ocasionadas pelas 

ações anteriores dos outros três cavaleiros. A situação Mananga se agrava, quando os 

habitantes sobreviventes de Macuácua para lá fogem, pois não havia alimentos nem 

para eles. 

Com a seca, a condição dos habitantes das aldeias devastadas piora aindamais. O 

fracasso do mbelele leva os dois grupos, os de Mananga e os de Macuácua - a fugir para 

a Aldeia do Monte. A “terra prometida”, para onde eles deveriam partir. Mas antes, a 

destruição continua a acontecer: “o bum, bum, bum e o tra-tra-tra-tra dos instrumentos 

de fogo era um ngalanga mais vibrante do que o do dia das celebrações do mbelele e o 

som era muito diferente das armas locais” (CHIZIANE, 1999, p. 116). 
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Os soldados da hora aproximam-se dos soldados do segundo 
cavaleiro. Colocam-se em parada chefiada pelos terceiro e quarto 
cavaleiros. Aguardam com emoção a aterragem do grande senhor. A 
montada começa a perder a altitude, domina as ondas do vento, já 
alcançou a posição de pista; as asas da montada reduzem a velocidade 
dos reatores posiciona a cabeça e as asas concentrando-se na descida. 
(...) Cavaleiro e hora saúdam-se. Há abraços efusivos apertos de mãos 
diálogos, acordos tudo numa linguagem secreta. (CHIZIANE, 1999, p. 
115) 

É interessante perceber que o segundo cavaleiro é representado por um avião de 

guerra. Como um cavalo alado, o avião militar deixa o povo desesperado: “as casas são 

incendiadas, os homens são os primeiros a correr na saraivada de fogo na busca 

desesperada de um abrigo. Só depois de alcançar a proteção da savana é que as mães se 

lembram dos bebês nas palhotas em chamas, demasiado tarde para reparar o erro.” 

(CHIZIANE, 1999, p. 117). 

Como diz Maria Nazaré Soares Fonseca (2010, p. 304), a aldeia do Monte é 

totalmente idealizada pelos personagens e pelo narrador coletivo da obra: “é um pedaço 

do céu. Um paraíso acabado” (CHIZIANE, 1999, p. 202). Suas águas “lavam todas as 

dores e mágoas” (CHIZIANE, 1999, p. 207). Mas, quando o narrador se detém a 

observar o amontoado de gente desvalida, esquálida, doente, que chega ao Monte, 

muda-se a perspectiva: “Cresce uma aldeia moribunda, disforme, sem estética nem 

geometria. A aldeia do Monte é um monumento macabro” (CHIZIANE, 1999, p. 201). 

Sobre tal constatação, comenta Fonseca: 

A oposição entre os aspectos da natureza e os da degeneração humana 
tem uma dupla significação. Ao mesmo tempo em que o Monte é visto 
como um útero, cuja terra fértil e a verdura da vegetação são propícias 
à geração de uma nova vida, salientam-se os estragos causados pela 
guerra fratricida. (FONSECA, 2010, p. 304) 

Os locais atingidos pela ação dos cavaleiros, bem como seus habitantes, parecem 

estar fadados ao desamparo e desesperança. As imagens do romance não fogem ao 

implacável dado histórico mitologicamente abordado, pois a autora, que atuou como 

assistente social em uma das frentes de auxílio aos desabrigados, afirma que não contou 

todos os horrores da guerra em Ventos do apocalipse. “não descrevi tudo. Há coisas que 

jamais terei coragem para escrever”. 

Diz o narrador: “se o homem é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de 

guerra, magro e com o ventre farto de fome, Deus tem esse nosso aspecto nojento, tem a 
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cor negra da lama e não toma banho à semelhança de nós outros condenados da terra” 

(CHIZIANE, 1999, p. 184). Por esse fragmento, amplifica-se a visão apocalíptica da 

história e toda a simbologia da destruição. 

A narrativa do êxodo dos sobreviventes de Mananga e Macuácua, em busca de 

local seguro, dá mais crueza ao relato. A caminhada no escuro da mata é pavorosa, o 

medo de minas espalhadas pela floresta faz os corações dos personagens pararem de 

bater. Mas a vontade de sobreviver leva os refugiados à aldeia do Monte. 

Os desabrigados apresentam alguma forma de organização, apesar de toda a 

descrença dos líderes e da desesperança de sobrevivência. Em meio aos escombros 

momeiam um líder de travessia, Sixpense. O coletivo se irmana na busca da 

sobrevivência. Na aldeia do Monte há sinais de reorganização da vida. Mas o fim da 

história não deixa dúvida. A simbologia da doença de Ermelinda, metaforizando a 

pestilência, e a chegada dos quatro cavaleiros do apocalipse, desfazem as crenças do 

leitor de que aquela aldeia seria a terra prometida. A conformação geográfica e estética 

do novo acampamento de desabrigados informa a situação daquela nova comunidade 

que se formou. 

A chuva pára de cair, tão inesperadamente como surgira (...) O chão 
tem um tremor estranho (...) O pânico começa a crescer... De onde 
vem o fogo? (...) de todos os lados surgem homens trajados de verde 
camuflado de arma em punho sustentando no rosto o sorriso da morte. 
(...) Armagedon, armagedon, grita o padre em corrida. Leva a 
Ermelina nos braços e o bebê nas costas (...). Descem do Poente os 
cavaleiros do apocalipse, são dois, são três, são quatro. O povo inteiro 
cava sepulturas. O quarto, o terceiro e o segundo já aterraram. O 
primeiro está quase a aterrar. O seu cavalo reverbera no céu ofuscando 
a vista, gira balança-se, rodopia, ginga, toma a posição de aterragem. 
Os pés do cavalo estão a um milímetro do chão, o cavaleiro nobre 
sorri satisfeito, Deus tende piedade deste povo inocente! Perante o 
espanto do galhardo cavaleiro, o cavalo encolhe os pés bate as asas 
para o alto e sobe, sobe acabando por ficar suspenso nas nuvens. E a 
aldeia do Monte recebe o seu batismo de fogo. 

A guerra acaba chegando à aldeia do Monte, três cavaleiros aterrisam de uma 

vez só. É a destruição. Tanto é que o padre diz: “Armagedon”, que significa a destruição 

total e absoluta. O primeiro cavaleiro é o último a chegar, mas não aterrisa. O primeiro 

cavaleiro, como quer alguns estudiosos do livro Apocalipse, é o anticristo, aquele que, 

após a destruição, se fará passar por salvador. Mas o primeiro cavaleiro de Paulina 

Chiziane fica parado nas nuvens, talvez a indicar que a guerra, e toda a destruição dela 
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advinda, demoraria passar. Os flagelados de Mananga e Macuácua encontraram 

novamente a morte, tiveram seu “batismo de fogo”. 

“Os condenados da terra” precisam buscar novas formas para continuar 

sobrevivendo. Preparar novos êxodos, novas terras prometidas, elegerem novos Moisés 

para, juntos, resistirem. É a luta pela sobrevivência que os leva a aldeia do Monte. É 

essa luta a única esperança de permanecerem vivos. A mensagem final do romance 

talvez seja essa: a de “mesmo condenado” o homem é capaz de lutar duramente para 

não morrer. E que enquanto houver vida, haverá luta pela sobrevivência. 
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O insólito na literatura angolana 
The uncommon in the angolan literature 

Regina da Costa da SILVEIRA* 

Ni las armas descubieras ni la barbárie moral explorada 
han podido enterrarse em um desierto, lejos del uso y la 
consciência de las nuevas geraciones. 1 

Thérèse Delpech 

RESUMO: O assobiador, indivíduo novo na aldeia, descobre que na igreja o som de 
seu assobio se propaga de forma encantadora, pois o cenário luminoso e a amplidão do 
lugar em tudo para isso colabora. De mistério em mistério, as palavras se revestem de 
poesia e o texto se abre para múltiplas indagações. O assobio se torna epifania. 
Pretende-se, no decorrer deste ensaio, observar a presença de elementos insólitos na 
novela angolana, mediante os conceitos de realismo maravilhoso, tal como o 
concebemos seja na teoria literária carpentieriana, seja na teoria do animismo, 
desenvolvida por Sigmund Freud. 

PALAVRAS-CHAVE: Mistérios, realismo mágico, animismo, Ondjaki. 

ABSTRACT: The whistler, a new dweller in the village, finds that inside the church the 
sound of his whistle propagates pleasantly, since the luminosity and the width of the 
place collaborates perfectly for such.  Along with the mysteries, the words are covered 
with poetry and the text opens up to multiple questioning.  It is the aim of the following 
essay to observe the presence of uncommon elements in the Angolan novel, through 
concepts of magical realism, as we conceive it, either in the carpentierian literary 
theory, either in the animist theory,  developed by Sigmund Freud. 

KEY WORDS: mysteries, magical realism, animism, Ondjaki 

1. SOBRE O ESCRITOR E A INSERÇÃO DE SUA OBRA ENTRE AS 
NARRATIVAS INSÓLITAS 

O escritor angolano Ndalu de Almeida, conhecido como Ondjaki, “guerreiro” 

em umbundu, nasceu em Luanda, no ano de 1977. O autor de O Assobiador (2003) 

nasce, portanto, no período pós-colonialista, à diferença de seus conterrâneos, os 

                                                            
* Doutorado em Letras, UFRGS; professora titular do Programa de Pós-graduação Mestrado em Letras do 
UniRitter; editora de Nonada Letras em Revista, Porto Alegre, RS. 
1 Thérèse Delpech. In: El retorno a la barbárie en el siglo XXI 
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escritores Luandino Vieira e Pepetela que conheceram o domínio português, uma vez 

que Angola conquista sua independência em 1975. Dentre sua produção artístico-

literária, destacam-se textos para o cinema, documentários, romances (Bom dia 

camaradas, Quantas madrugadas tem a noite), novela (O Assobiador), livro de contos 

(Momentos de aqui, E se amanhã o medo, Os da minha rua, AvóDezanove e o segredo 

do soviético), livros de poesia (Axtu sanguíneu, Há prendisajens com o xão), obra 

infanto-juvenil (Unari a menina das cinco tranças). Muitos de seus livros encontram-se 

traduzidos para outras línguas, o que aponta para a qualidade dos textos e para o mérito 

de Onjaki na literatura de língua portuguesa. 

Na apresentação de Nonada Letras em Revista, número 13, propõe-se a reflexão 

sobre o papel do escritor. Diante da pergunta “O que é ser um bom autor brasileiro neste 

século?”, algumas hipóteses foram lançadas. Antes disso, porém, verificou-se que o 

assunto exigia considerações fora das gavetas da periodização literária e das normas 

convencionais da língua escrita, próximas à tecnologização da palavra. 

Pensar sobre a questão, leva-nos a apontar o bom escritor como aquele que lê os 

grandes clássicos e que é capaz de com eles se aperfeiçoar para, então, refletir sobre os 

processos de representação da realidade. Em suma, poderia se dizer que, em nossos 

dias, o bom escritor é aquele que propõe com sua produção literária maneiras de lidar 

com o conhecimento, com a diversidade de culturas, entendidas como as culturas 

profundamente afetadas pela informação e, ao mesmo tempo, com aquelas que ainda 

não foram afetadas sequer pelo uso da escrita; aquele que valoriza a diversidade cultural 

na formação do sujeito com o registro de memórias identitárias de seu povo. 

Sobre tais reflexões, cabe aqui retomá-las porque têm a ver com o propósito 

deste artigo e se alinham a seu objetivo principal: o de privilegir as relações de causa ou 

consequência entre o insólito e os mitos, lendas e crenças, tendo sempre por perspectiva 

a construção da narrativa ficcional, bem como a sua recepção. 

Na sequência, tratar do insólito é resolver uma questão conceitual, mas pode ser 

considerado lugar comum para os iniciados nas literaturas em língua portuguesa e 

hispano-americana, pois falar do realismo mágico, realismo fantástico ou realismo 

maravilhoso, como é conhecido no Brasil e principalmente em espanhol, não se 

constitui mais uma novidade. Surgidos no início do século XX, esses modos de 

classificar textos que lidam com o insólito foram motivo de controvérsia entre os 

críticos literários. O realismo maravilhoso já foi qualificado como a resposta latino-
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americana à literatura fantástica do início do século XX. Mas afirmar isso ainda não 

colabora em nada. Murilo Rubião e J. J. Veiga são dois expoentes do gênero realismo 

mágico brasileiro. Na América de língua espanhola, encontram-se o colombiano Gabriel 

García Márquez, Premio Nobel de Literatura, o argentino Julio Cortázar, e o 

venezuelano Arturo Uslar Pietri, menos conhecido, mas para muitos considerado o pai 

do realismo mágico. Do realismo mágico argentino, o consagrado Jorge Luis Borges. 

De Cuba, recebemos a contribuição inegável de Alejo Carpentier, teórico-crítico do 

realismo maravilhoso. Com propósitos predeterminados, Carpentier escreve a novela, 

No Reino deste Mundo cuja narrativa é ambientada no Haiti e em Cuba. 

No Brasil e na América espanhola, a literatura produzida nas décadas de 60 e 70 

que se convencionou denominar de realismo mágico revela-se como um amálgama de 

ciência e de mito, com a convivência harmônica entre homem, água, deuses e 

passarinhos. Em outras palavras, a industrialização, a tecnologia e as crenças foram 

representadas em obras cujos personagens, muitas vezes insólitas criaturas, como ocorre 

em Incidente em Antares, de Erico Verissimo, em Mês de cães danados, de Moacyr 

Scliar, reagem como forma de apontar os desmandos e injustiças que assolavam o País 

nas décadas de 70. 

Interessa-nos saber se tais conceitos, o de realismo mágico e o de realismo 

maravilhoso latino-americanos encontram correspondência com o chamado “realismo 

animista” africano, de modo especial, da África de língua portuguesa, em Moçambique 

e em Angola. Justificamos a busca pelo paralelo tendo em vista a leitura e análise do 

livro do angolano Ondjaki, O Assobiador, e o depoimento do próprio autor, mediante o 

qual descobre-se que o autor desconhece o conceito, muito embora sua obra seja densa 

em imagens do realismo animista, talvez uma das que melhor o exemplifique nos 

últimos tempos. 

Para dar seguimento, portanto, à questão conceitual proposta, introduz-se aqui a 

leitura e interpretação crítica de textos literários afro-brasileiros que dialogam pela via 

do imaginário e do chamado “realismo animista”. Tão cara à obra Lueji, de Pepetela, 

um dos criadores senão o precursor dessa expressão, esta será aqui examinada em seus 

desdobramentos. Recentemente, incluímos em nossa pesquisa estudos de Harry Garuba, 

que vem formulando definições acerca do termo em língua inglesa ainda carecendo de 

tradução. Diante do propósito de se estudar uma teoria que aproximasse países distantes 

em épocas diferentes, pelo tratamento do insólito na literatura, lança-se a hipótese que é 
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fundamental para este artigo: a de que o “realismo animista”, de que tivemos 

oportunidade de conhecer pela primeira vez na obra de Pepetela, brota de modo 

espontâneo no romance O Assobiador, do também angolano Onjaki, de acordo com o 

que vem sendo teorizado pelo sul-africano Harry Garuba.2 

2. EM SÍNTESE: ARTE, LITERATURA E ANIMISMO 

Uma revisão breve dos principais matizes das artes do século XX, leva-nos a 

descobrir que, na virada do século, se tomou consciência de que uma nova forma de arte 

tinha nascido. Dentre as várias expressões da arte dessa época, chama a atenção dos 

leitores o movimento que traz na origem do nome fauves, o que com a tradução “feras” 

caracterizaria metaforicamente em conjunto os artistas que participaram dos 

movimentos de vanguarda. De efêmera existência como todo movimento de vanguarda, 

o movimento denominado fauvismo teve sua primeira exposição no Salão de Outono 

francês. Caracterizando-se por uma suposta selvageria, dadas as suas cores vivas, seus 

traços espontâneos e violentos: as tintas, tais como saem das bisnagas, criam traços 

impulsivos e traduzem as sensações no mesmo estado de graça das crianças e dos 

selvagens. Para Thérèse Delpech (2006), o fauvismo marca o nascimento da arte do 

século XX e vem citado dentre os acontecimentos capitais que ocorreram no mundo em 

1905 nas ciências e nas artes. No capítulo intitulado “Nacimiento de la modernidad”, a 

autora destaca três acontecimentos decisivos na história das ideias: 

En Física, la publicación en Suiza de la teoría de la relatividad, junto 
con otros três escritos de Albert Einstein, provocaria una revolución 
[...]. En la história de la pintura, 1905 fue el año de la primera 
exposición de los Fauves (feras) en el Salón de Otoño de París. [...]. 
Por último, em 1905, se publicó en Viena una obra crucial de Freud,3 
cuyo pensamiento influenciaria a tal punto el siglo que no resulta 
excesivo hablar del siglo del inconsciente. (DELPECH, 2006, p. 113) 

Importante tarefa neste ensaio é relacionar essas manifestações artísticas que 

contribuíram para representar momentos decisivos da vida dos povos, sobretudo os 

medos da humanidade na iminência das guerras, das catástrofes ecológicas, mas 

 
2 Para formulação dessa hipótese, valemo-nos da conversa com o autor Ondjaki e do debate na mesa 
redonda sobre Literatura Africana, na 55ª. Feira do Livro em Porto Alegre. 
3 Trata-se da obra Três ensaios para uma teoria sexual (1905). Antes desse ensaio, Freud já havia tratado 
da psicologia individual com a publicação sobre as neuroses (1888), sobre a interpretação dos sonhos 
(1900) e, após,  da teoria da cultura, publicando Totem e Tabu, (1913). 
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também das épocas de grandes descobertas que beneficiaram a humanidade. Tais 

representações na arte e na literatura têm permitido a sucessivas gerações participar da 

cultura e da memória cultural, pondo assim em processo a tradição e dando 

continuidade, afinal, à condição humana. 

É de 1913 a obra “Totem e Tabu”, de Sigmund Freud, em que se insere o 

capítulo “Animismo, Magia e Onipotência das Ideias”. Com base em Herbert Spencer, 

Frazer, Lang, Taylor e Wundt, Freud expõe em suas Obras Completas, todas as 

informações possíveis que recolheu desses autores sobre o animismo e a magia: 

No sentido estrito da palavra, o animismo é a teoria das representações 
da alma; no sentido mais amplo, a dos seres espirituais em geral. [...]. 
O termo animismo serviu antigamente para designar determinado 
sistema filosófico e parece ter recibo a sua significação atual de E. B. 
Tylor. O que provocou a criação desse termo foi o exame das 
interessantíssimas concepções dos povos primitivos, pré-históricos ou 
contemporâneos, sobre a natureza e o mundo. (FREUD, 1958, p. 453) 

Ao considerar que a maioria dos autores está disposta a admitir que essas 

representações da alma constituem o núcleo originário do sistema animista, que os 

espíritos correspondem a almas que se tornaram independentes e, mais, que as almas 

dos animais, das plantas e dos objetos foram concebidas analogicamente às almas 

humanas, Freud lança a questão sobre como chegaram os homens primitivos às 

concepções fundamentais, propriamente dualistas, sobre o que repousa o sistema 

animista. Em suas hipóteses e em busca de possíveis respostas, Freud supõe que isso se 

deva à observação do fenômeno do sono e do sonho e por extensão à morte, ideia que é 

até hoje “aceita com dificuldade”, senão “vazia e inapreensível” (FREUD, 1958, p. 

455). 

Quando o primitivo reage, ante os fenômenos que lhe excitam a 
reflexão, com a formação das representações da alma e as transfere 
sobre os objetos do mundo exterior, considera-se esse seu 
comportamento como muito natural e não mais enigmático. (Idem, 
ibidem, p. 455) 

Tudo isso fundamenta o estudo sobre realismo animista em que se ancora este 

ensaio, mas o que se considera de maior relevância para esse estudo é o que Freud 

recorda de Wundt: “nos povos mais diversos e em todas as épocas coincide a existência 

das mesmas representações animísticas” e que “estas ‘são o produto psicológico 

necessário da consciência  criadora dos mitos e que o animismo primitivo deve ser 
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considerado como a expressão espiritual do estado natural da humanidade, tanto quanto 

é este acessível à nossa observação’” (Idem, p. 455). Para justificar “a animação do 

inanimado”, Freud recorre a Hume, quando este diz que: 

There is an universal tendency among manking to conceive all being 
like themselves and to transfer to every object those qualities wich 
they arefamiliarly acquainted and of which they are intimately 
conscious. [Existe entre os homens uma tendência geral a conceber 
todos os seres como semelhantes a eles próprios e a transferir a cada 
objeto aquelas qualidades, com que já se familiarizariam e de que 
estão intimamente conscientes]. (Apud FREUD, 1958, p. 455) 

O animismo é, para Freud, um sistema filosófico, dentre as três grandes 

concepções do universo, a saber: a ANIMISTA (mitológica), a RELIGIOSA e a 

CIENTÍFICA. Dentre essas três concepções, “o primeiro concebido, o animismo, é 

talvez o mais criador e o mais lógico e também o que explica, integralmente, a essência 

do mundo.” Assim, “sem ser ainda uma religião, o animismo implica todas as condições 

preliminares sobre as quais são construídas todas as religiões” (FREUD, 1958, p. 456). 

Freud afirma ser essa “primeira concepção humana do universo” uma “teoria 

psicológica”. Não obstante, admite o autor não terem sido ainda devidamente 

esclarecidos os pormenores da relação entre o mito e o animismo. Sobre o animismo ou 

“teoria psicológica”, diz ele, “Foge ao nosso propósito demonstrar o quanto dela [da 

teoria psicológica] ainda subsiste na vida atual, seja [o animismo] depreciado sob a 

forma de superstição, seja ainda vivo, como base da nossa linguagem, da nossa crença, 

da nossa filosofia” (Idem, p. 456). 

Diante do exposto, consolidamos nossa afirmação quanto ao desempenho 

indispensável da literatura como arte da representação da realidade. Como manifestação 

da arte, o texto literário pode ser interpretado à luz do conceito aristotélico de 

verossimilhança, segundo o qual, existe uma lógica entre os elementos constitutivos da 

narrativa, de tal sorte que, se não ocorreram os acontecimentos narrados, estes poderiam 

ter acontecido. Reforçam-se, portanto, algumas ideias anteriormente aqui lançadas. A 

ideia de que o bom escritor é aquele que propõe maneiras de lidar com o conhecimento, 

acrescente-se agora maneiras de dinamizar com saber lidar com as grandes concepções 

do universo: a animista (mito), a religiosa e a científica. Ser capaz de demonstrar o 

quanto o animismo ainda subsiste na vida atual seja na forma de superstição, seja ainda 

Flávio Garcia, Maria Geralda e Miranda, Regina da Costa Silveira (orgs.) 



119 

 

                                                           

vivo, como base da nossa linguagem é, portanto, viável para bons escritores de 

literatura. 

3. UM INSÓLITO ASSOBIADOR 

Na novela O Assobiador, de Ondjaki, seus personagens provêm de uma pequena 

aldeia, com um padre, pombas, burros, o lago e a presença da comunidade, pessoas 

comuns, velhos e jovens, em meio às quais inserem-se pelo menos importantes 

forasteiros: o caixeiro-viajante KeMunuMunu, com seu ofício híbrido de alquimista, e 

um notável assobiador, que produz transe, verdadeira epifania, com seu assobio dentro 

da igreja, considerada o “melhor sítio do mundo para assobiar melodias”.  Próxima ao 

lugar de protagonista, encontra-se a personagem Dissoxi, “moça vinda não se sabe de 

onde” que “Guardava quantidades excessivas de sal em sua casa e sempre que alguém 

precisasse ela ofertava, de bom grado a substância salina” (ONJAKI, 2000, p. 25) 

“poupadíssima nas palavras. Um mistério em forma de mulher.” O Assobiador é um 

texto permeado por mistérios e o que ocorre entre a comunidade da aldeia mediante o 

assobio é algo próximo ao milagre, mas que pode ser interpretado como epifania, esta 

por sua vez entendida como “aparição”, isto é: 

uma súbita sensação de realização ou compreensão da essência ou do 
significado de algo’. O termo é usado nos sentidos filosófico e literal 
para indicar que alguém ´encontrou finalmente a última peça do 
quebra-cabeças e agora consegue ver a imagem completa’ do 
problema. O termo é aplicado quando um pensamento inspirado e 
iluminante acontece, que parece ser divino em natureza [...] o que 
indica que ocorreu um pensamento, naquele instante, que foi 
considerado único e inspirador, de uma natureza quase sobrenatural. 4 

Além dos mistérios que circunscrevem o itinerário dos personagens, essa novela 

de Ondjaki é um texto sinestésico, com destaque para o sentido da audição, ora tratando 

do silêncio, ora do insólito assobio no interior da igreja. 

No livro Redes & Capulanas: identidade, cultura e história nas literaturas 

lusófonas, Jane Tutikian analisa o tema da infância em duas obras de Ondjaki, Bom dia 

camaradas e Os da minha rua, e também observa o cenário do período pós-

independência representado nessas obras. Para afirmar que: “Em Ondjaki, os sentidos 

são agentes de recuperação da memória, sobretudo o olfato. (...) Também o tato é 

 

4 http:// pt.wikipedia.org/wiki/Epifania_(sensação) Acesso em 28/03/2010. 
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importante”, assim “o sinestésico é o agenciador de um garantido retorno na memória 

(...) é energia de origem” (TUTIKIAN, 2009, p. 118). 

A indagação que se instaura, no caso da novela em análise, é a de saber por que 

o personagem assobia? Seu assobio é “verdadeiramente choroso, numa comoção 

altamente contagiante, como se a sua vontade de chorar estivesse amordaçada e o único 

recurso de que se podia valer fosse aquele assobio” (p. 25). O forasteiro assobiador 

atraiu a passarada que pousou nas janelas da igreja, o padre transfigurou-se com a 

beleza do assobio a tal ponto que passa a permitir o assobio dentro da igreja, sob 

admiração da comunidade, tais como de Dona Mamã, a velha, e de KoTimbalo, o 

coveiro. Dissoxi tem premonições e, ao sair da igreja, lugar para onde foi, atraída pelo 

assobio, “Descendo as escadas, franziu ligeiramente a testa no intuito de apagar da 

consciência a nítida premonição de que algo estava para acontecer sob a forma da 

magia” (p. 27). 

Em cada personagem, o assobio causa sensação reveladora: KeMunuMunu, 

caixeiro-viajante e alquimista, tem “uma perturbadora sensação que não soube explicar 

a si próprio. Como se em imagens isoladas lhe surgissem capítulos da novela da sua 

vida. Capítulos que nunca mais tivera tempo de reviver ao ponto de os analisar com 

degusto” (p. 44). 

Não raros são os momentos em que o texto dá mostras de que os mistérios  na 

trama narrada dá conta do que Freud elencou como as três grandes concepções do 

universo: animismo, religião e ciência. Para o autor de Totem e Tabu, como aqui se 

observou, o animismo evidencia que existe mesmo entre os homens uma tendência geral 

a conceber todos os seres da natureza como semelhantes a eles próprios e a transferir 

essas qualidades também às coisas. 

Assim, a presença do insólito e de mistérios insondáveis na novela de Onjaki 

corresponde ao conceito literário que tanto o angolano Pepetela quanto o sul-africano 

Harry Garuba denominaram “realismo animista”. E nessa direção é que a presença do 

animismo na literatura angolana surge de modo tão espontâneo ainda hoje, quanto as 

tintas saem das bisnagas nas mãos dos artistas do início do século XX. 
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Quando o maravilhoso é real: sobre as lendas e 
mitos em “Estórias abensonhadas” 

Tatiana Alves Soares CALDAS* 

Com contornos de um realismo mágico e com um estilo linguístico que 

demonstra a declarada influência de Guimarães Rosa em sua obra, o escritor 

moçambicano Mia Couto apresenta, em sua produção literária, narrativas que escrevem 

a África da contemporaneidade, pós-colonial e que busca redescobrir suas raízes e 

escrever sua própria história. 

Estórias Abensonhadas, livro de contos publicado em 1994, é marcado pela 

recuperação de valores e por um traço característico de praticamente todos os contos 

que o integram, e que se faz presente em muitas narrativas do período pós-colonial: a 

perspectiva do sonho. Por meio de histórias que se inscrevem no território do 

maravilhoso, ocorre o resgate de traços soterrados por um passado colonial e por 

guerras civis. O emergir da ancestralidade e das tradições locais surge como algo 

fundamental à construção de uma identidade moçambicana, numa proposta que se faz a 

partir dos valores da terra. 

Circunstâncias históricas – algumas das quais significativamente marcadas pelo 

viés do maravilhoso – prenunciam a chegada de um novo tempo, de sonho e de 

reconstrução. Em Moçambique, teria havido uma chuva, surgida após um longo período 

de seca, coincidindo com o fim da guerra e assinalando, em termos simbólicos, o nascer 

de um novo tempo. O vislumbre do sonho propiciado por esse novo período é analisado 

por Mia Couto, ao explicar o contexto de surgimento de Estórias Abensonhadas. Ao 

pensar a gênese da obra, o autor relaciona o retorno da chuva à perspectiva de 

reconstrução do país: 

Há esse enorme desafio no meu país de que a terra se reconcilie 
consigo própria, e eu escrevi um livro que se chama Estórias 
Abensonhadas. Esse termo abensonhadas surgiu no dia em que 
Moçambique, depois desse tempo amargo de guerra, conquistou a paz. 
Foi assinado o acordo de paz, e eu pensava que ia encontrar as pessoas 
festejando na rua, porque havia uma imensa alegria escondida por trás 
daquele acontecimento oficial. Mas ninguém saiu para a rua. Uma 
semana depois, sim, as pessoas saíram para a rua porque choveu. 

 
* Doutora em Letras pela UFRJ. Vice-coordenadora do NEAB / CEFET-RJ e professora de Literaturas 
Africanas na Pós-Graduação Lato Sensu Relações Etnicorraciais e Educação na mesma instituição. 
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Então, eu vi que a mesma razão que ditava a guerra, que eram os 
antepassados, os deuses antepassados, estavam zangados com os 
homens, esses mesmos deuses tinham aprisionado as chuvas. E o fato 
de eles terem liberado a chuva, agora significava que sim, que era 
verdade a notícia de paz; vinha não pelo rádio, não pelo jornal, mas 
pela própria chuva. Daí a chuva ser tida como abençoada, como 
sonhada, como abensonhada. (VENÂNCIO: 1992, p. 62) 

O neologismo, marca da escrita de Mia Couto, acaba por traduzir, no âmbito 

narrativo, o desejo de libertação e de renovação presentes no período. A própria 

aglutinação de abençoadas e sonhadas, ambas pertencentes a um campo semântico 

positivo, reflete o otimismo posterior ao sofrimento como eixo estruturador de Estórias 

Abensonhadas. Sobre o neologismo como indicativo de uma liberdade política, o 

próprio Mia Couto estabelece tal relação, ao pensar o seu processo de criação: 

Tenho conseguido reascender da infância usando uma língua que 
também está em estado de infância, que não está acabada. Quando 
consigo isso, passo a ter um pensamento mais criativo, passo a ter uma 
relação com o mundo. Como se o mundo ainda estivesse em 
fabricação e eu pudesse brincar com ele. (Entrevista ao Jornal Mil 
Folhas, publicada em 28/09/02) 

Além disso, o neologismo acaba por servir a outro propósito: sendo Mia Couto, 

segundo suas próprias palavras, um ser de fronteira – branco, filho de portugueses, e 

um escritor que se utiliza da Língua Portuguesa, originalmente a língua do colonizador 

–, o recurso aos neologismos demarca, linguisticamente, um movimento de apropriação 

em relação ao idioma do opressor. A respeito da visão de si mesmo como ser de 

fronteira, tal definição é explicitada por ele em entrevistas, momentos em que o escritor 

reflete acerca da escrita e do hibridismo de sua condição: 

Sou um escritor africano de raça branca. Este seria o primeiro traço de 
uma apresentação de mim mesmo. Escolho estas condições – a de 
africano e a de descendente de europeus – para definir logo à partida a 
condição de potencial conflito de culturas que transporto. Que se vai 
“resolvendo” por mestiçagens sucessivas, assimilações, trocas 
permanentes. Como outros brancos nascidos e criados em África, sou 
um ser de fronteira. (...) Para melhor sublinhar minha condição 
periférica, eu deveria acrescentar: sou um escritor africano, branco e 
de língua portuguesa. Porque o idioma estabelece o meu território 
preferencial de mestiçagem, o lugar de reinvenção de mim. Necessito 
inscrever na língua do meu lado português a marca da minha 
individualidade africana. (COUTO apud SECCO: 2002, p. 264) 
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O reconhecimento de sua condição híbrida, em que a nacionalidade 

moçambicana traz consigo a ascendência europeia, faz de Couto um escritor cuja 

vivência é marcada por um olhar a um só tempo interno e externo em relação a 

Moçambique. Os neologismos, indicativos da ânsia de liberdade, traduzem ainda uma 

atitude de transgressão em relação à língua do colonizador,  o que confere a seu uso 

uma feição ideológica ainda mais definida. Em Mia Couto: espaços ficcionais, Maria 

Nazareth Fonseca e Maria Zilda Cury destacam tal faceta na obra do escritor 

moçambicano: 

A tematização da escrita (...) está sempre presente na ficção de Mia 
Couto: metalinguisticamente encenando o ato de escrever e de ler, 
simbolizando o mundo do colonizador, apropriada a seu modo pelo 
colonizado, distendendo, alargando os espaços da própria literatura, 
inscrevendo-se na terra, na água, no fogo. (FONSECA & CURY: 
2008, p. 36) 

Nas águas do tempo, conto que abre o livro, narra a história de um menino que é 

constantemente levado pelo avô a um rio que deságua em um lago. O avô reverencia e 

cumprimenta seres que o menino não consegue ver. No instante em que o avô morre, o 

menino finalmente consegue enxergar os seres, que se manifestam sob a forma de panos 

brancos, na outra margem, bem a tempo de reconhecer o lenço vermelho do avô, que, 

nesse momento, também se torna branco, indicando que ele agora faz parte do grupo da 

outra margem. Ao final da história, é o menino, já adulto, quem aparece conduzindo o 

filho, sabendo-se responsável pela transmissão e pela perpetuação dos segredos de seu 

grupo social, e sugerindo a manutenção da tradição legada pelo avô. 

Por meio do resgate de histórias e crenças da tradição oral, repleta de narrativas 

fantásticas, assiste-se à figura do ancião como guardião de uma memória ancestral, de 

uma sabedoria a ser transmitida através das gerações. O velho representa o passado, a 

tradição, enquanto a criança simboliza o futuro, esperança de um novo mundo, 

construído a partir dos valores herdados dos antepassados. Numa narrativa que mescla 

imagens arquetípicas clássicas – água, tempo, vida, morte, dentre outras –, assiste-se à 

obstinada tentativa de transmissão da tradição de um povo a seus descendentes. Pelo 

viés da memória, vislumbra-se a permanência dos valores ancestrais. 

Nesse processo de resgate de uma sabedoria ancestral, o avô transmite ao neto 

sua crença sobre o sentido da vida. Na relação com a morte, enfatiza a importância de o 

neto enxergar e reverenciar os mortos, afirmando não querer ser o último a ser visitado 
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pelos panos, numa constatação de que cabia a ele, guardião daquela herança, a tarefa de 

transmiti-la. 

No final do texto, tem-se a certeza de que as crenças serão passadas adiante, pois  

é o menino, já adulto, quem hoje conduz o filho, para que este lhe siga, um dia, os 

passos: 

Enquanto remava um demorado regresso, me vinham à lembrança as 
velhas palavras de meu velho avô: a água e o tempo são irmãos 
gémeos, nascidos do mesmo ventre. E eu acabava de descobrir em 
mim um rio que não haveria nunca de morrer. A esse rio volto agora a 
conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da 
outra margem. (COUTO: 2008, p. 17) 

Vislumbrar os panos significa aprender a ancestral lição sobre vida e morte, e a 

postura do narrador revela a sua decisão de passar adiante os valores de seus 

antepassados. Em Nas águas do tempo, o insólito tem a marca da resistência e da 

afirmação das tradições. 

Chuva: a abensonhada é talvez o conto que mais se aproxima do eixo norteador 

da obra: a mensagem de esperança trazida simbolicamente pela chuva torrencial que 

caiu sobre Moçambique dias após a assinatura do Acordo de Paz. É ela que abençoa a 

paz tão sonhada, num sinal de que agora, sim, os deuses estavam de fato satisfeitos. 

Aqui, o insólito surge como a terra que se reconstrói. 

A mensagem de recomeço fica patente nas palavras iniciais, quando o narrador, 

mirando a chuva que insiste em cair, reflete acerca da perspectiva de esperança por ela 

simbolizada: 

Estou sentado junto da janela olhando a chuva que cai há três dias. 
Que saudade me fazia o molhado tintintinar do chuvisco. A terra 
perfumegante semelha a mulher em véspera de carícia. Há quantos 
anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa 
miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e, em espelho, 
se via morrer. A gente se indaguava: será que ainda podemos 
recomeçar, será que a alegria ainda tem cabimento? (COUTO: 2008, 
p. 59) 

Os neologismos utilizados pelo narrador reiteram a imagem de renovação 

representada pela chuva: perfumegante, fundindo as noções do calor da terra, 

fumegante, e do exalar de um perfume inconfundível de liberdade, ou indaguava, 

sugerindo as indagações trazidas pela chuva que desaguava no país. 
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O local onde o narrador se encontra atua como metonímia da nação, como se 

percebe em suas palavras: “Estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu 

inteiro país” (COUTO: 2008, p. 59). 

Tristereza, a tia que lê os recados da terra, percebe que a chuva assinala um novo 

momento na história do país, marcado pela redenção e pela bênção dada pelos 

ancestrais: 

(...) A idosa senhora não tem dúvida: a chuva está a acontecer devido 
das rezas, cerimónias oferecidas aos antepassados. Em todo o 
Moçambique a guerra está a parar. Sim, agora já as chuvas podem 
recomeçar. Todos estes anos, os deuses nos castigaram com a seca. Os 
mortos, mesmo os mais veteranos, já se ressequiam lá nas 
profundezas. (COUTO: 2008, p. 60) 

Outro aspecto relevante refere-se ao contraste entre o saber científico, cartesiano, 

metaforizado pela figura do narrador, e a leitura da terra, dos elementos, na visão 

telúrica simbolizada por Tristereza. Esta, conhecedora de tempos e temperos, mostra ao 

sobrinho visões que não cabem no raciocínio pragmático deste: 

- Mas, Tia Tristereza: não será está chover de mais? 

- De mais? Não, a chuva não esqueceu os modos de tombar, diz a 
velha. (...) 

Tristereza olha a encharcada paisagem e me mostra outros 
entendimentos meteorológicos que minha sabedoria não pode tocar. 

(...) 

- Lá em cima, senhor, há peixes e caranguejos. Sim, bichos que 
sempre acompanham a água. 

(...) 

- Sim, finjo acreditar. E quais tipos de peixes? 

Negativo: tais peixes não podem receber nenhum nome. Seriam 
precisas sagradas palavras e essas não cabem em nossas humanas 
vozes. (COUTO: 2008, p. 61) 

O diálogo entre o narrador e a tia metaforiza o choque entre a tradição e o novo. 

Tristereza representa um passado de tristeza, sugerido inclusive por seu nome, 

aglutinação de triste e de Tereza, mas por outro lado se configura como aquela que é 

detentora de um conhecimento intuitivo, de uma sabedoria da terra. Já o sobrinho, 

racional, se apresenta como alguém que inicialmente questiona a validade do 

conhecimento da tia para, ao final, reconhecer-lhe o valor: 
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- A chuva está a limpar a areia. Os falecidos vão ficar satisfeitos. 
Agora, era bom respeito o senhor usar este fato. Para condizer com a 
festa de Moçambique... 

(...) [Tristereza] acredita que acabou o tempo de sofrer, nossa terra se 
está lavando do passado. (COUTO: 2008, p. 61) 

A chuva molha as sementes que irão brotar, numa simbólica imagem de 

reconstrução do país. E, num sinal de que o futuro é reconstruído a partir do equilíbrio 

entre tradição e renovação, o narrador cede ao pedido da tia, vestindo a roupa adequada 

à ocasião: 

- Tristereza, tira o meu casaco. 

Ela se ilumina de espanto. Enquanto despe o cabide, a chuva vai 
parando. Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre o meu 
casaco. Tristereza me pede: não sacuda, essa aguinha dá sorte. E, de 
braço dado, saímos os dois pisando charcos, em descuido de meninos 
que sabem do mundo a alegria de um infinito brinquedo. (COUTO: 
2008, p. 62) 

O final da narrativa conduz a uma mensagem de esperança: abençoados pela 

chuva, são agora livres para usufruir o mundo como se de um brinquedo se tratasse. 

Ambos, de braços dados, numa união de mundos, memórias e saberes, aliam-se para 

celebrar o renascer de seu país. 

Em O cego Estrelinho, tem-se uma narrativa que contrapõe o mundo real, da 

guerra, a um mundo sonhado, onde tudo é belo. Tal oposição faz-se mediante o 

contraste entre o mundo real, desconhecido pelo cego que dá título ao conto, e o mundo 

retratado a ele pelo guia, Gigito. Este conduz Estrelinho a um mundo de fantasia e 

beleza, e é por meio de seus olhos que o cego trava contato com o mundo. Privado da 

visão do mundo real, o cego tem acesso a um mundo imaginado, permeado de 

encantamento: 

Gigitinho, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que 
ele minuciava eram fantasias e rendilhados. A imaginação do guia era 
mais profícua que a papaeira. 

(...) A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gigito Efraim 
estava como nunca esteve São Tomé: via para não crer. (...) 
Desfolhava o universo, aberto em folhas. A ideação dele era tal que 
mesmo o cego, por vezes, acreditava ver. (COUTO: 2008, p. 29-30) 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS – Simpósios 3 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-82-1 



128 

 

Numa perversa ironia, a guerra tira o guia ao cego, que se vê desprovido de sua 

capacidade de enxergar, ainda que indiretamente, o mundo. Note-se, quando da 

ausência do guia, a sensação de desamparo vivenciada pelo cego: 

Mas a resposta de Gigito não veio, num silêncio que foi seguindo, esse 
sim, repetido e igual. Desamimado, Estrelinho ficou presenciando 
inimagens, seus olhos no centro de manchas e ínvias lácteas. Aquela 
era uma desluada noite, tinturosa de enorme. Pitosgando, o cego 
captava o escuro em vagas, despedaços. O mundo lhe magoava a 
desemparelhada mão. (COUTO: 2008, p. 31) 

Notem-se os neologismos utilizados para retratar a nova condição do cego: 

inimagens, ínvias lácteas e desluada sugerem não somente a ausência, mas a destituição 

– acentuada pelos prefixos de negação – de algo que um dia existiu, ainda que apenas na 

ilusão. A perda de Gigito equivale, para Estrelinho, a uma segunda cegueira. 

Surge, então, Infelizmina, irmã de Gigito, que vem tomar o lugar do irmão na 

tarefa de cuidar de Estrelinho. Seu olhar para o mundo, contudo, não possui a 

perspectiva idealizadora com que o antigo guia o retratava ao cego. Assim, Estrelinho é 

lançado à desilusão, num mundo destituído de esperança: 

Desde então, a menina passou a conduzir o cego. Fazia-o com 
discrição e silêncios. E era como se Estrelinho, por segunda vez, 
perdesse a visão. Porque a miúda não tinha nenhuma sabedoria de 
inventar. Ela descrevia os tintins da paisagem, com senso e realidade. 
Aquele mundo a que o cego se habituara agora se desiluminava. 
Estrelinho perdia os brilhos da fantasia. (COUTO: 2008, p. 32) 

Entretanto, numa inesperada mudança, Infelizmina e Estrelinho apaixonam-se e, 

logo em seguida, são informados da morte de Gigito na guerra, fato que desencadeia um 

processo depressivo na moça, que começa paulatinamente a definhar. Estrelinho, então, 

começa a descrever o seu mundo, repleto de sonho, invertendo a perspectiva: pelo amor 

e pela esperança, é ele quem agora a guia. Ela, de guia referencial, passa a ser guiada, 

enxergando um mundo que nunca veria com os próprios olhos. A moça, que já trazia a 

infelicidade no nome, é agora impregnada pela magia do mundo que se descortina aos 

seus olhos. Se Estrelinho carecia de um guia no mundo real, é ele o guia nessa nova 

realidade, capaz de se transmutar aos olhos de quem nela acredita: 

(...) Até que a ela se chegou o cego e lhe conduziu para a varanda da 
casa. Então, iniciou de descrever o mundo, indo além dos vários 
formamentos. Aos poucos foi despontando um sorriso: a menina se 
sarava da alma. Estrelinho miraginava terras e territórios. Sim, a 
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moça, se concordava. Tinha sido em tais paisagens que ela dormira 
antes de ter nascido. (COUTO: 2008, p. 33)  

A visão de Estrelinho, fusão de miragens e de uma imaginação que o habilita a 

ler o mundo de outra forma – ele miraginava – traduz a perspectiva de reconstrução, por 

parte de alguém capaz de converter em realidade aquilo que acredita ser real. Ao 

enxergar um mundo diferente do verdadeiro devido à sua deficiência visual, é capaz de 

efetivamente criar um mundo de sonho e de fazer com que outros assim o vejam, numa 

mensagem de esperança. O final, pleno de otimismo, vem nas palavras do próprio 

Estrelinho, que se dispõe a mostrar o caminho para o lindo mundo por ele apresentado, 

subvertendo a lógica tradicional e tornando-se o guia. Aqui, o insólito adquire uma 

perspectiva demiúrgica, simbolizando o novo mundo a ser criado. 

Em As flores de Novidade, é contada a história de Novidade Castigo, menina 

diferente, que parece ter vindo ao mundo como punição, segundo palavras do narrador, 

dado o fato de ser filha de negros e possuir olhos azuis. Enquanto todos vivenciam a 

realidade, ela passa o tempo cantando e recolhendo pétalas azuis, de origem 

desconhecida. É marcada pela beleza e pela alegria, em contraste com uma realidade em 

que a guerra se faz cada vez mais presente. Depois de um episódio em que a moça é 

acometida por convulsões, a guerra chega ao lugar onde moram e todos têm de ser 

retirados dali. Novidade, ao contrário dos demais, não parece querer ir embora e, alheia 

a tudo, põe-se a colher flores silvestres. O caminhão em que todos partem segue sem 

ela, e a mãe, contudo, consegue ainda ver a moça sendo tragada por flores que a puxam 

para dentro da terra: 

O que se passou, quem sabe, só ela viu. Lá, entre a poeira, o que 
sucedia era as flores, aquelas de olhar azul, se encherem de tamanho. 
E, num somado gesto, colherem a menina. Pegaram Novidadinha por 
suas pétalas e a puxaram terra-abaixo. A moça parecia esperar esse 
gesto. Pois ela, sempre sorrindo, se susplantou, afundada no mesmo 
ventre em que via seu pai se extinguir, para além das vistas, para além 
do tempo. (COUTO: 2008, p. 35) 

Ao apresentar Novidade sendo tragada, liberta das atrocidades da guerra, o texto 

traz a mensagem de que nas raízes da terra residiria a esperança. Seria por meio de um 

mergulho nas entranhas de sua terra que o homem encontraria a esperança de um mundo 

livre de guerras. Em As flores de Novidade, o insólito traduz a esperança no novo 

tempo, após o mergulho nas próprias raízes. 
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Semelhante imagem pode ser vista em O cachimbo de Felizbento, conto em que 

o desaparecimento do protagonista representa um retorno às raízes, ao âmago da terra. 

Quando a guerra surge, rápida e avassaladora, Felizbento decide só ir embora se puder 

levar as árvores do lugar consigo. Diante da inviabilidade de seu projeto, ele mergulha 

na terra e desaparece. A fumaça de seu cachimbo, entretanto, reaparece periodicamente, 

indicando que ele aguarda, no seio da terra, o momento de regressar: 

Os que voltaram ao lugar dizem que, sob a árvore sagrada, cresce 
agora uma planta fervorosa de verde, trepando em invisível suporte. E 
asseguram que tal arvorezinha pegou de estaca, brotando de um 
qualquer cachimbo remoto e esquecido. E, na hora dos poentes, 
quando as sombras já não se esforçam, a pequena árvore esfumaça, 
igual uma chaminé. Para a esposa, não existe dúvida: em baixo de 
Moçambique, Felizbento vai fumando em paz o seu velho cachimbo. 
Enquanto espera a maiúscula e definitiva Paz. (COUTO: 2008, p. 68) 

Além de mostrar uma imagem singela da morte, esta surge como forma de 

apropriação da terra, numa atitude que traduz, em tempos de guerra, a retomada do país 

por seus filhos. Felizbento é duplamente assinalado, pois é feliz e abençoado, sendo 

aquele que aguarda o tempo de paz para Moçambique. Em O cachimbo de Felizbento, o 

desaparecimento insólito do protagonista representa um retorno às raízes, ao âmago da 

terra, como forma de aguardar a paz vindoura. 

Mesmo nos contos em que a mensagem de esperança não é tão explícita, há no 

final uma semente que sugere, talvez no futuro, uma saída. Em O poente da bandeira, 

talvez um dos mais realistas e crus relatos sobre a guerra dentre os que figuram no livro,  

temos a figura de um menino que, numa espécie de ritual, pede para ser cortado para 

poder sonhar: 

Para sonhar o menino tinha que sangrar. A avó lhe cedia o jeito, 
habituada à lâmina como outras mães se acostumam ao pente. O 
sangue espontava e o mundo presenciava o futuro, tivesse a barriga 
prenhe do tempo encostada em seu ouvido. (COUTO: 2008, p. 71) 

Além da metáfora de que o verdadeiro sonho exige a dor, ou seja, para se ver o 

sonho, há que se sangrar, o conto mostra a crueldade da guerra em sua face mais odiosa: 

o menino acaba sendo morto pela truculência de um soldado, por não saber como se 

comportar em uma determinada situação. E, se a bandeira constitui-se em metonímia da 

nação, é expressivo o fato de suas cores parecerem se esmaecer quando da morte da 

criança: 
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Sente o sangue escorrendo, a bota do soldado ainda lhe dói uma 
última vez. Como pode saber ele os procedimentos exigidos pelo 
vigilante? Mas o soldado é totalmente militar, está só cumprindo 
ignorâncias, jurista de chumbo incapaz de distinguir um fora-da-lei de 
um da lei-de-fora. (...) À medida que o soldado desfere mais violência, 
a bandeira parece perder as cores, a paisagem em redor esfria e a luz 
tomba de joelhos. É, então. (COUTO: 2008, p. 72-73) 

E, sob o viés do maravilhoso, eis que uma árvore tomba sobre o soldado, como 

que a vingar a morte do inocente. A árvore, símbolo da terra, reage à morte da criança e, 

ainda que haja versões tentando encontrar uma explicação racional para o ocorrido, 

todos no íntimo sabem que a terra vingou o assassinato de um de seus filhos: 

A árvore estava já morta, ainda houve o dito. Poucos criam. A crença 
estava com a avó, sua outra versão: o tronco se desmanchara, líquido, 
devido à morte daquela criança. Vingança contra as injustiças 
praticadas contra a vida. (...) A palmeira sumiu mas para sempre ficara 
a sua ausência. Quem passe por aquele lugar escuta ainda o murmúrio 
das suas folhagens. A palmeira que não está conforta a sombra de um 
menino, sombra que persiste no sol de qualquer hora. (COUTO: 2008, 
p. 73) 

Numa espécie de mito de origem, à semelhança do que ocorre em outros contos 

do livro, o final sugere que o murmúrio e a sombra da palmeira permanecem, não 

importando o sol, e que sempre continuará a proteger os meninos de sua terra, 

reiterando a integração homem / terra que perpassa a obra. Em O poente da bandeira, o 

insólito aparece como possibilidade de justiça, adquirindo feição política, na mensagem 

de que o verdadeiro sonho exige a dor, sinalizando um futuro de esperança que se 

constrói após o sofrimento. 

Estórias abensonhadas reflete um momento de redefinição da identidade 

nacional. Stuart Hall, em A identidade cultural e diáspora, afirma a necessidade de o 

homem se inscrever na sociedade, seja por meio de um resgate do passado, seja por sua 

inserção no futuro, num processo em que a construção identitária se constrói  numa 

relação cultural com o tempo e com a história: 

As identidades culturais provêm de alguma parte, têm histórias. Mas, 
como tudo o que é histórico, sofre transformações constantes. Longe 
de fixas eternamente em algum passado essencializado, estão sujeitas 
ao contínuo “jogo” da história, da cultura e do poder. As identidades, 
longe de estarem alicerçadas numa simples “recuperação” do passado, 
esperam para ser descobertas e que, quando o for, há de garantir a 
percepção de nós mesmos na eternidade, são apenas os nomes que 
aplicamos às diferentes maneiras que nos posicionam, e pelas quais 
nos posicionamos, nas narrativas do passado. (HALL: 2006, p. 61) 
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A preocupação no sentido de não permitir que o passado se perca assume, na 

narrativa de Mia Couto, contornos ideológicos bem definidos, traduzindo uma postura 

de resistência frente aos valores impostos pelo colonizador. 

Nesse sentido, a ficção surge como perspectiva da reconstrução vislumbrada 

pela escrita pós-colonial. Assiste-se, pelo novo texto que se impregna da memória 

coletiva, à reconstrução de um país pelo viés da memória ancestral, soterrada pela visão 

colonialista: 

Mitos, ritos e sonhos são caminhos ficcionais trilhados pelas 
narrativas de Mia Couto que enveredam pelos labirintos e ruínas da 
memória coletiva moçambicana como uma forma encontrada para 
resistir à morte das tradições causada pelas destruições advindas da 
guerra. As úlceras deixadas nas paisagens são deploradas pela 
escritura mitopoética do autor, cujo lirismo funciona como bálsamo 
cicatrizante e cuja lucidez política serve para abrir os olhos do povo, 
numa tentativa de curar a cegueira reinante em Moçambique, nos 
atuais tempos pós-coloniais. (SECCO: 1998, p. 161) 

Estórias abensonhadas obedece a um movimento duplo, em que se alternam e se 

complementam duros retratos da guerra e possibilidades de saída pelo sonho. O 

maravilhoso surge por vezes como negação dessa crueza e acena com a perspectiva da 

reconstrução. Na literatura do momento pós-colonial, assiste-se ao emergir das vozes 

que por tanto tempo foram silenciadas e, nesse processo de reconstrução, a escrita de 

Mia Couto surge como mais um traço desse país que aos poucos se redescobre, pleno e 

abensonhado. 
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O sólito e o insólito nas epígrafes de “Vinte Zinco”: 
palavras, fatos, mitos e crenças  

na prosa poética mia-coutiana 
Vivian Lacerda MARREIRO* 

Pensar no contexto da colonização, exige frisar que o “processo civilizador” 

(ELIAS, 1993) perpassa o controle e o autocontrole, a disciplina e a internalização de 

máscaras, todas gradativamente operadas para a automatização dos abrandamentos em 

todas as esferas de relacionamentos humanos. Justamente esses itens, aliados a uma 

observação incessante é que mantém o status social e os frutos vindos dele. Assim, o 

colonizador representa bem o seu papel, sob a cruz e a espada impõe pela força uma 

aculturação capaz de atender aos seus ideais hegemônicos. Inicia-se, pois, uma história 

de domínio territorial, mas sobretudo da tentativa de domínio de mentes, pois “corpos 

dóceis” (FOUCAULT: 1984) são mais fáceis de se manipular. Conforme bem ilustra 

Foucault (1984), o corpo é objeto e alvo de poder, podendo ser moldado e adestrado a 

fim de se tornar hábil e/ou ter suas forças multiplicadas. Segundo ele, para isso, há uma 

coação calculada, visando a uma disposição ao aumento das forças em economia 

utilitária e diminuição das forças em termos políticos. Logo, o produto esperado desse 

maquinário engenhoso e alienante são corpos manipuláveis e manipuladores, “corpos 

dóceis”, moldados mediante uma hierarquia de poder/saber. 

Muitos são os meios utilizados no decorrer da história para incutir nos 

indivíduos culturalmente esse conhecimento do poderoso, entendido como o saber a 

serviço dos vencedores e até mesmo para que estes ocupem ou mantenham tal posição. 

Hinos e bandeiras nacionais, músicas e/ou gritos de guerra... Todos a exaltar sua nação, 

não no sentido estrito de território ou país, mas sim como local de origem e composto 

por pessoas ligadas por vínculos históricos e culturais. Nesse projeto, a Literatura não 

ficou indiferente já que pode refletir as tradições, anseios e desejos de um povo. No 

caso de Portugal, merece destaque a obra Os Lusíadas, a qual adotando o modelo 

clássico da épica, segue padrões como os contidos na Odisséia, de Homero. O texto 
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português engrandece sua nação, expõe feitos e conquistas, enaltece seus governantes 

atribuindo-lhes virtudes de homens de grandes impérios como o grego e o romano e, 

acima de tudo, deixa claro que Portugal marcará a história da Humanidade uma vez que 

seria a nação predestinada a formar o V Império, aquele que superaria em gênio, força e 

valor grandes civilizações e cumpriria a missão divina de levar a fé cristã a toda parte. 

Tal predestinação seria justificada pelas diversas e diferentes interpretações da 

Bíblia, por profetas como Bandarra – o poeta-profeta, por análises do Padre Antônio 

Vieira, sempre orientadas pelo ideal messiânico e sebastianista, o qual esperava um Rei-

Messias para salvar o mundo. De acordo com Fernando Pessoa (2007, p. 41), “o mito é 

o nada que é tudo”, pois não precisa de uma confirmação palpável, ou melhor, de uma 

existência e materialização empírica, é movido pela crença. Para Victor Jabouille (1994, 

p. 7), “o mito é uma constante na vida do homem contemporâneo. Também o foi para os 

atenienses dos tempos de Péricles e é-o, hoje, de um modo aparentemente diverso, para 

certas sociedades da Melanésia ou de África” e isso acontece porque “os mitos são 

entidades culturais dinâmicas, possuidoras de uma atividade própria e característica” 

(JABOUILLE: 1994, p. 9). 

O objetivo deste trabalho é analisar as epígrafes do romance Vinte Zinco 

(COUTO, 1999), enfatizando a palavra como força contra-hegemônica e sem perder de 

vista o longo período da colonização portuguesa na África, a ditadura salazarista, e, 

consequentemente, seus tentáculos nas colônias africanas . Será discutido de que forma 

esse tipo de paratexto serve como mediador entre o romance e o leitor, podendo, 

inclusive, influenciar a recepção do texto; como as diferentes epígrafes dialogam entre 

si na composição do macrotexto, expondo um universo sem fronteiras, no qual o 

empírico e o meta-empírico caminham juntos, bem como o local e o global, a fim de 

desenvolverem um projeto de moçambicanidade que, para Jane Tutikian (2006, p. 29), 

Mia Couto desenvolve “dentro da perspectiva de resgate e reafirmação da cultura 

tradicional, mas também com o reconhecimento da presença do Outro no processo 

identitário”, porque, ainda segundo Homi Bhabha, “o autor empreende a busca da 

própria identidade nacional, com seus espaços míticos, mas sem perder de vista o 

caráter universal da sua criação” (Apud TUTIKIAN: 2006, p. 58-59). 

Etimologicamente, epígrafe vem do grego epigraphê, escrever (gráphein) sobre 

(epí), inscrição. Na Antiguidade Clássica, o termo epígrafe indicava “inscrever breves 

textos em pedras, estátuas, medalhas, monumentos, etc” (MOISÉS: 1988, p.189), porém 
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a epígrafe literária passou a ser utilizada no século XVI, tendo seu apogeu no século 

XVIII com seu emprego em toda a Europa. 

No E-Dicionário de Termos Literários, a epígrafe é classificada como um tipo de 

paratexto e o define da seguinte maneira: “Aquilo que rodeia ou acompanha 

marginalmente um texto e que tanto pode ser determinado pelo autor como pelo editor 

do texto original”. Ora, isto não é o que ocorre na obra mia coutiana, na qual há uma 

ligação íntima das epígrafes entre si e com a obra como um todo, como ratifica Maria 

Fernanda Afonso (Apud MARTINS: 2008, p. 56): 

O paratexto (...) releva o valor do texto, identifica-o, explicita as suas 
intenções e reenvia para uma conjugação histórica de que ele é uma 
espécie de espelho. (...) Cada um dos elementos paratextuais assume 
as suas funções, mas todos ficam subordinados ao conjunto da obra, 
como fios que se entrelaçam numa teia complexa para pôr em 
evidência o texto literário. 

Também nessa perspectiva sobre as epígrafes em Mia Couto está a análise de 

Ana Cláudia da Silva (ABRALIC 2007, p. 2): 

as epígrafes indicam em suas obras, não apenas o percurso de leituras 
do autor, mas também as questões ideológicas que norteiam o seu 
fazer literário. Como ocorre nas literaturas africanas emergentes, Mia 
Couto busca nas tradições africanas o material de sua criação, não 
para contrapô-las à cultura do ex- colonizador europeu, mas para 
resgatar um material poético que lhe permita a criação de um campo 
literário que integra, hibridamente, também os modelos europeus. 

Assim, pode-se dizer que há uma fusão entre o local e o global/universal. Na 

obra mia- coutiana várias fronteiras são rompidas: a da linguagem, a da oralidade versus 

escrita, Tradição versus Modernidade, a do autêntico versus híbrido, a do sólito versus 

insólito, empírico versus meta-empírico, Real versus Maravilhoso e nisso está a riqueza 

de seus textos. 

Sobre isso, Suart Hall declara: 

As sociedades da periferia têm estado sempre abertas às influências 
culturais ocidentais e, agora, mais do que nunca. A ideia de que esses 
são lugares “fechados” – etnicamente puros, culturalmente 
tradicionais e intocados até ontem pelas rupturas da modernidade – é 
uma fantasia ocidental sobre a “alteridade”: uma “fantasia colonial” 
sobre a periferia, mantida pelo Ocidente, que tende a gostar de seus 
nativos apenas como “puros” e de seus lugares exóticos apenas como 
“intocados”. Entretanto, as evidências sugerem que a globalização está 
tendo efeitos em toda parte (...) e a “periferia” também está vivendo 
seu efeito pluralizador. (HALL: 2006, p. 80) 

Flávio Garcia, Maria Geralda e Miranda, Regina da Costa Silveira (orgs.) 



137 

 

Que fique claro: isto não significa que há uma assimilação, ou seja, um grupo 

minoritário aceitando ser subjugado e assumindo valores e normas de uma população 

majoritária e dominante (Cf. Giddens: 2005, p. 562), mas sim a confirmação de que não 

há mais fronteiras rígidas ou identidades fixas. 

Agora, após tais reflexões, analisem-se as epígrafes do romance Vinte Zinco 

(1999), sempre sob o viés da ruptura de fronteiras. 

Vinte e cinco é para vocês que vivem nos bairros de cimento. 

Para nós, negros pobres que vivemos na madeira e zinco, 

o nosso dia ainda está por vir. 

(Fala da adivinhadora Jessumina) 

(COUTO: 1999, p. 11) 

Essa é a epígrafe de abertura do romance de Mia Couto, texto publicado em 

1999 numa coleção composta por outros autores a fim de assinalar o 25º Aniversário do 

25 de Abril de 1974, quando através da Revolução dos Cravos, em Portugal, o regime 

ditatorial  herdado de Antônio de Oliveira Salazar foi derrubado. Vinte Zinco é redigido 

na forma de diário com narrador na terceira pessoa, o qual é deslocado, ou seja, perde a 

sua hegemonia, com a utilização de epígrafes no início do livro e de cada capítulo. Com 

esse recurso é estabelecido um foco narrativo múltiplo que, conforme Carmen Lúcia 

Tindó Secco (2003, p.56), aponta para a crise do sistema colonial moçambicano e cria 

um intertexto como espaço de consciência e subversão, criticando e refletindo o 

racismo, o autoritarismo, o medo e o ódio presentes na sociedade. 

Nessa epígrafe, nota-se a marca de diferenciação entre o plano do 

dominador/colonizador e o plano do dominado/colonizado, algo delineado ao longo da 

narrativa por meio de personagens antagônicos: opressores – representados por 

Lourenço, pelo seu pai Joaquim de Castro, pelos torturadores Diamantino e Soco-Soco, 

e os oprimidos/ marginalizados – representados pelo cego Andaré Tchuvisco, por 

Marcelino, pelo tio Custódio, Dona Graça e pela “adivinhadora” Jessumina. Há também 

a mãe de Lourenço – Dona Margarida – mulher cuja identidade foi perdida na 

submissão ao marido e ao filho, além de personagens secundárias como o padre e o 

médico que não se vinculam a favor de nenhuma das partes. Fora esses, há Irene, que 

receberá mais destaque adiante. 

A marca da diferenciação expressa nessa epígrafe e que ecoa pelo texto está na 

referência à habitação dos pobres, muitas vezes feitas com teto de zinco, ao contrário 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS – Simpósios 3 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-82-1 



138 

 

das moradias dos brancos/colonizadores, mas isso também ocorre pela distinta 

significação do dia 25 de abril de 1974 para portugueses e para moçambicanos (Cf. 

FONSECA & CURY: 2008, p. 47). Enquanto para os primeiros essa data representa um 

novo começo repleto de esperanças, após libertar-se das rígidas amarras da ditadura 

salazarista, para os outros equivale a um período de uma intensificação dos tentáculos 

coloniais sobre seu território e suas vidas. Daí Jessumina prever e afirmar outro dia 25, 

o da efetiva liberdade do seu povo, embora na prática saiba-se que isso não ocorreu de 

fato, simplesmente houve uma passagem de jugo após o 25 de junho de 1975, momento 

da independência de Moçambique e início de uma guerra civil pelo poder, tendo esta 

durado até 1992. 

Outro elemento interessante a ser analisado é o fato do texto ser iniciado 

justamente pela fala de uma mulher numa época de repressão e governada pela força 

masculina. O Nome Jessumina pode ser uma crítica ao Cristianismo representado por 

Jesus – figura masculina e eurocentricamente construída branca e com traços europeus. 

Seria uma censura à aculturação promovida pelo sistema colonial. 

Estendendo a análise, a adivinha reflete, através dos provérbios, a sabedoria 

antiga, passada pelos mais velhos. Lembre-se que: na cultura africana a criança e o 

idoso são exaltados e valorizados, pois segundo a tradição da ancestralidade, esses dois 

extremos seriam o elo entre o mundo visível e o mundo invisível. Diante dessas duas 

abordagens, Jessumina, posteriormente acompanhada de Irene, representa o feminino, o 

qual ora atrai ora ameaça. 

Jessumina – a “adivinhadora”- carrega, então, essa ambiguidade, uma vez que 

representa, ao mesmo tempo, a vidente que equivale à força do povo africano, a 

resistência de suas crenças e tradições, algo positivo para os nativos, e justamente por 

isso símbolo da barreira às conquistas do colonizador porque expressa seus laços 

culturais e expõe sua magia, reconhecida pelos olhos do “Outro” – 

europeu/branco/colonizador como algo exótico e alvo de temor. Fora isso, esse 

neologismo – estratégia recorrente em Mia Couto – criado pelo autor para caracterizar a 

personagem, amplia sua condição de ser ambíguo, pois além de vidente, ela é uma 

sonhadora e nesse ambiente hostil sonhar é um crime, pois dá forças para lutar e viver. 

Ela, assim como Irene, ocupa o “lugar de trânsito” (FONSECA & CURY: 2008, 

p. 111), pois é predestinada pelas divindades a transgredir, a mediar e dessa forma, é 

apresentada como a “adivinhadora” – aquela que denuncia, a começar pela epígrafe, a 
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presença do insólito na narrativa. Entenda-se insólito como o não habitual, estranho, 

incrível, inusitado, contrário às tradições e regras – nesse caso as regras do mundo do 

dominador/colonizador. 

Vinte Zinco articula duas realidades supostamente antagônicas: uma vinculada 

aos últimos dias da ditadura salazarista e ao 25 de abril de 1974 – a Revolução dos 

Cravos – e os seus  dias subsequentes, portanto ancorada historicamente ao Real/ 

empírico e um outro plano com seres e eventos pertencentes ao meta-empírico. Nota-se 

o Real e o Maravilhoso convivendo, sem que um negue outro. Logo, o Maravilhoso é 

naturalizado no decorrer da narrativa, produzindo outro sentido, resultante do contato 

entre o natural e o sobrenatural. Sobre isso, Irlemar Chimpi afirma: “o efeito de 

encantamento do leitor é provocado pela percepção da contiguidade entre as esferas do 

real e do irreal, pela revelação de uma causalidade onipresente, por mais velada e difusa 

que esteja” (2008, p.61). Portanto, as personagens do Realismo Maravilhoso não se 

desconcertam diante do sobrenatural porque as duas realidades- a real e a sobrenatural- 

têm o mesmo valor e se completam. 

No plano da narrativa, a “adivinhadora” tem papel fundamental, pois ela dá as 

dicas de que esse primeiro dia 25 não será o dos nativos, ainda. Ela prevê no texto 

aquilo que efetivamente ocorreu na história. Nesse sentido, seu caráter sobrenatural 

serve de anúncio dos demais eventos insólitos, faz com que a primeira epígrafe se 

articule com as demais e num movimento cíclico anuncie o desfecho do romance 

sintetizado na última epígrafe, a qual será esmiuçada posteriormente. 

Comprove-se, pois, essa articulação com a análise da próxima epígrafe: 

O Homem nunca é cruel e injusto com impunidade: a ansiedade que 
cresce naqueles que abusam do poder frequentemente toma a forma de 
terrores imaginários e obsessões dementes. Nas plantações de cana-
de-açúcar o senhor maltratava o escravo, mas receava o ódio deste. 
Ele tratava-o como besta de carga, mas temia os ocultos poderes que 
lhe eram imputados. 

Quanto maior era a subjugação dos negros, mais eles lhe inspiravam 
medo. [...] Talvez alguns escravos se tenham realmente vingado sobre 
os seus tiranos – mas o medo que reinava nas plantações tinha origem 
em mais profundas camadas da alma – era a feitiçaria e o mistério de 
África que perturbavam o sono dos senhores da ‘casa grande’. 
(Voodoo in Haiti, Alfred Metraux, 1959) (Apud COUTO: 1999, p. 13) 

O texto anuncia uma sequência de eventos sólitos ligados a eventos insólitos 

num ambiente de violência e luta, no qual a crença é o meio de expurgação dos 
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oprimidos. A presença da crença vodu será recorrente em Vinte Zinco e sobre essa 

ruptura de fronteiras, Irlemar Chiampi (2008, p. 64) se posiciona da seguinte forma: 

A ausência de vacilação faz da mitologia vodu uma causa 
transcendente que “explica” o evento impossível, de tal modo que o 
leitor não é solicitado a optar pela versão natural ou pela sobrenatural, 
mas a revisar a separação dessas duas zonas de sentido. 

Muitas vezes, a causalidade interna do relato que justifica o 
impossível em ótica racional, tem que ver com as profundas raízes 
autóctones de um povo, em cujo universo cultural (ainda que 
dessacralizado) se desenvolve a ação. 

Quando Mia Couto utiliza as epígrafes invocando figuras de autoridade, seja no 

plano das personagens – por exemplo Jessumina e a metonímia PIDE, equivalente a 

Lourenço - , seja no plano histórico ou geográfico, referenciado por personalidades que 

ganham voz na introdução dos capítulos ou páginas constituintes deste romance-diário, 

como por exemplo Simone de Beauvoir e Dingane, o autor mantém a tensão entre o 

factual e o ficcional, mas também entre o histórico e cultural, compreendendo-se aqui 

não somente todo o imaginário africano, pois soma-se a este o olhar do “Outro” - 

branco/europeu/colonizador. Ambos se mesclam e compõem um universo híbrido, que 

visa, por meio da narrativa, transpor as rígidas fronteiras de dois universos. Constrói-se, 

por meio dessa estratégia, uma realidade possível, verossimilhante, vinculada a um 

período histórico e cultural, por isso a datação e referência à personalidades e fatos do 

domínio comum. 

Neste ambiente de violência entre dominador e dominado, permeado pelo medo 

como via de mão dupla, as trevas estão contidas na alma e na mente das vítimas, dos 

familiares dos torturados e /ou executados, de seu povo e ainda de seus algozes, fato que 

pode ser ilustrado pela seguinte afirmação de Foucault (1984, p. 98): “No ritual da 

tortura corporal o terror é o suporte do exemplo: medo e pavor são imagens que ficam 

gravadas no inconsciente das testemunhas e no do próprio torturador.”. 

Essa análise de Foucault pode ser ficcionalmente ratificada pelos frequentes 

pesadelos de Lourenço e sua mãe. Representantes do sistema colonial – cerceador da 

liberdade até mesmo de viver e morrer – vêem-se perseguidos pelos extremos sagrado 

profano, luz/trevas, vida/morte, certo/errado, justiça/injustiça. 

Como bem expõe a citação de Metraux há uma espécie de jogo, no qual a arma 

do colonizador é sua força e a do colonizado o mistério que envolve sua crença, no caso 

o Vodu, marcado na história pela recorrente presença da musicalidade dos tambores dos 
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negros, que tanto atormenta Lourenço de Castro. Deve-se ressaltar que o Vodu é uma 

religião que cultua os antepassados e entidades conhecidas como loas, seus rituais são 

marcados por música, dança e comida. Acredita-se que durante as cerimônias espíritos 

tomam posse dos indivíduos, falam e agem com eles, dão consultas, conselhos e 

realizam curas. Nota-se, pois, a presença do imaginário animista africano, na narrativa 

denominado, segundo a terminologia de Pepetela, como Realismo animista, pois, de 

acordo com Mia Couto: “O fantástico e o inusitado estão na realidade africana e fazem 

parte da (sua) cultura” (COUTO apud FONSECA & CURY: 2008, p.9). Tal 

denominação – Realismo Animista – segundo Inocência Mata (ibidem:9) aproxima-se a 

estética do realismo Maravilhoso latino americano. 

Pensando nisso, analisando Alejo Carpentier, Chiampi afirma que o real 

maravilhoso americano é: 

a união de elementos díspares, procedentes de culturas heterogêneas, 
configura uma nova realidade histórica, que subverte os padrões 
convencionais da racionalidade ocidental. Essa expressão (...) foi 
cunhada pelo escritor cubano para designar não as fantasias ou 
invenções do narrador, mas o conjunto de objetos e eventos reais que 
singularizam a América no contexto ocidental. 

Percebe-se, então, que a epígrafe de Alfred Metraux se articula com a 

subseqüente, sob a voz da personagem Irene: “O torturador necessita da vítima para 

criar verdade nesse jogo a duas mãos que é a fabricação do medo. Dos Cadernos de 

Irene” (COUTO: 1999, p.15). Constata-se, ainda, que ambas expressam tanto o contexto 

histórico do período da ditadura salazarista quanto o imaginário que o permeia, 

proveniente do europeu, mas também da resistência do nativo africano. 

Conforme o discurso deixa entrever os pesadelos do PIDE – representante e 

personificação de toda a instituição policial do regime ditatorial com sua obscuridade – 

são recorrentes e específicos, como bem marca o artigo definido em “o pesadelo” 

(COUTO: 1999, p.19) porque os tambores que tocam à noite trazem à tona a força do 

negro, ou seja, aquilo que é calado durante o dia, metáfora do branco e seu controle. 

Na sequência, é interessante notar alguns aspectos passíveis de serem extraídos 

da epígrafe do capítulo intitulado 20 de abril: “Ninguém nasce desta ou daquela raça. Só 

depois nos tornamos pretos, brancos ou de outra qualquer raça. Extracto do diário de 

Irene, parafraseando Simone de Beauvoir” (COUTO: 1999, p. 23). Sem dúvida, é 

possível pensar que não é por acaso que o autor dá à personagem Irene voz para 
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parafrasear Simone de Beauvoir porque ao se levar em consideração a biografia da 

mulher Simone Beauvoir – escritora, filósofa existencialista e feminista – verifica-se o 

quanto ela tem em comum com o ser de papel Irene. Primeiramente, assim como 

Simone, a tia de Lourenço ultrapassa as fronteiras; enquanto a filósofa, em determinado 

momento de sua vida, opta por desvincular-se das origens burguesas, Irene representa o 

entre-lugar, uma vez que pertence ao mundo dos brancos, porém quer fazer parte do 

mundo dos negros. Ela contraria seu sobrinho – Lourenço – ao manter seu amor pelo 

mestiço e politizado Marcelino, mesmo após a morte deste; relaciona-se com a adivinha 

Jessumina, seguindo sua crença e sabedoria e, ainda, influenciada por Marcelino, 

engaja-se nos assuntos políticos a favor daqueles até então vencidos – os 

negros/africanos/colonizados; ela manterá vínculos com os componentes da FRELIMO 

(Frente de Libertação de Moçambique). Soma-se a esses fatores a presença do matope 

(lama) em seu corpo, o que explicitará mais a sua condição de ser de fronteiras, pois a 

lama é a junção de dois elementos diferentes: água e terra; logo Irene ao estar marcada 

com o matope simboliza a ruptura das barreiras de uma classe para outra, bem como de 

um universo para outro. Ela contraria os paradigmas pré-estabelecidos, nos quais a 

mulher era vista como ser inferior e objeto de desejo puramente carnal; segundo a 

tradição cristã, criada da costela do homem deveria manter-se submissa às suas 

vontades tal qual Dona Margarida – sua irmã. Irene, de forma semelhante à Simone 

Beauvoir, tem voz e ação, é dona de seu corpo e de seus pensamentos. 

Por isso, subvertendo as regras, no final da história, Irene irá seguir os passos de 

Jessumina, a qual recebera seus ensinamentos míticos das divindades residentes no 

fundo do lago. Por meio deste gesto, ela objetiva aproximar-se mais do que é ser negra e 

quem sabe despir-se do fardo de ser branca. Irene caminha para dentro do lago, ela quer 

ultrapassar a barreira do entre-lugar representado pelo matope – lama. Logo, raça é uma 

questão de opção ou escolha, acessada por pressão ou identificação. 

Sobre Lourenço, o diário do dia 20 expõe o episódio da morte de seu pai, quando 

da tentativa de jogar presos de um despenhadeiro, vê-se de algoz transformar-se em 

vítima. Aqui, perfila-se o caráter doentio de Lourenço, seu trauma de ventoinha – pois 

esta lembra as hélices do helicóptero do qual seu pai foi jogado -, seu machismo 

passado pela tradição de pai para filho e sua perversão e compulsão por realizar 

atrocidades, sempre embalada pelas palavras do velho Castro: “Forte, ser forte que os 
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fracos não gozam a História” (COUTO: 1999, p. 26) denotadora de uma visão da 

chamada História dos vencedores, daqueles que se sobrepõem pela força. 

Para finalizar a análise desse capítulo, é interessante notar a voz subversora de 

Irene, que retoma a epígrafe de Metraux: “- Pensas que tens o poder de matar? Pois esta 

gente, os pretos como tu lhes chamas, tem poderes que desconheces. Esses que mataste 

ainda estão por aqui, deste lado da vida” (COUTO: 1999, p. 32). Nesta passagem como 

em tantas outras de Vinte Zinco, percebe-se o caráter insólito de personagens e ações. 

Fica claro que o espírito permanece vivo e pode assombrar. Mais uma vez a crença ou a 

suspensão da descrença se faz presente e ao plano factual mescla-se outro – o do 

maravilhoso. 

Analise-se a próxima epígrafe: “Cegueira é ver o nada/ O não ver nada é a 

morte. Dos Cadernos de Irene” (COUTO: 1999, p. 33). Novamente, Irene apresenta, 

através das anotações do diário, personagens, indica sua importância e instiga os leitores 

a decifrarem os códigos de sua escrita que se insere num texto maior, dinâmico e 

complexo tanto no âmbito empírico quanto no meta-empírico, tanto no universo das 

palavras quanto no factual. Nessa epígrafe que introduz o capítulo referente ao dia 21 de 

abril, apresenta-se uma personagem crucial na narrativa – Andaré Tchuvisco – pois traz 

em si a marca da violência colonial e rompe as barreiras desse sistema por meio de sua 

sensibilidade. Covardemente cegado ao descobrir a homossexualidade do PIDE pai, 

perde a visão de apenas uma das margens do ser, após esse fato, ele passa a enxergar a 

alma das pessoas, seu interior. Ele vê além das máscaras e isso lhe confere grande 

poder. Andaré possui uma “cegueira-vidente” (FONSECA & CURY: 2008, p. 67). Ele 

expressa, juntamente com Jessumina uma lógica diferente da contida no universo do 

colonizador – racional. 

Na sequência: “A vida é infinita/Mas nada é tão enorme quanto a morte. Dos 

Cadernos de Irene” (COUTO: 1999, p. 43). Esse paratexto serve de introdução ao 

capítulo que fala de Marcelino – o namorado de Irene – e sua família, composta por Tio 

Custódio e Dona Graça, representantes do núcleo de resistência política à pressão 

colonial, os quais são resgatados pela memória de Andaré Tchuvisco. Exalta-se uma 

vida livre de amarras, mesmo que para isso seja necessária uma revolução de dentro 

para fora, “Afinal, quem não sabe viver não sabe sofrer” (COUTO: 1999, p.45), e para 

realmente haver vida “o mundo precisa de ser cambalhotado, ao invés do viés” (Idem), 

nas falas de Marcelino. 
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Cada vez mais aproxima-se o dia da Revolução. Agora, o diário alerta para o 23 

de abril e de forma bem significativa, o cego Andaré, aquele que vê além das aparências 

e formas afirma: “Deus fez a árvore para que o homem não sentisse medo do tempo” 

(COUTO: 1999, p.59). No início do capítulo, o pesadelo de D. Margarida funciona 

como uma alegoria da Guerra Colonial e da futura Guerra Civil em Moçambique. 

Margarida anuncia a Revolução, bem como o fato desta não significar efetiva 

transformação para a realidade moçambicana, conforme bem ilustrado na passagem: 

“Sem mais alimento, os bichos voadores passaram a comer-se uns aos outros. Se 

devoraram em pleno ar, consumidos mesmo antes de tombarem. Quando chegavam ao 

chão eram só ossos mastigados, farelo de esqueleto” (COUTO: 1999, p.60). 

Não há como fugir do tempo, nem como apagar a história escrita nesse tempo, 

principalmente porque a tinta utilizada foi o sangue de vidas ceifadas em prol de um 

autoritarismo desmedido. Pintam-se paredes, enceram-se o chão, mas as marcas no 

corpo e na alma são eternas, vão além do plano empírico. 

Eis a véspera do grande evento – a Revolução dos Cravos. Irene abre o capítulo 

com palavras dos seus cadernos: “Já não carecemos de igreja: o mundo inteiro se 

converteu numa imensa igreja. De joelhos, arrebanhados até ao sonho, aceitamos a 

qualquer preço isso a que chamam de redenção” (COUTO: 1999, p. 73). Verifica-se 

uma estreita relação dessas “anotações” com o seguinte poema de Irene: 

Que a bala do corpo se retire 

Num disparo ao avesso se desvire 

e o sangue aberto se arrependa 

e retorne ao leito de onde escorreu 

Que, enfim, a espingarda seja morta 

e se escreva na campa deste tempo: 

- Aqui jaz a bala sentenciada por mandato da vida contra o Homem.  

(COUTO: 1999, p. 74) 

Irene, por meio da poesia, solicita uma redenção; ao menos na escrita, ela fez o 

tempo retornar para assim apagar todo o mal, exploração e injustiça cometidos pelo 

Sistema. Pede um ponto final a essas relações de violência, querendo, de uma vez por 

todas, enterrar a bala – possível metáfora das ordens da ditadura. Ressalte-se: a 

redenção, nesse caso, somente é alcançada via consciência e ação. Há, ainda, uma 
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intensa crítica à igreja, questionada como potencial extensão do quartel porque “A 

guerra é vaidosa: se ostenta mesmo nos lugares onde se diz ser a exclusiva moradia da 

paz” (COUTO: 1999, p. 78). Deve-se destacar o fato da epígrafe e do poema ligarem-se, 

de certa forma, às demais epígrafes, mas, em especial às três últimas. 

Finalmente, chega o 25 de abril sintetizado pelo paratexto: “Toda a terra ficará 

branca com a luz das estrelas e o céu será engolido pelas andorinhas. Shaka Zulu a 

Dingane, seu assassino” (COUTO: 1999, p. 89). Outra vez, palavras, fatos, mitos e 

crenças se combinam. Segundo a história, Shaka Zulu teria sido um chefe tribal Zulu e 

estrategista militar. Fora o líder africano responsável pela expansão da nação Zulu, 

todavia chegou ao fim da vida como ditador insano que instalara o caos para os Zulus; 

tendo sido morto numa conspiração realizada por parentes, dentre eles seu meio irmão 

Dingane, juntamente com alguns comandantes militares (Cf. Carlos Duarte In: 

marconegro). É necessário considerar o contexto histórico, no qual Portugal tentava 

manter uma posição de glória, mesmo sendo contraproducente. Afinal, para manter esta 

guerra de treze anos com suas colônias era preciso muito dinheiro e uma máquina de 

guerra muito grande. O dinheiro arrecadado com os impostos portugueses e com os 

poços de petróleo em Angola não chegava ao país, era usado em armamentos e no 

pagamento dos funcionários atuantes nas colônias. 

Então, Shaka Zulu pode funcionar como uma metáfora do Regime Colonial e 

sua morte simbolizar a queda desse rígido sistema. A fim de promover uma mudança 

nos cursos da história de Moçambique, aparece na epígrafe, mas com expansão no texto, 

a andorinha – associada à luz, à fecundidade, à ressurreição e à pureza, possível 

metáfora da esperança por um novo tempo. Ela é capaz de marcar uma nova história, 

entretanto sem perder de vista o passado. 

De acordo com o diário de 26 de abril, ainda não houve o dia 25 para os nativos 

moçambicanos, confirmando o presságio de Jessumina na epígrafe introdutória de Vinte 

Zinco e, assim, o paratexto declara: “Até que o leão aprenda a escrever, o caçador será o 

único herói. Nozipo Maraire, em Carta a minha filha” (COUTO: 1999, p. 97). A história 

é contada pelo ponto de vista de um dos lados – o do dominador – totalmente parcial. 

Ainda espera-se o dia em que os nativos sejam donos de sua terra, vida e liberdade e 

possam escrever e tomar as rédeas de sua história. 

A verdade e a justiça tentam de todas as maneiras vir à tona, “descortinar” as 

fronteiras e enfim se revelarem. Na sequência dos dias pós-revolução, o dia 27 de abril 
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surge com um desabafo de Lourenço de Castro: “Ingênuo não é o que acredita mas o 

que pensa que os outros também acreditam. Desabafo de Lourenço de Castro”(COUTO: 

1999, p. 105). Como bem antecipa a citação, várias supostas verdades são postas em 

xeque, seja no plano histórico, seja no plano da diegese. Conforme se previu, o 25 de 

abril de 1974 não era o dia de Moçambique, ainda, logo era o “desacontecimento do 25 

de abril” (COUTO: 1999, p. 105) e “o tempo cai sobre o tempo como lagarto que 

nutrisse de sua própria cauda” (COUTO: 1999, p. 105). 

Numa progressão desse esfacelamento do poder da colonização portuguesa no 

dia 28 de abril, Jessumina, em sua sabedoria ancestral, declara: 

Certa vez eu vi a grande ave dos oceanos. 

Tinha chegado à costa exausta e embateu num farol. 

As grandes asas estavam quebradas. Eu olhei aquele bicho como olho 
os homens brancos. 

Pássaros de asas viajadoras mas que chocam contra luzes que eles 
mesmos inventam. 

Declaração de Jessumina. (COUTO: 1999, p. 117) 

Lourenço de Castro – símbolo do Regime – pode ser esse pássaro em decadência 

“Fosse ele o comandante que afundasse junto com o navio” (COUTO: 1999, p. 121). 

Nessa mesma perspectiva está a introdução ao 29 de abril: 

Vou-lhe explicar uma coisa – o que é triste é morrermos da morte de 
um outro. Quer dizer: cada qual tem a sua própria morte, única e 
exclusiva como a vida. Esse é o momento final que nos está destinado. 
Mas, às vezes, uma outra morte, por engano, cruza connosco. Assim é 
que é triste morrer. 

Memórias do tio Custódio. (COUTO: 1999, p.125)  

Aqui, constata-se bem como no decorrer de Vinte Zinco, ocorre aquilo que se 

pode chamar de “anti-dicotomia” mia-coutiana – seguindo suas “brincriações” – no 

caso, seriam rompidas as barreiras entre vida e morte, pois estas caminham lado a lado 

no texto e na cultura africana, na qual a morte não é o fim da vida, é apenas a passagem 

de um estado de existência para outro. É possível entender essa morte como a passagem 

da ditadura para a guerra civil, fato que dialogaria com outras epígrafes e com o 

macrotexto, o que se ratifica com a última epígrafe: “Nossa tristeza é a seguinte: 

ganhámos sem nunca chegarmos a ser vencedores. Voz de Marcelino, vinda do seu 

último chão” (COUTO:1999, p. 135). 
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Andaré Tchuvisco, mesmo percebendo com a morte de Lourenço que a tirania 

apenas se havia invertido; que apenas mudara a cor da pele dos poderosos, não desiste 

de acreditar numa Revolução capacitada a promover a verdadeira reviravolta. Seus 

olhos enxergam um mundo turvo e disforme tal qual o sistema que o envolve, mas seu 

coração vê além. Ele irradia esperança. Pintando a prisão, ele tenta apagar aquela 

trajetória tortuosa da história de seu povo, criando assim uma nova página para a 

evolução harmoniosa de uma nova fase, onde livre dos preconceitos e amarras, seus 

irmãos possam na coletividade, pois só dessa forma é possível, criar e vivenciar a utopia 

de ser um país-cidadão. 

Portanto, por meio desse trabalho, se procurou demonstrar o quanto o conceito 

inicial de epígrafe é desconstruído na obra mia-coutiana, uma vez que esta não apenas 

enfeita ou denota conhecimento, mas guia a leitura, enlaça as partes textuais, cria e 

mantém tanto coesão quanto coerência narrativa, além de expor questões ideológicas, 

culturais e referentes às tradições africanas. 

Na análise de Vinte Zinco também foi possível verificar a junção de palavras, 

fatos, mitos e crenças numa prosa poética que entrelaça o plano histórico ao ficcional, o 

empírico ao meta-empírico, todos caminhando harmoniosamente porque, para Jane 

Tutikian, 

o autor amplia a própria concepção de realismo ao entender que a 
realidade – na arte – abrange todas as interações em que o homem 
pode ser envolvido, o que nos permite ler que, numa cultura mítica, a 
capacidade de experimentar e compreender expressa uma outra 
realidade, mas ainda realidade. (2006, p. 69) 

Por isso, ao longo da narrativa, foram apresentadas personagens com 

características insólitas e eventos igualmente inabituais; o sólito e o insólito 

caminharam em contiguidade, sem que um anulasse ou sobrepujasse o outro. Sobre isso, 

bem ilustra Irlemar Chiampi (2008, p.69): “o realismo maravilhoso propõe um 

‘reconhecimento inquietante’, pois o papel da mitologia, das crenças religiosas, da 

magia e tradições populares consiste em trazer de volta o ‘Heimliche’, o familiar 

coletivo, oculto e dissimulado pela repressão da racionalidade.”. 

Logo, Vinte Zinco pode ser visto como fruto de uma literatura contra-

hegemônica, pois não atende à lógica nem às normas ocidentais e ao tecer sua história 

num viés que articula o local e o global, o sólito e o insólito insere-se num projeto maior 
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de resgate e manutenção da memória, mas também da construção de uma plena 

moçambicanidade. 
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