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Preciso ser um outro  
para ser eu mesmo  

 
Sou grão de rocha  

Sou o vento que a desgasta  
 

Sou pólen sem insecto  
 

Sou areia sustentando  
o sexo das árvores  

 
Existo onde me desconheço  

aguardando pelo meu passado  
ansiando a esperança do futuro  

 
No mundo que combato  

morro  
no mundo por que luto  

nasço  
 
 

Mia Couto. In: Raiz de orvalho e outros poemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

LÉRCO, C. C. A literatura e a concepção de identidade em algumas narrativas 

de Estórias Abensonhadas de Mia Couto e de Rio dos bons sinais de Nelson 

Saúte. 2012. 109 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

O presente trabalho, a partir da perspectiva comparatista, desenvolve uma análise 

crítica de algumas narrativas de Estórias Abensonhadas de Mia Couto e de Rio dos 

bons sinais de Nelson Saúte à luz da importância do gênero conto, em que também 

significativamente se revelam as dimensões das literaturas africanas de língua 

portuguesa, além das possibilidades de investigação em torno de algumas das 

lógicas culturais que envolvem a história dos diferentes grupos etnolinguísticos que 

fazem parte do contexto geográfico moçambicano. Evidentemente que preservadas 

as especificidades históricas de cada grupo nacional local, a dissertação também se 

volta para a análise das tensões históricas resultantes do processo de intervenção 

metropolitana e manifestas na ficção moçambicana, sobretudo em textos escritos 

por uma intelectualidade urbana local mobilizada para a resistência. Inevitavelmente, 

as questões que foram se intensificando em torno da identidade moçambicana − 

entendida a partir dessa perspectiva endógena − serão examinadas.  

 

Palavras-chave: literatura, história, identidade, Moçambique, conto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

LÉRCO, C. C. The literature and the conception of identity in some narratives 

from Estórias Abensonhadas by Mia Couto and from Rio dos bons sinais by 

Nelson Saúte. 2012. 109 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

  

The present study, from the comparative perspective, develops a critical analysis of 

some narratives from Estórias Abensonhadas by Mia Couto and from Rio dos bons 

sinais by Nelson Saúte in the light of the importance of the short story genre, that 

also reveals the significant dimensions of African literature in Portuguese language, 

beyond the possibilities of research around some of the cultural logics that involve 

the history of different ethnolinguistic groups that are part of the geographical context 

of Mozambique. Of course that preserved the historical location of each national 

group, the dissertation also turns to the analysis of historical tensions resulting from 

the intervention process and metropolitan Mozambican manifest in fiction, especially 

in texts written by a local urban intelligentsia mobilized for resistance. Inevitably, the 

questions which were intensified around Mozambican identity − understood from this 

perspective endogenous – will be examined. 

  

Keywords: literature, history, identity, Mozambique, short story. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo estudar, em uma perspectiva 

comparatista, alguns contos das obras Estórias Abensonhadas, de Mia Couto, 

publicada em 1994, e Rio dos bons sinais, de Nelson Saúte, publicada em 2007. A 

pesquisa, portanto, volta-se para a análise crítica dos textos selecionados e parte do 

pressuposto de que uma primeira especificidade que se manifesta nessas 

produções literárias, bem como uma primeira confluência entre ambas, seria a 

valorização dada pelos seus autores, no campo da ficção, a temáticas que procuram 

sistematicamente resgatar o contexto histórico − passado e presente − de 

Moçambique. 

Assim, partindo de um contexto histórico dado, a ficção produzida por eles 

propõe um diálogo com a realidade moçambicana, sobretudo no período da pós-

independência. Atentos aos movimentos históricos e sociais desses novos tempos, 

Mia Couto e Nelson Saúte se voltam para alguns temas centrais, como é o caso das 

tradições locais, da formação da nação e das questões que envolvem as 

possibilidades (ou não) de afirmação de uma identidade nacional. Tais aspectos 

serão investigados, portanto, a partir da estrutura do gênero conto, aproximando-o 

do universo da tradição oral como um recurso a ser valorizado no campo da 

produção ficcional desses autores, na medida em que a forma condensada de tal 

gênero parece reportar-se mais diretamente às relações socioculturais dos grupos 

etnolinguísticos, na perspectiva da "contação de estórias", também de Moçambique. 

A partir das circunstâncias de vida das personagens, matéria viva para os contos, 

procura-se construir um repertório que seja capaz de consolidar uma imagem mais 

apurada de Moçambique.  

Como afirma o próprio Mia Couto: 

 

O meu processo de escrita é caótico, mas parte sempre das 
personagens. Eu crio personagens que me devem fascinar e nesse 
encantamento me ditam em que narrativa elas podem acontecer para 
não desvanecerem. Desde menino, sentava-me num degrau do 
passeio público e divertia-me em olhar para as pessoas que 
passavam e em fazer delas personagens, cada uma com a sua 
história. Tudo isso partia de uma presunção: era que aquela gente 
era carente de algo essencial. Faltavam-lhes histórias. (COUTO, 
2011). 
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Embora as narrativas de Estórias Abensonhadas se remetam à realidade 

moçambicana imediatamente após o término da guerra de desestabilização em 

Moçambique e Rio dos bons sinais se volte para o período mais atual, século 21, 

portanto com certo distanciamento dos tempos violentos da guerra, estas obras se 

organizam em torno de temáticas socioculturais moçambicanas, valorizando sempre 

as tentativas de resgate de uma história que deve ser tecida e narrada a partir de 

uma perspectiva endógena e de uma experiência social que atravessou e 

sobreviveu ao violento regime de opressão colonial e à guerra de desestabilização. 

Apesar do distanciamento de um pouco mais de uma década entre esses dois livros, 

há um fio condutor comum, que são as descrições de um contexto social organizado 

a partir das condições materiais da vida em Moçambique, em que se manifestam, 

ainda e sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelas suas populações, mas também 

as suas potencialidades históricas de transgredir a realidade constituída para abrigar 

outras formas de ser e de estar no mundo. 

Aliando-se a tais conjunturas históricas, emergem as questões que envolvem 

as possíveis definições de um ideal compartilhado de identidade nacional para os 

diferentes grupos sociais do país, a partir das relações que se estabeleceram ao 

longo do período colonial e aquelas que se apresentaram já dentro da realidade de 

um país independente. Estas foram algumas das condições básicas que conduziram 

o país a uma determinada desarticulação estrutural de suas conformações sociais,  

e esta desarticulação será, então, retomada como um dos eixos centrais dos contos 

a serem analisados na medida em que um elenco de vozes será constituído e 

acabará por desencadear as discussões em torno das possibilidades ou 

impossibilidades da afirmação de uma identidade nacional. Se, no passado, era 

imperativo lidar com os conflitos armados, que acabaram por retardar a afirmação de 

novas condições sociais que pudessem viabilizar a constituição de um ideal de 

identidade, no presente tais condições parecem surgir, mas diante de novos 

embates instaurados pelas novas demandas de um capitalismo mundializado e 

pelos novos desafios apresentados aos dirigentes do país. 

 Assim, tomando como pressuposto metodológico a perspectiva comparatista, 

é possível perceber as confluências entre os contos a serem analisados na medida 

em que os caminhos propostos pelos escritores para o desenvolvimento de suas 

narrativas ficcionais partem de questões comuns e profundamente relevantes: a 

retomada da história de Moçambique e a tentativa de encontrar um lugar próprio 
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para a sonhada nação moçambicana na cartografia econômica mundial, a partir de 

um contradiscurso que se organize nos horizontes da moçambicanidade. 

 

 

1.1 Imbricações entre literatura e história 

 

 

No período colonial, em Moçambique, a dependência política, econômica e 

social, instituída à força, em relação à metrópole era profunda e estava amplamente 

ligada às ideias eurocêntricas de civilização, de cultura, de língua e da religião cristã, 

legitimadas pela opressão da classe dominante portuguesa. Todas as categorias 

sociais eram bem marcadas dentro da estratificação social e a ascensão era um 

passo impossível em relação às populações locais, inclusive aos assimilados, “grupo 

central na compreensão do processo de invenção de Moçambique” (THOMAZ, 2001, 

p. 141). Foi nesse cenário complexo de tensão colonial que a literatura 

moçambicana, com a poesia de emancipação e de libertação que insinua seus 

primeiros passos com Rui de Noronha e, na década de 40, intensifica-se com a 

produção poética de Noémia de Sousa e de José Craveirinha − para citar algumas 

referências fundamentais no processo de formação da literatura moçambicana −, 

ganhou seus primeiros contornos como um campo de reflexão propício para a 

construção dos caminhos da independência por meio de uma escrita que procurava 

contestar a ocupação de territórios em África. 

Já no período pós-independência, a política interna adotada tem de lidar, em 

um primeiro momento, com a complexidade das novas definições econômicas e 

político-partidárias, com as parcerias estabelecidas com o bloco soviético, com os 

campos de reeducação, com as aldeias comunais, com a transferência do poder 

local do régulo para dirigentes do partido único da FRELIMO e com uma insatisfação 

interna que, aliada a interesses externos, acabará por desencadear uma nova 

guerra em 1976. O conflito que termina com o Acordo de Paz assinado em 1992 

instaura, então, um segundo momento, em que uma outra realidade começa a se 

configurar: as relações mais estampadas de um capitalismo sempre presente, as 

decorrentes e específicas diferenças de classes, as leis de propriedade, uma certa 

modernidade almejada e o desejo de consumo, tudo passando a concorrer com as 

relações socioculturais locais e suas respectivas tradições. Assim, é possível 
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perceber uma importante movimentação da estrutura social moçambicana que vai 

incidir diretamente nos planos de formação da nação e na projeção de uma literatura 

empenhada ainda em trazer para o campo ficcional os problemas de suas 

circunstâncias históricas. Nesse sentido, emergem dos textos ficcionais 

personagens afinadas com uma visão de mundo própria, em que sonham com as 

possibilidades definitivas de sua emancipação social, surgindo dentro (e fora) da 

ficção como agentes de sua própria história. 

Assim, os anseios de emancipação social serão transferidos também para o 

campo da literatura e vão encontrar eco nas vozes de personagens que procuram 

construir uma projeção de nação e de identidade, defendendo um campo de visão 

cada vez mais endógeno, cada vez mais moçambicano. Na esteira de algumas 

considerações de Rita Chaves, valeria a pena retomar a seguinte passagem: 

 

Como herança, o colonialismo deixava uma sucessão de lacunas na 
história dessas terras e muitos escritores, falando de diferentes 
lugares e sob diferentes perspectivas, parecem assumir o papel de 
preencher com o seu saber esse vazio que a consciência vinha 
desvelando. (CHAVES, 2004, p. 147). 
 

 
 

São essas lacunas de que fala Rita Chaves que Mia Couto e Nelson Saúte 

vão procurar pôr em discussão em seus textos, retomando as delicadas, complexas 

e problemáticas questões da colonização, da guerra de desestabilização ou da 

miséria que assombra o país, celebrando um universo cultural marcado pela 

“desobediência do escritor”1 em relação às regras dos opressores de todos os 

tempos. 

Desse modo, ao analisarmos suas obras, observamos imediatamente o 

recorte proposto por ambos em torno do período pós-independência, mas sem, 

contudo, deixar também de notar a importância dada às condições histórico-sociais 

e suas respectivas tensões presentes como resultados inevitáveis de um passado 

colonial nefasto. Como escritores mobilizados por uma escrita que pretende 

problematizar, pela literatura, a realidade social de seu país, Mia Couto e Nelson 

Saúte se voltam para as condições de uma estrutura econômica e, portanto, social 

desigual, não escondem, nem mascaram a opressão vivida pelos segmentos sociais 

                                                           
1
 Expressão empregada por CHAVES (2004). 
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economicamente e politicamente distanciados das esferas de poder. E será a partir 

dessa realidade material que a ficção de ambos irá se organizar. 

 

 

1.2 Mia Couto 

 

 

 Autor cuja obra vem sendo pesquisada intensamente em diversas 

universidades brasileiras, Mia Couto nasceu na cidade da Beira em 1955, passou 

sua juventude no momento do auge das lutas pela independência e, depois, já 

adulto, viveu outra guerra, de 1976 a 1992, experiência da qual resultaram, podemos 

afirmar, o seu primeiro livro de contos, Vozes anoitecidas, de 1985, e o seu primeiro 

romance, Terra sonâmbula, de 1992. O difícil percurso de ter vivido em um país 

tomado pelas relações colonialistas e pelas guerras de 1964 a 1975 e de 1976 a 

1992 acabou por fortalecer na sua escrita ficcional um olhar cuidadoso em relação 

ao cotidiano do país, olhar este traduzido por uma escrita igualmente cuidadosa, 

densa, mas também poética. Em oposição à aridez da conjuntura social ou por 

causa dela, Mia Couto se vale de uma escrita que brinca com as palavras, recriando 

formas, inventando termos e expressões, tecendo, enfim, uma narrativa em que a 

forma acaba, na verdade, entrelaçando-se com a intensa complexidade da estrutura 

social dentro da qual se encontra, desenhando no horizonte do campo simbólico as 

especificidades de Moçambique.  

É possível afirmar que Mia Couto se vale de suas “brincriações” com a língua, 

ficcionalizando-a, também por intermédio da incursão de algumas marcas da 

oralidade, para desarranjar o leitor, despertá-lo para diferentes modos do uso da 

língua portuguesa. O escritor critica a aproximação direta de sentidos que se faz 

entre oralidade e escrita como uma maneira de separação de universos. Defende a 

ideia de que a escrita e a oralidade surgem problematizadas no cenário da produção 

literária, uma vez que a literatura moçambicana escrita em língua portuguesa é fruto 

inevitável das relações historicamente produzidas pela dominação colonialista. Mia 

Couto, então, ficcionaliza a língua para fortalecer uma escrita que, embora em língua 

portuguesa, vai sinalizar o tempo todo um sujeito cuja perspectiva sociocultural é 

moçambicana. 

O mesmo Mia Couto diz: 
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[...] a grande fronteira não é entre o analfabetismo e o alfabetismo, é 
entre o universo da escrita e o universo da oralidade. Esta é a grande 
fronteira. E o universo da oralidade não é uma coisa menor, é uma 
grande escola, é um outro sistema de pensamento. E é neste 
sistema de pensamento que eu aprendi aquilo que é mais importante 
hoje para mim. Inclusive a maneira como eu escrevo nasce desta 
condição de que este é um país dominado pela oralidade, um país 
que conta histórias através da via da oralidade. E hoje eu me sinto 
assim, eu não tenho nenhum território, neste aspecto de quando algo 
me fascina. Por exemplo, eu leio Guimarães Rosa, eu leio 50 vezes a 
mesma página, porque aquela escrita me atira para fora da escrita, 
me empurra para fora da página, porque me acendem vozes dos 
contadores de histórias da minha infância. (COUTO, 2012b). 
 
 

Assim, Mia Couto se aproxima das especificidades das narrativas orais, como 

é o caso das lendas, por exemplo, criando as possibilidades de uma interlocução 

sempre criativa entre a sua produção ficcional e o universo que surge em meio às 

narrativas orais. As lendas, portanto, surgem como enredos que teriam origem no 

campo da tradição oral, isto é, são narrativas inusitadas da terra, transmitidas ao 

longo do tempo, de geração em geração, pelos contadores de estórias. Contudo, 

apesar da produção de uma literatura com fortes ligações com a oralidade, 

lembremos que falamos de textos escritos e que, portanto, fazem uso de quaisquer 

ferramentas linguísticas ou da ficção para dar verossimilhança àquilo que se deseja 

produzir. No caso, o desejo é o de infringir a lógica estabelecida, mostrando as 

características de um universo cultural em que o insólito é parte integrante, em que 

as imagens de fantasia podem fazer sentido trazidas em formatos de lendas pelos 

narradores contadores de histórias e pelas personagens vigorosas que vivem essas 

histórias. 

Sabemos que, ao longo dos tempos, nas sociedades ocidentais, a palavra 

escrita foi assumindo a relevância de oferecer "o" índice de verdade à História, 

fortalecendo a ideia de um mundo verdadeiramente civilizado a partir da escrita, 

vista como documento incontestável de uma história oficial hegemônica. Nesse 

sentido, uma visão de mundo cada vez mais ocidentalizada passou a se fortalecer a 

partir de um discurso construído pela escrita, em contraposição à realidade diversa 

de muitas populações do continente africano que mantinham na oralidade as 

fundamentações de suas narrativas históricas, conferindo-lhes outro valor e 

importância dentro de suas respectivas dinâmicas socioculturais. Mia Couto, 

portanto, acaba por destacar a relevância das práticas sociais voltadas para a 
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oralidade, transferindo para os seus contos − escritos − a vitalidade histórica das 

narrativas orais. A partir das reinvenções que opera dentro da língua portuguesa, 

com ênfase para as diferentes culturas do país, acaba por revelar a importância da 

tradição oral como prática cultural capaz de oferecer as possibilidades para a 

emergência dos outros valores que incidem, de fato, na realidade da população 

moçambicana, destacando sempre a diversidade que é inerente à sua composição. 

Vale ainda notar que, nos contos de Mia Couto, observamos sua opção de fazer 

emergir a estória a partir da duração de uma cena2.  

 

 

1.3 Nelson Saúte 

 

 

A produção literária de Nelson Saúte, por sua vez, também parece manifestar 

o desejo de intensificar na escrita uma certa representatividade das tradições 

culturais/orais de Moçambique. E, para tanto, esse escritor não se vale de 

“brincriações” linguísticas como Mia Couto, mas recorre a uma construção narrativa 

que se pauta no estranhamento, no insólito, narrativas que parecem mais contidas e 

relacionadas à estrutura de lendas. Assim, seus contos vão se consolidando 

significativamente a partir da composição entre eventos estranhos e imagens de 

uma realidade social complexa, problematizando, dessa forma, as dimensões de 

potenciais conflitos sociais e um cenário profundamente contemporâneo e 

complicado. No entanto, não deixa de levar em consideração, em meio aos sons de 

uma tímida modernidade manifesta, um cotidiano nutrido pelas relações com o 

passado na dimensão das narrativas orais vivamente presentes ainda no 

cenário/imaginário social moçambicano.  

Apresentam-se, então, por exemplo, a história do deputado que preferia a 

simplicidade de sua terra aos luxos da cidade e que fora engolido por um leão, tendo 

a bicicleta enterrada no lugar do seu corpo; ou a história do casal que não tem 
                                                           
2
 Aqui, me valho da distinção entre cena e sumário narrativo expressa por Norman Friedman em O 

Ponto de vista na ficção (2002, p. 172). Eis que “A principal diferença entre narrativa e cena segue o 
modelo geral-particular: o sumário narrativo é uma apresentação ou relato generalizado de uma série 
de eventos cobrindo alguma extensão de tempo e uma variedade de locais, e parece ser o modo 
normal, simples, de narrar; a cena imediata emerge tão logo dos detalhes específicos, contínuos e 
sucessivos de tempo, espaço, ação, personagem e diálogo começam a aparecer. Não o diálogo tão 
somente, mas detalhes concretos dentro de uma estrutura específica de espaço-tempo são o sine 
qua non da cena”.  
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sossego, pois é assombrado por um ex-marido ancestral; ou mesmo, a história da 

aldeia cujos habitantes não possuem sombras. São contos que partem de 

referenciais e circunstâncias tecidas a partir das crenças tradicionais locais, 

levantando a questão das tensões em torno da afirmação de uma identidade social 

moçambicana capaz de estabelecer uma síntese possível entre um projeto de nação 

que segue cada vez mais em direção às lógicas capitalistas do mercado financeiro e 

as experiências colhidas dentro de um cenário social ainda fortalecido pelas 

dinâmicas de um repertório cultural tradicional. 

 Nascido em 1967, na capital Maputo, Saúte acompanhou os movimentos que 

levaram o país à independência sob o ponto de vista de uma criança, o que não o 

impediu de observar atentamente o que acontecia para, no futuro, como jornalista e 

escritor, retomar a história do país e propor em seus textos a temática dos conflitos 

sociais presentes, então, em Moçambique. Como Mia Couto, recupera o contador de 

estórias sob o ponto de vista da transmissão de um determinado conhecimento, 

retoma a tradição das lendas agora sob o enfoque das guerras que assolaram o país 

e propõe − dentro do contexto da construção da narrativa ficcional que se volta para 

esse contador de estórias do passado − as suas respectivas esperanças em um 

futuro diferente e edificado, sobretudo, a partir da união dos envolvidos por 

intermédio de suas raízes culturais comuns. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Literatura e história 

 

 

Tendo como ponto de partida a literatura moçambicana, comparamos alguns 

contos das obras Estórias Abensonhadas de Mia Couto e Rio dos bons sinais de 

Nelson Saúte à luz do que se organiza a partir do gênero conto e o que nessas 

narrativas se manifesta em relação às concepções moçambicanas de tradição, de 

nação e de identidade de acordo com a conjuntura histórica moçambicana. 

Dessa forma, os textos selecionados dessas duas obras moçambicanas se 

organizam principalmente em torno de questões relacionadas ao contexto histórico-

sociocultural de grande relevância para a produção literária daquele país, na medida 

em que é possível perceber a história moçambicana desde o processo de 

colonização, atravessando a guerra de desestabilização, chegando ao mais atual 

embate no campo do capitalismo, aspectos estes, sem dúvida, significativos e que 

se manifestam sistematicamente na produção ficcional de Mia Couto e de Nelson 

Saúte. Nesse sentido, tais textos podem contribuir para uma leitura mais apurada 

das tensões vividas no contexto daquele país por intermédio das experiências de 

vida das personagens, as quais circulam dentro desses contextos marcadamente 

histórico-sociais. Nos contos analisados, é possível observar as profundas 

imbricações entre a vida das personagens e as referências à história moçambicana, 

pois esta emerge, aos poucos, ditando e tensionando a vida das figuras 

representadas ali. 

Assim, as reflexões aqui apresentadas se estabelecem a partir das 

possibilidades de aproximar o campo ficcional do campo histórico na medida em que 

as representações dialeticamente construídas no texto literário acabam por introjetar 

as dimensões do contexto social e histórico moçambicano. Em um primeiro 

momento, a questão do colonialismo aponta para a complexidade das tensões 

sociais e o que acaba por se instaurar é um espaço de guerra, em que as relações 

de poder serão legitimadas pela força militar e pelo caráter distintivo da cor da pele, 

tornando-se campo importante para o enfrentamento que se desencadeará como 

resposta violenta ao desejo de independência que aos poucos surgirá. A prática 
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colonialista, instaurada como possível expansão econômica para Portugal e 

resultando/forçando, inevitavelmente em Moçambique, uma outra organização social 

e humana, começa a ser atingida, portanto, pelo desejo de libertação, pela guerra 

desencadeada em 1964 e por uma sistemática transformação das ordens sociais 

daquele país. Na contramão dos interesses políticos e econômicos vigentes, a 

sociedade moçambicana, representada, sobretudo, por seus grupos sociais locais, 

responderá com a mesma violência do colonizador. Uma vez silenciados pela 

relação de força e violência instaurada pelo colonialismo, os moçambicanos irão 

desencadear uma resposta necessária à repressão. Sobre o domínio durante o 

período colonial, Fanon (1968) afirma que o interesse do opressor é modificar a 

ideologia do oprimido, de maneira a fazê-lo “confessar a inferioridade de sua cultura 

[...], a reconhecer a irrealidade de sua nação” (p. 198) e, assim, diluir uma 

consciência nacional e cultural contestativa. No entanto, é possível observar que, 

muitas vezes, o oprimido, uma vez marginalizado, não acata pacificamente as 

exigências estabelecidas à força e, na clandestinidade, escava suas trincheiras, 

criando as condições necessárias para que se desencadeiem as lutas armadas de 

libertação, visto que, como Frantz Fanon (1968) nos indica, a descolonização é 

“reivindicação mínima do colonizado” (p. 26). 

Se, no período colonial, a literatura foi fundamental para a denúncia e serviu 

como espaço para a expressão revolucionária, contemporaneamente, substituindo 

as palavras de ordem marcadas pela necessidade da independência, é possível 

perceber a afirmação de um novo horizonte, em que os moçambicanos estarão 

inscritos de outra forma dentro de sua realidade, buscando a afirmação cada vez 

maior de sua autonomia e acentuando também cada vez mais as suas 

potencialidades. 

Assim, diante de um contexto marcado pelas interferências do outro, pela 

necessidade de reconstituir espaços de organização sociocultural em que a 

diversidade possa, de alguma forma, se expressar na atual conjuntura − 

revitalizando ou não esquemas do passado − e pela urgência de tornar possível a 

coexistência de uma histórica diversidade com um projeto ainda de nação, Mia 

Couto e Nelson Saúte irão apresentar uma literatura que procura, por intermédio da 

recuperação das dinâmicas tradicionais internas, recompor a sonoridade de vozes 

silenciadas pela opressão. De tal modo, não o farão em tom de grito de guerra, mas 

antes no formato de uma roda de “contação de estórias”, que buscará decifrar e 
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trabalhar literariamente os traços particulares da moçambicanidade, tentando refletir 

a respeito das identidades locais e o que se constitui como singular na urgência da 

afirmação da nação moçambicana. 

 

 

2.2 O gênero conto, tradição, nação e identidade 

 

 

Como gênero narrativo próximo e familiar das práticas tradicionais 

relacionadas à oralidade, em que as histórias se referem, sobretudo, às culturas 

locais, o conto será explorado como um campo possível, em que as particularidades 

dos diferentes modos de ser e de estar no mundo dos diversos grupos 

etnolinguísticos também estarão representadas. Lembrando Maria Fernanda Afonso 

(2004), essa forma, herdeira do conto popular, adquiriu um caráter híbrido, em que 

oralidade e escrita puderam coexistir em uma estrutura que muito bem serviu ao 

propósito dos escritores africanos de resgatar as origens: 

 

[...] os escritores iniciaram uma literatura narrativa escrita, construída 
no limite do escrever e do falar, mas sempre criação total do seu 
autor. Um tipo de discurso híbrido, directamente concebido na 
escrita, seduzido pelo enraizamento na memória das tradições e 
profundamente aberto à inscrição dos abalos da História [...] 
(AFONSO, 2004, p. 98). 
 

 

O conto, por se tratar de uma narrativa curta, revela a vida das personagens 

de forma acumulada, realçando o que é de interesse do escritor, de modo a garantir 

a “unidade de efeito” (POE, 1981, p. 913) que se busca proporcionar. Segundo Poe, 

o gênero deve impressionar produzindo a “elevação da alma” (POE, 1981, p. 913) 

em uma extensão não muito longa, para que cada pedaço da história fique marcado 

no leitor, desembocando em um desfecho impressionante, em um “desenlace 

conveniente” (POE, 1981, 913) para o que foi a narrativa, tal como afirma Gotlib 

(1990, p. 21): “[...] o desfecho (dénouement) torna-se também um elemento 

importante, no sentido de colaborar para o efeito que se deseja”. E para ampliarmos 

a questão, a própria constituição de um projeto voltado para a afirmação de uma 

nação pode levar em conta as possíveis aproximações com as narrativas que irão 
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compor uma espécie de memória coletiva − retomada e/ou revigorada − para que 

uma síntese de sua história possa ali também ser representada. 

Assim, ao resgatar as narrativas tradicionais locais, por intermédio de 

personagens centrais cujas falas estarão profundamente implicadas nesse passado 

comum e compartilhado, os autores acabam por construir uma perspectiva histórica 

que se aproxima da realidade moçambicana, e o ideal de nação pode, então, ser 

pensado. E, na medida em que se busca a ruptura com qualquer forma de 

dominação, o que se vão delineando são as características que marcam o espaço, 

mas sempre em torno de um olhar que se constrói de dentro para fora. E se para 

tanto as referências vão surgindo mediadas por identidades singulares, o resultado 

acaba por apontar para as questões que permeiam o tema da identidade nacional, 

abrindo-se indubitavelmente para a coletividade. 

De tal sorte, procuramos pensar a concepção de identidade para a análise 

das obras como sendo essa constituição endógena do imaginário cultural e da 

memória coletiva de Moçambique, afirmando sua independência e seu lugar no 

contexto mundial, ainda que tendo de equacionar as marcas da presença já infiltrada 

da cultura do outro. No entanto, a tentativa concreta de trazer para o cenário da 

literatura as formas de expressão cultural dos grupos sociais locais, presentes em 

seu imaginário3, permite perceber certa autenticidade que o processo de 

independência sem dúvida abriu.  

Segundo José Luís Cabaço (2009), na constituição de um processo 

identitário, isto é, na formação de uma identidade, está colocada a questão da 

polaridade da diferença: as categorias daquilo que é e o que não é seriam bem 

delimitadas pelo poder. Durante o colonialismo, a política de estabelecimento de 

identidade serviu às classes poderosas para legitimar a dominação, o que estimulou 

o desenvolvimento do outro lado, o da identidade da resistência: 

 

As políticas de identidade promovidas pelo colonialismo tinham o 
objectivo de legitimar sua dominação e, no caso da última vertente 
lusotropicalista, de incentivar a criação de uma sociedade civil à qual 
se opôs a natureza tendencialmente dual e antagônica do sistema. 
Essa acção, que desconstruiu aspectos importantes da organização 

                                                           
3
 Fazemos uso do conceito nos sentidos antropológico e cultural da palavra, apresentados por 

Baptista (2007, p. 21), que nos revela a respeito do “imaginário social instituinte” de organismos e 
instituições sociais: “Imaginário enquanto atividade e território ou domínio manifestativo,  
diacronicamente  tônico e atônico (tonal e serial), progressivo e regressivo, florescente e decadente, 
da imaginação”.  
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do poder tradicional, estimulou respostas culturais que reforçaram 
identidades de resistência pela apropriação de subsídios da 
“modernidade” do colonialismo no próprio patrimônio de 
conhecimento e de vivências. (CABAÇO, 2009, p. 20). 
 
 

Nesses termos, a formulação de uma identidade moçambicana passa pela 

questão sociocultural e de poder, uma vez que, ao mesmo tempo em que a estrutura 

buscou a distinção dos diversos tipos, locais e papéis culturais e sociais, 

estabeleceu o lugar do outro, do diferente, da resistência. A citação, a seguir, é 

longa, mas vale retomá-la: 

 

A natureza nacionalista da luta e a necessidade de levar a 
confrontação a todas as frentes da dominação colonial determinaram 
que a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) fosse 
desenvolvendo um projecto de identidade no qual as diversificadas 
respostas culturais pudessem confluir [...] (CABAÇO, 2009, p. 20). 
 
As dinâmicas implícitas nos processos identitários são intrínsecas a 
todas as situações em que uma cultura, por meio do exercício do 
poder, impõe ao outro valores, comportamentos, rituais e mitos. A 
história é pródiga em exemplos de que nem sempre foi harmônica a 
convivência entre os grupos etnolinguísticos, também em África e 
também em Moçambique. (CABAÇO, 2009, p. 21). 
 
Para a consolidação do poder da minoria, o colonialismo sentiu a 
necessidade de “fixar” cultural e territorialmente as diferenças 
existentes entre as populações das colônias. O “mapa étnico” 
organizado não constituía um elemento essencialista, mas, desde o 
início, assumiu um caráter instrumental. Ele serviu, no período de 
ocupação, para dividir a resistência e, durante a luta de libertação 
nacional, para combater a ideia de unidade nacional promovida pela 
FRELIMO. (CABAÇO, 2009, p. 22). 
 

 
 

Mas, por outro lado, é inevitável o nascimento de uma identidade 

moçambicana que se constitui a partir do ideal de nação − grau máximo de 

representação coletiva −, de troca e de pertencimento a um grupo, além do 

desenvolvimento de um sentimento e de uma consciência nacionais. 

 A respeito da ideia de nação, Benedict Anderson (2009, p. 32) define: “uma 

comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada 

e, ao mesmo tempo, soberana”. Sem dúvida, é um conceito imaginado, mas que faz 

parte do desejo dos envolvidos do grupo em serem reconhecidos e de terem seus 

espaços e constituições humanas valorizados:  



23 

 

[...] ela é imaginada como uma comunidade porque, 
independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que 
possam existir dentro dela, a nação sempre é concebida como uma 
profunda camaradagem horizontal. No fundo, foi essa fraternidade 
que tornou possível, nestes dois últimos séculos, tantos milhões de 
pessoas tenham-se não tanto a matar, mas sobretudo a morrer por 
essas criações imaginárias limitadas. (ANDERSON, 2009, p. 34). 
 

 

Como tentativa de entendermos o ser e o estar no mundo da população 

moçambicana, marcada ainda por uma importante pluralidade linguística, o processo 

de construção desse ideal de identidade por meio da literatura constitui-se como um 

caminho possível para o estudo das relações sociais. Para nos auxiliar no 

esclarecimento dessa configuração da experiência humana, nos valemos da 

perspectiva das relações entre literatura e sociedade para a leitura das obras. 

Diante da escolha do método comparatista de análise, buscando as 

confluências e as diferenças de perspectivas, nossa leitura segue a proposta 

dialética do materialismo histórico, em que os acontecimentos fazem parte de um 

olhar sistêmico, em que não é possível considerar a produção cultural separada do 

sistema social e econômico.  

Na esteira de algumas observações de Antonio Candido (2006), o fator social 

não é uma estrutura exterior à obra, ele faz parte de sua constituição como elemento 

formador:  

Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como 
causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha 
certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, 
interno. (CANDIDO, 2006, p.13). 
 
 

Conforme Terry Eagleton (1976), para se depreender a literatura, é 

necessário entender o contexto histórico em que ela está inserida, pois ela faz parte 

desse universo: 

 

A crítica marxista não é uma simples “sociologia da literatura” que se 
preocupe com saber como se publicam romances e se estes 
mencionam ou não a classe operária. O seu objetivo é uma 
explicação mais cabal da obra literária, o que implica uma atenção 
inteligente às formas, estilos e sentidos desta, mas implica também 
uma concepção dessas formas, estilos e sentidos como produtos de 
uma história determinada. (EAGLETON, 1976, p. 15). 
 
Compreender a literatura significa, pois, compreender a totalidade do 
processo social de que ela faz parte. (EAGLETON, 1976, p. 18). 
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As obras literárias não são fruto de uma inspiração misteriosa nem 
são explicáveis simplesmente em função da psicologia dos seus 
autores. São formas de percepção, maneiras determinadas de ver o 
mundo que é a “mentalidade social” ou ideologia de uma época. 
Essa ideologia é, por sua vez, produto das relações sociais concretas 
que os homens estabelecem entre si num tempo e lugar 
determinados; é o modo como essas relações de classe são 
sentidas, legitimadas e perpetuadas. (EAGLETON, 1976, p. 18). 
 

 
De acordo com esse sentido, no materialismo histórico, para a compreensão 

da literatura, a história ganha papel fundamental, pois marca o lugar da cultura em 

certo momento do tempo, destacando suas particularidades. Carregada de 

ideologia, que é fruto das relações sociais, a literatura constrói a sua própria 

historicidade. 

Raymond Williams (1979), ao discutir a questão da ideologia, aponta que um 

dos conceitos do termo no século 20 foi:  

 

um sistema de crenças característico de uma classe ou grupo (sem 
implicações de “verdade” ou “ilusão”, mas com referência positiva à 
situação social e ao interesse e seu sistema definidor ou constitutivo 
de significados e valores). (WILLIAMS, 1979, p. 74).  
 

 

Desse modo, ao estudarmos os textos, as questões relativas ao âmbito 

sociocultural serão sistematicamente consideradas, uma vez que se encontram 

significativamente representadas ali. O passado da colonização, as relações de 

poder, a guerra de desestabilização, a pobreza do país e a dominação capitalista de 

hoje são fatores presentes nas narrativas, constituindo o caldo daquilo que é a 

matéria viva do restabelecimento da memória de Moçambique e a edificação de sua 

possível identidade. 

E como forma de se pensar a possibilidade de um futuro, Ernest Bloch (2005) 

nos apresenta a importante definição de utopia diurna. O autor estabelece que o 

sonho diurno permite que o indivíduo esteja atento à realidade que o cerca, criando 

possibilidades de ação para aquilo que o torna infeliz. É a vigilância constante que 

provoca as potencialidades do sujeito para transformar seu presente, projetando um 

futuro:  

Enquanto o ser humano se encontrar em maus lençóis, a sua 
existência tanto privada quanto pública será perpassada por sonhos 
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diurnos, por sonhos de uma vida melhor que a que lhe coube até 
aquele momento. (BLOCH, 2005, p. 14-15). 

 
 

O autor, ao se referir às possibilidades de realização do ser humano, acredita 

que o sonhador diurno é consciente do que o incomoda e, por isso, procura atuar em 

sua realidade: 

 

O portador dos sonhos diurnos está pleno da vontade consciente que 
permanece consciente para uma vida melhor. [...] A fantasia diurna, 
assim como o sonho noturno, tem os desejos como ponto de partida, 
mas vai com eles até o fim, quer chegar ao lugar da realização. [...] O 
sonho desejante do dia não necessita de qualquer escavação ou 
interpretação, mas de correção e, na medida em que esteja 
capacitado para isso, de concretização. (BLOCH, 2005, p. 92-100). 
 

 

Dessa forma, depois de anos de opressão e de violência durante a 

colonização e mesmo depois dela, é urgente buscar outro sentido para o que é 

pertencer à nação moçambicana e se pensar a respeito do ideal de identidade. E, 

para isso, os contos estudados colocam em discussão o lugar de Moçambique 

nesse novo contexto − o da independência −, além de refletirem acerca da 

problemática do próprio lugar da pátria na lógica capitalista mundial.  

Portanto, os textos ficcionais, corpus do trabalho, por sua gama de temas 

relativos à retomada da história de Moçambique, permitiram que a investigação da 

concepção moçambicana de identidade pudesse seguir adiante.  
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3 CONCEPÇÃO DE TRADIÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

 

 

Para Hampâté Bâ (2010), ao falarmos de tradição em África, nos referimos à 

tradição oral, isto é, à manifestação histórica de um povo transmitida de geração 

para geração ao longo dos tempos. Nesse sentido, buscamos compreender essa 

concepção, que é constituinte do imaginário cultural e histórico em relação a muitos 

grupos etnolinguísticos e que muito se revela necessária para o entendimento do 

estudo literário moçambicano que realizamos. 

A tradição oral diz respeito a toda matéria, conhecimento cultural e histórico 

coletivo que é transmitido oralmente de uma geração para outra, de modo a 

preservar costumes, práticas, constituições, memórias, enfim, um lugar no mundo. 

Nessa linha, pode-se dizer que a transmissão oral serve à preservação da tradição, 

ou seja, ao resgate, garantia e valorização do modo de vida de uma comunidade, 

tudo aquilo que faz parte do seu funcionamento e que é apresentado ao mundo, 

destacando uma forma peculiar de viver.  

Sobre o tema, Vansina (2010, p. 140) estabelece: 

 

A tradição oral foi definida como um testemunho transmitido 
oralmente de uma geração à outra. Suas características particulares 
são o verbalismo e sua maneira de transmissão, na qual difere das 
fontes escritas.  
 
 

Portanto, na tradição oral, a fala ganha força em detrimento da escrita – esta 

última sempre mais valorizada e considerada indicativo de cultura e civilização ao 

longo dos tempos – e passa a ser o espaço de propagação de tudo que existe e 

daquilo em que se acredita, tornando-se o verdadeiro elemento do saber, pois é por 

meio dela que tudo se estabelece. Se, desde o seu descobrimento, a escrita se 

destacou e, no ocidente, sempre foi utilizada para guardar as informações, a fala, 

nas sociedades orais tradicionais, ainda é o solo fértil da manutenção de todas as 

ligações humanas e espirituais. Como afirma Hampâté Bâ (2010, p. 183), “a tradição 

oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos os aspectos”. Ela é 

a unidade formadora e o vínculo de todos os membros de uma comunidade, é o que 

faz deles o que são, é o que constitui seus modos de viver, é o que movimenta suas 

vidas, é como veem o mundo e é como nele se apresentam. “A tradição oral baseia- 
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se em uma certa concepção do homem, do seu lugar e do seu papel no seio do 

universo.” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 183). 

Nesse sentido, sendo a tradição oral elemento formador daquilo que as 

sociedades locais são e de como agem, a “palavra falada" (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 

182), unidade mínima e inicial do ato da fala, uma vez que primeiro aprendemos a 

falar e só mais tarde ganhamos a habilidade de escrever, sendo a ocupante do 

primeiro estágio de nossa relação com o mundo por meio da comunicação, surge 

como componente fundamental para a constituição e a definição dessas existências. 

A “palavra falada” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 182) afirma o que a partir da tradição 

oral foram sendo definidos como as regras, as ideologias, os costumes, a história, os 

valores da diversidade dos grupos locais. Desse modo, constitui-se também como 

um caminho por onde se observa o mundo.  

Nesse cenário, por meio da “palavra falada” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 182), o 

ato da fala se liga a um campo cultural e espiritual específico. Conforme Hampâté 

Bâ (2010), o homem (Maa) recebeu de Maa Ngala (criador de todas as coisas) o 

dom da palavra, a qual se torna a materialização de todas as forças – a criadora e 

as demais: 

 

Maa Ngala, como se ensina, depositou em Maa as três 
potencialidades do poder, do querer e do saber, contidas nos vinte 
elementos dos quais ele foi composto. Mas todas essas forças, das 
quais é herdeiro, permanecem silenciadas dentro dele. Ficam em 
estado de repouso até o instante em que a fala venha colocá-las em 
movimento. Vivificadas pela Palavra divina, essas forças começam a 
vibrar. Numa primeira fase, tornam-se pensamento; numa segunda, 
som; e, numa terceira, fala. A fala é, portanto, considerada como 
materialização, ou a exteriorização, das vibrações das forças. 
(HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 185). 
 
 

Por esta via, nas sociedades em que a tradição oral está presente, a fala, por 

meio da “palavra falada” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 182), estabelece com o homem 

uma relação sagrada, pois é o grau máximo de exteriorização das forças vitais do 

universo:  

 

Na tradição africana, a fala, que tira do sagrado o seu poder criador e 
operativo, encontra-se em relação direta com a conservação ou com 
a ruptura da harmonia no homem e no mundo que o cerca. 
(HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 186). 
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Assim, a fala traduz uma forma diferente de enxergar o mundo, transmitindo a 

essência das coisas. 

 

O universo visível é concebido e sentido como o sinal, a 
concretização ou o envoltório de um universo invisível e vivo, 
constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa 
vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o 
comportamento de homem em relação a si mesmo e em relação ao 
mundo que o cerca (mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade 
humana) será objeto de uma regulamentação ritual muito precisa 
cuja forma pode variar segundo as etnias ou regiões. (HAMPÂTÉ BÂ, 
2010, p. 186). 

 

É nesse universo vivo em que o espiritual e o material se relacionam que a 

fala, elo entre todas as forças, capaz de colocar tudo em movimento, torna-se 

personagem importante do modo de vida dos moçambicanos. Moçambique é um 

país em que a prática da tradição oral ainda está viva, apesar de todas as 

manifestações contrárias iniciadas com a colonização e modernamente presentes 

com as exigências do mundo globalizado, em que a escrita possui alto valor e é 

indicativo de saber e conhecimento. Inclusive, as práticas culturais locais apontam 

para a coexistência entre as formas orais e o imperativo da escrita, que cada vez 

mais começa a tomar conta do cotidiano e dos interesses das novas gerações. No 

entanto, tais práticas demonstram o valor ainda dado ao conhecimento que se forma 

a partir das histórias contadas ou da “contação de estórias”, entendendo que é 

também por meio dela que o conhecimento se processa. Para eles, o ato verbal faz 

parte das práticas sociais e é valioso, pois acumula a importância da “palavra falada” 

(HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 182), essencial para a caracterização e valoração do 

próprio homem.  

 

É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória 
é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a 
Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está 
ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a 
palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A 
própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela 
palavra. (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p, 182). 
 
 

Logo, como afirma Hampâté Bâ, a palavra pronunciada é uma forma de 

considerar o mundo e está ligada à própria constituição do homem, estabelecendo 
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com ele um elo de continuidade. Ela está vinculada a um caráter moral e sagrado, 

com profunda relação com as forças e entidades divinas e, por isso, o homem deve 

respeitá-la. Ela não preenche apenas um papel na comunicação oral, compõe o 

indivíduo, faz parte dele. 

Como Maa, que recebeu do divino a herança da mente e da palavra, 

transmitindo mais tarde a seus descendentes tudo o que aprendeu, dando início à 

transmissão oral (HAMPÂTÉ BÂ, 2010), o dom da fala surge como pertencente à 

existência e é um dom divino, por isso as palavras faladas são divinas: “A tradição 

africana, portanto, concebe a fala como um dom de Deus. Ela é ao mesmo tempo 

divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente”. (HAMPÂTÉ BÂ, 

2010, p. 172). 

Desse modo, a fala, que permite o funcionamento da tradição oral, é muito 

prestigiosa para os moçambicanos, pois projeta uma forma de existência específica 

perante a realidade.  

 

 

3.1 O conto e a tradição oral  

 

 

Em sua relação com a literatura – prática humana e forma de considerar o 

mundo –, a tradição oral, que também está na engrenagem da sociedade 

moçambicana, encontra, no conto, o caminho para se manter funcionando. 

A respeito do gênero, André Jolles (1976) destaca que ele remonta à época 

dos irmãos Grimm, filólogos que fizeram uma recolha de narrativas populares, 

juntando-as em uma coletânea nomeada Contos para Crianças e famílias (Kinder-

und Hausmärchen), que, segundo tal autor, foi o que propiciou que o conto 

ganhasse o sentido de forma literária. “É costume atribuir-se a uma produção 

literária a qualidade de Conto sempre que ela concorde mais ou menos [...] com o 

que se pode encontrar nos contos de Grimm” (JOLLES, 1976, p. 182). De acordo 

com Jolles, essa coletânea serviu de base para inúmeras obras posteriores do 

gênero e estimulou muitos estudos e concepções a respeito. Uma delas, em que 

Jacob Grimm e Achim von Arnim se opunham, trazia a distinção entre narrativa 

popular e narrativa artística. Para Grimm, ressalta Jolles, as narrativas populares 

eram puras, naturais e espontâneas, frutos de um impulso inato de exteriorização, e  
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tinham a ver com o todo – “poesia popular (narrativas populares)4 sai do coração do 

Todo; o que entendo por poesia artística (narrativas artísticas)5 sai da alma 

individual” (JOLLES, 1976, p. 183) –, enquanto que as narrativas artísticas eram 

“elaboração”. Achim, por sua vez, não via diferença entre os conceitos, pois 

acreditava que não existia poesia popular e sim poetas, estes realmente populares, 

que tinham a habilidade de criar, “graças a um cérebro”, poemas sobre um povo. 

Para ele, o sentido do conto estava ligado à invenção (JOLLES, 1976). 

Muito intrigado com essa oposição e preocupado em arranjar uma solução 

para ela, Jolles apresenta uma nova formulação, que serviu a um arranjo moderno 

dessas formas. A poesia popular passou a ser enquadrada nas Formas Simples e a 

poesia artística ou artificial, como também era chamada, foi para as Formas 

Artísticas. O conto, então, pela manutenção de sua essência, “um fundo”, que 

mantém uma fidelidade com as fontes originais, “[...] que pode manter-se 

perfeitamente idêntico a si mesmo, até quando é narrado por outras palavras.” 

(JOLLES, 1976, p. 188), passa a ser tomado por ele como uma forma simples. 

O supracitado autor acrescenta que o conto serve a um princípio 

determinante dele mesmo, moldando-se de acordo com o universo representado.  

“As leis de formação do conto são tais que, sempre que ele é transportado para o 

universo, este se transforma de acordo com um princípio que só rege esta Forma e 

só é determinante para ela.” (JOLLES, 1976, p. 194). Ao contrário das formas 

artísticas, que seriam sólidas, peculiares, únicas e fechadas, pois encerrariam o 

universo, enquadrando alguns de seus aspectos em determinadas configurações, o 

conto lidaria abertamente com o universo, tendo mobilidade para abarcar a 

“pluralidade” (JOLLES, 1976). 

 
No conto, que enfrenta abertamente o universo e o absorve, o 
universo conserva, pelo contrário, apesar dessa transformação, sua 
mobilidade, sua generalidade e – o que lhe dá a característica de ser 
novo de cada vez – sua pluralidade. (JOLLES, 1976, p. 195).  

 
 

Desse modo, o conto ganha um caráter mais aberto, podendo absorver um 

universo em conflito, garantindo a autenticidade do que é contado.  

 

                                                           
4
 Grifo nosso. 

5
 Grifo nosso. 
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Costuma-se dizer que qualquer um pode contar um conto [...] “com 
suas próprias palavras”. [...] Forma artística ou Forma simples, 
poder-se-á sempre falar de “palavras próprias”; nas Formas 
artísticas, todavia, trata-se das palavras próprias do poeta, que são a 
execução única e definitiva da forma, ao passo que, na Forma 
simples, trata-se das palavras próprias da forma, que de cada vez e 
da mesma maneira se dá a si mesma uma nova execução. (JOLLES, 
1976, p. 195). 

 
 

Por se tratar de uma forma mais maleável, o conto consegue retirar do 

universo suas ações e contá-las a seu modo, à maneira de sua forma, atualizando-

se sempre, adquirindo, portanto, um “caráter fluido, genérico, sempre renovado” 

(JOLLES, 1976, p. 196). 

Ainda a propósito do conto, Maria Fernanda Afonso, em um importante estudo 

sobre o conto moçambicano – O Conto moçambicano. Escritas Pós-Coloniais (2004) 

– fruto de sua tese de doutoramento, traz um percurso do gênero ao longo dos 

séculos, chegando às formulações sobre ele em Moçambique. A autora, entre 

muitos aspectos, compartilha das teses apontadas por André Jolles, chamando a 

narrativa popular de “o conto popular tradicional”, com origem nas narrativas orais 

que circulam na coletividade, e a narrativa artística de “o conto literário”, que, por 

sua mobilidade ficcional, é capaz de absorver a tradição oral ao mesmo tempo que 

abre espaço aos elementos da modernidade: 

 

Por um lado, esta apetência febril pelo conto, esta riqueza excessiva 
que faz da narrativa curta um género rebelde, refractário a todas as 
definições [...] exemplifica a criação plurívoca, a fragmentação 
episódica e comunicativa, características da modernidade; por outro, 
a transgressão deliberada de modelos estereotipados, a violação da 
língua, a mestiçagem de culturas e de discursos, decorre 
necessariamente da sensibilidade e da problemática de espaços 
caracterizados pela coexistência e negociação de diferentes códigos 
culturais. (AFONSO, 2004, p. 60).  

 

[...] o conto popular representa um mundo estereotipado – opondo os 
bons aos maus, os que ajudam aos que dificultam –, enquanto a 
<<forme savante6>> escapa a todo tipo de convenção, cultivando 
cada vez mais a transgressão e simultaneamente a depuração de 
todos os elementos que poderiam impedir a percepção exaustiva de 
uma certa realidade, logo, exigindo um perfeito domínio da forma. 
(AFONSO, 2004, p. 55). 
 

                                                           
6
 “Forme savante”, a narrativa artística (chamada por ela de conto literário), e “forme simple”, a 

narrativa popular (chamada por ela de conto popular). Distinção apresentada por André Jolles em seu 
livro Formas Simples, 1976.  
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[...] o conto literário depende da vontade do autor, sendo este que 
determina de forma definitiva a organização do texto, na “forma 
simples”, a linguagem é móvel, varia com freqüência e sem qualquer 
embaraço. (AFONSO, 2004, p. 55). 
 

 

De acordo com considerações de André Jolles e de Maria Fernanda Afonso, 

os primeiros contos literários teriam origem europeia, pois seriam herdeiros das 

antigas novelas toscanas, como Decameron, de Bocaccio. Conforme Jolles (1976), 

as novelas toscanas, narrativas curtas do século 14, foram escritas com 

características familiares às dos Grimm, sendo chamadas narrativas de moldura, 

pois eram ligadas por um quadro que indicava onde, em que momento e por quem 

essas novelas eram contadas. Elas procuravam “anotar o maior número possível de 

expressões populares e descrever o máximo de costumes populares do seu tempo”. 

(JOLLES, 1976, p. 190). Nesse sentido, os primeiros contos literários, apesar de 

escritos, ainda tinham a preocupação da tradição oral de contar histórias, guardando 

bem a relação “alguém conta algo a alguém”.  

E já diante dessa aproximação inicial do oral e do escrito, o conto literário 

passou, ao longo do tempo, a se confundir com o conto oral, criando uma forma 

escrita com raízes na oralidade. Segundo Afonso (2004), o conto literário adquiriu 

força no mundo ocidental, no século 19, com a expansão da imprensa, conquistando 

um caráter ambíguo que permitiu que ele muito se confundisse com o conto oral: 

 

Em português e espanhol, <<conto>> e <<cuento>> significam 
simultaneamente o conto popular, anónimo, que circula oralmente, 
de geração em geração, e o conto literário escrito, produzido por um 
escritor que o concebe segundo a sua sensibilidade e experiência de 
vida. No caso da língua francesa, até o século XIX, usou-se quase 
sempre o termo <<conte>>, mas hoje dois vocábulos, <<conte>> e 
<<nouvelle>>, distinguem claramente os dois tipos de narrativa, 
conforme se trata de um texto popular ou de autor. As línguas 
germânicas identificam de maneira objectiva os dois conceitos: o 
alemão utiliza os vocábulos <<märchent>> e <<erzählungen>> e o 
inglês <<tale>> e <<shot story>> para nomear respectivamente o 
conto popular e o conto literário.  
Por seu lado, os formalistas russos manifestam a sua preferência 
pela designação de <<short story>> para identificar o conto literário 
porque, segundo eles, o termo subentende sempre uma história, 
organizada em função de duas premissas: a brevidade do texto e o 
acento posto sobre a conclusão. Sublinham, porém, o carácter oral 
do conto literário e estabelecem como origem desta forma narrativa o 
conto tradicional. (AFONSO, 2004, p. 53-54). 
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Assim, chegamos ao conto literário misto, que estabelece as características 

das narrativas de moldura, mantendo os traços distintivos da tradição oral de contar 

histórias, mas em formato escrito. Esse conto, ao mesmo tempo que garante os 

valores tradicionais, serve aos propósitos da modernidade, atingindo espaços não 

europeus que precisavam lidar com as convulsões de uma terra em conflito: 

 

 É [...] nos continentes do sul, América e África, que o conto literário 
ocupa lugar privilegiado, absorvendo problemas do homem moderno, 
reflectindo o imaginário e as tradições de culturas míticas. Nestes 
espaços que se viram obrigados a forjar novos valores no seio da 
maior revolta contra o colonizador, o conto ocupa um lugar de grande 
prestígio. (AFONSO, 2004, p. 58). 
 
 

Seguindo esta esteira, em Moçambique, por sua vez, esse conto literário se 

torna meio de destaque para os escritores manterem vivos os valores do país e 

estabelecerem um contradiscurso frente ao colonial. Também em muitos outros 

países africanos, a tradição oral foi e ainda é uma forma de ver o mundo e de se 

relacionar com ele, então, esse conto literário permitirá a mistura das fronteiras entre 

oralidade e escrita, assumindo, portanto, as características do funcionamento da 

região. Em outros termos, tal gênero, por conta de seu diálogo com a tradição oral, 

em que narrar experiências é preservar e transmitir a cultura e os valores de grupo, 

se utilizará desse caráter distintivo de contar histórias por meio da oralidade para 

destacar as particularidades da terra, estabelecendo uma alteridade para ela. 

 

Ao elegerem o conto como gênero privilegiado, os escritores 
moçambicanos tomam partido por uma forma proveniente do 
Ocidente, mas sabem que se trata de um tipo de enunciado que se 
deixa hibridizar facilmente, onde cabem figuras como o pastiche e a 
paródia, mas igualmente as técnicas da tradição oral, o irracional, a 
incorporação dos mitos africanos. Preocupados em explicar a 
vontade que os anima de descobrir a perspectiva literária 
eurocentrista, de engendrar um novo campo literário, os contistas 
moçambicanos rodeiam o texto de formas preliminares que 
sustentam um contradiscurso, defendendo a opção de uma estética 
caracterizada por estratégias discursivas que subvertem o cânone 
europeu, facilitando o hibridismo, a metamorfose dos contributos 
europeus, o estabelecimento de novas redes de significação. 
(AFONSO, 2004, p. 171). 
 

 

A partir de uma “contação de estórias” locais, que se enquadra perfeitamente 

na tradição oral de contar experiências, meio pelo qual é feita a transmissão de 
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ensinamentos e forma pela qual há a organização dos sentidos do mundo ou, nos 

termos de Vansina, ocorre a formulação da “presença e visão particular do mundo” 

(VANSINA, 2010, p. 183), mantêm-se as definições de uma sociedade na literatura e 

conta-se uma nova história por meio dela.  

O conto, narrativa breve, é capaz de abrigar um tema específico, trabalhando-

o de forma eficiente, dando destaque àquilo que se deseja, sem deixar que se 

percam a intensidade e o efeito máximo do acontecimento. Ele acumula a ação 

principal, permitindo, ao mesmo tempo, o destaque às partes. O conto é versátil e 

permite a ênfase na heterogeneidade. 

Para Edgard Alan Poe (1981), o propósito do conto é entusiasmar ao máximo 

do início ao fim, dosando os ápices de “excitação”, de maneira a propor um final 

único e impactante. A “totalidade ou unidade de efeito” de que ele trata indica que 

cada parte da narrativa seja minuciosamente pensada, de modo a garantir, em alto 

grau, o resultado esperado. O ideal é pensar, inicialmente, a intencionalidade do 

conto e, a partir disso, seguir um percurso excitante sem delongas, para não 

desorientar a atenção do leitor. Tudo que não esteja de acordo com o efeito 

pretendido deve ser evitado.  

Julio Cortázar (1993, p. 151), ao examinar a questão das fronteiras do gênero, 

exprime: “fixando-lhe determinados limites, mas de tal modo que esse recorte atue 

como uma explosão que abra de par em par uma realidade muito mais ampla”. Por 

isso, o conto, ao concentrar um fato, tem o caráter de se ampliar para fora do 

evento, tocando a realidade. Segundo o autor, ao contrário do romance, em que há 

uma sequência de eventos que se englobam para o preenchimento da matéria, o 

conto faz supor uma limitação, em que há um recorte de um fragmento da realidade. 

Para ele, ao contista se faz necessário esboçar temas que sejam significativos 

dentro dos limites, mas que transcendam a proposta escrita: 

 

[...] o fotógrafo7 ou o contista sentem necessidade de escolher e 
limitar uma imagem ou um acontecimento que sejam significativos, 
que não só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de 
atuar no espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de 
fermento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a 

                                                           
7
 O autor compara o romance e o conto ao cinema e à fotografia, respectivamente. Na medida em 

que o primeiro é uma “ordem aberta” (1993, p. 151), isto é, capta elementos multiformes em um 
movimento parcial ou cumulativo, a fotografia possui uma limitação imposta pela câmera, que recorta 
o todo limitado escolhido pelo fotógrafo. 
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algo que vai muito além do argumento visual ou literário contido na 
foto ou no conto. (CORTÁZAR, 1993, p. 151-152). 
 

 

Conforme Cortázar, a escolha da temática que fuja das linhas escritas é o que 

garante a tensão esperada pelo leitor e a “abertura” para a realidade. Ele acredita 

que o conto deve esboçar, desde suas primeiras palavras, essa tensão profunda que 

transborda para além da história contada. Com isso, abre uma totalidade de ação 

que garante as experiências individuais, também escapando destas, chegando até 

os problemas maiores que são comuns a todos.  

Assim, o conto serve muito bem às narrativas estudadas, pois, ao apresentar 

um contexto social que, por meio da ficção, se coloca na posição tradicional também 

africana de contar “estórias”, herança da cultura oral, vai construindo um movimento 

de dentro para fora, em que cada um dos envolvidos nos enredos contribui para o 

desenho do panorama social. Com cada uma das histórias pessoais das 

personagens vai se criando o universo de todos. É como afirma Rosário: 

 

Qualquer que seja a busca das origens das narrativas, confirma-se 
sempre a intervenção do homem preocupado com a sua própria 
origem e com a origem do universo que o rodeia, desejoso ao 
mesmo tempo de se prolongar através dos tempos. E esse desejo de 
prolongamento no tempo é representado, nas narrativas, através da 
oscilação sempre patente entre o real e o fictício, entre o tangível e o 
imaginário, numa ligação constante entre o Além, o Passado, a 
Natureza e o próprio homem. (ROSÁRIO, 1989, p. 59). 
  

 

Como procuramos estabelecer uma leitura que se propõe a aproximar 

literatura e história, nossa análise incide sobre o entendimento de uma história 

nacional que guarda os resquícios de um passado de dominação e repressão e 

destaca a importância dos contos dentro desse processo, por meio de sua relação 

próxima com a tradição oral, na medida em que os contos procuram salientar e 

retomar as peculiaridades da moçambicanidade, contando outra história, diferente 

da colonial. Esta outra narrativa histórica que emerge, portanto, está ligada à 

preservação de um passado de grupo e à retomada de uma origem comum, de 

valores comuns, “[...] testemunhando a memória de uma cultura oral, rica e 

diversificada, voltada ao prazer da palavra, como valor de grupo, didáctico e lúdico” 

(AFONSO, 2004, p. 82) e destacando a realidade de um país que busca legitimar 

seu espaço, conquistar sua autonomia e pensar uma identidade. 
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4 CONCEPÇÃO DE NAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

 

 

Em nossa pesquisa, a concepção de nação é pensada como sendo o grau 

máximo de representação coletiva, de união, de troca e de pertencimento a um 

grupo, estando muito próxima ao desenvolvimento de uma consciência nacional.  

Benedict Anderson, um dos principais estudiosos sobre o assunto, apresenta 

a ideia de nação imaginada como: “uma comunidade política imaginada – e 

imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”. 

(ANDERSON, 2009, p. 32). 

Para ele, a nação é imaginada porque seus membros não se conhecem e 

nem chegarão a se conhecer totalmente, embora partilhem coisas entre si; ele a 

considera limitada por conta das fronteiras que separam um espaço nacional de 

outro; é soberana por causa da instituição do Estado soberano que garante a 

liberdade de existência à nação; e é imaginada como uma comunidade porque 

apesar da verticalização proporcionada pela desigualdade e exploração, ela é 

imaginada como uma profunda camaradagem horizontal. (ANDERSON, 2009, p. 

12). 

“Ora, a essência de uma nação consiste em que todos os indivíduos tenham 

muitas coisas em comum [...]” (citado por Benedict Anderson, 2009, p. 32). É essa 

concepção que faz parte do desejo dos envolvidos do grupo de serem reconhecidos 

por aquilo que se assemelham e compartilham, possibilitando a união, delineando o 

surgimento de um sentimento nacional e, por conseguinte, de uma comunidade 

imaginada, com espaços e constituições humanas valorizados. 

Anderson (2009) acredita que o nacionalismo, tema fortemente relacionado à 

ideia de nação e “movimento ideológico para atingir e conservar a autonomia, a 

unidade e a identidade em nome de uma população que alguns dos seus membros 

consideram constituir uma <<nação>> real ou potencial" (SMITH, 1997, p. 97), 

surgiu a partir de três concepções culturais: as convicções religiosas, em que uma 

determinada língua escrita estabelecia o acesso à “verdade ontológica”; os reinos 

dinásticos, em que os líderes governavam por meio de uma graça divina; e a ideia 

de simultaneidade, em que a cosmologia e a história se confundem, e as origens do 

mundo e dos homens são imaginadas como as mesmas.  
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Desse modo, Anderson considera que as comunidades religiosas eram 

imaginadas como grandes organizações humanas em que a cultura sacralizada era 

muito forte e surgia manifestada pela língua e sua escrita, também sacralizadas.  

 

As grandes culturas sacras [...] incorporavam a ideia de imensas 
comunidades. [...] Todas as grandes comunidades clássicas se 
consideravam centrais, através de uma língua sagrada ligada a uma 
ordem supraterrena de poder. Assim, o alcance do latim, do páli, do 
árabe ou do chinês escritos era, teoricamente, ilimitado (Na verdade, 
quanto mais morta é a língua escrita – quanto mais distante da fala – 
melhor: em princípio, todos têm acesso a um mundo puro de 
signos.). Mas essas comunidades clássicas ligadas por línguas 
sagradas tinham um caráter diferente das comunidades imaginadas 
das nações modernas. Uma diferença fundamental era a confiança 
das comunidades mais antigas no sacramentalismo único de suas 
línguas [..] (ANDERSON, 2009, p. 39-40). 
 

 

De acordo com o autor, os habitantes dessas sociedades, confiantes nesse 

sacralismo, mantinham uma relação com a realidade em que o idioma dialogava 

diretamente com o sagrado e com a aceitação dos princípios religiosos pela 

comunidade. Como concepção de mundo partilhada por todos, legitimava as 

decisões. O latim, por exemplo, muito praticado pelo clero europeu ocidental nas 

missas, era, na Idade Média, a única língua praticada e ensinada.   

 

[...] os letrados eram grandes iniciados, camadas estratégicas de 
uma hierarquia cosmológica cujo ápice era divino. As concepções 
fundamentais sobre os “grupos sociais” eram mais centrípetas e 
hierárquicas do que horizontais e fronteiriças. O poder assombroso 
do papado, no seu auge, só pode ser entendido em termos de um 
clero transeuropeu com conhecimento do latim escrito, e também de 
uma concepção partilhada praticamente por todos [...] (ANDERSON, 
2009, p. 43). 
 
Escrevendo sobre a Europa Ocidental medieval, Bloch observou que 
“o latim era não só a língua em que se ensinava, como também a 
única língua ensinada”. (A palavra “única” mostra muito claramente o 
caráter sacro do latim – nenhuma outra língua era considerada digna 
de ser ensinada). (ANDERSON, 2009, p. 46). 
 

 

Por seu turno, nos reinos dinásticos, em que os governantes organizavam 

tudo em torno de um centro soberano, a legitimidade do poder era fruto da divindade 

e não da população, esta composta de súditos, não de cidadãos. “A realeza 
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organiza tudo em torno de um centro elevado. Sua legitimidade deriva da divindade, 

e não da população, que, afinal, é composta de súditos, não de cidadãos”. 

(ANDERSON, 2009, p. 48). 

Além disso, as fronteiras do Estado, sempre indistintas, permitiam o 

afrouxamento das soberanias, sendo preciso a utilização de guerras e casamentos 

dinásticos para a expansão: 

 

Na concepção moderna, a soberania do Estado opera de forma 
integral, terminante e homogênea sobre cada centímetro quadrado 
de um território legalmente marcado. Mas, no imaginário mais antigo, 
onde os Estados eram definidos por centros, as fronteiras eram 
porosas e indistintas, e as soberanias se esvaeciam 
imperceptivelmente uma dentro da outra. (ANDERSON, 2009, p. 48). 
 
Cabe também lembrar que esses antigos Estados monárquicos se 
expandiam não só pela guerra, mas também por uma política sexual 
– muito diferente da praticada nos nossos dias. Seguindo o princípio 
geral da verticalidade, os casamentos dinásticos reuniam populações 
sob novos vértices. (ANDERSON, 2009, p. 48). 
 

 

Segundo Anderson, os casamentos, que possuíam a poligamia como prática 

aceita e muito realizada na sociedade, serviam ao propósito político e econômico do 

acúmulo de terras e outras posses, além da aquisição de títulos, tornando o dinastia 

cada vez mais importante. 

 

Em reinos onde a poligamia tinha sanção religiosa, era essencial 
para a sua integração que existissem sistemas complexos de 
concubinatos sobrepostos. Com efeito, era frequente que as 
linhagens reais procurassem ganhar prestígio, para além de qualquer 
aura de divindade a partir da, digamos, miscigenação. Pois essas 
misturas eram símbolos de uma posição de ordem superior. 
(ANDERSON, 2009, p. 49). 
 
 
 

E como terceiro e último fator, apresenta-se a ideia de simultaneidade, 

definida pelo autor como uma relação temporal-histórica que abarca sociedades que 

atravessam a história em determinado tempo e que possuem características que as 

ligam: 

 

A idéia de um organismo sociológico atravessando cronologicamente 
um tempo vazio e homogêneo é uma analogia exata da ideia de 
nação, que também é concebida como uma comunidade sólida 
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percorrendo constantemente a história, seja em sentido ascendente 
ou descendente. (ANDERSON, 2009, p. 56). 
 
 

A esse respeito, Anderson ilustra: “Um americano nunca vai conhecer, e nem 

sequer saber o nome da imensa maioria de seus 240 milhões de compatriotas”. 

(ANDERSON, 2009, p. 56-57). 

O autor destaca então que, já no fim da Idade Média, com a mudança da 

mentalidade humana causada pelo capitalismo, essas categorias começam a 

enfraquecer e a possibilidade de se imaginar uma nação ganha sentido. Com as 

transformações econômicas, científicas e sociais que provocaram uma nova forma 

de se pensar e de se relacionar com as pessoas e que fizeram surgir o capitalismo 

editorial, o latim, língua sacralizada e hegemônica até então, começa a perder força, 

dando lugar ao vernáculo:  

 

[...] o declínio do latim ilustrava um processo mais amplo, em que as 
comunidades sagradas amalgamadas por antigas línguas sacras 
vinham gradualmente se fragmentando, pluralizando e 
territorializando. (ANDERSON, 2009, p. 47).  
 

 

Dessa forma, a língua latina perde seu caráter sagrado para se relacionar 

mais fortemente com a cultura antiga clássica: 

 

[...] a intelectualidade transeuropéia passou a nutrir um novo apreço 
pelas sofisticadas realizações estilísticas dos antigos. O latim que 
agora eles queriam escrever era cada vez mais ciceroniano, e, além 
disso, cada vez mais afastado da vida eclesiástica e cotidiana.  
(ANDERSON, 2009, p. 73). 
 

 

E Anderson atesta que essa mudança de consideração em relação ao latim, 

além do impacto da Reforma no mercado editorial, a qual, segundo ele, permitiu a 

impressão em outras línguas e a difusão de determinados vernáculos como 

instrumentos de centralização administrativa, estabeleceu as bases para a 

consciência nacional. Mesmo com a diversidade linguística humana – “As línguas 

particulares podem morrer ou ser exterminadas, mas não havia e não há nenhuma 

possibilidade de uma unificação lingüística geral da humanidade.” (ANDERSON, 

2009, p. 78) –, o capitalismo consegue resolver isso e estabelecer espaços 
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específicos para essas línguas particulares dentro de certos limites, como línguas 

impressas de número reduzido:  

 

Nada serviu melhor para “montar” vernáculos aparentados do que o 
capitalismo, o qual, dentro dos limites impostos pela gramática e pela 
sintaxe, criava línguas impressas, reproduzidas mecanicamente, 
capaz de se disseminar através do mercado. (ANDERSON, 2009, p. 
79).  
 
 

O surgimento dessas línguas impressas estabeleceu a ideia de consciência 

nacional por meio de três maneiras. Primeiro, proporcionou uma troca e 

comunicação entre o latim e os vernáculos falados. Os falantes de diversas 

variantes que antes não se entendiam oralmente puderam agora se compreender 

pela letra impressa: 

 

Com isso, foram tomando consciência gradual das centenas de 
milhares, e até milhões, de pessoas dentro daquele campo lingüístico 
particular, e ao mesmo tempo percebendo que apenas estas 
centenas de milhares, milhões, pertenciam a tal campo. Esses 
companheiros de leitura, aos quais estavam ligados através da letra 
impressa, constituíram, na sua invisibilidade visível, secular e 
particular, o embião da comunidade nacionalmente imaginada. 
(ANDERSON, 2009, p. 80). 
 

 
Segundo, com o capitalismo tipográfico, a língua se torna fixa e passa a servir 

à construção de uma imagem de antiguidade, essencial à ideia de nação: 

 

Assim, se o francês usado por Villon no século XV era muito 
diferente do francês do século XIII, no século XVI o ritmo da 
mudança havia diminuído de forma marcante. [...] faz três séculos 
que essas línguas impressas vêm ganhando um verniz resistente; 
temos um acesso mais direto às palavras dos nossos antepassados 
do século XVII do que Villon em relação aos seus antepassados do 
século XII. (ANDERSON, 2009, p. 80-81). 
 

 
E em terceiro lugar, destaca-se a relação de importância entre a língua 

impressa e os vernáculos: 

 

[...] o capitalismo tipográfico criou línguas oficiais diferentes dos 
vernáculos administrativos anteriores. Inevitavelmente, alguns 
dialetos estavam “mais próximos” da língua impressa e acabaram 
dominando suas formas finais. Os primos pobres, que ainda podiam 
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ser assimilados na língua impressa em formação, acabaram 
perdendo posição, principalmente porque não conseguiram (ou 
conseguiram apenas por parte) ter a sua própria forma impressa. 
(ANDERSON, 2009, p. 81). 
 

 

Assim, essas transformações ocasionadas pelas línguas impressas 

permitiram a edificação de uma consciência nacional, na medida em que 

possibilitaram a criação das bases para uma nova forma de comunidade imaginada 

que daria origem às nações modernas: 

 

[...] a convergência do capitalismo e da tecnologia de imprensa sobre 
a fatal diversidade da linguagem humana criou a possibilidade de 
uma nova forma de comunidade imaginada, a qual, em sua 
morfologia básica, montou o cenário para a nação moderna.  
(ANDERSON, 2009, p. 82). 

 

 

Em relação ao entendimento de nação e nacionalismo, para Anthony D. Smith 

(1997), não é possível considerá-los apenas ideologia ou forma política, pois são 

também fenômenos culturais. Tal autor acredita que a nação seria uma concepção 

multidimensional, ideal, um padrão, sendo uma construção moderna que surgiu por 

fatores que estavam ausentes na Antiguidade e na Idade Média. Ele a define como:  

 

[...] uma determinada população humana, que partilha um território 
histórico, mitos e memórias comuns, uma cultura pública de massas, 
uma economia comum e direitos e deveres legais comuns a todos os 
membros. (SMITH, 1997, p. 28).  

 
 

E considera que o nacionalismo, também moderno, se relaciona com a 

concepção de identidade nacional, que engloba sentimentos, simbolismo e 

linguagem específica.  

Para o autor supracitado, em tempos pré-modernos, as comunidades antigas 

ou medievais não se aproximavam de um tipo de nação, nem exprimiam os 

sentimentos e crenças que se associam ao nacionalismo. A ausência de uma 

heterogeneidade étnica, a falta de uma unificação econômica, a carência de um 

sistema público de educação e a inexistência de uma autonomia em meio a 

diferenças culturais não permitiam o estabelecimento de uma nação, o que havia 

eram estados étnicos que não possuíam identidades judiciais, políticas e 
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econômicas (SMITH, 1997). Daí que Smith estabelece que o surgimento das nações 

está ligado ao entendimento de laços étnicos, bem como identidades, e, para essa 

compreensão, volta-se para a distinção de dois tipos de comunidades étnicas pré-

modernas, o tipo lateral e o tipo vertical. O primeiro trata-se de uma comunidade 

composta pela aristocracia e pelo alto clero, também podendo englobar burocratas. 

Tal comunidade tem a denominação de lateral  

 

porque se confinava socialmente às camadas mais elevadas, ao 
mesmo tempo que se propagava geograficamente para formar elos, 
com freqüência estreitos, com os escalões mais altos de etnias 
laterais vizinhas. (SMITH, 1997, p. 73).  

 

 

E o segundo, o tipo vertical demótico, é popular e relaciona-se a outras 

camadas sociais: 

 

a sua cultura étnica tinha tendência a propagar-se a outras classes e 
estratos sociais. As divisões sociais não eram justificadas por 
diferenças culturais: pelo contrário, uma cultura histórica 
característica ajudava a unir classes diferentes em torno de uma 
herança e de tradições comuns [...] (SMITH, 1997, p. 74).  
 
 

Nessa esteira, o autor acredita que há dois meios pelos quais essas 

comunidades étnicas – definidas como grupos que possuem “um nome próprio 

colectivo”, “um mito de linhagem comum”, “memórias históricas partilhadas”, “um ou 

mais elementos diferenciadores de cultura comum”, “a associação a uma terra natal 

específica”, um sentido de solidariedade em sectores significativos da população” 

(SMITH, 1997, p. 37) – se transformam em nações.  

O primeiro teria relação com um estado burocrático centralizado, as etnias 

laterais dominantes, as quais formavam o núcleo étnico do estado, incorporando 

outras classes sociais, divulgando a elas seus valores, tradições, símbolos e 

memória: 

 

O estado étnico aristocrático conseguiu [...] definir uma nova e mais 
ampla identidade cultural para a população, embora na prática isto 
acarretasse frequentemente um certo grau de adaptação entre as 
culturas étnicas dominantes e as periféricas, dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelo poder do núcleo dominante. (SMITH, 1997, p. 76). 
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 E o segundo liga-se à via popular, em que comunidades demóticas, em vez 

de receberem a influência do estado dominante burocrático, têm a religião, as 

escrituras e o clero como mecanismo de funcionamento. “[...] os mitos de escolha, os 

textos e os manuscritos sagrados e os prestígio do clero ajudaram a garantir a 

sobrevivência das tradições e da herança da comunidade.” (SMITH, 1997, p. 83).  

No entanto, conforme o estudioso, esse demótico estilo de vida não poderia 

caber em uma nação cívica e nacional, o que propiciou o seu desgaste. Ao mesmo 

tempo, a ocidentalização e a modernização fizeram surgir novas classes sociais de 

profissionais e intelectuais, que irão repensar essa estrutura e mobilizar esse tipo de 

comunidade para transformações políticas e mobilização vernácula, reinterpretando 

as antigas tradições religiosas e reposicionando o povo e sua cultura:  

 

Em vez de ser meramente um receptáculo escolhido de salvação 
religiosa e um recipiente passivo de ordenança divina, o <<povo>> 
torna-se agora a fonte de salvação, e os santos e sábios de outrora 
tornam-se manifestações do gênio do povo. (SMITH, 1997, p. 86).  
 

 
Para tanto, o autor conclui que esses novos pensadores tiveram de se voltar 

para a memória étnica da comunidade, formulando uma consciência, a fim de 

transformá-la em uma unidade de nação como conhecemos na modernidade. 

 

 

4.1 Nacionalismo e identidade nacional 

 

 

Smith (1997) afirma que o nacionalismo contribui para criar nações na medida 

em que atua como linguagem, ideologia, forma de cultura e doutrina política. O 

nacionalismo “coloca a nação no centro das suas preocupações, e a sua descrição 

do mundo, bem como as prescrições à acção colectiva, apenas dizem respeito à 

nação e aos seus membros“ (SMITH, 1997, p. 98) e surge para alcançar e manter a 

autonomia, a unidade e a identidade de uma nação. Para ele, a concepção de 

identidade relaciona-se com a ideia de uniformidade, em que os membros de uma 

comunidade “assemelham-se apenas na medida em que diferem dos não membros 

exteriores ao grupo” (SMITH, 1997, p. 99). Considera um padrão de semelhança 

ligado à diferença. Por sua vez, acredita que a ideia de unidade refere-se a uma 
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unificação do território nacional ou terra natal e também se apresenta na forma de 

coesão social, “associação de todos os nacionais na nação, aquilo que os patriots 

franceses chamavam fraternité durante a Revolução” (SMITH, 1997, p. 100). E crê 

que a concepção de autonomia, por fim, tem a ver com uma autodeterminação 

nacional e com uma luta coletiva em favor da vontade da nação. 

Dessa maneira, com essas categorias, o nacionalismo proporciona o 

desenvolvimento de um sentimento nacional que implica o entendimento de um 

modelo de nação que partilha coisas semelhantes e liga seus membros em torno de 

um ideal comum. É um referencial moderno que se relaciona à coletividade e 

proporciona a construção da ideia de identidade nacional. 

Como afirma Sobrinho (1995), o nacionalismo prepara a formação de uma 

nação e de uma consciência nacional. Ele ”encarna os elementos que a vão compor, 

coordenando e reunindo as aspirações de um grupo humano, a presença de um 

interesse próprio” (SOBRINHO, 1995, p. 8). 

Smith declara que, na compreensão de uma identidade nacional, está 

colocada a questão de uma consciência de comunidade política com espaço 

territorial claro, bem definido e limitado, com o qual os membros se identificam, 

tendo códigos claros de direitos e deveres. Além disso, trata-se de uma concepção 

multifacetada, não admitindo apenas o entendimento de uma única categoria e 

excluindo qualquer relação com o ideal de estado – “instituições públicas, 

diferenciadas e independentes de outras instituições sociais, que exercem um 

monopólio de coerção e extracção dentro de um determinado território” (SMITH, 

1997, p. 29) –, pois a ideia de nação liga-se a um propósito de união partilhada, que 

“exprime um laço cultural e político, que une uma mesma terra de origem e cultura 

histórica”. (SMITH, 1997, p. 29). 

A respeito da identidade nacional, a qual é composta de muitas dimensões de 

sentido, Smith apresenta algumas de suas funções, com relação a grupos e 

indivíduos. As primeiras, externas, se relacionam a um grupo social, com um espaço 

histórico-cultural comum, com modos de vida específicos, com controle sobre suas 

riquezas territoriais e sobre a organização da relação entre bens, serviços e trabalho 

humano. “Ao definir o grupo de membros, as fronteiras e a riqueza, a identidade 

nacional fornece o fundamento lógico para ideais de autarquia nacional.” (SMITH, 

1997, p. 30). As segundas, internas, ligam-se aos indivíduos do grupo, como o 

desenvolvimento de uma devoção nacional e a criação de elo entre indivíduos e 
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classes através de símbolos, herança cultural que exalta o passado de grupo e 

fortalece a união da comunidade:  

 

Através de utilização de símbolos [...] os membros recordam a sua 
herança comum e as suas características culturais, sentindo-se 
fortalecidos e exaltados pela sensação de identidade e pertença 
comuns. A nação torna-se um grupo de <<obra de fé>>, capaz de 
ultrapassar obstáculos e adversidades. (SMITH, 1997, p. 31).  
 

 

E a concepção também se relaciona com o ideal de partilhar uma cultura 

comum dentro do grupo, atividade que fortaleceria a individualidade dentro da 

coletividade:  

 

[...] um sentimento de identidade nacional é um poderoso meio para 
definir e posicionar pessoas individuais no mundo, através do prisma 
da personalidade colectiva e da sua cultura distinta. É uma cultura 
única e partilhada que nos permite saber “quem somos” no mundo 
contemporâneo. Ao redescobrir essa cultura, “redescobrimos-nos” a 
nós próprios, a “pessoa autêntica” [...] (SMITH, 1997, p. 31). 
 

 

Hroch (2000), por sua vez, acredita que as “ideias nacionais8” só poderiam 

surgir em contextos sociais específicos que tivessem condições para isso e que 

possuíssem algo pelo que se manifestar. E, ao analisar os processos de nascimento 

de nações na Europa, esclarece que estas se originaram, sobretudo, com a 

transição do feudalismo e, mais tarde, com a mudança do absolutismo para o 

capitalismo, estágio em que emergiu uma nova classe social acompanhada de um 

movimento nacionalista. Até então, o momento era de dominação das elites étnicas 

sobre outros grupos étnicos menores que não possuíam uma unidade política e 

tradições literárias, o que iniciou uma discussão a respeito da construção nacional. 

Segundo Hroch, os membros dos grupos étnicos não pertencentes às elites étnicas 

dominantes passaram a discutir sua etnia e a pensá-la como possibilidade de nação. 

Ao avaliá-la,  

 

                                                           
8
 O autor não se sente à vontade no emprego do termo “nacionalismo”; para ele, “o nacionalismo, 

strictu sensu, é outra coisa, ou seja, é a visão que confere absoluta prioridade aos valores da nação 
perante quaisquer outros valores e interesses”. (HROCH, 2000, p. 88). Acredita que o nacionalismo 
teria relação com os diferentes movimentos nacionais que aconteceram na Europa, sendo um tipo de 
manifestação de consciência nacional entre os muitos que surgiram. 
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cedo ou tarde, eles notaram algumas deficiências, elementos que 
ainda faltavam à futura nação, e se esforçaram para superar uma ou 
mais delas, procurando convencer seus compatriotas da importância 
de pertencer conscientemente à nação. Deram a esses esforços 
organizados de conquistar todos os atributos de uma nação (que 
nem sempre tiveram êxito em toda parte) o nome de movimento 
nacional. (HROCH, 2000, p. 87-88).   
 

 

   Assim, fundadores de movimentos nacionalistas, que foram frutos do 

sentimento de criação de uma consciência de comunidade, esses pequenos grupos 

foram ganhando força dentro do contexto social dominante, atuando nele de duas 

maneiras principais:  

 

1) [...] as energias dos militantes eram sobretudo dedicadas à 
investigação culta e à disseminação de uma consciência dos 
atributos lingüísticos, culturais, sociais e, às vezes, históricos do 
grupo não dominante – mas, de modo geral, sem insistir em 
demandas especificamente nacionais para remediar as 
deficiências [...] (HROCH, 2000, p. 88). 

 

2) [...] surgia uma nova gama de ativistas, que então procuravam 
atrair o maior número possível de membros de seu grupo étnico 
para o projeto de criar uma futura nação, através da agitação 
patriótica para “despertar” entre eles a consciência nacional – a 
princípio, em geral, sem grande sucesso (num subestágio), 
porém, mais tarde (noutro subestágio), encontrando um público 
cada vez mais receptivo. Quando a maior parte da população 
passava a conferir um valor especial a sua identidade nacional, 
formava-se um movimento de massa [...] (HROCH, 2000, p. 88-
89). 

 
 

Na busca de instituir-se como nação, esse novo estrato social, com a força 

dos movimentos nacionais, passou a investigar atributos históricos e culturais que 

permitissem a formação de uma consciência e de um ideal de unidade de grupo, 

constituindo com a coletividade uma proposta de identidade comum, uma possível 

identidade nacional. 

Sobre o nacionalismo, Gellner (2000) desenvolve a análise de que ele tem 

fortes relações com a cultura e que só poderia surgir no capitalismo industrial, que 

coloca em cena a mobilidade social. A partir da distinção de dois tipos de sociedade, 

a agrária e a industrial, argumenta que, no primeiro tipo, a cultura estabelece a 

hierarquia e a posição social, não determinando fronteiras políticas, e, no segundo 

tipo, ela define fronteiras, discute posições sociais e surge nacionalmente 
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“padronizada”. O autor acredita que os movimentos nacionais e a questão da 

identidade só se fortaleceram quando as classes incluíram em seus conflitos de 

ordem econômica a questão cultural.  

 Sendo assim, observamos como as concepções de nação e de nacionalismo, 

estas modernas, surgem fortemente relacionadas ao advento do capitalismo, que 

estabeleceu os meios políticos, econômicos, sociais e culturais que não existiam em 

sociedades pré-industriais. Ao alterar o cenário econômico, político, de classes, de 

trabalho e da cultura, o capitalismo criou a necessidade de um movimento nacional 

que passasse a refletir sobre a constituição da nação, com sentimentos que se 

ligavam à ideia de pertencimento a um grupo. Foi o nacionalismo, o qual mais tarde 

também terá um papel importante na formação dos estados nacionais, que serviu ao 

propósito de criação de um ideal de identidade nacional. 

Nesse processo, o retorno ao passado da nação, com a retomada da história, 

tradições, mitos e simbologia, contribui de forma eficaz para estabelecer um vínculo 

entre os membros da comunidade e para fortalecer essa possível identidade. 

 

 

4.2 Identidade e literatura 

 

 

Procuramos pensar a concepção de identidade − que nos ampara na leitura 

crítica dos contos selecionados − partindo do pressuposto de que esta concepção 

emerge das relações sociais que se definem no imaginário histórico-sociocultural de 

uma população que procura reconstruir seu lugar, afirmar sua autenticidade e viver 

por si, estabelecendo seu próprio discurso, sua própria história e traçando suas 

potenciais diferenças. 

Para tanto, na busca desse restabelecimento da origem moçambicana para a 

construção de uma possível identidade, os autores se prenderão à questão do 

apreço ao espaço, que ancorará todo o processo literário para alçar a autenticidade 

moçambicana que eles procuram enaltecer. A terra, espaço original de 

pertencimento a um determinado grupo com modos de vida específicos, surge como 

caminho para trazer à tona conflitos sociais e outras questões relativas ao cenário 

moçambicano. 
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Com a conferência de Berlim, abrem-se as portas para a consolidação e 

legitimidade da dominação europeia na África. Pela divisão dos territórios, os 

europeus garantiram sua supremacia, a diminuição da resistência ao processo e o 

longo destino fatídico das, agora, colônias, apenas restando definir quem seria o 

dono do quê. 

[...] a Conferência de Berlim [...] oficializou os direitos à ocupação 
efectiva dos territórios africanos, então sob influência desarticulada e 
competitiva das metrópoles industriais, prevenindo situações de atrito 
entre europeus, definindo regras para a partilha da África e 
concordando as áreas para a exploração colonial. (CABAÇO, 2009, p 
32). 

 

Assim, a partilha somente oficializou uma situação de controle que já estava 

estabelecida há algum tempo, desde que os países da Europa perceberam a 

importância do continente africano para as exigências que vieram com a Revolução 

Industrial. E tudo o que se sucedeu nas colônias depois foi sequência dessa 

necessidade primeira de apoderar-se daquilo que a África poderia oferecer.  “A nova 

demanda do capitalismo por mãos de obra e matéria-prima barata fez os países 

europeus voltarem seus interesses para as colônias africanas.” (CABAÇO, 2009, p. 

84). 

 Cabaço (2009) destaca que, nas colônias, esses eventos contribuíram para 

formar a sociedade, de modo que a chamada “dualidade” estabelecida entre os 

poucos dominadores que conduziam as decisões dos territórios e os muitos que 

apenas serviam e tentavam “sobreviver” permaneceria por muito tempo, até mesmo 

depois da independência. Segundo o autor, essa dualidade era pautada pelo 

estabelecimento da superioridade do europeu sobre a inferioridade do africano e, no 

interior dessas relações de desigualdade, de caráter profundamente econômico, 

mas não só, havia também os indícios do preconceito da diferença, do 

desconhecido, do preconceito de cor, que serviriam para acentuar ainda mais a 

desvalorização dos moçambicanos. 

Os relatos acerca das sociedades africanas enfatizavam seus aspectos 

exóticos, características que as distinguiam da norma europeia. O encontro de 

culturas e civilizações se pautava pelo desconhecimento recíproco, pela 

incompreensão e, frequentemente, pela intolerância em relação a essas diferenças. 

(CABAÇO, 2009, p. 84). 
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Diante do pouco conhecimento e do grande ego português, o moçambicano 

era visto como um çselvagem, com pouca ou nenhuma cultura, o qual precisaria da 

“boa ajuda” do português para se tornar uma pessoa melhor. Não só no âmbito da 

cor da pele, que contrastava com o tom claro europeu, mas também em relação à 

cultura, religião e língua, que eram diferentes e diversas, não apenas uma como o 

português conhecia. 

Ocupando o posto da superioridade, os portugueses vão proliferar ideias na 

colônia, entre os colonos, e, na metrópole, a respeito da inferioridade moçambicana, 

uma vez que seus modos de vida eram espantosos e ininteligíveis para os 

portugueses. 

Os contactos iniciais com as civilizações da África subsaariana foram 
de espanto perante realidades exóticas e, muitas vezes, 
impressionantes. Os cronistas, os navegadores, os aventureiros 
descreviam, como não podia então deixar de ser, as realidades com 
que entravam em contacto com categorias de que eram portadores. 
Os relatos falavam até com interesse e admiração das cidades, dos 
seus habitantes, dos trajes insólitos, das cortes que puderam visitar, 
das actividade comercial e de alguns costumes que se evidenciaram 
na primeira observação. [...] falavam igualmente de rituais, de 
práticas, de tradições que lhes surgiam como ininteligíveis, ilógicos, 
se não chocantes em relação a seus padrões. (CABAÇO, 2009, p. 
100). 
 

 

Para Cabaço, em relação aos portugueses, primeiramente vieram a surpresa 

e a incompreensão, mas depois prevaleceu a dominação, com os preconceitos, a 

marginalização e a desvalorização do negro africano. Ele era inferiorizado, 

desqualificado e subjugado, com o propósito de manter a dominação unilateral 

portuguesa, imposta como superior e melhor, que tinha o objetivo de mandar e, ao 

negro africano, observado como inferior e pior, restava obedecer. Era o princípio da 

engrenagem colonial. 

No entanto, após anos de colonialismo, tal sistema começa a declinar e os 

negros africanos, saturados de repressão, já não mais consentem seu status de 

dominados subservientes. De acordo com o autor, após a Segunda Guerra Mundial, 

surgem, nas colônias, movimentos anticolonialistas que começam a questionar o 

regime imposto nos territórios e mesmo o salazarismo. Somam-se a isso as 

independências de algumas colônias africanas, como Ghana, e o início de uma luta 

de libertação em Angola, que desencadeou 
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uma reacção de histeria nacionalista em Portugal. Personalidades 
oposicionistas relevantes retrocederam de imediato para posições 
ainda mais contidas sobre o império, entrincheirando-se numa 
genérica exigência de revisão da “política ultramarina”. (CABAÇO, 
2009, p. 161).  

 
  

Tais eventos fizeram eclodir uma crise política em Portugal que chega a 

ameaçar o posto de Salazar. O governo português devia lidar com a luta armada 

que se estabeleceu em Angola e com a pressão internacional que focava a situação 

de tal território africano. Conforme explica Cabaço (2009, p. 167), nacionalistas 

passaram a gritar por liberdade, forçando o governo a repensar o posto de Salazar, 

a atual atuação de Angola e das outras colônias. Porém, como a situação colonial 

era interessante para muitos setores da sociedade portuguesa, ceder facilmente não 

seria possível. Logo, a tentativa para contornar o problema foi o encaminhamento de 

tropas militares ao território de Angola para conter as agitações. Reação que 

veremos sem sucesso, uma vez que já estava introjetado nos envolvidos no conflito 

o germe da libertação. Isso deu início à guerra colonial, que depois seria exemplo 

seguido por outras colônias. 

 Segundo Cabaço, os movimentos de libertação fizeram o governo português 

adotar medidas para ”reformar a imagem da política colonial” (CABAÇO, 2009 p. 

169) ao mesmo tempo que lidava com os conflitos. Tudo para tentar “amenizar” a 

situação e não aprovar independência. Tais medidas, em sua maioria, tinham a ver 

com a burguesia industrial emergente portuguesa. Aboliu-se o estatuto do 

indigenato, instituiu-se a uniformização dos critérios de fixação de salários mínimos, 

afirmaram-se acordos coletivos de trabalho e a criação de inspeção de trabalho, 

aboliram-se as culturas obrigatórias. (CABAÇO, 2009, p. 170). Essas ações apenas 

serviram para mascarar a situação colonial com a ideia de unidade coletiva de 

igualdade.  

Os territórios do ultramar foram novamente designados como 
“províncias” e passaram a constituir pessoas colectivas de direito 
público com autonomia administrativa e financeira e com poder 
legislativo em matérias do exclusivo interesse “provincial” [...] 
(CABAÇO, 2009, p. 170). 
 

  
Na verdade, ressalta o autor, Salazar só desejava acalmar os nervos das 

classes dominantes e buscar seu apoio para continuar no poder. No entanto, com as 

medidas, ele deveria lidar agora com o descontentamento dos colonos dos territórios 
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do ultramar, os quais, além de enfrentarem as revoltas dos colonizados, também 

sentiam seus postos e privilégios ameaçados pelas reformas. 

Mesmo com as insurreições que surgiam nas colônias portuguesas, Portugal 

controlava bem a situação, criando um véu para a opinião pública. Nas colônias, os 

protestos eram abafados violentamente, as práticas discriminatórias corriam livres e 

os colonos continuavam explorando mais que o possível os trabalhadores. 

(CABAÇO, 2009). 

Como constata Cabaço, as situações do trabalhador eram desumanas. No 

campo, o trabalho era contínuo, com contratos irregulares, sob vigilância de 

capatazes, os trabalhadores tinham péssimas condições de moradia e alimentação, 

além de um salário miserável. Na cidade, por sua vez, havia uma mescla de setores 

sociais que tinha acesso ao comércio, indústria e serviços, enquanto que outros, na 

periferia, também sofriam a mesma exploração dos trabalhadores do campo. 

 

Com o desenvolvimento dos centros urbanos, acentuou-se a 
dicotomia campo-cidade: a cidade erguia-se como símbolo da 
modernidade marcada pela presença portuguesa; o campo era “o 
atraso”, a representação do mundo tradicional que o português “tinha 
encontrado”. (CABAÇO, 2009, p. 221). 
 

 

Como parte da colonização, a questão da cor da pele era fator crucial para a 

África Negra. Cabaço traz que, durante o regime, os brancos eram considerados 

superiores aos negros, mesmo pobres. A sociedade, quase dividida em castas, não 

permitia a mobilidade social, sendo os negros, por sua cor, sempre tratados como 

inferiores. Alguns tipos de profissões eram proibidos aos negros, assim como havia 

restrições de espaço: “Os negros só podiam sentar-se nos bancos da parte traseira 

dos ‘machimbombos’ municipais. Se não existiam ali lugares livres, deveriam viajar 

de pé” (CABAÇO, 2009, p. 224). E, também, os colonos protegiam os seus “tipos” 

por meio de casamentos entre iguais. “Um casamento com cônjuge de outro grupo 

era socialmente reprovado, ainda que não necessariamente segregado, e só era 

concebível se o ‘transgressor’ fosse do sexo masculino”. (CABAÇO, 2009, p. 225).  

De acordo com Frantz Fanon (1968), a colonização nunca é tranquila, é 

sempre violenta e envolve um cenário em que colonos e colonizados deverão 

resolver suas diferenças por meio de um processo “decisivo e mortal” (FANON, 

1968, p. 27). Assim, inevitavelmente, também em países ocupados por Portugal, as 



52 

 

guerras de libertação foram desencadeadas e, nesse sentido, após as 

independências, lideranças locais foram se afirmando no poder, conquistando certa 

autonomia política com a independência, mas precisando, ainda, recuperar 

elementos capazes de reconduzir o país a algum sentido de nação, em que uma 

identidade coletiva pudesse emergir, apesar da pluralidade etnolinguística 

importante. A preocupação com o ideal de nação, portanto, será central para os 

novos dirigentes, levando-se em conta as características fundamentais do espaço 

moçambicano, constituído por uma diversidade de línguas e culturas e por 

interesses diversos. Nesse sentido, “A nação não se afirma senão como um 

conjunto de diferenças, como a conivência contraditória de negociações identitárias” 

(CURY; FONSECA, 2008, p. 83). 

E, então, nessa linha, com o olhar particular voltado para Moçambique, a 

remissão à ideia de tradição, nação e identidade dos textos literários em análise fica 

por conta do apreço ao espaço original, que abriga modos de vida e de ver o mundo 

que caracterizam e tornam especial uma forma singular de viver. A terra é o lugar de 

origem, acolhe o indivíduo, afirma suas tradições culturais, fornece o sustento, os 

cuidados necessários e pode ser capaz de instituir a sua identidade junto ao grupo 

que vai compartilhar desses mesmos mecanismos socioculturais marcados 

historicamente. Procurando dar conta de tais relações sociais, a literatura e seus 

escritores vão oferecendo os contornos de uma realidade que procura construir 

traços de uma identidade formada a partir de um resgate de elementos históricos e 

culturais que sinalizem para outras relações livres, estas, das interferências 

externas. 

A vinculação do homem com seu espaço de origem, tema que perpassa os 

contos estudados, aponta simbolicamente para a relação do moçambicano com seu 

país, fortalecendo um ideal de nação, em que as individualidades possam, de fato, 

serem acolhidas. Os dois autores, herdeiros de uma literatura sistematicamente 

articulada com a história, fortalecem no território literário também a importância de 

um olhar endógeno, voltado para as condições materiais de vida das populações 

locais. 

Foi pela maturação da experiência sofrida, pelo estudo e reflexão da 
própria história ouvida dos mais velhos, pelo conhecimento directo e 
indirecto de quanto ocorria em outras paragens, mas, sobretudo, pelo 
agravamento constante da segregação e da violência colonialistas 
que as novas gerações do pós-guerra foram estruturando um 
pensamento nacionalista. (CABAÇO, 2009, p. 284). 
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Conforme Cabaço, nesse processo de construção de uma consciência 

nacional, muitas instituições participaram, buscando um ideal de liberdade política e 

igualdade de direitos, negando a opressão da metrópole. Desde associações, como 

o Centro Associativo dos Negros da Província de Moçambique (CANPM) e a 

Associação Africana (AA), passando por associações criadas pela igreja 

presbiteriana de Moçambique, como a Comissão de Auxílio aos Estudantes 

Moçambicanos (CAEM), alcançando a literatura que  

 

[...] pela denúncia ficcional das iniquidades, das humilhações e das 
brutalidades da ocupação, alimentou na imaginação dos 
nacionalistas urbanos a utopia de um amanhã de liberdade que se 
anunciava. (CABAÇO, 2009, p. 287). 

 
 
Além disso, continua o autor, o que contribuiu também para a formação desse 

ideal nacional foi o percurso de alguns jovens que iam a Portugal estudar e que 

constituíram “os primeiros grupos políticos de discussão anticolonial” (CABAÇO, 

2009, p. 288). Mais tarde, esses estudantes fariam parte da Casa dos Estudantes do 

Império (CEI), que seria o “ponto de encontro do sentimento emancipacionista” 

(CABAÇO, 2009, p. 288) e que permitirá o contato com estudantes das próprias 

colônias, permitindo o trânsito e a troca de ideias. Essa busca inicial de construção 

de uma consciência nacional serviria muito bem às intenções da luta anticolonial de 

libertação e, depois, continuaria funcionando na formação de uma unidade para o 

território em favor de um ideal comum de afirmação cultural moçambicana. 

O autor ainda acrescenta que a questão da unidade, que já era discutida e 

vista como imprescindível pela FRELIMO, por conta da desarticulação de muitas 

revoltas que ocorreram por falta de união, foi amplamente examinada e buscada 

durante o processo de libertação e, depois de conquistado o objetivo, continuou 

mais tarde com outro norte. (CABAÇO, 2009, p. 297). 

Em torno do tema da valorização do espaço moçambicano, os escritores irão 

tratar de aspectos da vida moçambicana que se apresentam de modo peculiar. 

Como um dos exemplos importantes, temos as formas de ver a relação da vida e da 

morte, cuja figura do ancestral é fundamental para sua compreensão. 
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5 CONSTRUINDO A LEITURA 

 

 

5.1 “O adeus da sombra” e “A terra dos homens sem sombra” 

 

 

Os contos “O adeus da sombra” de Mia Couto e “A terra dos homens sem 

sombra” de Nelson Saúte tratam da relação da imagem da sombra com a 

construção de um traço de identidade no espaço em guerra de Moçambique. Nos 

dois textos, esse espaço dialoga com os problemas das personagens, que precisam 

lidar com as consequências do conflito armado. No primeiro texto, essa relação é 

solitária, um único indivíduo perde sua sombra, no segundo, a aproximação é 

coletiva, todos os membros de uma aldeia perdem suas sombras. 

Assim, o texto de Couto traz a história de um narrador-personagem que busca 

ajudar sua vizinha a recuperar a saúde da filha procurando uma planta com fins 

medicinais, isso para curá-la de uma espécie de asma provocada pelo 

desaparecimento do namorado. Pelas observações de tal narrador, ficamos sabendo 

a respeito da trama: a garota ficara doente por causa do sumiço do namorado, 

possivelmente morto, já que eram tempos de guerra, e sua mãe, em aflição, procura 

o narrador-vizinho e pede a ele que encontre a planta. Como ele já estava com 

viagem marcada, parte com seu guia, Julinho Casa´beto, ex-presidiário, informação 

esta indicada pelo diretor da prisão em carta ao narrador. Durante a viagem, os dois 

procuram a casa de uma curandeira, Nãozinha de Jesus, que conhece a ciência das 

“plantas curadoiras”, capazes de vencer a morte. 

No entanto, as tais plantas medicinais começam a desaparecer por causa das 

transformações ocasionadas pela guerra que ronda o país, os vegetais são 

arrancados pela raiz ou cortados e levados à cidade, possivelmente para uso da 

madeira. Nesse momento, o narrador começa a questionar sua própria profissão e 

como a desempenhará sem os vegetais (temos poucas referências sobre ele, sem a 

apresentação de seu nome, sabemos apenas que é doutor, que se ocupa das 

plantas medicinais, provavelmente um pesquisador que busca, na botânica, a cura 

de doenças):  
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Meu este trabalho já não poderá continuar. Os dinheiros foram 
retirados, a coisa foi tida sem importância. Prioridades são outras, 
me disseram. Que pensa você descobrir lá, na analfabeta mata: a 
cura da SIDA? Nem respondi. Que argumento usar? Existe, afinal, 
outra incurável doença: a síndroma da humanodeficiência adquirida. 
Proliferam as ciências desumanas e os cientistas ocultos. Que posso 
eu contrafazer? (COUTO, 1994, p. 177). 
 
 
 

Nota-se como o doutor faz referências à falta de recursos para sua pesquisa, 

provavelmente, entre muitos fatores, por causa do problema de não mais ser 

possível encontrar as tais plantas curativas que alimentam o estudo. Por razão da 

destruição causada pela ação humana, não somente a natureza e a ciência 

moderna perdem, mas também a cultura, pois, com a extinção das plantas, a própria 

ideia de se obter a cura por um meio natural, abundante e que está ao alcance de 

todos se desfaz. A tradição da ciência das plantas medicinais, que há muito tempo 

funciona bem para as pessoas que vivem e usufruem dela, vai se perdendo 

juntamente com as plantas:  

 

Começo pelo primeiro assunto: aquela, a última visita. Minhas razões 
deixam Nãozinha em tristeza. A curandeira se ofende. Lhe prometera 
combatermos juntos, ambos querendo salvar os seus vitais materiais, 
guardar em mundo suas antigas sabedorias. (COUTO, 1994, p. 178-
179). 
 
- Agora já não dá tempo. É que nos levam tudo, esses que vem da 
cidade cortam tudo, nem raízes nos deixam... (COUTO, 1994, p. 
179). 
 
 
 

Diante daquilo que o narrador-personagem observa ao seu redor e do que lhe 

contam, já que possui uma onisciência limitada dada à mesma experiência cotidiana 

das demais personagens, ele é envolvido pelos problemas sociais pouco a pouco e, 

embora seja, ainda durante a viagem, de certa forma alertado pelo guia, este recém-

saído da prisão e que desejava conversar para compensar os silêncios da cela, não 

prevê seu fatídico futuro. O narrador fica sabendo que o motivo de seu guia ter 

ficado um período preso foi por ter matado um homem para roubar sua sombra (seu 

moya) a pedido de uma mulher, sua “muito única paixão”, que estava para morrer. 

Nosso protagonista não entende muito bem a questão do moya e Julinho explica: 
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- Sim, não conhece o moya? É o respirar da vida, a aragem da 
pessoa. 

Eu sabia, mas noutra aplicação. Aquele moço não era, afinal, o 
comum assassino. Ele matara não um ser mas a sua sombra, esse 
barco que nos faz navegar por pessoas e tempos. (COUTO, 1994, p. 
178). 
 
 
 

Assim, devido à sua restrita onisciência, que está presente ao longo daquilo 

que o protagonista vai passando, ele não sabe o que o aguarda, ele pouco sabe 

sobre a vizinha e sua filha, ele só conhece aquilo que lhe apresentam, podendo ser 

verdade ou não. Além do fato do guia ser ex-presidiário recém-libertado, o narrador 

não sabe mais nada sobre Julinho, ele não sabe o que se passa na sua cabeça, não 

está informado sobre seus sentimentos, não conhecendo, portanto, suas intenções e 

o que o motiva. Daí que pode ser que o guia já soubesse que o narrador iria à mata 

para ajudar sua antiga paixão e então se aproximou dele para ganhar sua confiança 

e depois matá-lo ou pode ser que Julinho já estivesse mancomunado com a mãe da 

menina asmática, ou com as duas, para matar o narrador caso a tal planta salvadora 

não fosse encontrada. Uma vez que a guerra tem levado tantas coisas e pessoas, 

não seria de se estranhar que a mãe, a menina e o Julinho já tivessem perdido as 

esperanças de encontrar a planta-remédio, restando a sombra do narrador como 

segunda alternativa. Na verdade, o conto não traz nada disso de forma exata, o que 

sabemos com certeza é a ocorrência do assassinato no final por conta do reencontro 

entre os namorados.  

Como conto, a estrutura do texto preserva o caráter sintético e impactante das 

ações, reunindo os fatos que culminarão no desfecho surpreendente do assassinato 

do próprio narrador. Desse modo, o texto proposto começa com a apresentação do 

conflito inicial – a doença da menina –, fundamental para a definição das ações 

seguintes do narrador-personagem, mas, aos poucos, dessas ações vão se 

desenhando aspectos mais gerais do cotidiano das personagens e temos, então, um 

retrato social que se volta para as transformações do lugar em função da guerra 

presente. Da doença da filha da vizinha, chegamos à morte do narrador, tudo em 

sintonia com as nefastas circunstâncias da guerra que aniquilaram as plantas 

capazes de garantir a cura. Assim, na volta e quase ao fim do conto, o médico 

retorna para o "muti" sem esperanças e sem a planta e encontra a menina pior do 

que antes, já para morrer e, em visita ao seu leito, em uma cena inesperada, acaba 
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morto pelo guia que, na verdade, era o namorado desaparecido. A cura, então, se 

revela nesse assalto final da sombra do médico como garantia da sobrevivência da 

menina.  

 

[...] A moça estava em leito e se ouvia o ar dentro dela, em crepitar 
de fogueira. A moribunda já não tinha olhar: fitava o que não há, 
paisagens de nenhures. Aqueles olhos dela me instigavam, 
magnéticos. Estava prisioneiro daquele vazio deles. 
De súbito, daquele mesmo mortiço semblante se abriu um esgar, em 
fulminância. Fixava alguém que entrava no aposento. Quem olhava 
ela, quem reconhecera em tais espantos? Olhei para trás a tempo de 
ver o rebrilhar de faca num veloz punho. No imediato segundo, em 
golpe de raiz. A última coisa que eu vi foi a asmática moça se 
erguendo para abraçar meu guia, Julinho Casa´beto. E se 
debruçaram, ambos, para recolher a minha sombra. (COUTO, 1994, 
p. 180). 
 
 
 

Pela atenção do narrador à cena, vislumbramos seu assassinato, mas ele 

apresenta-o de forma não acusativa e em tom de inevitabilidade. Ao se referir à 

moça e quase como uma possível justificativa para o ato final, ele se prende muito à 

sua condição de saúde, a grave doença, “a moribunda que já não tinha olhar”, “que 

fitava o que não há”, mas cujos olhos “instigavam”, ou seja, induziam, persuadiam, 

estimulavam e prendiam o narrador. Esse olhar vazio de quase morte acaba por 

prender o narrador, servindo como um tipo de pedido de socorro, um pedido de 

ajuda, um pedido pela sombra que pode salvá-la. Desde o início do texto, o narrador 

já nos indica que ela precisa de sua ajuda e, como ele não pôde fornecer a esperada 

ajuda trazendo a erva medicinal do mato, acaba cedendo-lhe a sombra e, com isso, 

a vida, uma solução inevitável diante de uma situação fora de controle.  

Nesse sentido, o insólito é a resposta coerente a situações inesperadas, 

como é o caso da destruição das matas naturais. As plantas, bem como o uso feito 

delas, indicam os costumes herdados; são também símbolos de apego às 

experiências locais e à valorização da terra. Simbolicamente, o autor faz referência a 

essas transgressões às experiências locais, que alteram muitas vezes de forma 

violenta o funcionamento do sistema social. Como o narrador compreendeu o 

primeiro crime de Julinho, também pôde entender esse outro, pois, como ele mesmo 

se refere ao homem, Julinho não era o “comum assassino” (COUTO, 1994, p. 178), 

uma vez que “ele matara não um ser mas a sua sombra, esse barco que nos faz 

navegar por pessoas e tempos” (COUTO, 1994, p. 178).  
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O propósito de preservar o que é o bom fruto da terra, como a cura pelas 

plantas, se perde com o aniquilamento da natureza pelos homens da cidade, cujos 

interesses são movidos pela ambição, em oposição à manutenção da antiga 

sabedoria, das antigas práticas. 

As plantas medicinais e a sua ausência, metonímias e/ou metáforas do 

espaço moçambicano, representam a terra modificada, atingida pela guerra que 

ocorre no país. Assim, como fechamento surpreendente do conto, resta somente a 

recolha da sombra do homem caído, que quis ajudar e fez tudo para isso, mas não 

conseguiu por causa de fatores de uma ordem social completamente adulterada. 

Observa-se que a situação social vai emergindo pouco a pouco das circunstâncias 

vividas pelas personagens e a partir de uma perspectiva limitada de um narrador-

personagem que não pode traduzir ou saber os desejos e as intenções dos outros. 

Ele não sabe o que as demais personagens pensam, ele só tem conhecimento 

daquilo que se apresenta à sua frente, assim, não pode antever a sua própria morte, 

esta que abrange o encerramento da narrativa e de si mesmo. É como se tudo que 

fosse trazido pela lembrança do morto se encerrasse na perda da sombra, na perda 

de sua constituição. Cada etapa do texto vai surgindo com o propósito de 

desembocar nessa perda que é de um sujeito, mas que, metaforicamente, tem a ver 

com a situação de muitos que foram assassinados durante a guerra, que não 

puderam ver o término dela e viver tempos de paz, que não puderam pensar em 

uma possibilidade de unidade para Moçambique. 

Do mesmo modo que a guerra atingiu as plantas, modificando o espaço, o 

conto parece referir-se às sombras como as possíveis identidades que ali, de 

alguma forma, devem se constituir. A sobrevivência de alguns acaba sendo 

garantida a partir do sequestro do outro. O país que surge após a colonização e que 

passa também pela guerra de desestabilização seria esse lugar ainda sem 

contornos, em que o campo e a cidade não estão em harmonia, em que não há mais 

plantas de cura e em que também não há muitos alimentos cultivados ou gado para 

a alimentação, condições que interferem na vida dos habitantes do lugar. 

Seguindo essa linha, no conto “A terra dos homens sem sombra”, de Nelson 

Saúte, também encontramos presente a relação da perda de identidade com o 

desaparecimento de sombras no tecido convulsivo do espaço moçambicano. No 

entanto, diferentemente do texto anterior, o foco inicial não parte de um só indivíduo 

representativo de uma situação, mas remete à coletividade, uma vez que temos toda 
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uma aldeia que perdeu sua sombra, em uma aproximação possivelmente 

representativa do que poderia vir a ser a nação moçambicana. 

Nesse conto, temos outro narrador-personagem, que se vale de alguns 

expedientes ao iniciar a sua “contação de estória”: inicia com uma pequena 

introdução, onde justifica seu desejo de contar, antecipa algumas informações e 

estabelece o espaço de um possível ouvinte, como se contasse a alguém: 

 

Contarei essa história como se fosse uma lenda. Eu regressava de 
Inhambane, tinha ido a uma missa do meu avô, quando caí numa 
emboscada. Vivíamos os anos de 1980. Ainda hoje me confunde 
este enredo: não sei se é realidade ou fábula. Sei que eu tinha 
necessidade compulsiva de a contar, como se uma forma de 
exorcismo. Provavelmente, muitos não acreditarão que ela é 
verdadeira, dir-me-ão que a inventei, que não existe a aldeia mítica, 
perdida na vasta savana da minha terra, chamada Tiko, aonde  
apenas se chegava através de caminhos ínvios e cujos habitantes 
tinham uma singular característica. (SAÚTE, 2007, p. 97). 
 

 
 

Ficamos sabendo, então, que são os anos de 1980, Moçambique, nesse 

tempo, se encontra mergulhado na guerra de desestabilização, e o narrador está 

retornando a Maputo depois de uma visita a seus familiares em sua terra natal, Tiko, 

no interior. No entanto, a viagem de volta não ocorre bem como a de ida, e o ônibus 

em que ele está sofre um ataque de rebeldes, os matsangas; todos morrem na 

emboscada, exceto o nosso narrador e outro passageiro, Constantino.  

Constantino torna-se companheiro de viagem do protagonista e, em meio ao 

caos da situação, se oferece para levá-lo para conhecer a sua aldeia. Era uma terra 

tranquila, alegre e com habitantes que não possuíam sombras. O narrador, por sua 

vez, era diferente, pois trazia consigo a sua sombra. 

Na construção de sua estória, o narrador vai contando, por seu ponto de vista 

limitado, pouco a pouco daquilo que viveu, viu e se recorda e, desse modo, a 

situação da guerra e suas consequências vão surgindo por meio do seu discurso. 

Trata-se também, neste caso, de um narrador-personagem que experimentou na 

pele aquilo que conta e quer dividir com um possível interlocutor, seguindo a ideia do 

narrador de experiência de Walter Benjamin, que busca, na fonte das experiências 

humanas, temas para seu relato. Assim, no texto, o evento da guerra vai surgindo 

pelo ato de contar, esfumaçado pelo caráter extraordinário de haver pessoas sem 

sombras.   
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Como possui uma percepção restrita, o narrador nos conta aquilo que 

percebe a partir de suas observações, organizando seus pensamentos e emoções, 

que aos poucos vão surgindo a partir dessas observações, sem que possa conhecer 

ou saber o que pensam ou sentem as demais personagens. Nos termos de 

Friedman (2002), trata-se de uma onisciência seletiva, em que a narrativa acontece 

por um eixo, ou seja, pelo olhar do narrador-personagem, sem perambulações por 

estados de espíritos, impressões e visões dos demais envolvidos na história. E, 

como um possível narrador de experiências, narra como se tivesse um ouvinte, e 

sua narrativa vai se constituindo a partir das recordações de circunstâncias, 

provavelmente do passado, que ele transforma em matéria de seu relato. 

Assim, ele nos apresenta o ambiente da aldeia e seu funcionamento: 

 

Aquele lugar era um lugar estranho. Os batuques eram tocados 
freneticamente, e os meus olhos eram consumidos pelas labaredas e 
pelos corpos das moçoilas que dançavam, sem cessar, 
desconhecidas coreografias. Por outro lado, a aldeia não era 
comandada por nenhum velho, como é usual. O chefe era um jovem 
que reunia um conselho de sábios para deliberar sobre os conflitos 
ou os assuntos mais candentes daquela comunidade. (SAÚTE, 2007, 
p. 103). 
 
Aquela aldeia nunca tinha sofrido um ataque, os matsangas 
passavam longe, os seus habitantes gozavam de uma trégua 
invejável, iam à caça, faziam machambas, desciam ao rio, onde 
lavavam a roupa, banhavam-se. À noite, acendia-se a fogueira, 
aqueciam-se as peles curtidas dos tambores e os corpos das jovens 
deixavam-se reluzir. De onde lhes vinha este dom de não terem 
sombra? (SAÚTE, 2007, p. 105). 
 

 

Nota-se que o cenário onírico e mágico que surge a partir da descrição indica 

uma hierarquia incomum, na medida em que o chefe da aldeia não é o mais velho, 

mas sim um jovem a quem cabe avisar ao narrador que este deve partir. Os 

habitantes da pequena povoação não aceitavam alguém que não tivesse sombra, 

pois isso se tornou uma tradição ligada ao que é considerado sagrado desde o dia 

em que perceberam que esta ausência havia transformado a aldeia em um lugar 

inviolável, não sofrendo mais os ataques dos matsangas ainda que estivessem no 

interior. Assim, a crença em torno dessa proteção obtida em função da ausência das 

sombras foi integrada à tradição local e, portanto, passou a ser preservada.  
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Desse modo, apesar de ser muito bem recebido, o narrador foi advertido que 

não deveria ficar por muito tempo, pois poderia trazer maus agouros, como novos 

ataques à aldeia. Ele nos conta: 

 

Os madobas estavam todos à volta do chefe. Entre eles, alguns 
anciãos que eram ouvidos com reverência. Mas aquele jovem que 
comandava os destinos da comunidade tinha um carisma incomum à 
muita gente da sua idade. (SAÚTE, 2007, p. 104). 
 
- Queremos te dizer que és bem vindo à nossa aldeia. Acontece, 
porém, que não deverás permanecer aqui muito tempo, pois os 
espíritos temem que sejamos atacados pelo facto de tu trazeres 
contigo a tua cauda. (SAÚTE, 2007, p. 104). 
 

 
E é nesse lugar quase impossível de existir, repleto de fatos incomuns, que o 

narrador se despede de Constantino. Haviam construído uma relação muito forte em 

virtude de tudo pelo que passaram e, por terem sido os únicos sobreviventes do 

ataque ao machimbombo, estabeleceram uma ligação como a de irmãos. Depois de 

partir, o protagonista pega carona em um veículo que o deixa no caminho e, 

passando a noite na estrada, sonha com Constantino, que lhe explica a origem da 

aldeia sem sombra: 

 

Dormi essa noite tranquilo, apesar de não saber onde estava. Aquele 
lugar era habitado pelo chilreios dos pássaros e mais nada. Ninguém 
passava. A estrada estava morta, sem movimento. Nem levantava 
poeira. Alguém, dos que vinham comigo na viagem, me perguntou se 
queria água. Ao anuir passou-me a sua garrafa que ia a meio. Bebi 
lentamente e devolvi-lhe o recipiente. Depois fui debelado pelo 
cansaço. Nessa noite, sonhei que o Constantino me visitava e os 
dois estávamos sentados juntos do ancaradouro dos barcos que 
atravessavam a baía, mirando a outra margem do Índico. Nessa 
ocasião, aquele sobrevivente como eu do ataque dos matsangas 
contava a origem daquela aldeia que permanecia incólume ao ataque 
dos BA´s, como, anos mais tarde, viria a acontecer, a acreditar no 
mito dos naparamas.  
Os habitantes daquela aldeia tinham perdido a sombra num dia de 
temporal indescritível, quando nada mais à volta se salvara. 
Pessoas, casas, animais, tudo. O vento, seguido de chuvas 
fustigantes, tinha varrido o que haviam encontrado. Aqueles 
sobreviventes tinham perdido absolutamente tudo, incluindo as suas 
sombras. Os noticiários da rádio e as colunas dos jornais falaram 
daquele ciclone que nada poupara, que fizeram desaparecer 
povoações, aldeias, zonas extensas de cultivos, culturas de uma 
estação, animais. O dilúvio tinha engolido uma aldeia inteira. Na 
altura, a televisão era algo que estava por chegar, pelo que não há 
registros de imagem, conhecem-se algumas fotografias que eram 
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reproduzidas nos jornais, onde mal de distinguiam árvores e pessoas 
num panorama devastado. 
Os que emergiram da tragédia dias depois eram pessoas incólumes, 
mas desprovidas das suas sombras. Reergueram a aldeia, 
cultivavam novas machambas, criaram novo gado. A sombra tinha 
desaparecido com a maldição que atravessa o país. (SAÚTE, 2007, 
p. 108-109). 
 
 
 

Observemos que aqui o narrador-protagonista faz um relato da circunstância 

em que o sonho aparece. Em tom descritivo, na tentativa de remeter o leitor ou o 

seu possível ouvinte ao cenário em que está, ele nos guia pelo local onde se 

encontra e que envolve a circunstância do sonho. Por meio desse relato, a 

explicação de Constantino para a ausência das sombras da aldeia surge, mas ainda 

pelo discurso do narrador, que toma a palavra e conta com seus termos aquilo que o 

outro teria lhe dito. Da explicação, retiramos que se trata de toda uma aldeia que 

perdeu sua sombra em virtude de algo que não se pôde controlar, como o terrível 

temporal. 

 Nessa linha, do mesmo modo que o doutor do primeiro conto não pôde fazer 

nada para se salvar, visto que não havia mais a planta de cura, aqui à comunidade 

também nada restou a fazer diante da força da natureza.  

Para alcançar seu desfecho, o conto de Saúte também se constrói no ritmo do 

discurso e da lembrança do narrador-protagonista, mas aqui não de um morto que 

vai se recordando dos últimos acontecimentos de sua vida, e sim pela possibilidade 

do sonho ou da criação ficcional que fecha a narrativa, ligando-se ao início em um 

movimento circular. Os dois narradores, personagens diante da violência da guerra, 

contam suas histórias como as vão percebendo e, nesse percurso, vão dando forma 

às narrativas. “A personagem vive o enredo e as idéias, e os torna vivos.” 

(CANDIDO, 2007, p. 54) e é por meio desses dois narradores-personagens que o 

espaço é problematizado, emergindo a partir das condições históricas dadas. 

Como nos foi informado pelo narrador no início da narrativa, são os anos de 

1980 e, nessa época, sabemos que Moçambique, recém-independente, vivia os 

impasses de uma nova ordem política que se instituía e atravessava a guerra trazida 

pelos interesses de fora, mas também por alguns interesses de dentro, devastando 

o país. Simbolicamente construído, esse momento histórico acena para tais conflitos 

vividos, em que as populações serão diretamente atingidas e, distanciadas ainda 

das esferas de poder, estão vulneráveis às novas demandas de um poder local que 
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se pretende organizar. A ausência de sombras, nesse sentido, figuraria como essa 

transição histórica em que ainda não há um projeto de nação efetivamente 

construído para que tais populações possam, de fato, serem acolhidas dentro de 

uma visão de mundo compartilhada. 

Como um temporal cuja intensidade é implacável, a guerra acontecia no país 

devastando o território, invadindo as aldeias, deslocando populações inteiras, sem 

que qualquer estrutura social – aí e nesse momento – pudesse ser construída. No 

entanto, os conflitos armados terminaram mais tarde e os moçambicanos se viram 

frente à necessidade de reconstruir o país, ainda sob a multiplicidade de línguas e 

culturas, ainda sob os auspícios de uma realidade embalada pela pobreza, ainda 

sob a necessidade de afirmação de um projeto de nação que atendesse às reais 

necessidades impostas "a" e "pelas" suas populações. Assim, delimitar um campo 

em que a afirmação de uma identidade compartilhada se tornasse possível era, com 

o fim da guerra, o novo desafio. Desenhar, portanto, essa nova identidade parece 

ser o horizonte das personagens trazidas por Saúte, na medida em que 

sobreviventes que se salvaram do dilúvio reergueram tudo, mesmo sem as suas 

sombras. 

E, desse modo, se, no conto “O Adeus da sombra”, de Mia Couto, 

vislumbramos a preocupação pelas questões que giram em torno da afirmação de 

uma identidade compartilhada, isso a partir de um recorte menor (o médico, a 

vizinha, sua filha e Julinho Casa'beto), em “A terra dos homens sem sombra”, de 

Saúte, a questão surge ampliada, amplificada, porque se remete a toda uma aldeia, 

podendo estender-se, talvez, a uma noção aproximada do que seriam as 

conformações da própria identidade nacional.  

Stuart Hall (2005, p. 47-49), ao tratar dessa concepção, argumenta que ela é 

composta pelas culturas nacionais, de modo que não diz respeito a algo com o qual 

nascemos, mas antes, criado e representado por significados culturais da nação. 

Dessa maneira: “Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, mas 

algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural” (HALL, 2005, p. 

49). Nessa aproximação, ao contar histórias que se preenchem com temas da terra, 

os textos contribuem para a afirmação de modos de ser e de estar no mundo 

capazes de desenhar algumas expectativas do que poderia/pode vir a ser a nação 

moçambicana. Para tanto, faz parte do projeto literário desses escritores buscar 

formas de romper com estruturas restritivas de poder dominantes, seja no campo 
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político, econômico e até mesmo cultural, reconstituindo o que é próprio desse 

espaço e as possíveis relações estabelecidas – verdadeiramente – entre suas 

gentes. Nessa direção, a produção de sentidos de que nos fala Hall estaria aliada a 

uma compreensão do mundo a partir do olhar dessas personagens distanciadas das 

esferas de poder, mas atingidas diretamente pelas diretrizes políticas e econômicas 

adotadas. Os contos apontam confluentemente, então, para essa necessidade de 

resgate das personagens. 

Entretanto, a aldeia do segundo conto, apesar de não possuir sombra, é uma 

comunidade tranquila, sem conflito, que preserva suas tradições e que não sofre 

com os ataques dos matsangas apesar de estar no território deles. E, ao final do 

conto, surge a dúvida de tudo ter sido um relato construído a partir de um sonho, o 

qual teria levado o narrador a confundir realidade e ficção, fantasiando uma terra em 

paz mesmo sem sombra, sem identidade, possibilidade já indicada no início do 

texto: “Ainda hoje me confunde este enredo: não sei se é realidade ou fábula" 

(SAÚTE, 2007, p. 97). Apesar disso, a história seria fruto, na verdade, de um forte 

desejo de contar, de uma "necessidade compulsiva [...] como se fosse uma forma de 

exorcismo” (SAÚTE, 2007, p. 97). O narrador, nesse sentido, parece muito 

impulsionado pelo desejo de contar a alguém suas experiências, torná-las reais a 

partir de uma narração instituída nas práticas culturais e sociais locais do "círculo à 

volta da fogueira", da “lenha consumida pelas labaredas":  

 

Acordei com vontade de fazer xixi. Sempre que bebo água antes de 
dormir acordo a meio da noite. Não raro encontro-me a sonhar: um 
homem aflito à procura de um lavabo. Naquela madrugada era 
diferente. Reverberavam em mim as vozes e os sons dos tambores. 
Mas as imagens eram difusas ainda. A velha cantina estava 
iluminada pelas estrelas que habitavam o céu e uma aragem 
percorria os seus compartimentos esventrados. Levantei-me e 
defrontei-me com a minha sombra na parede. Então lembrei-me do 
sonho que tivera: uma voz chamava por mim do outro lado do círculo 
à volta da fogueira enquanto belas raparigas dançavam, meneando 
os seus incríveis corpos em requebros que faziam estalar a lenha 
consumida pelas labaredas. (SAÚTE, 2007, p. 110). 
 
 
 

Assim, enquanto a primeira personagem definitivamente perde a vida por 

conta dos efeitos da guerra, como nos foi assinalado, a personagem do segundo 

conto ou narra o real, ou constrói uma história ficcional para contar, ou conta o 
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sonho que teve, nos três casos a ausência da sombra, da identidade, não interferiu 

na paz da aldeia, que se manteve tranquila. É o tom de dúvida e insegurança do 

narrador em situar o seu relato em uma dessas categorias que permite a 

possibilidade de se pensar haver paz e sossego em Moçambique no período da 

guerra, mesmo que este país se encontre sem sombra, sem contornos definidos 

ainda.  

E uma vez que os dois narradores são figuras de uma terra em conflito, seus 

relatos são preenchidos pela realidade social conturbada, que surge como escolha 

de dois acontecimentos impactantes para serem trazidos em forma de conto: um 

homem que é assassinato e perde a sombra e a visita de um homem comum a uma 

aldeia sem sombras.  

 

 

5.2 “Pranto de coqueiro” e “A mulher dos antepassados”  

 

 

Os dois contos discutem, sobretudo, o tema da valorização do espaço de 

origem. No primeiro texto, temos a presença de um elemento da terra, o coco, que é 

arrancado do coqueiral e lamenta, chorando tal qual um ser humano e, no segundo, 

temos dois personagens que devem buscar uma solução possível para os conflitos 

desencadeados no retorno à terra natal. Nos dois textos, em comum, o afastamento 

do espaço de origem responde pelo sofrimento das personagens.  

Em “Pranto de coqueiro”, há um narrador-personagem que conta a história de 

um coqueiro, elemento da natureza e da terra, cujos cocos dão sangue em vez de 

água, além de chorarem e lamentarem com voz humana, queixando-se em relação 

aos que mexem com os elementos da terra de maneira inadequada, retirando os 

cocos ainda verdes de sua árvore de origem.  

O texto se inicia com uma pequena introdução do narrador acerca daquilo que 

vai contar e se constrói como uma apresentação do acontecimento a um possível 

público. Novamente, temos uma relação desse narrador com o narrador de 

experiência tematizado por Walter Benjamin. Nesse caso, ele narra como se 

contasse a alguém:  
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Foi evento que saiu no jornal da Nação, oficial e autenticado. O 
alvoroço dos coqueirais de Inhambane mereceu título e honrosas 
colunas. Tudo começou quando, sentado na marginal de Inhambane, 
meu amigo Suleimane Ibraímo partiu a casca de um coco. Pois de 
dentro do fruto não jorrou a habitual água-doce mas sangue. 
Exactamesmo: sangue, certificado e indiscutível sangue. Mas não foi 
o único pasmo do assunto. Do fruto brotou ainda humana voz em 
choros e lamentos. Suleimane não esteve com meias desmedidas: 
as mãos boquiabertas deixaram tombar o coco e o vermelho se 
espalhou em mancha. Ficou assim, atarantonto, trapalhaço, sem 
gota. O susto lhe fez esvair a alma em maré baixa. (COUTO, 1994, 
p. 89). 
 
 
 

A partir da surpresa inicial de Suleimane Ibraímo, amigo do narrador, somos 

levados aos fatos subsequentes: a história propriamente dita começa com o homem 

contando ao narrador o ocorrido – ao cortar o coco, ele ouve choros e, de dentro 

dele, brota sangue, despertando a dúvida no narrador, uma vez que este não 

presenciou a cena. Esse narrador fala a partir de uma posição fixa e, por possuir 

uma onisciência parcial, não podendo acessar os pensamentos e os sentimentos 

das demais personagens, precisa acreditar no que lhe é contado, sem poder 

averiguar se é verdade ou não.  

Para continuar sua narrativa, ele preenche algumas linhas com a 

apresentação das características do espaço em que os dois homens se encontram. 

Ficamos sabendo a respeito de Inhambane, cidade litorânea, tranquila, envolvida 

pela natureza, que permite o descanso: 

 

Não que o lugar não nos desse um minucioso descanso.  Inhambane 
é uma cidade de modos árabes, sem pressa de entrar no tempo. As 
casas pequenas, obsclaras, suspiram no cansaço desse eterno 
medir forças entre a cal e a luz. As ruas estreitas são boas de 
namorar, parece que nelas, por mais que andemos, nunca nos 
afastamos de casa. (COUTO, 1994, p. 90). 
 
 
 

Aqui, já se nota o apego do narrador ao local, pelas boas qualidades que 

elenca em relação ao lugar – simples, campestre, sem ostentação, acolhedor, 

remetendo-se ao lar, ao aconchego “de casa” e, principalmente, "sem pressa de 

entrar no tempo". E, dentro desse contexto, vislumbram-se aspectos da tradição 

local, como é o caso da história dos coqueiros, contada pelos habitantes do lugar: o 

fruto não maduro é sagrado e não pode ser cortado, devendo ficar no coqueiro sem 
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interferências e, se isso não acontecer, os feitiços dos antepassados castigarão os 

viventes:  

 

[...] Interdito colher, interdito vender. O fruto não maduro, o lenho 
como é chamado, é para ser deixado na tranquila altura dos 
coqueiros. Mas agora, com a guerra, tinham vindo os de-fora, mais 
crentes em dinheiro que no respeito dos mandamentos. (COUTO, 
1994, p. 91). 

[...] Mas o sagrado tem seus métodos, as lendas se sabem defender. 
Variadas e terríveis maldições pesam sobre quem colhe ou vende o 
proibido fruto. Os que compram apanham a tabela. A casca 
sangrando, as vozes chorando, tudo isso são xicuembos, feitiços 
com que os antepassados castigam os viventes. (COUTO, 1994, p. 
91). 

 
 

Percebe-se que é nesse cenário de tranquilidade que novamente a violência 

da guerra aparece e surge dialogando com as ações das personagens. Portanto, 

quais serão as condições materiais possíveis desse espaço para manter as 

tradições locais adotadas? Como os viventes dessa terra conseguirão manter suas 

tradições e elos com a terra com a chegada da guerra? A guerra atinge e destrói a 

flora do lugar, destruindo o espaço, interferindo em sua rotina, ao cortar, por 

exemplo, o coco verde para vender e, ao fazer isso, convoca os espíritos que devem 

proteger o lugar, castigando aqueles que não respeitam e que ofendem as tradições 

de tal espaço. 

E, como ação dos espíritos, uma moradora do lugar conta ao narrador: 

 

Pois lhe digo: minha filha comprou um cesto de lenho lá nos bairros. 
Trouxe o cesto na cabeça até aqui. Quando ela quis tirar o cesto não 
conseguiu. A coisa parecia estava pregada, todos fizemos a força e 
não saiu. Só houve um remédio: a moça voltou ao lugar da venda e 
devolveu os cocos no vendedor. Ouviu? E já no presente o senhor 
que me ponha mais ouvido. Nem diga que não ouviu falar no caso da 
vizinha Jacinta? Não? Lhe acrescento, senhor: a cuja Jacinta se pôs 
a ralar um coco e foi vendo que nunca mais esgotava a polpa. No 
lugar de uma panela ela encheu as dezenas delas até que o medo 
lhe mandou parar. Deitou tudo aquilo no chão e chamou as galinhas 
para comerem. Então, sucedeu o que nem posso bem contar: as 
galinhetas se tresconverteram em planta, pena em folha, pata em 
tronco, bico em flor. Todas, sucessivamente, uma por uma. (COUTO, 
1994, p. 92). 
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Como consequência do ato de cortar e consumir o coco verde e como meio 

de defesa do sagrado, há o fenômeno estranho das maldições, que faz parte do 

funcionamento da existência dos habitantes do lugar. A questão do insólito, como as 

maldições que causam situações estranhas, como o cesto preso na cabeça, o coco 

que não se esgotava por ralar, as galinhas que comem o coco ralado e se 

transformam em plantas, por fazer parte de um imaginário cultural, torna-se 

verossímil dentro de um universo em que há crença no sagrado, pois faz parte do 

sistema dos envolvidos, faz sentido para eles. 

A história faz o narrador estranhar o que ouviu, uma vez que não presenciou 

nada do relato, apenas lhe contaram. De novo ao narrador cabe desconfiar de um 

acontecimento que é peculiar e diferente e que não foi presenciado por ele mesmo, 

e sim trazido pelas palavras de outras personagens: 

 

Recebi aqueles relatos mais calado que o búzio. Não queria mal-
desentendido. O Suleimane, esse, bebia com aflição os populares 
relatórios, fanático, acrediteísta. Até que nos fomos, saídos dali para 
pensão de nenhuma estrela. Afinal, o barco chegaria no dia seguinte. 
O regresso estava ganho, não havia mais que pensar nos fantasmas 
dos coqueirais. (COUTO, 1994, p. 92). 
 
 
 

A narrativa prossegue e, às beiras do término do conto, fora de Inhambane e 

de retorno a Maputo, o narrador repara que o amigo levara consigo para a capital o 

coco cortado e, agora, o homem, cheio de cuidados e tomado por um afeto 

inexplicável, se depara com o choro do coco, que sofre por ter sido, então, cortado e 

levado de sua terra natal: 

 

[...] Só então reparo que, oculto entre as roupas, ele leva consigo o 
maldiçoado coco, o mesmo que começara a partir. Me admiro: 
- É para quê esse fruto? 
- É para mandar analisar lá no Hospital. 
Antes que eu debitasse lógica, ele contrapôs: aquele sangue sabe-se 
lá em que veias nadara brincando?Sabe-se lá se era matéria 
adoecida ou, antes, adoesida? 
E voltou a embrulhar o fruto com carinhos que só a filhos se 
destinam. E se afastou, embalando em canção de nenecar. Seria 
esse meninar de Suleimane, quase eu juro, mas me pareceu escutar 
um lamento vindo do coco, um chorar da terra, em mágoa de ser 
mulher. (COUTO, 1994, p. 92-93). 
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Ápice do conto e metonímia da terra, Suleimane chora assim como a própria 

terra, depreciada pela degradação que é resultante da guerra, batendo em retirada e 

indo para longe.  

Observamos nesse texto que Mia Couto levanta a questão da interferência de 

fora, sem controle, no funcionamento do espaço moçambicano. Recorre às 

estratégias discursivas que buscam, por meio de neologismos e "brincriações", como 

“exactamesmo”, “atarantonto”, “trapalhaço”, sucedência”, “inocorrência”, “obsclaras”, 

”excrescer”, “ventaniava”, “obsolentas”, “milvagaroso”, “pedinchorar”, “mal-

desentendido”, “acrediteísta”, “adoesida” “nenecar” e “meninar”, somando à estrutura 

narrativa das lendas, fazer surgir em meio ao texto um narrador de experiências que 

relata algo insólito, incoerente, para explicar a crueldade e o aniquilamento dos 

recursos naturais de seu espaço de origem.  

E, para tanto, cria um conto bastante breve, em que coloca um narrador que, 

em certos momentos, apresenta os discursos dos outros na forma direta como modo 

de demarcar como verdade o que conta e, em outras ocasiões, se apropria da fala 

dos outros, condensando-a, principalmente do amigo, dizendo com suas próprias 

palavras o que ouviu dele, também como uma maneira de garantir como verdade o 

conteúdo da fala do outro, que será somado à sua narrativa, a qual procura também 

garantir como verdadeira. 

Por seu turno, em “A mulher dos antepassados”, temos a interferência dos 

antepassados na vida de Patrício Bento, homem da terra, submisso em relação aos 

brancos. A personagem, em busca de uma oportunidade para melhorar de vida, 

parte de Macia, interior de Moçambique, para viver em Maputo, capital, onde acaba 

trabalhando como empregado doméstico de um casal de brancos. Após longo tempo 

vivendo em Maputo, resignado e satisfeito com sua vida de serviçal em casa de 

branco, casa-se com a moça com quem trocava olhares em Macia e leva-a até a 

cidade para viver com ele, no entanto, um pouco mais tarde, a garota fica doente e 

descobre-se que ela já fora desposada por um ancestral, tornando-se preciso 

retornar à terra natal para resolver o problema. 

Nesse conto, um foco narrativo em terceira pessoa estabelece, já 

inicialmente, pela apresentação do lugar e da personagem, a relação entre o espaço 

da cidade de Maputo, lugar dos brancos, do progresso, do poder, dos assimilados e 

da submissão da personagem, com o interior, Macia, marcada pela pobreza, mas 
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também lugar das tradições, da origem de Patrício e onde, mais tarde, ele 

encontrará a cura de sua esposa: 

 

Patrício conseguiu fugir e descer para a capital a empregar-se nos 
quintais, na casa dos brancos, porque estes são aqueles que, na 
verdade, naquele tempo, viviam na cidade. A cidade era branca. Por 
vezes, mulata. Os pretos entravam como saíam: moleques quase 
sempre. Moçambicano com biografia de citadino é aquele que soube 
aldabrar9 a origem. Porque, quase sempre, somos oriundos do longe, 
na distância e na margem da pobreza. 
Patrício Bento, é claro, ouvira falar de Xilunguine e da promessa do 
lusco-fusco da cidade, daquelas ruas compridas e iluminadas, que se 
chamavam avenidas, e dos carros que atravessavam as longas vias 
de acácias.  
Patrício sorri e nada diz. Ainda bem que tiveram sucesso na vida, 
pensa. Ele não se pode queixar. Não estudou, escolheu a escola 
como inimigo. Os livros cansavam-lhe a vista e as aulas eram uma 
perfeita chatice. Contudo, gosta da sua profissão, desempenha-a 
com competência e esmero. Sempre trabalhou de mainato. Exímio 
cozinheiro e engomador exemplar. Uma casa nas suas mãos está 
bem entregue. (SAÚTE, 2007, p. 55). 
 

 

Patrício Bento é um dos exemplos de habitantes do interior que, para fugir da 

pobreza, migram para a capital em busca de melhores condições de vida e acabam 

trabalhando para os brancos. Nota-se já pelo trecho citado que o narrador oferece 

pistas acerca da condição social de Patrício, mas também faz notar que Patrício não 

percebe sua condição, considerando-se sortudo pelo ofício que possui, quer dizer, o 

de um serviçal, submisso aos brancos que comandavam a capital. A estrutura social, 

assim, se delineia a partir de uma minoria branca de colonos que controla o poder 

político e econômico de Moçambique, segregando à marginalização negros ou 

mulatos, e alcançando também à cor da pele a distinção entre os diferentes 

segmentos sociais.  

De acordo com algumas considerações de Cabaço (2009, p. 34), 

 

[...] a ordem implantada no continente será a da existência, em 
paralelo, de duas sociedades diferenciadas, a dominadora e a 
dominada, a cuja relação político-económica se sobrepõe a distinção 
racial.  

Nesse sentido, por intermédio do panorama descrito pelo narrador onisciente 

– este que conhece o presente, o passado e o futuro das personagens e que 

                                                           
9
 Mentir. Nota do autor. 
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também faz parte desse panorama social [“Porque, quase sempre, somos oriundos 

do longe, na distância e na margem da pobreza.” (SAÚTE, 2007, p. 55)] –, o cenário 

das amarras da estrutura colonial vai ganhando seus contornos. 

Sabemos, assim, que Patrício era anteriormente pastor de gado e agora, na 

cidade, sequer sabe o que é um par de sapatos, além de absorver o fato de que a 

sua condição lhe permite apenas ser empregado de brancos. Trata-se de uma 

condição historicamente e socialmente instituída e que passa a fazer sentido para 

Patrício. 

Patrício Bento nunca trabalhou em casa de pretos, seus patrões 
sempre foram brancos. Preto não pode ser mulungo igual ao branco. 
Patrão fica bem ao branco apenas. Como é que um preto pode 
mandar? – interrogava-se. (SAÚTE, 2007, p. 56). 

Bento praticava a vênia, mas só para o mulungo verdadeiro. Sempre 
teve patrões brancos. No seu imaginário, quem manda só pode ser 
um branco. Já viram estes pretos que se assumem como os novos 
mulungos? Patricio Bento aceita tudo menos se curvar, naquele seu 
cerimonioso jeito, para um preto como ele. (SAÚTE, 2007, p. 56). 
 
 
 

A dualidade da sociedade colonial de que fala Cabaço, em que colonizador e 

colonizado são apresentados em campos opostos de tensão, nesse conto se 

desenha na medida em que Patrício acredita pertencer ao segmento social 

subalternizado. Para ele, introjeta-se a ideia de que os brancos são melhores e 

apenas eles podem mandar e a ele, uma vez negro, inferior, só resta obedecer, pois 

que "Patricio Bento aceita tudo menos se curvar, naquele seu cerimonioso jeito, para 

um preto como ele." (SAÚTE, 2007, p. 56). É possível, assim, a partir da situação 

social dada em relação a Patrício, ampliar as questões em torno das condições 

materiais da vida de moçambicanos, que se viram atingidos diretamente pelo 

processo colonial. A personagem aponta para a transformação compulsória em que 

muitos se viram enredados, obrigados a partir de seus espaços de origem, 

distanciando-se de suas estruturas sociais e, muitas vezes, de seus respectivos 

hábitos culturais. 

Tendo como foco a personagem, o narrador continua o relato e ficamos 

sabendo que há anos Patrício vive em Sommerchield, bairro da burguesia nacional, 

que ele não é casado e não tem filhos. Para resolver isso, vai atrás da 
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“tombozana”10 da terra para propor casamento. Ele retorna a Macia e pede Anita, 

filha dos antigos vizinhos, em casamento. Ela aceita e vai viver com o marido em 

Maputo. Tudo vai bem na vida de Patrício até que sua esposa é atingida por uma 

moléstia da terra, quer dizer, seu corpo é possuído por um espírito e desencadeia-

se, então, uma tensão que afetará a rotina das personagens. Diante da circunstância 

da doença de sua esposa, que faz sentido apenas para aqueles que compartilham 

de uma experiência sociocultural local, torna-se necessário partir em busca de ajuda 

nos chamados meios tradicionais, uma vez que a cura moderna não pode resolver: 

 

Anita também rumou a cidade para viver com o esposo. Não muito 
tempo depois começou a ter uma doença esquisita. Os médicos não 
conseguiram diagnosticar. O marido seguiu velhos conselhos: 
procurou as autoridades tradicionais – os curandeiros. Eles é que 
descobriram a origem das maleitas e indicaram a forma de se 
debelar. (SAÚTE, 2007, p. 56-57).  
 
 
 

Surgem os curandeiros, “médicos tradicionais” (CORRÊA; HOMEM, 1977, p. 

515), capazes de resolver as questões do espírito e da saúde, reconhecidos e 

respeitados em suas comunidades na medida em que fazem parte do cotidiano da 

vida em Moçambique. Segundo, ainda, Corrêa e Homem (1977, p. 518), os 

curandeiros são os “médicos tradicionais” – que se opõem aos feiticeiros, estes que 

muitas vezes estão ligados à ideia de “mal” –, pois conhecem muitas formas de cura, 

como medicamentos e técnicas, para resolver doenças. 

 

[...] Em casa de africano é assim. Eu conheço até alguém que não 
viaja sem consultar um curandeiro. Entrar no avião e voar para longe 
sem se despedir dos antepassados? Never! Patrício Bento não podia 
ter levado aquela donzela sem consultar os tinhlolos e sem a 
anuência dos antigos. (SAÚTE, 2007, p. 59). 
 

 

Dessa forma, a partir da ajuda que vem dos curandeiros, descobre-se que a 

moça havia sido tomada por um espírito por ter se casado com Patrício já tendo sido 

prometida, quando pequena, a um velho que passava pela região. Para resolver o 

problema, é preciso que ela retorne à terra natal, pague o dote à família do primeiro 

marido e realize-se uma missa para livrá-la dos espíritos:  

                                                           
10

 O termo é traduzido como rapariga. 
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Foi prometida aos espíritos. É mulher de um desses nossos 
antepassados, não podia casar pela segunda vez, sem autorização 
do antigo marido. O legítimo esposo, aliás. Ela não está doente. Os 
nguluves reclamam a sua presença para as cerimônias. Depois 
estará livre. (SAÚTE, 2007, p. 61). 
 

 

Nota-se que a harmonia da vida do casal é abalada pelos compromissos 

anteriormente assumidos e que remontam a tradições socioculturais locais. O culto 

aos antepassados apresenta-se, assim, como uma forma de realidade sociocultural, 

organizada na estrutura da sociedade tradicional. Os espíritos tomam o corpo com o 

propósito de resolver algo pendente. Assim, os curandeiros surgem dentro de uma 

circunstância social para retomar o equilíbrio, pois vão intermediar a relação dos 

vivos com os espíritos. Daí que se tornam peças importantes no funcionamento da 

sociedade tradicional moçambicana. 

Como afirma Hampâtê Bá (2010, p. 173), “[...] todas as tradições africanas 

postulam uma visão religiosa do mundo”, nesse sentido, a crença em possessões 

por ancestrais ou mesmo que os ancestrais mantêm uma existência após a morte 

compõem a engrenagem da vida social africana, organizando as ações dos vivos. 

Nesse conto de Saúte, a visão religiosa do mundo emerge em contraste com a vida 

de Patrício e de sua esposa na cidade. As necessidades materiais impostas aos dois 

para a sua sobrevivência, como morar e trabalhar para os brancos da cidade, não 

são capazes de apagar as suas relações com um universo tradicional dentro do qual 

ambos foram educados. Todos esses elementos fazem parte de uma visão de 

mundo que considera que há uma ligação de unidade entre os vivos e os mortos. Há 

um equilíbrio entre todos os envolvidos nesse “sistema de forças” (SERRANO; 

WALDEMAN 2008, p. 137) e "[...] comunidade corresponde a um espaço que 

sustenta constante relação recíproca entre os vivos e os antepassados, explicitada 

no culto aos ancestrais.” (SERRANO; WALDEMAN, 2008, p. 137). 

Assim, com o propósito de resolver o problema, os dois partem para Macia 

para a realização da cerimônia de libertação do espírito e, para a surpresa de 

Patrício, sua esposa começa a apresentar melhora conforme vai se afastando de 

Maputo e se aproximando de Macia:  

[...] Quando chegaram a Manhiça, a doente pediu para comer alguma 
coisa, sentia fome, porém mais do que isso, parece que já tinha 
apetite. Tinham andado uns bons quilômetros [...] (SAÚTE, 2007, p. 
63). 
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[...] Quando entraram na província de Gaza, Patrício Bento sentiu 
que a mulher tinha outra cor, já não exibia aquela lividez no rosto. 
Sorria com a aragem que lhe afagava o rosto, voltava a ter aquela 
cara de menina da Macia, que ele conhecera da infância. Patrício 
Bento estava com fome quando fizeram a última paragem antes de 
chegarem a casa dos pais de Anita. Para o seu espanto, a mulher 
nem precisou de ajuda: à chegada, já andava sozinha, saiu do carro 
e acompanhou o marido... (SAÚTE, 2007, p. 64). 
 
[...] Quando chegou a Macia transformou-se em outra mulher. Até 
amarrou uma vemba que sua avó Sumbi deixara como herança e se 
lançou às lides domésticas. (SAÚTE, 2007, p. 64-65). 
 

 

Como foi previsto pelos curandeiros, a esposa de Patrício vai melhorando 

pouco a pouco na medida em que avança em direção à sua terra natal, estando 

plenamente curada ao chegar em casa. Além disso, o retorno a casa e o 

restabelecimento de sua saúde despertam em Patrício Bento sentimentos há muito 

esquecidos, como o afeto por sua terra de origem. No final do conto, o narrador 

sublinha a valorização do espaço original, quando Patrício Bento, ao se ver 

novamente nas ruas de Macia, chora e se sente vivo, pleno naquele que é o seu 

espaço de formação: 

 

[...] A verdade é que, na Macia, Anita transfigurou-se, de facto, 
Patrício Bento até chorou de alegria. Decidiu procurar os velhos 
amigos e só regressou à casa ao anoitecer, depois de beber uns 
copos na barraca de uma velha conhecida. [...] Enquanto caminhava, 
de regresso à casa, ia pensando nas pequenas ruas da sua terra, de 
areia vermelha e muita poeira, com as margens lambidas pela 
erosão, postes de iluminação de eucalipto, que o iludiam ao 
aparecer, nos seus olhos marejados de lágrimas, o refluxo daquelas 
ruas de Lourenço Marques que o haviam recebido numa noite de 
chuva e trovoada vinte anos atrás. (SAÚTE, 2007, p. 65). 
 
 
 

Ao transitar pelas ruas de Macia, Patrício refaz seu percurso desde sua saída 

para trabalhar na cidade e percebe que o retorno ao antigo lar significou não só a  

cura da esposa, mas também uma espécie de reencontro com uma referencialidade 

de vida, de história, de estrutura social, capaz de devolver a ele sua potencial 

identidade. Como no mundo real, em que os seres humanos, muitas vezes cindidos, 

procuram uma compreensão mais completa de sua realidade, é possível afirmar 

que, também na literatura, essa busca se manifesta por intermédio de personagens 

que, nas delimitações da ficção, acabam por configurar uma unidade proposta ao 
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término do texto. O texto nos permite observar a totalidade das personagens, suas 

frações e seus aspectos constituintes que as delimitam e dão sentido dentro da ação 

narrada. Na esteira de algumas reflexões de Anatol Rosenfeld,  

 

a ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem 
pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a 
plenitude de sua condição, e em que se torna transparente a si 
mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, 
vivendo papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive 
a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de 
desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria 
situação. (ROSENFELD, 2007, p. 48). 
 
 

Nessa linha, o narrador nos apresenta os traços que compõem e dão sentido 

a Patrício Bento dentro do texto literário. Pelo seu percurso ao longo da narrativa, 

vamos observando os acontecimentos que vão ganhar significado ao término do 

texto, no seu encontro com a terra e com a sua totalidade. Como notamos, Patrício 

vai se transformando ao longo do texto: a partir de sua situação inicial de quando 

chega a Lourenço Marques até seu retorno a Macia, ele amadurece como sujeito e 

ganha contornos fortes e marcantes como personagem. Seu retorno à terra natal 

traz à tona e põe em discussão sua condição de submisso em uma sociedade 

esbranquiçada, e o afeto a essa terra ressurge, relembrando o menino que ele era 

antes de abandonar Macia: 

 

Patrício Bento animou-se com a confirmação do prognóstico do 
homem dos amuletos. Muitas vezes se embrulhava no seu silêncio, 
aturdido com tanta falta de sorte. Diante da esposa que voltava a ser 
aquela menina que ele interpelava no lugar onde ela ia acartar a 
água, ele voltou a ser aquele rapaz que percorria os campos com 
inusitado entusiasmo. (SAÚTE, 2007, p. 65). 
 

 

 
Naquele espaço de Macia, as duas personagens encontraram-se a si 

mesmas. Apesar dos problemas pelos quais passaram, o encontro com as origens 

permitiu o apagamento do conflito e a possibilidade de felicidade. 

Por meio da caracterização dos tipos de personagens proposta por Forster, 

podemos considerar Patrício Bento e mesmo sua esposa personagens esféricas, 

uma vez que possuem uma complexidade que oferece fôlego ao enredo. Ao se 
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transformarem ao longo da narrativa em virtude das circunstâncias que vivenciam, 

ao final, conseguem nos surpreender. 

 

A prova de uma personagem esférica é a sua capacidade de nos 
surpreender de maneira convincente. Se nunca surpreende, é plana. 
Se não convence, é plana com pretensão a esférica. Ela traz em si a 
imprevisibilidade da vida – traz a vida dentro das páginas de um 
livro.11     
 
 

 

Nesse sentido, os contos, a partir da apresentação da experiência vivida das 

personagens, expõem o tema da terra natal e suas formas de valorização, como a 

apresentação das tradições. Um coco que chora e lamenta e um homem que precisa 

lidar com a possessão de sua esposa são formas utilizadas pelos escritores para 

representar o mundo tradicional moçambicano e de valorizá-lo em detrimento da 

guerra que descaracteriza e fere esse espaço.  

A partir desses temas, problematiza-se a questão da identidade de um 

território que deve lidar com a interferência de fora, a qual deseja descaracterizar 

esse espaço tradicional de origem.  

 

 

5.3 “O cachimbo de Felizbento” e “O enterro da bicicleta” 

 

 

Nos contos em questão, também encontramos o apreço pela terra de origem, 

que é construído por meio da história de duas figuras de resistência – Felizbento, no 

primeiro texto, e o deputado, no segundo. As duas personagens surgem para 

demarcar a tentativa de valorização do território moçambicano em detrimento da 

violência provocada pela guerra, a partir de um dado conhecimento desse espaço, 

na medida em que as personagens estarão inseridas dentro de uma realidade que 

lhes é familiar. 

Nesse sentido, Felizbento se mantém agarrado ao amor à terra natal mesmo 

após ter sido expulso de sua casa por causa dos efeitos da guerra e deseja levar 

consigo não apenas seus pertences pessoais, mas também tudo o que tem relação 

                                                           
11

 Citação retirada de Antonio Candido, A personagem de ficção, 2007. 
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com a sua existência no lugar – tem o intuito de levar as árvores que fazem parte da 

área onde mora:  

 

Felizbento deu uma segunda demão no silêncio, esfregou um pé no 
outro. Puxava lustro em pé descalço? Ou apontava o chão, lugar 
único de sua existência? Sempre calara suas dores, mais fornecido 
de paciência do que de idade. Finalmente, apontou a vaga mata e 
falou: 
- Se vou sair daqui tenho que levar todas essas árvores. (COUTO, 
1994, p. 66). 
 
 
 

Notamos o apego da personagem em relação aquilo que faz parte de sua 

história de vida e que, assim, fixa seu lugar em seu espaço original. Como forma de 

resistência, Felizbento rebela-se e contradiz a atitude do “outro”, do invasor, ao 

tomar uma posição diferente da esperada. Ao apontar as árvores, indica a 

importância daquele território para ele e, por isso, mostra-se realmente disposto a 

levá-las consigo, não se preocupando com as consequências:  

 

O nacional funcionário economizou paciência e lhe disse que, mais 
semana, eles voltariam para o carregarem, nem que fosse à bruta 
força. No dia sequente, o homem pôs-se a desenterrar as árvores, 
escavando pelas raízes. Começou pela árvore sagrada do seu 
quintal. Trabalhou fundo: lá onde ia covando já se desabria um 
escuro total. Para dar seguimentos na fundura passou a levar 
petromax, desses que trouxera de Johnne. E tempo após tempo, se 
demorou nesse serviço. (COUTO, 1994, p. 66). 
 

 

Com o objetivo de levar as árvores com ele, não desiste apesar das ameaças 

de violência e começa um trabalho árduo e contínuo de desenterrar as árvores. 

Por seu turno, o deputado, no conto de Nelson Saúte, é considerado, pela 

comunidade local, “figura da aldeia”, em virtude de sua participação na guerra de 

independência, sendo também homem nascido na terra. Na juventude, abandona a 

sua aldeia para se juntar à luta e, agora, suas ações indicam que realmente acredita 

no valor de sua origem: 

 

Teve que abandonar a sua aldeia e rumar a Norte, para juntar-se à 
luta. Regressou com a independência e não quis experimentar a vida 
da grande cidade, não que temesse seus perigos, as tentações que 
devoravam os revolucionários, a miragem que viu soçobrar muitos 
dos seus companheiros. Retornou à sua aldeia porque acreditava 
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que era um homem do campo e lá tinha uma missão. (SAÚTE, 2007, 
p. 25). 
 

Tal personagem é importante em relação à sua terra natal, pois, embora a 

tenha deixado por causa da guerra, retorna e tenta melhorá-la, acreditando que 

ainda há muito o que se fazer, mesmo com a conquista da independência. Além 

disso, apesar de ir sempre à cidade e conhecer os seus luxos, ele tem claro que 

essas “tentações” são miragens que distorcem as pessoas, desviando-as de seus 

objetivos primordiais. Então, opta por uma vida modesta e pacata em sua aldeia: 

 

Frequentemente descia para a capital, hospedava-se no hotel do 
partido. Ali não faltava nada, mesmo quando lá fora tudo 
escasseava. Era o tempo das bichas e do cartão de racionamento. O 
prato de que mais gostava no hotel era caldeirada de cabrito. Um 
Lada vinha apanhá-lo e dirigia-se ao parlamento.  
Na aldeia onde vivia o deputado não havia um único automóvel. Por 
aquela rua, a única, de poeira e sem árvores, por vezes passavem 
bibicletas. Era uma rua sem o sobressalto dos motores, apenas com 
crianças que brincavam debaixo do sol quando não tinham aulas. 
(SAÚTE, 2007, p. 26). 
 
 

Apesar de seu posto de deputado, homem de poder e de influência, podendo 

usufruir do luxo e da riqueza, procura usar sua posição para o bem de sua aldeia, 

terra que lhe deu abrigo quando jovem. 

Podemos observar, portanto, que os dois indivíduos constituem perspectivas 

fundamentais de oposição ao sistema social opressor e procuram destacar o que faz 

parte de suas realidades, de suas histórias, de seus modos de viver, acionando-se 

contra aquilo que não concordam no mundo em que estão vivendo. Ainda que 

Felizbento pudesse carregar apenas seus bens materiais, ele se preocupa com as 

árvores, pois se trata de sua mata, da mata que compõe o seu quintal e que, por 

conseguinte, está integrada a ele mesmo. Igualmente, embora o deputado pudesse 

viver no luxo da capital, ele opta por retornar à sua vila e lá viver, porque ele se 

considera parte dela. 

Assim, é essa ideia de pertencimento que sustenta os dois contos, na medida 

em que tematiza formas de olhar o mundo que não são concebidas a partir do 

exterior, por meio de uma visão consolidada, antes são olhares da gente 

moçambicana, olhares fortalecidos por um cotidiano difícil e que procuram melhorá-

lo. E, nesse processo, o foco narrativo dos dois textos se constrói em terceira 
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pessoa. Encontramos dois narradores de onisciência absoluta que conhecem o 

presente e o passado das personagens e circulam pelas mentes e sentimentos de 

todos os envolvidos, além de terem conhecimento sobre o contexto social, por 

serem pessoas da terra. Por essa perspectiva, o ponto de vista é móvel, o narrador 

tem caminho livre para percorrer todos os ângulos da história e tudo depende do que 

quer nos trazer e de suas decisões a respeito das personagens.  

Esses narradores, por estarem inseridos no território, conhecem muito bem as 

regularidades do lugar e, para destacar aquilo que desejam, se valem do princípio 

de “ter ouvido dizer” a história que narram de alguém em alguma parte de suas 

andanças pela vida. Trata-se, então, do narrador de experiências de Walter 

Benjamin, que se coloca como “alguém que vem de longe” (BENJAMIN, 1996, p. 

198) e que busca narrar o que sabe (ou lembra?) a um público indefinido.  

É como se esse tipo de narrador fizesse uma seleção, na memória, de muitas 

histórias ouvidas e guardadas e escolhesse uma delas para contar. O próprio Walter 

Benjamin estabelece:  

 

A experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que 
recorreram todos os narradores. [...] O narrador retira da experiência 
o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E 
incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. 
(BENJAMIN, 1996, p. 198-201). 
 

 

Vejamos como isso se procede nas narrativas: 

 

“[...] O que aqui vou relatar se passou em terra sossegada, dessa que recebe 

mais domingos que dias de semana” (COUTO, 1994, p. 65). 

“A aldeia foi sacudida com a notícia da morte do deputado. Todas as mortes 

são notícia em nossa terra, mas aquela foi invulgar” (SAÚTE, 2007, p. 23). 

Logo, esse tipo de narrador que está inserido no meio em que narra se vale 

de uma espécie de introdução para preparar o ouvinte para o relato e, a partir do 

que considera importante para as narrativas, vai apresentando o espaço dos 

acontecimentos e os traços das personagens principais, que as caracterizam como 

figuras da terra, as quais procuram lutar contra uma situação conflituosa. 
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No primeiro conto, o narrador nos fala a respeito de um território 

moçambicano que era sossegado antes da chegada da guerra: 

 

Aquele chão ainda estava a começar, recém-recente. As sementes 
ali se davam bem, o verde se espraiando em sumarentas paisagens. 
A vida se atrelava no tempo, as árvores escalando alturas. Um dia, 
porém, ali desembarcou a guerra, capaz de todas as variedades da 
morte. Em diante, tudo mudou e a vida se tornou demasiado mortal. 
(COUTO, 1994, p. 65). 
 
 

E, no conto de Saúte, o narrador expõe informações sobre a miséria da aldeia 

em que o deputado nasceu: 

 

 

O homem era o orgulho daquela remota aldeia, que vivia de 
machambas, de algum gado, mais do que nada. A água escasseava, 
mas havia um rio não muito longe, pelo qual as mulheres percorriam 
aqueles quilômetros com bidões à cabeça. As casas eram de adobe, 
muitas delas caiadas, hieráticas. Na varanda uma cama feita de 
palha, onde os homens se deitavam na modorra das tardes do tempo 
de calor. Havia ali um posto sanitário, muito precário, onde a velha 
parteira atendia a todo tipo de doentes. A árvore mais frondosa tinha 
uma gigantesca copa que fazia uma sombra enorme, capaz de 
albergar todas as crianças que aprendiam acocoradas. Em uma 
aldeia pobre, mas os seus habitantes eram felizes. O deputado 
gostava de o referir nos encontros em que participava quando 
relatava os progressos da sua terra. (SAÚTE, 2007, p. 28). 
  
 
 

Desse modo, a partir do relato da relação das experiências das duas figuras 

apresentadas com o espaço em conflito onde vivem é que o drama local se 

configura e encontra no conto, forma reduzida, a tensão e a ênfase de que 

necessita. De totalidade menor, esse gênero acumula a ação e permite dar relevo ao 

problema de afirmar uma identidade em uma terra em que a guerra tenta 

desvanecer o sentido natural disso.    

Por meio de narradores contadores de histórias, os quais vão pouco a pouco 

construindo o panorama de um conflito social a partir de sujeitos marcados por ele, 

como um velho que vivia em uma terra sossegada e depois é expulso dela e, no 

outro caso, o deputado, membro de uma aldeia, desde cedo já ativista político e 

tentando fazer a diferença para seus “irmãos”, para a sua aldeia e para seu país, 
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que os eventos dos textos seguem um percurso bem marcado que desaguará no 

fechamento dos contos, nas mortes das personagens.  

No conto de Mia Couto, a morte ganha um sentido metafórico e mágico, uma 

vez que Felizbento, ao ver que não conseguirá carregar com ele as árvores, 

abandona sua existência humana e entra na terra, tornando-se árvore. O conto faz 

uso do insólito como forma de suavizar a crueza da guerra, que expulsa as pessoas 

de seus lares e é responsável pela morte de muitos indivíduos. 

 Como o narrador afirma no começo do texto, a verdade pode ser 

ficcionalizada, tal como a morte de Felizento. 

 

Toda a estória se quer fingir verdade. Mas a palavra é um fumo, leve 
de mais para se prender na vigente realidade. Toda a verdade aspira 
ser estória. Os factos sonham ser palavra, perfumes fugindo do 
mundo. Se verá neste caso que só na mentira do encantamento a 
verdade se casa à estória. O que aqui vou relatar se passo em terra 
sossegada, dessa que recebe mais domingos que dias de semana. 
(COUTO, 1994, p. 65). 
 

 

Em terra sossegada, o narrador busca contar uma história real como se fosse 

ficção e, dessa maneira, o faz, utilizando uma forma de encantamento da situação 

de guerra, não simplesmente matando sua personagem, mas dando-lhe um caráter 

mágico, cujo sentido transcende as amarguras da realidade. O texto, ao propor uma 

situação que não faz sentido, permite que a imaginação e o irreal sejam caminhos 

para se resistir à realidade sufocante.  

A esse respeito, Secco (2000, p. 273) afirma:  

 

Para o autor (Mia Couto)12, entretanto, há formas de resistência. A 
literatura é uma delas, pois, fazendo dialogarem o real, o imaginário 
e o fictício, se institui como um espaço simbólico capaz de possibilitar 
a catarse desses momentos problemáticos do passado. 
 
 
 

Como componente da trajetória da existência, a morte, presente nos dois 

contos, é inevitável, contudo não surge como um elemento negativo e sim como um 

momento necessário para marcar a (espera)nça da transformação. 

Nataniel Ngomane (1999, p. 287) diz: 

                                                           
12

 Grifo nosso. 
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E mesmo quando o amor à terra natal supera o medo das bombas e 
metralhadora, impelindo à desobediência da ordem de abandoná-la 
[...], a morte aparece. Mas já não fulminante [...], mas serena e 
consciente, “promovida” a forma única e admissível de se apropriar, 
derradeiramente, do espaço sagrado que sempre é o nosso. 
 

Desse modo, como forma de apoderação do espaço que lhes é próprio, 

mesmo com a presença da opressão e da morte, as personagens reivindicam seu 

universo, de maneira a recusar uma realidade com a qual não concordam.  

O supracitado autor acrescenta: 

 
13[...] são estórias que surgem entre as margens da mágoa e da 
esperança. Da mágoa, por toda a roupagem escatologizante de que 
pse reveste o fenómeno guerra, com toda a sua violência calamitosa; 
da esperança, por outro, porquanto o sonho, sempre presente em 
casa episódio, é o próprio pulsar do porvir, esse lugar nenhures onde 
se pretende que se sarem as feridas abertas pelo conflito. 
(NGOMANE, 1999, p. 287). 
 

Seria nessa fronteira entre a mágoa e a esperança de que trata Ngomane que 

a morte das duas personagens não poderia ser considerada o fim, mas o início de 

uma vigília. Quer dizer, o término de suas vidas seria o instante da fusão entre os 

homens e a terra, proporcionando, de fato, a apropriação do espaço de origem e a 

espera pela mudança. E como alternativa para guardar e deixar a marca da vida, 

não são seus corpos que restam ao fim, mas seus objetos mais utilizados. O 

cachimbo de Felizbento e a bicicleta do deputado seriam extensões de seus donos, 

metonímias, que serviriam para ocupar o espaço vazio deixado por eles. Como 

traços distintivos da caracterização das personagens, servem ao objetivo de ajudar 

na composição dos dois sujeitos, guardando o lugar do que fica. Uma vez que 

Felizbento entra na terra e o deputado é comido por um leão, não restando vestígios 

de seus corpos, sobram os objetos para marcar suas existências. 

Eis como essa representação aparece na narrativa de Mia Couto (1994, p. 

68): 

O cachimbo lá ficou, remoto e esquecido, meio enterrado na areia. 
Parecia a terra aspirava nele, fumando o utensílio. Felizbento 
ingressou no buraco, desaparecendo. [...] 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 

                                                           
13

 Aqui, o estudioso se refere a Estórias Abensonhadas, mas me servi do excerto para, também, fazer 

alusão à narrativa em exame de Rio dos bons sinais, por acreditar que o argumento defendido seja 
igualmente pertinente ao texto analisado desta última obra. 
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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 Moçambique, Felizbento 
vai fumando em paz o seu velho cachimbo. Enquanto espera a 
maiúscula e definitiva Paz.  

 

E em Nelson Saúte (2007): 

 

[...] Só havia a bicicleta para testemunhar a violência da refrega. 
Mesmo a bicicleta, havia quem asseverasse, já vinha muito 
desfigurada. A peleja tinha sido de meter medo. Mas tinha que haver 
um funeral. Porém, não havia corpo para enterrar. (p. 29). 
 
[...] Estava decidido: seria sepultada a bicicleta, far-se-ia uma urna, 
que seria velada e enterrada como se do próprio dono se tratasse. 
(p. 32). 

 

Nessa linha, ao apresentar os elementos que compõem as duas personagens 

e como elas lidam com as circunstâncias da vida que se lhes apresentam, os 

narradores delineiam a força dessas figuras, que são indivíduos de resistência, não 

submissos a uma situação social. 

Sabemos, por exemplo, que Felizbento é velho, portanto, dentro do aspecto 

da vida social moçambicana, ele detém a sabedoria e mantém os valores e as raízes 

da terra, buscando, assim, guardar as árvores de sua terra, e o deputado, militante 

desde jovem, participante da luta de independência, procura desde sempre um 

futuro melhor para a sua terra; essas são características que dão verossimilhança às 

personagens.  

Além disso, como afirma Secco (2000, p. 270), é por meio do conto curto, 

quase próximo da crônica, que Mia Couto capta os eventos do cotidiano. Esse tipo 

de texto permite o acúmulo maior das ações, sem muitas voltas na narrativa, dando 

atenção ao evento maior que se deseja contar. “Através desse tipo de narrativa, o 

escritor apreende a poesia do quotidiano, levando o leitor a percebê-la também, ao 

mesmo tempo que o incita a refletir sobre o contexto histórico-social moçambicano.” 

(SECCO, 2000, p. 270). 

Nesse sentido, pelas narrativas em análise, notamos que Mia Couto, em um 

texto mais curto que o de Saúte, não gasta muitas linhas explicando os conflitos 

sociais, embora eles estejam presentes e façam parte da movimentação das ações 
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das personagens. Como vimos, ele se vale das “brincriações” para sinalizar os 

problemas. Saúte também utiliza os elementos incomuns permitidos pela literatura, 

como o enterro de uma bicicleta no lugar de um corpo, mas em menor medida e se 

preocupa em trazer narrativas menos compactas em que o conflito social também 

esteja presente. 

 

 

5.4 Morte e ancestralidade: traços de composição do mundo tradicional 

 

  

A morte, para as comunidades africanas tradicionais, não é o fim, mas o início 

de uma nova etapa. Como parte da natureza humana e espiritual, ela é vista como 

constituinte da vida, estando no mesmo patamar do nascimento e do casamento. 

Caminho para se chegar aos ancestrais e deuses, caracteriza um percurso 

obrigatório da existência. 

 

A concepção geral do homem era que o ser humano compõe-se de 
substancia material e de substancia imaterial. A parte imaterial (a 
alma) sobrevive à morte e a parte material (o corpo) se desintegra. A 
morte, portanto, não significa o fim da vida: e antes a continuidade e 
a extensão da vida. Os mortos permanecem membros da sociedade 
e se acredita que exista, ao lado da comunidade dos vivos, uma 
comunidade dos mortos. Entre ambas ocorre uma relação simbiótica. 
A sociedade humana, portanto, é uma família unida, composta pelos 
mortos, pelos vivos e por aqueles que ainda não nasceram. 
(OPOKU, 2010, p. 592). 

 

Segundo Fábio Leite (1995-1996), de caráter mágico e exterior ao homem, a 

morte gera o desequilíbrio da união vital em que todos os elementos se encontram, 

pois desconfigura a existência visível do ser humano. Com isso, ela atinge todos os 

níveis da realidade e altera o movimento natural de todo o grupo. 

 

De fato, a morte apresenta-se como fator de desequilíbrio por 
excelência, pois promove a dissolução da união vital em que se 
encontram os elementos constitutivos do ser humano, estado que se 
faz configurar a existência visível. Tal capacidade torna a morte um 
evento abrangente devido a interferência que exerce em vários níveis 
da realidade, desde as concepções que definem o homem até à 
necessidade de recomposição de papéis sociais [...] (LEITE, 1995-
1996, p. 109). 
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Diante disso, para o restabelecimento do equilíbrio, ocorre a continuidade da 

existência do homem pela figura do ancestral. Daí a importância dos rituais 

funerários para pôr em vigor o lugar desse espírito, permitindo a organização do 

equilíbrio terrestre: 

 

Configurado o fim da vida no espaço terrestre, a sociedade, vendo-se 
diante da morte, organiza-se rapidamente para dar continuidade à 
existência do homem, desta feita vivida no país dos ancestrais. De 
onde se explica a notável importância das cerimônias funerárias, 
veículos que permitem à sociedade efetivar essa mutação crucial do 
ser humano. (LEITE, 2008, p. 104). 
 
 

Desse modo, nos contos estudados, encontramos a morte como um tema 

recorrente. Ela aparece provocada por uma causa externa, como morrer em virtude 

de eventos da guerra, de doença ou por algum outro motivo não natural, ou na forma 

da transmutação, uma morte representativa que surge em alguns contos de Mia 

Couto. Esse recurso extraordinário foi assim chamado pelo tratamento insólito que 

se dá à morte. Nos textos, é o caminho encontrado pelo escritor para criar um 

cenário de fantasia em que o estranho torna-se uma resposta interessante à 

degradação e à violência provocadas pela guerra. Trata-se de um jogo de fantasias 

e ironias: diante do absurdo provocado pela guerra, o autor propõe absurdos 

maiores, como o sujeito que é sugado pela terra ou o outro que morre para ter sua 

sombra roubada, a qual serve como cura, tudo como forma de transgredir a lógica 

absurda do sistema de opressão. 

Em alguns casos, como no conto “O cachimbo de Felizbento”, a morte não se 

torna o fim em si, mas o prosseguimento da existência em outra forma, em um 

mundo em que o insólito faz sentido. É a criação literária que garantirá esse universo 

no qual real e fantasia podem coexistir. Esse recurso discursivo servirá para acalmar 

as narrativas, deixando o ato de contar “estórias” mais divertido, embora haja 

momentos em que a crueza da guerra apareça mais fortemente, como em “O adeus 

da sombra”, em que o homem é assassinado e tem sua sombra roubada por não 

conseguir achar uma planta.  

Por seu turno, nas narrativas selecionadas de Rio dos bons sinais, a morte 

surge de maneira mais evidente, como o deputado que é comido por um leão, em “O 

enterro da bicicleta”, ou a emboscada que apenas deixa dois sobreviventes, em “A 
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terra dos homens sem sombra”, ou mesmo, apenas aparece como referência por 

meio de sua relação com outro elemento, o ancestral, algo que vemos em “A mulher 

dos antepassados”, em que o espírito de um morto interfere na vida das 

personagens. 

Muito frequentemente a ancestralidade aparece em companhia da morte, 

como forma de representação da terra. Como parte do cotidiano sacralizado da 

sociedade moçambicana, o culto aos antepassados é um modo de tradição que 

perdura há tempos. A figura do antepassado faz parte da natureza das relações 

sociais e é determinante em muitos aspectos da vida: “[...] a comunidade 

corresponde a um espaço que sustenta constante relação recíproca entre os vivos e 

os antepassados, explicitada no culto aos ancestrais” (SERRANO; WALDEMAN, 

2008, p. 137). 

O vínculo entre os vivos e os mortos continua mesmo depois da morte; os 

espíritos dos ancestrais abrigam um lugar próprio e são importantes para marcar o 

mundo pós-morte, prosseguimento da vida, esperança para a continuidade da 

existência. Em muitas tradições vividas no continente africano, a cultura está 

intimamente ligada à religião e traduz uma forma específica de ver o mundo. 

Entende-se que tudo no universo se liga, atingindo um equilíbrio, mesmo entre vivos 

e mortos. Conforme Serrano e Waldeman (2008, p. 139), as forças vitais que 

compõem todos os seres sustentam “uma unidade vital e uma relação ontológica 

que propicia o equilíbrio, uma visão de mundo, na qual o homem ocupa lugar 

central”. 

O africano tradicional é um homem religioso (não no sentido de uma religião 

específica, mas no sentido da crença no sagrado) que procura entender sua vida e o 

universo a partir das forças que tudo compõem, assim, entende como sagrada a 

existência de todos os seres. 

Como afirma Mircea Eliade (2010), para o homem religioso, o mundo e todas 

as suas manifestações são sagrados, pois são uma criação divina e esse homem, 

ao vislumbrar toda essa existência, percebe “os múltiplos modos do sagrado e do 

ser” (ELIADE, 2010, p. 99).  

 

[...] para o homem religioso, o “sobrenatural” está indissoluvelmente 
ligado ao “natural”; que a Natureza sempre exprime algo que a 
transcende. Como já dissemos, uma pedra sagrada é venerada 
porque é sagrada e não porque é pedra; é a sacralidade manifestada 
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pelo modo de ser da pedra que revela sua verdadeira essência. 
(ELIADE, 2010, p. 100). 
 

Nessa linha, a ancestralidade é uma forma específica de observar o mundo e 

considerar a morte. O homem, ao tornar-se um ancestral, afirma a continuidade de 

sua vida, de sua ideologia, de sua história e a de seu grupo. Por ser a figura mais 

velha da comunidade, ou inicia a transmissão dos ensinamentos ainda em vida ou 

irá continuar esse processo no mundo dos ancestrais como um deles. Por esse 

princípio, a morte acaba não sendo o término, garantindo uma continuidade 

existencial mais plena e completa na vida espiritual. 

 

Mas não é por temor que a sociedade propõe uma superação da 
morte. Na verdade, a sociedade possui uma arma poderosa para 
vencê-la, seja no plano social, seja nas instâncias ontológicas. De 
fato, o homem é detentor de um princípio vital imortal que configura 
justamente sua dimensão constitutiva mais histórica. E a sociedade 
pode, através de atos eficazes, estabelecer definitivamente e 
materialmente essa imortalidade, que em última análise é a sua 
própria, através da transformação do homem em ancestral (LEITE, 
2008, p. 116). 
 
 

O mais velho, chefe da comunidade, ao tornar-se ancestral, irá perpetuar não 

só os seus valores, mas os de todo o seu grupo, tornando a questão da 

ancestralidade uma prática de toda a sociedade. 

Desse modo, com o intuito de marcar essa forma de tradição, em alguns dos 

contos estudados encontramos a figura do antepassado como possuidora de um 

conhecimento maior que o dos vivos e com um papel de interferência na vida 

destes. Observamos alusões a eles, que são realizadas, em muitas ocasiões, na 

forma de ensinamentos ou valores que os espíritos transmitem, trazidos pelas 

memórias das personagens, que ouviram e aprenderam as informações ao longo da 

vida ou por meio de sonhos, ou mesmo eles são referenciados pelas cerimônias 

funerárias, que entre muitas funções marcam a superação da morte por parte dos 

vivos: 

Em “Pranto de coqueiro” e em “A terra dos homens sem sombra”, a referência 

aos ancestrais surge por meio de conhecimentos que eles teriam repassado aos 

vivos, como os feitiços com que os antepassados castigam os viventes, e o fato de 
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que o homem com sombra não pode ficar na aldeia de homens sem sombra, pois os 

espíritos consideram que isso trará maus agouros. 

Em “A mulher dos antepassados”, os ancestrais interferem diretamente na 

vida das personagens, uma vez que um deles se apossa do corpo da esposa de 

Patrício Bento e este precisa recorrer aos curandeiros para se livrar do espírito.  

E, por fim, em “O enterro da bicicleta”, o ancestral é trazido ao conto por 

intermédio do respeito aos rituais funéreos e da realização destes, que garantem a 

passagem da vida para o outro mundo. Temos referências à lavagem de mãos e à 

cerimônia do chá, princípios que fazem parte desses rituais. Era preciso enterrar o 

corpo para começar o luto. Os ritos de passagem são necessários para configurar o 

término da existência material e o início da outra.  

 

Os ritos de passagem têm início logo após o óbito e uma de suas 
manifestações revela a necessidade de caracterizar socialmente o 
fim da existência visível no momento mesmo da desagregação dos 
princípios vitais que se encontram sob processos desestabilizadores 
particularmente agudos: Aona, “o corpo”, ainda guarda certas 
características, Woa Woe, o “duplo”, não abandonou completamente 
o corpo e Ekala encontra-se em situação extremamente difícil, pois 
somente o tempo e a sociedade poderão auxiliá-lo a encaminhar-se 
em direção ao país dos ancestrais, Ebolo, onde não penetrará a não 
ser após cumpridas as cerimônias funerárias. (LEITE, 2008, p. 105). 
 
 

Como dito, esses rituais de passagem servem ao propósito de iniciar a 

existência espiritual do morto, encaminhando-o à morada dos ancestrais, e os vivos 

das sociedades tradicionais, sabendo disso, os respeitam e praticam. No conto do 

deputado, os membros da aldeia, tendo esse conhecimento, sabiam que precisavam 

enterrar alguma coisa, uma vez que não havia corpo; era preciso haver enterro e 

todas as cerimônias de luto para que essa caminhada do espírito se iniciasse. 

Resolveram, então, enterrar a bicicleta, objeto significativo do deputado. 

Assim, de presença constante na vida dos vivos, os espíritos configuram uma 

ligação entre vida e morte que não se separa com o término da vida. Os 

antepassados são provas de que há um espaço de existência além da vida e o culto 

a eles é um saber e uma aceitação coletivos. 

A morte não é vista como um fim, ela é o caminho para se chegar aos 

ancestrais: “Configurado o fim da vida no espaço terrestre, a sociedade, vendo-se 
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diante da morte, organiza-se rapidamente para dar continuidade à existência do 

homem, desta feita vivida no país dos ancestrais” (LEITE, 2008, p. 104). 

Desse modo, com forte elo com essa questão, apresenta-se a figura do 

ancestral, que marca uma caracterização específica de viver e de observar a vida e 

a morte. 

 

 

5.5 A questão do espaço: um caminho de valorização das origens 

 

 

O espaço da terra surge em todos os contos estudados como forma de 

ressaltar as origens e os valores tradicionais de um lugar que teve isso tomado de si 

durante os conflitos que ocorreram, como as lutas de independência e as guerras de 

pós-independência. O sentimento de ter raízes, de pertencer a um lugar com 

características próprias, é o que define uma identidade. 

O espaço dos textos é Moçambique e os conflitos que se apresentam nesse 

local ocorrem fundamentalmente no interior, mas, em alguns casos, têm relação e 

referências à capital, Maputo. Muitas vezes, a simplicidade da vida tradicional se 

opõe ao turbilhonamento da capital Maputo e, como falamos de um momento de 

guerra, nos dois cenários temos o conflito armado assombrando as pessoas, o que 

ressalta a tentativa dos autores de tratar do enaltecimento do valor da terra. 

Em uma relação íntima da categoria do espaço com a realidade que se 

deseja apresentar, nos textos tal categoria surge fortemente marcada como campo 

de manifestação daquilo que faz parte da cultura e da sociedade moçambicana, 

tornando-se uma estrutura simbólica de valorização. 

De acordo com a distinção entre espaço e ambientação, de Osman Lins, 

apresentada por Antonio Dimas em Espaço e Romance (1994), em que o primeiro 

seria aquilo que é mais próximo da realidade, o “explícito”, enquanto a ambientação 

poderia ser caracterizada, ficcionalizada por ser “implícita” – “[...] o espaço é 

denotado; a ambientação é conotada” (DIMAS,1994, p. 20) –, podemos considerar 

que os espaços criados nos textos em análise surgem, de certa maneira, embutidos 

nessas duas vertentes, uma vez que, apesar de haver curtos momentos descritivos 

do ambiente, este não é estático, é vivo, interagindo com o narrador e com as 
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personagens, é ficcionalizado de tal modo a ganhar um sentido maior que aquilo que 

é de simples cenário material. 

Por exemplo, nos contos “O adeus da sombra” e “A terra dos homens sem 

sombra”, não observamos uma descrição minuciosa do espaço, o narrador não se 

detém muito nisso, mas ele nos indica que se trata do interior de Moçambique, onde 

é perceptível e referenciada certa cultura tradicional ligada à terra e ao seu cultivo, 

característica que seria o prenúncio de um espaço sem guerra e sem sombras. No 

entanto, a questão da origem maculada ligada à terra surge com a imagem da 

ausência das plantas medicinais, as quais servem ao propósito tradicional de cura, e 

com a alegoria do povoado sem sombras, as quais foram perdidas por causa da 

guerra, construindo uma relação próxima à ideia das possibilidades de edificação de 

um espírito de nação moçambicana e de estruturação identitária.  

Teríamos, então, nesse par de textos, uma ambientação, em que o espaço se 

constrói pela criação de sentidos que se faz dele, tornando-se especial por sua 

relação dialética em consideração aos aspectos tradicionais da cultura e do que há 

de valor na terra. Diante do olhar unilateral dos narradores-personagens dos dois 

contos, é que os fatos do desaparecimento das plantas medicinais e da existência 

real ou fantasiosa da aldeia sem sombras e sua relação com o espaço tradicional 

ganham sentido e importância. A caracterização do espaço não é concreta, mas, 

sobretudo, simbólica. 

Em “A terra dos homens sem sombra”, especificamente, temos uma maior 

caracterização do espaço da narrativa, o que não ocorre em “O adeus da sombra”, 

em que não temos um lugar marcado, apenas inferimos que deva ser um local 

próximo à natureza, por conta das referências às plantas. Naquele conto, então, o 

narrador nos situa no interior de Moçambique, em uma pequena aldeia, onde a 

maioria das ações ocorre, sabemos o nome do lugar, Tiko, “[...] perdida no meio da 

savana da minha terra, chamada Tiko, aonde apenas se chegava através de 

caminhos ínvios e cujos habitantes tinham uma singular característica.” (SAÚTE, 

2007, p. 97). Há pequenas referências descritivas, como as que aparecem na 

apresentação do lugar quando o narrador chega: 

 

Aquele era um lugar estranho. Os batuques eram tocados 
freneticamente, e os meus olhos eram consumidos pelas labaredas e 
pelos corpos das moçoilas que dançavam, sem cessar, 
desconhecidas coreografias, Por outro lado, a aldeia não era 
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comandada por nenhum velho, como é usual. O chefe era um jovem 
que reunia um conselho de sábios para deliberar sobre os conflitos 
ou os assuntos mais candentes daquela comunidade. (SAÚTE, 2007, 
p. 103). 
 
 

Pela cena, o narrador nos apresenta o lugar e ficamos sabendo a respeito da 

aldeia. Como se tratava de um lugar estranho em uma terra em que ocorrem coisas 

estranhas, como o próprio narrador nos afirma, descobrimos que a aldeia mítica não 

era comandada por um velho, como era a tradição, mas por um jovem, o que já vai 

indiciando as características peculiares do lugar – “Como vivemos num país onde 

acontecem as coisas mais estranhas [...]” (SAÚTE, 2007, p. 104) –, sendo a principal 

delas o fato de seus habitantes não possuírem sombras. Trata-se da exposição de 

um lugar resguardado, que também preserva a tradição, em uma aproximação 

simbólica com o próprio país Moçambique. A terra natal, a terra de nascimento dos 

moçambicanos, Moçambique, é o espaço em que as plantas estão sendo destruídas 

pela guerra e em que as aldeias perderam suas identidades. A imagem da sombra 

estabelece uma ligação entre o espaço físico e o simbólico. Em uma terra que 

perdeu sentidos e contornos, há aqueles que ainda dão valor ao espaço de origem, 

a terra, para pôr em prática suas tradições e referências de mundo, além de 

reposicionar a nação em algum lugar na geografia atual em que essa dinâmica 

cultural possa continuar valendo. 

A partir de dois espaços representados no interior de Moçambique, próximos 

à natureza e distantes da civilização, é que tudo ocorre para apontar ao leitor a 

temática da valorização do espaço original, em que tudo faz sentido, em que as 

personagens ganham forma e mostram seus traços distintivos da moçambicanidade, 

em que todos podem existir com suas maneiras autênticas de ver e viver a vida. 

Essa questão do espaço simbólico como meio de valorizar a terra também 

surge nos outros textos estudados. No conto “O pranto de coqueiro”, um coqueiro 

ligado ao chão por suas raízes, conectado a um espaço físico, à natureza até então 

imaculada de uma região moçambicana, torna-se imagem representativa do espaço 

moçambicano. No texto, o narrador faz um relato simples da região do coqueiro, 

Inhambane, pequena cidade do interior de Moçambique, sem gastar muitas linhas 

com descrições. Ele aposta em uma apresentação sucinta para situar o leitor sobre 

o local em que há a existência desse coqueiro estranho, que dá cocos com 

características humanas. Como se trata de um conto bastante curto, a opção é por 
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uma ambientação, que não sirva apenas para situar, mas que também seja algo 

representativo de uma situação, no caso, de valorização da terra. O local é tranquilo, 

de hábitos rústicos, o qual abriga os valores tradicionais moçambicanos e transmite 

o sentimento da fraternidade e acolhimento de um lar. 

Por sua vez, esse tema do lar também aparece em “A mulher dos 

antepassados” como resolução do conflito das personagens. Patrício Bento e sua 

esposa são enredados na trama por um problema que tem a ver com um passado 

mal resolvido com os antepassados de sua terra de origem, Macia. Também aqui 

não temos muitas linhas de descrição, antes a ambientação é proposta como 

alternativa para a caracterização e, portanto, valorização do lugar que se deseja 

apresentar. A partir do apanhado que o narrador faz das personagens, falando 

intensamente sobre elas de modo a traçar suas ações, é que a figuração do espaço 

vai surgindo, ganhando simbologia e engrandecimento. 

Nesse conto, temos ainda a apresentação da oposição entre o espaço urbano 

de Maputo, dos brancos, da modernidade, e Macia, interior, local de nascimento, de 

elo com a terra, que abriga o tradicional. E é em cima dessa relação dialética dos 

dois espaços que o conto se constrói e ganha sentido máximo com seu término, na 

resolução do conflito inicial no retorno a Macia, às origens. 

De novo, o narrador não apela para a descrição do espaço, mas opta por sua 

marcação a partir das experiências das personagens, que dão caldo à ambientação, 

com o propósito sempre de prestigiar o local. Aqui, o simbolismo do espaço surge 

intimamente ligado a questões específicas, como a cor da pele – branco, negro –, o 

progresso e o tradicional, a riqueza e a pobreza, que marcam os espaços físicos. 

Em uma oposição entre todas, é que o tema da terra de origem é discutido e vai 

ganhando valor. 

Nessa linha, esse elo do indivíduo com seu espaço de origem é elevado à 

última potência em “O cachimbo de Felizbento”, em que a personagem se une à 

terra, em uma representação máxima de estima e importância. Nesse conto, um 

narrador nos relata muito em tom de lenda a história de Felizbento. Este, expulso de 

sua casa por causa das dinâmicas e necessidades da guerra, informa que deseja 

levar consigo as árvores de seu quintal. Nesse texto, notamos que toda a 

caracterização que o narrador faz da personagem e do lugar serve ao propósito de 

indicar a afeição do homem em relação às árvores de seu quintal, algo que 

alcançará grau extremo no término do conto, quando Felizbento entra na terra.  
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Uma vez que o homem não conseguirá levar as árvores consigo, ele prefere 

fundir-se a elas, “no chão, lugar único de sua existência” (COUTO, 1994, p. 66). 

Nesse sentido, o espaço físico da terra ganha caráter simbólico para a alternativa de 

enaltecimento e respeito a essa terra. Felizbento não aceita abandonar o seu “chão”, 

preferindo ficar com ele, ligando-se a ele de maneira a não abandoná-lo. Ele escolhe 

morrer em vez de abandonar sua terra e, ao fazer isso, destaca seu amor e estima 

pelo lugar. Novamente, a ambientação ganha força com aquilo que concebemos do 

que a história nos apresenta. A questão não é apenas observarmos e entendermos 

o espaço físico, mas também a simbologia e o significado que ele ganha. Ao entrar 

na terra, ao escolher morrer com ela e por ela, Felizbento dá provas de amor, 

respeito e afeto por essa terra. 

E, por fim, em “O enterro da bicicleta”, essa mesma temática de valorização 

da terra surge marcada pela relação da figura do deputado com sua aldeia de 

origem. Ex-combatente de guerra de libertação, o homem, apesar de agora político e 

atuar na capital, ainda tem apreço por sua terra natal, retornando à aldeia e 

realizando as melhorias que pode para ela. 

A oposição entre o espaço da capital, do progresso e do luxo, e o espaço 

rural, do interior, em que se estabelecem as formas tradicionais de vida, marca este 

conto de modo a ressaltar e dar fôlego à maneira tradicional de vida e à importância 

do berço da terra. 

O deputado, apesar de circular pelo movimento da cidade, acaba morto por 

um leão, animal selvagem que está presente no espaço rural, rústico. O homem é 

querido e saudado em sua aldeia por ainda se mostrar um membro dela; ele é 

considerado o maior representante dela, saindo da posição de pastor de gado para 

um deputado que lutou no confronto de libertação; e atua tentando fazer algo por 

seu lugar de origem. Assim, é por meio dessa personagem que a questão do espaço 

representativo da terra se coloca. Também temos aqui não um espaço em forma de 

cenário, mas um espaço recriado com características que o valorizam, que mostram 

sua preciosidade, fazendo o local ganhar força. A oposição entre campo e cidade 

passa a representar mais que dois lugares com traços diferentes, sendo locais que 

indicam condições sociais contraditórias em um país que ainda lida com a guerra, 

com a opressão e com a miséria, que, no entanto, busca ressaltar seus caracteres 

distintivos tradicionais de existência. 
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A imagem do espaço da aldeia surge ligada a um cenário simples e pobre, 

mas orgulhoso de deter a origem do deputado e de receber algum crédito por isso: 

 

O homem era orgulho daquela remota aldeia, que vivia de 
machambas, de algum gado, mais do que nada. A água escasseava, 
mas havia um rio não muito longe, pelo qual as mulheres percorriam 
aqueles quilômetros com bidões à cabeça. As casas eram de adobe, 
muitas delas caiadas, hieráticas. Na varanda um cama feita de plaha, 
onde os homens se deitavam na modorra das tardes do tempo de 
calor. Havia ali um posto sanitário, muito precário, onde a velha 
parteira atendia a todo o tipo de doentes. A árvore mais frondosa 
tinha uma gigantesca copa que fazia uma sombra enorme, capaz de 
albergar todas as crianças que aprendiam acocoradas. Era uma 
aldeia pobre, mas os seus habitantes eram felizes. O deputado 
gostava de o referir nos encontros em que participava quando 
relatava os progressos da sua terra. (SAÚTE, 2007, p. 28). 
 
 

Nesse conto, as referências ao espaço se prendem à aldeia, espaço físico 

que constrói a simbologia de pertencimento e valorização do deputado, nascido e 

integrante de um lugar específico, como os moçambicanos são nascidos e 

pertencentes ao país Moçambique. 

A pobreza e a escassez da aldeia pregam-se às circunstâncias materiais de 

degradação que vive a nação após a independência e com as guerras que vieram 

depois, mas mesmo assim trata-se de uma aldeia que mostra o sentimento de 

satisfação, que é feliz apesar do sofrimento, que tem esperanças. São pessoas 

felizes a seu modo, com suas dinâmicas internas de funcionamento, praticando sua 

cultura como lhes convém em uma terra ainda em consolidação. 

Como afirmam Cury e Fonseca (2008, p. 58), a terra, marca de muitos textos 

de autores africanos, funciona como uma alegoria do espaço nacional “[...] 

pertinente para falar da terra arruinada, das tradições dilaceradas e da 

impossibilidade de representação do espaço nacional enquanto totalidade.” E dentro 

dela surgem todas as manifestações de sentido representativas para tensionar essa 

incompletude, mostrando a crueza da situação, valorizando, ao mesmo tempo, o 

chão, o espaço de nascimento, que dá origem a tudo. Todos os recursos estilísticos 

que aparecem nos textos circulam ao redor da terra, a qual enraíza as histórias, 

prendendo-as ao solo moçambicano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Podemos destacar a relevância das concepções de nação, de tradição e de 

identidade para um país como Moçambique por meio das vivências descritas e 

experimentadas pelas diversas personagens que habitam ativamente os contos 

analisados ao longo desta dissertação. As narrativas, ao tratarem de um cenário 

sociocultural específico em que ainda se encontram marcas da opressão do 

passado, sobretudo aquelas advindas das questões econômicas − como é o caso do 

alto nível de pobreza no país −, propiciam a construção de problemas que se voltam 

para um espaço em que essas personagens vão potencializando suas próprias 

identidades pessoais e dando contorno a um ideal do que virá a ser a identidade 

nacional. 

Nesse sentido, o conto, em seu diálogo com as tradições locais (múltiplas 

também, vale lembrar), oferece a possibilidade de evidenciarmos a valorização da 

experiência humana moçambicana, mantendo e fortalecendo as diferentes culturas e 

a história daquele país.  

Como tratamos de uma estrutura múltipla e diversa, os textos literários 

surgem como palcos das conflitantes relações sociais que ainda estão presentes na 

realidade moçambicana. O cotidiano de um país diverso e complexo ainda precisa 

coexistir com o passado colonial, que atropelou um percurso de desenvolvimento, e 

com a procura ainda deslocada de um futuro esperançoso de mudanças, mas 

também repleto de dúvidas em relação à possibilidade de melhoria e à criação de 

uma nação que consiga, ao mesmo tempo, manter a diversidade e dar conta dela. 

Assim, é possível inferir que a diversidade e a pluralidade presentes no território 

moçambicano mantêm a sua história e configuram sua identidade. 

Diante de nosso percurso pela construção desta análise, observamos a 

complexidade do espaço, em que ainda há lacunas a serem preenchidas no sentido 

da constituição e/ou formação de um significado de unidade para o território, uma 

unidade que também saiba lidar com a multiplicidade etnolinguística ainda existente 

no território.  

Tratamos aqui de uma literatura em perspectiva crítica com a história, a partir 

de um país recém-independente, podemos assim dizer, e que caminha pouco a 

pouco para a sua consolidação como nação autônoma, enfrentando as novas 
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facetas de um capitalismo sempre presente. Os contos analisados são intensos e 

colocam na agenda das universidades de todo o mundo o compromisso de lê-los a 

partir da complexidade histórico-cultural que lhes é inerente. 

A partir da análise dos textos, é possível perceber os temas mais recorrentes, 

sobretudo no que diz respeito às relações de força entre proprietários do capital, de 

um lado, e mão de obra assalariada e desempregados de outro. Apesar de 

tratarmos de escritores cuja produção literária é contemporânea, nota-se a ênfase 

dada às condições dentro das quais se encontram as personagens, na medida em 

que se voltam para o passado procurando os índices que marcam suas origens 

histórico-identitárias, articulando as possibilidades de intersecção entre passado-

presente-futuro para buscar o entendimento, afinal, do que foi o passado, do que é o 

presente e do que poderá vir a ser o futuro. A intersecção proposta entre esses três 

tempos, sem dúvida, marca o projeto de uma afirmação social que pretende abarcar 

as tensões dialéticas próprias de um cenário histórico em plena organização político-

social.  

De forma atenta, ainda, aos distanciamentos inevitáveis de um pesquisador 

cuja experiência histórico-social ocorre a partir do cotidiano brasileiro e que, ao 

mesmo tempo, procura estabelecer um percurso de análise dentro de uma 

perspectiva endógena em relação às estruturas ficcionais (e sociais) moçambicanas, 

nosso estudo seguiu no sentido de verificar quais seriam, a partir dos contos 

analisados, os temas relevantes para a vida sociocultural moçambicana. A ficção 

aqui presente (e não só) tornou-se o campo em que uma condição social e histórica 

é apresentada e problematizada, fazendo surgir personagens que partilham 

situações de um espaço variado, cujas características peculiares de funcionamento 

ainda são valorizadas e estão presentes no dia a dia dos diferentes grupos 

etnolinguísticos que habitam o país.  

Desse modo, em nosso processo comparatista de análise, conseguimos 

depreender aspectos que aproximam as obras de Mia Couto e de Nelson Saúte, 

visto que os dois caminham na esteira de confrontar a realidade, dando a ela uma 

representação ficcional simbólica, mas não lhe retirando seu caráter histórico e 

social, trazido nos textos para indicar as possibilidades críticas de abordagem da 

situação vivente. Verificamos, ainda, a relevância dada às aproximações feitas entre 

a literatura produzida e os aspectos da condição moçambicana sociocultural e 

histórica, uma vez que esta se encontra nos contos, norteando a vida das 
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personagens e suas ações. Cada uma delas tem uma história pessoal que a 

caracteriza, que lhe garante uma identidade pessoal, e essas histórias são os 

ingredientes da situação social que se deseja, na literatura, revelar/problematizar, 

aproximando-se, assim, o máximo possível, da realidade. Tais aproximações 

evocam, inevitavelmente, questões em torno de uma imagem potencializada de 

coletividade, abrindo-se a discussão da própria concepção de identidade de grupo 

ou mesmo de nação. 

Foi possível perceber também que, por meio da estrutura breve e impactante 

do conto, utilizada pelos autores em questão, emergem das narrativas aspectos 

fundamentais voltados para as lógicas culturais locais, suas tradições, resgatadas de 

dentro das experiências da sociedade moçambicana. Esse tratamento dado à 

realidade interna do país coloca-se, então, de certo modo, em oposição às 

organizações políticas, históricas e sociais mobilizadas pelos arcabouços 

dominantes de um mundo globalizado e capitalista, o qual, dentro de suas lógicas de 

funcionamento, procura refazer as relações sociais, substituir valores e referências, 

alterar visões de mundo das mais diversas ordens sociais. Assim, a estrutura 

sintética do conto, em sua medida e forma, acaba também intensificando as 

reflexões em torno dos modelos sociais que pretende abarcar.  

Nessa linha, observamos que os textos literários estudados são portadores de 

diversos aspectos que procuram situar o leitor no interior do espaço moçambicano, 

aproximando-o de algumas de suas lógicas culturais específicas. Os autores 

abrangem, na estrutura do conto, o universo dinâmico e dialético dentro do qual se 

encontram e fazem isso a partir de uma configuração social marcada pela 

pluralidade etnolinguística e por seus diferentes modos de ser e estar no mundo. A 

realidade de Moçambique que percebemos, então, pulsando em meio à vitalidade 

das personagens, nos remete às estrofes finais do poema “Sábados” de Jorge Luís 

Borges:  

 

Tu / que ainda ontem eras só toda a beleza / és agora também todo o amor. 

(BORGES, 2008, p. 52). 
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