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 À palavra: 
Seu verdadeiro guardião não tem cor nem raça, 

Tem liberdade de expressão. 
E seu artesão tem o poder de destruir ou enaltecer os homens. 

Porquanto, cabe a cada um de nós tecermos o seu bom zelo.  
A palavra é a própria raça. 
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RESUMO 

 

 

Neste trabalho realizamos uma análise de quatro contos de Mia Couto (2005) do 

livro Cada homem é uma raça: “O embondeiro que sonhava pássaros”; “A princesa 

russa”; “O pescador cego” e “A lenda da noiva e do forasteiro”. O Estudo, sob a 

perspectiva da memória e da oralidade, tem como foco a observação da 

transformação dos componentes da realidade sociocultural e histórica de 

Moçambique em elementos de ficção literária.  Esse percurso elucida, em parte, a 

unidade orgânica que constitui a obra e que gira em torno dos elementos da tradição 

memória e oralidade. Nosso estudo verificou a importância desses componentes 

culturais para a harmonia institucional da sociedade, e o quanto velam pela tradição, 

pelo conhecimento transmitido de geração a geração através da oralidade. Este 

ponto é um importante marcador de diferenças. Pois as sociedades escritas dão 

menos importância ao que é transmitido oralmente, deixando o que é tradição para 

segundo plano. Trata-se de uma compreensão que acabou por provocar o 

pensamento distorcido a respeito do que é tradição oral, a qual não se resume a 

lendas, contos de fadas, danças e folclores. Há de se considerar sua memória 

inscrita em cada símbolo, algo que justifica o ser como indivíduo possuidor de uma 

história coletiva. 

 

Palavras-chave: memória, oralidade, cultura, identidade, Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

En este trabajo se ha realizado un análisis de cuatro cuentos de Mia Couto (2005) 

pertenecientes al libro Cada homem é uma raça:  “O embondeiro que sonhava 

pássaros”; “A princesa russa”; “O pescador cego” y “A lenda da noiva e do 

forasteiro”. El estudio, bajo la perspectiva de memoria y oralidad, mantiene en foco 

la observación sobre la transformación de los componentes de la realidad 

sociocultural e histórica de Mozambique en elementos de ficción literaria. Ese 

recorrido esclarece, en parte, la unidad orgánica que constituye la obra y que gira en 

torno de los elementos de la tradición, la memoria y la oralidad. Este punto es un 

importante marcador de diferencias, pues las sociedades escritas han dado menos 

importancia a lo que es transmitido oralmente, dejando lo que es tradición en un 

segundo plano. Se trata de una comprensión que acabó por provocar la distorsión 

del pensamiento sobre lo que es tradición oral, algo que no se resume a leyendas, 

cuentos de hadas, folclores y danzas. De esta manera ha de considerarse a la 

memoria inscripta en cada símbolo como algo que justifica al ser y que lo identifica 

como individuo poseedor de una historia colectiva. 

 
Palabras clave: memoria, oralidad, cultura, identidad, Mozambique. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O poeta, contista e romancista Antonio Emílio Leite Couto, mais conhecido 

como Mia Couto, nasceu na cidade da Beira em cinco de julho de 1955. Iniciou sua 

carreira como escritor aos 14 anos de idade, publicando poesias no jornal Notícias 

da Beira. Em 1972, deixou a Beira e partiu para Lourenço Marques. Cursou dois 

anos de medicina, mas abandonou o curso para trabalhar como jornalista. Mais 

tarde, em 1989, formou-se em Biologia com especialidade em Ecologia. Em 1975 

participou ativamente da libertação de seu país, sendo militante da Frente de 

Libertação de Moçambique – FRELIMO. Nos dez anos seguintes atuou como 

jornalista em “A tribuna” e nesta mesma época foi diretor da Agência de Informação 

de Moçambique, escreveu para a revista “Tempo” e para o jornal “Notícias”. 

Atualmente é professor de Ecologia na Universidade de Eduardo Mondlane, a 

mesma Universidade em que se formou. O escritor também trabalha em pesquisas 

voltadas para a cultura popular como mitos e lendas. Mia Couto é colaborador do 

grupo teatral de Maputo Mutumbela Gogo, que já transformou muitas de suas obras 

em peças teatrais. 

Em 1983 publica seu primeiro livro de poesias, Raízes de Orvalho. Hoje são 

mais de vinte títulos entre contos, romances e poesias, e cinco prêmios entre 

nacionais e internacionais. É possuidor de uma literatura com sinais da resistência 

cultural e sentimento nacional. Mia Couto tem mais de meio milhão de exemplares 

vendidos que o transformaram em um dos maiores escritores da atualidade em 

língua portuguesa. Tem a sua obra traduzida em alemão, castelhano, francês, 

inglês, italiano, neerlandês, norueguês e sueco. 

Em 1999, foi ganhador do Prêmio Vergílio Ferreira pelo conjunto da obra. Em 

2001, o Prêmio Literário Mário António, pelo romance O Último Voo do Flamingo. 

Este prêmio foi atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian a autores e obras de 

países africanos de língua portuguesa e de Timor leste. Em 2007, ganha o prêmio 

União Latina de Literaturas Românicas e o  Prêmio Passo Fundo Zaffari e Bourbon 

de Literatura, na Jornada Nacional de Literatura.  Mia Couto é membro da Academia 

Brasileira de Letras.  Como sócio correspondente é o sexto ocupante da cadeira de 

Nº 5, que tem por patrono Dom Francisco de Sousa.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_Nacional_de_Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Sousa
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 A obra literária de Mia Couto também já chegou ao cinema: Um Rio 

Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra (2005) pelo cineasta português José 

Carlos Oliveira; Terra Sonâmbula (2007) pela cineasta portuguesa Teresa Prata; O 

último vôo do flamingo (2010) por João Ribeiro, cineasta português. Seu último livro 

Pensageiro frequente (2010) traz 26 crônicas reunidas desde 1999. 

Deste autor, adotamos como objeto de estudo da presente pesquisa os 

contos “O embondeiro que sonhava pássaros”, “A princesa russa”, “O pescador 

cego” e “A lenda da noiva e do forasteiro”, todos retirados do livro Cada homem é 

uma raça (2005).  

Assim, é objetivo de nossa pesquisa contribuir com estudos já realizados 

acerca da obra literária de Mia Couto. A análise será realizada sob a perspectiva dos 

componentes culturais africanos – memória e oralidade, onde os contos serão 

estudados mais detalhadamente no quarto capítulo, dispondo de resumo e citação 

das obras. Memória e oralidade são, também, dois aspectos imprescindíveis para a 

identidade cultural, formam, dentro da ficção do escritor, um conjunto de valores 

estéticos de expressão moçambicana.  

Estas narrativas podem, sobretudo, elucidar de que maneira a cultura da 

oralidade e da memória, perpassam os domínios da ficção do contista. Os 

elementos vão ganhando forma a partir de matéria não literária, reconstruindo 

originariamente o sistema colonial e o cárcere do aparente silêncio africano.  

Porquanto, esses elementos, ganham forma de aparência vital e procuram envolver 

o leitor na história em um misto de ficção e realidade. Como referência de leitura 

dessa transformação, teremos o processo de redução estrutural de Antonio Candido 

(2004, p. 9). Este método nos possibilita observar melhor como os elementos da 

realidade social de Moçambique são transformados em componentes estéticos nos 

contos de Mia Couto. 

 Os aspectos culturais e elementos da realidade social, que permeiam a vida e 

a história do povo moçambicano, fazem entender como as questões sociais 

atravessam as narrativas ora analisadas. Uma literatura que chama a atenção pela 

preservação dos valores da tradição cultural. Para nós, há, na ficção deste autor, a 

evocação do passado como instrumento de reconstrução da história vivida e, nesta 

concepção a literatura transforma-se em elemento de protesto social do presente 

insatisfatório.  



3 

 

A sedimentação básica dessa insatisfação pode ter uma explicação: o não 

poder expressar-se ao mundo com uma língua autóctone. O aparente 

descontentamento tem implicações diretas com a ficção do escritor, o que torna sua 

obra tão expressiva em seus tons mais elevados de contestação. O estilo marcante 

lembra a luta para libertar seu país do julgo português.  

Todo este desejo de mudança e insatisfação, observados na ficção do autor, 

pode estar, ainda, revelando dimensões utópicas em face de um intrincado processo 

histórico e sociocultural de Moçambique. Processo que vem sendo revelado de 

maneira sutil pela ficção do escritor.  

Com isso, não tencionamos marcar uma delimitação histórica, mas refletir 

sobre a contribuição da ficção do escritor para a preservação da memória coletiva e 

da oralidade. Também não se trata de observar a literatura de Mia Couto como um 

resgate da cultura africana, mas de uma equidade, de uma aproximação de valores 

“entre o universo da escrita e o universo da oralidade” (COUTO, 2007b, p. 3, apud 

FONSECA, 2008, p. 13). 

Para nossa análise, tomaremos como fundamentação teórica os estudos de 

Ecléa Bosi (1994) com Memória e Sociedade: lembranças dos velhos. Esta leitura 

nos dá a ideia da dimensão espaço temporal entre passado e presente, que vê a 

memória como uma espécie de ponte entre os dois pontos, e vai, aos poucos, 

tecendo as vestes do tempo – um trabalho de reconstrução do passado.  

Em Le Goff (2003, p. 471), também encontraremos reflexões sobre a memória 

e suas funções que integram seu livro História e Memória. O crítico observa a 

memória, não apenas como simples armazenamento de informações do passado, 

mas como uma apreensão do passado no presente para refletir no futuro, 

observando como o homem deve se servir da memória para sua libertação no hoje e 

no porvir.  

Sobre a oralidade, dentre outros, tomamos como referência o livro Literatura 

oral no Brasil de Câmara Cascudo (1984). A obra nos faz uma descrição detalhada 

da literatura oral no Brasil, dando-nos uma larga compreensão da formação histórica 

dos elementos da oralidade, suas origens e seus mais diversos significados.  

Fonseca (2000, p. 64) em Brasil Afro-brasileiro, observa que “A cultura negra 

é lugar das encruzilhadas”. Desse cruzamento e dessa fusão é que surgem novos 

saberes, que fluem novas linguagens e que disseminam as culturas negras. São nas 

encruzilhadas que se completam os longos hiatos formados nas diásporas africanas 
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em tempos de escravidão. Coisas que a imensidão dos Oceanos, com suas águas 

turvas e tonalidades azuis, não devolvem mais, e que as canções e danças rufam 

em tambores distantes e avivam as tristes memórias negras. São memórias que se 

dispersam por falta de uma troca de experiência como observa Walter Benjamin 

(1994, p.197) no texto “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. 

O ensaísta nos revela suas reflexões sobre a oralidade, dizendo que a arte de narrar 

está em vias de extinção por falta de intercâmbio de experiências. Benjamim não 

sentencia, mas observa o descompasso da modernidade, devorando as coisas 

simples como o ato de contar histórias e de ouvi-las em roda de família. 

A oralidade, pode-se dizer, é condição sine qua non para as sociedades 

africanas, tem em seus griots tradicionalistas, não únicos, mais principais guardiães 

e transmissores. Não podemos falar em tradição africana, sem considerarmos essa 

herança de conhecimentos. Os tradicionalistas são a “Memória viva da África, eles 

são suas melhores testemunhas.” (BÁ, 2010, p. 174). Desse modo, Amadou 

Hampanté Bá (2010) nos dará sua contribuição com a leitura do texto “A tradição 

viva” do livro História Geral da África I e as observações do livro Amkoullel, o menino 

fula (2003).  

Também consideraremos o texto “A tradição oral e sua metodologia” de J. 

Vansina (2010, p. 139-166) do livro História geral da África – I. Segundo a autora, 

em quase toda a parte da África a palavra tem um poder misterioso, pode criar 

coisas e, “dizer” é “fazer” (p. 140) e também: “A oralidade é uma atitude diante da 

realidade e não a ausência de uma habilidade.” (idem). 

As quatro obras1, também nos chamam a atenção para os aspectos críticos-

sociais, denunciando a opressão do colonizador, “a exploração do homem pelo 

homem”, o preconceito e seus efeitos sociais sobre o povo africano.   

Trataremos de obras produzidas por um autor moçambicano, que militou na 

libertação de seu país e, em algumas entrevistas admite querer encontrar uma 

maneira de melhor expressar o espírito africano. Perguntado pelo seu papel, como 

escritor, dentro do atual contexto histórico e político de seu país, responde ao Jornal 

da África2: “O que eu estou fazendo como escritor e como cidadão, onde eu posso 

ter intervenção, é alertar que estamos construindo uma mentira.” Com este olhar 

                                                 
1
 “O embondeiro que sonhava pássaros”, “A princesa russa”, “O pescador cego” e “A lenda da noiva e 

do forasteiro” do livro Cada homem é uma raça (2005). 
2
 www.diariodaafrica.com/.../uma-entrevista-com-mia-couto.html - consultado em 16/04/2011. 

 

http://www.diariodaafrica.com/.../uma-entrevista-com-mia-couto.html
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voltado para as suas obras, a percepção do autor, que ora encontramos nos contos 

analisados, não foi um olhar de fora para dentro dos acontecimentos. Não se trata 

de mais um pensamento periférico eurocêntrico, mas de um olhar concêntrico. Este 

nos possibilita observar as marcas profundas do colonizado, de quem foi dominado 

e espoliado pelo invasor, através da estética literária do escritor. 

No entanto, este novo olhar concêntrico, através da obra de Mia Couto, pode 

ser ainda considerado incipiente no meio literário mundial, mas que tem ganhado 

grandes proporções nos últimos anos. O principal acervo que contribui para a 

fortuna crítica do autor, e que ainda nos serve como base para estudos, 

normalmente, é encontrado em entrevistas, artigos de revistas e trabalhos 

acadêmicos. Estes artigos são publicados em sites da internet nem sempre 

confiáveis. Mas estes fatores nos estimulam ainda mais no seio da pesquisa.  

 Até onde podemos perceber, nos dois últimos anos de trabalho, muitos 

pesquisadores se debruçaram sobre as obras de Mia Couto e estes trabalhos 

cresceram em ritmo exponencial. Grande parte desses estudos está mobilizada nos 

efeitos estéticos dos neologismos ou na linguagem e seus aspectos linguísticos. 

Sem dúvidas, estas são características que chamam a atenção de qualquer 

pesquisador, não somente pela beleza, mas pela riqueza de detalhes culturais que 

envolvem a cultura linguística africana. 

Os contos de Mia Couto que adotamos como objetos de estudos desta 

pesquisa, ainda estão pouco explorados, particularmente, no que se refere aos 

componentes culturais em meio à sociedade de um país que só recentemente 

conseguiu sua independência, considerando-se aí, a oralidade e a memória na 

literatura. Esses elementos da tradição se querem vivos no presente, não pela 

simples imposição, mas também pela insatisfação gerada pela insuficiência das 

narrativas modernas que são, quase sempre, contadas de maneira rápida para 

acompanhar o ritmo da modernidade.  

 A presente dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro, 

intitulado “A memória é um diamante bruto”, discute a respeito dos diversos 

aspectos e características da memória. Esta, em muitos momentos, nos faz entender 

a sua importância como instrumento de poder e controle social. Como ela pôde 

atuar, influenciando a história e a realidade da vida social de um povo.   
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As narrativas de Mia couto, inseridas neste contexto, contribuem para uma 

reflexão sobre literatura versus memória, influenciando atualizações na vida 

presente e repensando o futuro através da linguagem literária.   

O segundo capítulo dará lugar à oralidade, principal aspecto de influência na 

linguagem literária de Mia Couto e componente cultural inseparável dos africanos. A 

oralidade está presente em todos os setores de Moçambique, seja cultural, social, 

histórico, político ou econômico, e grande parte do seu sucesso na literatura de 

ficção se deve a este forte componente.  

Usando as observações de Hernandez (2005), faremos um breve comentário 

de como as ideologias dominadoras, eurocêntricas, através da assimilação 

unificadora, mantiveram durante séculos a identidade cultural de um povo na mais 

completa ausência de luz. Esta leitura será também orientada, em alguns 

momentos, pelos estudos culturais do antropólogo Cabaço (2009) de seu livro 

Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. Esta obra nos traz vasto 

conhecimento sobre a assimilação no período colonial. Conhecimento considerado 

necessário para uma compreensão mais profunda dos contos analisados, 

principalmente o conto “A princesa russa”. 

No terceiro capítulo trataremos das especificidades do conto, observando 

exemplos das narrativas do escritor em vários momentos.  

“O caracol da linguagem” dispõe sobre a forma oralizante de Mia Couto, vista 

como uma contravenção da ordem estabelecida, que não compactua com esta 

realidade e pretende fazê-la diferente. Constrói uma linguagem cheia de 

neologismos e provérbios reconstruídos como forma de reclame aos direitos de 

expressão ao mesmo tempo em que, fugindo das convenções, reflete sobre o 

sistema de linguagem dominante. O escritor acaba fornecendo ao leitor a 

possibilidade de pensar a oralidade como conhecimento, como saberes, como vida. 

Usa toda a sua experiência para expressar melhor, talvez, aquilo que venha a ser 

um “estatuto nacional das literaturas emergentes” (FONSECA, 2008, p. 13). 

Os três primeiros capítulos, apesar de maior influência teórica, serão 

ilustrados com breves passagens dos contos, mas sem a intenção de uma análise 

mais completa, função que atribuímos para o quarto capítulo. Assim, pode-se 

encontrar uma mesma citação, ora ilustrando uma perspectiva memorialista e em 

outro momento, ilustrando os aspectos da oralidade. 
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No quarto capítulo, “Contos que transitam de reino”, observaremos a 

integração dos elementos sociais aos componentes estéticos de ficção. Este será o 

momento em que nos debruçaremos nos textos, vendo como os personagens vão 

ganhando forma e se traduzindo em imagens, em pessoas vivas e inventadas, 

elevando o paradoxo a que Antonio Candido nos submete: “como pode existir o que 

não existe?” (CANDIDO, 2009, p.55). Assim, faremos as análises literárias de cada 

conto, desfibrando a imaginação e construindo novas realidades entre um mundo e 

outro. 
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1. A MEMÓRIA É UM DIAMANTE BRUTO 

 
 

Um missionário, após ter pregado um longo 
sermão a selvagens da África, viu um deles 

repeti-lo textualmente, com os mesmos 
gestos, de uma ponta à outra.  

(BERGSON, 2010, 180). 

 
 
 

A memória por si só tem apenas o valor de armazenamento de informações, 

mas, quando aplicada à vida social como produto de uma reflexão, esta se lança em 

direção ao presente e atua nas transformações futuras. De maneira que os 

acontecimentos do passado, da tradição e da história social, podem se tornar 

vigorosos elementos modificadores do futuro. Elementos que soam como verdadeiro 

motivo de reflexão, que volta o pensamento da humanidade para si mesmo, sobre o 

que já foi realizado e o que falta realizar para melhorar o mundo. Sabemos que esta 

propriedade de conservação depende de grande aparato de registros e, estes são 

necessários para documentar a nossa história. Momento que nos reporta às formas 

de escritas das linguagens, tão importantes para a evolução da sociedade em nosso 

mundo moderno, quanto foi no passado.  

No campo científico a memória pode ter um conceito mais específico, pois ela 

parte do ponto de vista de uma memória individual, de um olhar interior: 

 
A memória como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 
graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas. (LE GOFF, 2003, 
p.419). 

 

Não obstante, esse conjunto de funções psíquicas são fenômenos e 

experiências pessoais que podem ganhar proporções coletivas e ligar-se à vida 

social de diversas formas. Alguns fatores mais importantes para essa ligação pode 

ser a escrita. As sociedades ágrafas tinham homens que detinham grande 

quantidade de informações, conhecidos como tradicionalistas3. Mas é a partir da 

                                                 
3Nesta sociedade sem escrita, há especialistas da memória, homens-memória: “genealogistas”, 
guardiões dos códices reais, historiadores da corte, “tradicionalistas”, das quais Balandier (1974, p. 
207) diz que são “a memória da sociedade”, e simultaneamente depositários da história “objetiva” e 
da história “ideológica”, para retomar o vocabulário de Nadel. Mas também “chefes de família idosos, 
bardos, sacerdotes”, segundo a lista de Leroi-Gourhan, que reconhece a esses personagens, “na 
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escrita que surge o registro dos documentos e o interesse do Estado em conservar o 

passado. Não raramente as forças do poder se debruçam sobre a memória dos 

monumentos com intenções despóticas: 

 
Fenômeno individual e psicológico (cf. soma/psiche), a memória liga-
se também à vida social (cf. sociedade). Esta varia em função da 
presença ou da ausência da escrita (cf. oral/escrita) e é objeto de 
atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer 
acontecimento do passado (passado/presente), produz diversos tipos 
de documento/monumento, faz escrever a história (cf. filologia), 
acumular objetos (cf. coleção/objeto). (LE GOFF, 2003, p.419) 

 

 Os diversos aspectos são de interesse de muitas ciências e, certamente, os 

conceitos de cada uma delas irão variar em função de suas tonalidades científicas. 

Para Bergson (2010) o corpo pode ser uma porta de passagem para o passado por 

via de fenômenos cerebrais, ou seja, estímulos que o leve a se recordar de coisas 

passadas que vivem latentes no inconsciente:  

 
– Em se tratando da lembrança, o corpo conserva hábitos motores 
capazes de desempenhar de novo o passado; pode retomar atitudes 
em que o passado irá se inserir; ou ainda, pela repetição de certos 
fenômenos cerebrais que prolongaram antigas percepções, irá 
fornecer à lembrança um ponto de ligação com o atual, um meio de 
reconquistar na realidade presente uma influência perdida: 
(BERGSON, 2010, p. 263) 

 

Nesta perspectiva o fenômeno da memória individual será o condutor central 

dos primeiros vestígios mnemônicos, pois é a partir do sistema nervoso que todo o 

processo de memorização se inicia de maneira complexa. Com este pensamento a 

memória, segundo Le Goff, não apenas executa a ordenação de vestígios, cuida 

também em atualizá-los:  

 
Todas as teorias que conduzem de algum modo à idéia de uma 
atualização mais ou menos mecânica de vestígios mnemônicos 
foram abandonadas, em favor de concepções mais complexas da 
atividade mnemônica do cérebro e do sistema nervoso: “O processo 
da memória no homem faz intervir não só a ordenação de vestígios” 
e “os processos de releitura podem fazer intervir centros nervosos 
muito complexos e uma grande parte do córtex”, mas existe “um 
certo número de centros cerebrais especializados na fixação do 
percurso mnésico” (LE GOFF, 2003, p. 420). 

                                                                                                                                                         
humanidade tradicional, o importantíssimo papel de manter a coesão do grupo” (LE GOFF, 2003, 
p.425). 
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 Assim podemos dizer que o fenômeno da memória individual, em sua 

complexidade, organiza e faz uma releitura do passado em um processo contínuo, 

acumulativo e que pode se transformar ao ser reconstituído:  

 
Os fenômenos da memória, tanto nos seus aspectos biológicos como 
no psicológicos, mais não são do que os resultados de sistemas 
dinâmicos de organização e apenas existem “na medida em que a 
organização os matem ou os reconstitui”. (LE GOFF, 2003, p. 420-
421) 

 
Todo este processo tem um aliado fundamental para que ele aconteça. Uma 

função que vai além do armazenamento de informação e que também contribui para 

a organização e a releitura da memória individual. Para Le Goff a memória não pode 

ser mais pensada como simples mecanismo de reter informações, mas também para 

servir ao presente e ao futuro, somando-se a estas a função de narrar. 

Segundo a sistematização teórica de Le Goff (2003), a memória é capaz de 

apreender informações do passado no presente e depois atualizá-las, uma vez que 

o homem, assumindo funções psíquicas, pode não apenas registrar as suas 

impressões do tempo, mas colocá-las sob permanente atualização. 

  Assim as informações do passado nos possibilitam uma melhor compreensão 

do presente. De uma maneira ou de outra, estamos sempre lidando com dimensões 

invisíveis do tempo que quase sempre não estão expressas no texto. Desse modo, 

na literatura de ficção, devemos estar também preocupados com aquilo que não foi 

dito, com aquilo que ficou subjacente, com as relações sociais entre passado, 

presente e futuro. Porquanto, nada disso podemos “ver com os olhos”. 

Não somente podemos atualizar informações, como também é próprio da 

humanidade o ato de narrar apenas como experiência cotidiana ou como forma 

utilitária, aspecto muito bem observado por Walter Benjamin (1994, p.200).  

Temos então algo que satisfaz o espírito humano na sua condição de ser 

gregário. Assim também a oralidade insere o homem como parte de um sistema que 

ele mesmo constrói, este determina seu lugar e papel na sociedade. Falamos 

porque acima de tudo também queremos ser ouvidos, vistos, percebidos pelo outro 

para existir como ser constituinte e como parte de uma sociedade. É essa 

necessidade de intercambiar experiências que faz a linguagem avançar em seu 

aspecto dinâmico, produzindo novos termos e sentidos de comunicação.  



11 

 

 

Assim, Pierre Janet “considera que o ato mnemônico fundamental é 
o “comportamento narrativo”, que se caracteriza antes de mais nada 
pela sua função social, pois se trata de comunicação a outrem de 
uma informação, na ausência do acontecimento ou do objeto que 
constitui o seu motivo” (FLORÈS, 1972, P.12). Aqui intervém a 
linguagem, ela própria produto da sociedade. (LE GOFF, 2003, p. 
421) 

 

A memória não é estática, está constantemente sofrendo transformações, 

acompanhando a dinamicidade da linguagem. Desse modo as experiências 

humanas são passadas de geração a geração, sempre adquirindo novas formas de 

comunicar e de narrar, exercendo sua função como produto da sociedade.  

Neste ponto da função narrativa, onde os desejos e anseios de um podem ser 

os desejos e anseios de muitos, a memória individual pode começar a sua trajetória 

coletiva, pois “O primeiro domínio no qual se cristaliza a memória coletiva dos povos 

sem escrita é aquele que dá um fundamento – aparentemente histórico – à 

existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem.” (LE GOFF, 2003, 

p. 424).  

Fundamento à própria existência pode ser o que rebusca as raízes de todo 

povo – ágrafo ou não. Assim imaginamos que todo povo tem, em sua cultura, seus 

mártires, mitos, deuses, cultos, práticas, técnicas, saberes profissionais que podem 

ter surgido de pessoas comuns ou foram criados por elas dentro de suas famílias e 

mais tarde cristalizados pela memória coletiva. “A aprendizagem e a conservação 

dos segredos dos ofícios joga-se em cada uma das células sociais da etnia” (LE 

GOFF, 2003, p. 425). De certo modo a memória coletiva encontra reforço em uma 

“história objetiva” 4 ao conservar seus aspectos culturais. Esta mesma memória é a 

que ganha fôlego nas tradições dos mitos e da própria história. 

História e memória são dois aspectos inseparáveis em uma narrativa para 

uma função humanizadora. Este vínculo é milenar, pois desde cedo o homem se 

rendeu aos seus encantos e benefícios, como observa Le Goff, seja a história com 

                                                 
4
 “Nadel distingue, a propósito dos nupes da Nigéria, dois tipos de história: por um lado, a história a 

que chama “objetiva”, que é “a série dos fatos que nós, investigadores, descrevemos e 
estabelecemos com base em certos critérios „objetivos‟ universais no que diz respeito às suas 
relações e sucessão” (1942, ed. 1969, p.72), e, por outro lado, a história a que chama “ideológica”, 
“que descreve e ordena esses fatos de acordo com certas tradições estabelecidas” (ibidem). Esta 
segunda história é a memória coletiva, que tende a confundir a história e o mito. E esta “história 
ideológica” volta-se de preferência para “os primórdios do reino”, para “a personagem de Tsoede ou 
Edegi, herói cultural e mítico fundador do reino Nupe” (ibidem).” (LE GOFF, 2003, p.424) 
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seus critérios objetivos e universais, com suas relações e sucessões ou a ideológica 

com suas tradições estabelecidas. (2003 p.424).  

Seja qual for a sua definição, a história precisa de um conjunto de 

armazenamentos que se reportem à memória para exercer a sua principal função 

social – a de narrar.  Eis aqui um aspecto também pertencente à escola oral 

tradicional, pois é desse armazenamento na memória que se valem os 

tradicionalistas africanos em suas narrativas: 

 
Tais homens eram capazes de abordar quase todos os campos do 
conhecimento da época, porque um “conhecedor” nunca era um 
especialista no sentido moderno da palavra mas, mais precisamente, 
uma espécie de generalista. O conhecimento não era 
compartimentado. O mesmo ancião (no sentido africano da palavra, 
isto é, aquele que conhece, mesmo se nem todos os seus cabelos 
são brancos) podia ter conhecimentos profundos sobre religião ou 
história, como também sobre ciências naturais ou humanas de todo 
tipo. (BÁ, 2003, p. 174). 

 

Hampâté Bá não concebe a memória e a história como coisas separadas, 

mas sim, uma unidade interligada na “ciência da vida” como ele mesmo observa, o 

homem não se separa da palavra, daí o surgimento desse aspecto global do 

conhecimento que a memória pode abarcar. 

 Le Goff completa os pensamentos de Bá, nos revela que a memória assume 

assim um papel importante na função de narrar o conhecimento. Este se constitui 

em “um dos meios fundamentais para abordar os problemas do tempo e da história, 

relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em 

transbordamento.” (2003, p.422).  

Mas essa função de narrar também assume a forma do “poder” em muitos 

momentos da história da memória. Esta forma divide a sociedade em classes de 

dominados e dominadores com propósitos ideológicos de se manter no poder. O 

controle quase sempre é pacífico. O indivíduo não tem o esclarecimento necessário 

para se dar conta da sua submissão, torna-se uma massa manipulável nas mãos 

dos grandes conglomerados econômicos e financeiros que verdadeiramente 

constroem a nossa história. 

 Esta descrição dominadora pode ser observada no texto “O narrador”, de 

Benjamin, que reconhece a influência do capitalismo burguês na criação do romance 

na sua forma mais individualista e heroica: “O romance, cujos primórdios remontam 

à Antiguidade, precisou de centenas de anos para encontrar, na burguesia 
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ascendente, os elementos favoráveis a seu florescimento.” (BENJAMIN, 1994, 

p.202). 

Ana Mafalda Leite também assinala certo domínio do colonialismo europeu na 

literatura africana que, mesmo depois da independência, não consegue se libertar 

das leituras paternalistas neocoloniais: 

 
A intertextualidade e afinidade dos textos literários africanos com as 
literaturas europeias e a complexa rede de relações que com elas 
estabelecem é um fato incontornável. Contudo, uma vez que estas 
literaturas, além deste enquadramento, são escritas na maioria dos 
casos na língua do colonizador, semelhante "calagem" levou por 
vezes a análises tendenciosamente paternativalistas e a encarar a 
produção literária africana como uma espécie de produto neo-
colonial. (LEITE, 1998, p. 12-13).  

 

 A ensaísta observa ainda que a literatura africana não sofreu apenas 

influência da literatura portuguesa, mais também da literatura latina, hispano-

americana e africanas em outras línguas e principalmente da própria oralidade 

africana. (LEITE, 1998, p. 13). Portanto, o contexto literário africano vai muito além 

dos códices da língua portuguesa. O pensamento eurocêntrico, para a escritora, 

revela o fruto de uma “ideologia obtusa” ainda adquirida no período colonial. 

 Para desfazer tal pensamento equivocado, surge a ideia da “literatura da 

continuidade entre as tradições orais e a literatura africana” (LEITE, 1998, p. 14). A 

oralidade ganha substancial importância nas análises e interpretações textuais nas 

narrativas africanas. Hoje, ainda em um estágio emergente, o estudo da passagem 

da oralidade para a literatura faz parte de um todo que os críticos não podem negar. 

No entanto, devemos observar que a oralidade caminha junto com a memória 

coletiva. Esta passou por um processo de desenvolvimento onde a escrita teve 

papel fundamental em sua transformação. Através da escrita o homem pode então 

conservar suas datas comemorativas e seus monumentos simbólicos: “A escrita 

permite à memória coletiva um duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas 

de memória. A primeira é a comemoração, a celebração através de um monumento 

comemorativo de um acontecimento memorável.” (LE GOFF, 2003, p. 427). A partir 

desse momento surgem as epígrafes, os obeliscos, as estelas que se espalham pelo 

Oriente antigo e ganham atenção especial dos príncipes, reis e imperadores. Todos 

queriam eternizar seus grandes feitos, suas guerras, vitórias e conquistas. O 
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segundo grande salto da escrita a que Le Goff se refere é o pergaminho e o papel 

que possibilitou registrar grande quantidade de informações:  

 
Neste tipo de documento, a escrita tem duas funções principais: Uma 
é o armazenamento de informações, que permite comunicar através 
do tempo e do espaço, e fornece ao homem um processo de 
marcação, memorização e registro; a outra ao assegurar a passagem 
da esfera auditiva à visual, permite reexaminar, reordenar, retificar 
frases e até palavras isoladas. (LE GOFF, 2003, p. 429). 

 

O ensaísta ainda observa que o grande advento da escrita se dá com o 

aparecimento da imprensa e que, até aí, “não se distinguia muito bem entre 

transmissão oral e transmissão escrita” (LE GOFF, 2003, p. 452). Toda essa 

devoção e importância reservadas à memória, pelos povos, acabam chamando a 

atenção das forças sociais que veem aí um importante aliado aos interesses 

políticos: 

 
Finalmente, os psicanalistas e os psicólogos insistiram, quer a 
propósito da recordação, quer a propósito do esquecimento 
(nomeadamente no seguimento de Ebbinghaus), nas manipulações 
conscientes ou inconscientes que o interesse, a afetividade, o 
desejo, a inibição, a censura exercem sobre a memória individual. Do 
mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma 
importante na luta das forças sociais pelo poder. (LE GOFF, 2003, 
p.422) 
 
 

Le Goff (2003, p.471) observa ainda um aspecto ao qual também podemos 

classificar como sendo uma função: “A memória, na qual cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.” 

Salvar o passado não seria muito diferente do que organizar e armazenar 

informações, mas servir ao presente e ao futuro envolve processo de releitura dos 

vestígios que vão muito além das recordações do passado. Sobretudo, envolve 

perspectivas, planejamentos, transformações das coisas futuras, esclarecimento, 

mudança de poder dentre outros aspectos.  

Em virtude dessa importância de salvar o passado, o crítico faz um alerta com 

respeito à memória coletiva, que ao longo de sua história, já foi alvo de conquistas 

pelas forças sociais que já estiveram no poder, que desejaram ou que desejam 

permanecer nele:  

 



15 

 

Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos, que 
dominaram e que dominam as sociedades históricas. Os 
esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses 
mecanismos de manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 2003, 
p. 422) 

 

Historicamente, a memória tem sido alvo das classes dominantes que veem, 

aí, uma oportunidade de manipular estratos da população com resultados mais 

amplos. Muitas vezes, quem está no poder, usa como pretexto a conservação dos 

valores populares, das festas, dos feriados, das romarias e homenagens públicas 

para controlar as massas. Assim, em vários momentos, os povos do mundo são 

“alentados” como instrumentos do governo de fácil manipulação. Povos que acabam 

se transformando em títeres, em memória de seus mártires, deuses, práticas e mitos 

religiosos, sem que percebam o engodo a que se submeteram. Sobre essa forma de 

manipulação Le Goff lembra que “Ao poder pela memória corresponde a destruição 

da memória.” (2003, p. 437) e cita: 

 
Veyne (1973) sublinhou a confiscação da memória coletiva pelos 
imperadores romanos, nomeadamente pelo meio do monumento 
público e da inscrição, nesse delírio da memória epigráfica. Mas o 
Senado romano, angariado e por vezes dizimado pelos imperadores, 
encontra uma arma contra a tirania imperial. É a damnatio memoriae, 
que faz desaparecer o nome do imperador defunto dos documentos 
de arquivos e das inscrições monumentais. (LE GOFF, 2003, p. 437) 

 

Nas mãos das classes dominantes, as tonalidades das festas populares se 

transcendem para o nível nacional e tomam forma ideológica. Neste sentido, nem 

sempre uma comemoração está voltada apenas para seu significado simbólico, de 

lembrar um antepassado heroico ou uma tradição religiosa. Estes, talvez sejam os 

motivos dos estratos mais espessos e amplos, com certeza. Porém, existem aqueles 

que usam desses instrumentos para se fortalecerem e perpetuarem sua oligarquia 

no poder, como observa Le Goff nesta citação:  

 
Se os revolucionários querem festas comemorando a revolução, a 
maré da comemoração é, sobretudo, apanágio dos conservadores e 
ainda mais dos nacionalistas, para quem a memória é um objetivo e 
um instrumento de governo. Aos 14 de Julho republicano, a França 
católica e nacionalista acrescenta a celebração de Joana d‟Arc. A 
comemoração do passado atinge o auge na Alemanha nazista e na 
Itália fascista. (LE GOFF, 2003, p. 458) 
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 Em outras palavras, significa dar ao povo as festividades da comemoração e 

da glória. Doravante, oferecer a nítida ilusão da liberdade de escolha, mas por outro 

lado, uma maneira das formas dominantes permanecerem no poder. Uma maneira 

de agir sem ser incomodado pelas camadas mais simples. Aqueles que trazem nas 

lembranças as vivências, as histórias, às tradições sejam jovens ou velhos. Daí a 

importância de estudar a memória e ter, também, o seu controle como garantia de 

planejamento do futuro:  

 
A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, 
procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. 
Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a 
libertação e não para a servidão dos homens. (LE GOFF, 2003, p. 
471) 
 

 
 Deste embate pelo poder, surge a figura do velho como sendo importante nas 

reconstituições da memória. Ecléa Bosi (2009) em Memória e sociedade também 

nos revela um pouco dos muitos caminhos da função da memória, principalmente da 

memória individual. Esta que destrói a barreira entre presente e passado e nos 

coloca em contato com o mundo do além: “memória não é sonho é trabalho” (BOSI, 

2009, p. 55), e exige constante embate para se manter no presente através das 

lembranças dos velhos. Conta com uma reflexão profunda sobre o passado, uma 

reconstrução dos muitos momentos vividos. Com esforço, as lembranças vão se 

agrupando aos poucos, vencendo as resistências do tempo e da modernidade, até 

resultar em sua fluidez mutante. Um passado em permanente transformação, 

adquirindo novos contornos: "cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva.” (BOSI, 2009, p. 413), e muitas dessas memórias individuais 

convergem para a história social.  

Assim o mesmo pensamento que traz a memória também cuida para que ela 

seja transformada a seu modo e interesse das suas realidades. Nada é inteiramente 

igual, uma vez que o todo da memória coletiva seja fragmentado em partes 

individuais. Cada um conta a sua história, a sua maneira.  

 Mas dentre os aspectos dessa nova construção, a escritora vê uma sociedade 

pragmática, desvalorizando os seus velhos, indiscriminadamente, em qualquer 

profissão. “Uma destruição sistemática em função da competição e do lucro”. (BOSI, 

2009, p. 80). Este é mais um dos interesses do capitalismo que se alastra sobre a 
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sociedade moderna e, disfarçadamente, muda os conceitos sobre os velhos. Para 

Ecléa Bosi não se trata mais dos conflitos entre o novo e o velho, mas de uma luta 

de classes que já tem o seu perdedor predefinido. A pesquisadora defende uma 

mudança nas relações humanas: 

 
A noção que temos de velhice decorre mais da luta de classes que 
do conflito de gerações. É preciso mudar a vida, recriar tudo, refazer 
as relações humanas doentes para que os velhos trabalhadores não 
sejam uma espécie estrangeira. Para que nenhuma forma de 
humanidade seja excluída da humanidade é que as minorias têm 
lutado, que os grupos discriminados têm reagido. A mulher, o negro, 
combatem pelos seus direitos, mas o velho não tem armas. Nós é 
que temos de lutar por eles. (BOSI, 2009, p. 81). 

 

Por isso o velho precisa assumir o seu posto: “A memória como função social” 

(BOSI, 2009, p. 81). O ato de lembrar ganha refinamento de imagens, e o trabalho 

laborioso do velho arquiteto cuida em separar o presente do passado. 

 
É o momento de desempenhar a alta função da lembrança. Não 
porque as sensações se enfraquecem, mas porque o interesse se 
desloca, as reflexões seguem uma outra linha e se dobram sobre a 
quintessência do vivido. Cresce a nitidez e o número de imagens de 
outrora, e esta faculdade de relembrar exige um espírito desperto, a 
capacidade de não confundir a vida atual com o que passou, de 
reconhecer as lembranças e opô-las às imagens de agora. (BOSI, 
2009, p. 81) 

 

Talvez este seja um dos sentidos da vida na velhice. As lembranças precisam 

ser aparadas em suas arestas. As reflexões mergulham em águas passadas, mas 

nunca retornam as mesmas, nunca param de passar e de se renovar. “Uma 

lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito.” (BOSI, 2009, p. 

81). Sem este trabalho precioso e delicado a memória se perderia em imagens 

confusas e sem sentido algum. A renovação lapidar ainda precisa de sentimento 

para que não se torne mera repetição de imagens do passado: “O sentimento 

também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma repetição do estado 

antigo, mas uma reaparição.” (ibidem). 

Os guardiões da memória, os velhos, revivem o passado transformado, na 

mais pura reflexão com a autoridade que lhe confere os anos. O contraste com a 

realidade atual faz tudo parecer um sonho. “Mas, o ancião não sonha quando 

rememora: desempenha uma função para a qual está maduro, a religiosa função de 

unir o começo ao fim, de tranquilizar as águas revoltas do presente, alargando suas 
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margens.” (BOSI, 2009, p. 82). A observação de Ecléa Bosi, da compreensão de 

uma função, que une o começo ao fim, confirma a necessidade de narrar para 

melhorar a autoconfiança do velho. Da mesma forma Thompson (2002, p. 208) em A 

voz do passado afirma: “Recordar a própria vida é fundamental para nosso 

sentimento de identidade; continuar lidando com essa lembrança pode fortalecer, ou 

recapturar, a autoconfiança.” E reconhece os benefícios terapêuticos para os velhos 

quando estes narram suas memórias. 

O mundo pode ganhar melhor compreensão nas memórias dos velhos. Aquilo 

que não nos chegou aos ouvidos e que já não pode mais ser visto tem, nas 

lembranças dos velhos, um aliado de outras verdades. Algo que não foi alienado 

pelo consumismo do capitalismo, conversas simples, carregadas de nostalgias que 

“humanizam o presente”: 

 
Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por 
quem não os viveu e até humanizar o presente. A conversa evocativa 
de um velho é sempre uma experiência profunda: repassada de 
nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens 
caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra 
de arte. (BOSI, 2009, p. 82) 

 
 
As palavras que desenham o passado desencantam o homem moderno da 

sua pobre condição de alienado consumidor: “Para quem sabe ouvi-la, é 

desalienadora, pois contrasta a riqueza e a potencialidade do homem criador de 

cultura com a mísera figura do consumidor atual.” (BOSI, 2009, p. 82-83). 

Assim a memória em suas atribuições pode servir para a libertação dos 

homens como sugere Le Goff. Ela alcança os limites do passado, do presente e do 

futuro. Ecléa Bosi acrescenta aí o trabalho da reflexão, da reconstrução e da 

importância da função de narrar para os velhos, pensamento que também é 

compartilhado por Thompson. O psicanalista sugere ainda que ao nos recordarmos 

do passado de que havíamos esquecido, libertemo-nos dos grilhões da angústia e 

da culpa e repousemos (THOMPSON, 2002, p. 197). E, em todos os momentos, a 

memória é uma lembrança que precisa ser contada, partilhada, algo que deve ser 

conservado pelo espírito humano e retomado no futuro.  
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1.1. A memória em quatro contos de Mia Couto5 
 
 
A leitura do conto “A princesa russa” realizada no quarto capítulo deste 

trabalho fará o leitor perceber melhor os aspectos que vão: desde a exploração das 

minas e seus efeitos devastadores na cidade de Manica em Moçambique, até o 

alvará de assimilação e suas consequências sociais e psicológicas no negro 

assimilado. 

O conto ainda acrescenta em sua leitura dois outros temas. O primeiro é um 

exemplo da tentativa de dominação, pela obscurecência da memória dos 

moçambicanos: a “assimilação” que renega a tradição africana em favor da cultura 

europeia. O segundo tema: a “exploração das minas” evoca um passado não muito 

distante que ainda sombreia os dias de hoje, faz uma crítica social à exploração do 

homem nas minas de Manica. Tomaremos, neste momento, somente alguns pontos 

dos contos a fim de realizarmos uma leitura com base nos aspectos da memória, 

ilustrando-a.  

 As próprias questões humanizadoras do personagem Fortin, seu caráter 

fraco e algumas vezes covarde, ora solícito ora fingido em seus sentimentos de 

culpa, ora arrogante com os seus irmãos de cor, ama e odeia, acredita em Deus, 

mas desafia sua autoridade. Tudo isso já seria suficiente para dar conta de longas 

páginas de leitura para um pesquisador. 

 Assim começaremos observando que a literatura, vista em seu papel social, 

tem providenciado uma reflexão sobre as formas de domínio de um povo através do 

controle da memória. Mia Couto, em sua ficção, trata desse assunto com muita 

propriedade de conhecimento, viu de perto as formas de dominação do colonizador 

para legitimar o sistema colonial.  

Não foram poucas as tentativas de apagar a memória do povo africano. Povo 

que sofreu grandes empreendimentos neste sentido nebuloso. Podemos destacar 

como exemplo de estratégia política o “alvará de assimilação” 6. Este pretendia uma 

unificação cultural com hegemonia da cultura portuguesa. Segundo Cabaço (2009), 

                                                 
5
Tomaremos de empréstimo, neste momento, somente alguns pontos dos contos a fim de 

realizarmos uma leitura com base nos aspectos que dizem respeito à memória. A leitura mais 
detalhada dos contos será vista somente no quarto capítulo. 
6
 “A ideologia do progresso e a teoria da hierarquização das raças humanas, comandam as práticas 

da assimilação, que consistem em levar as populações coloniais ao abandono de suas próprias 
práticas sociais julgadas inferiores, em benefício de uma elevação na escala das raças e da 
civilização.” (FOUCK, 2006, p. 10, apud CABAÇO, 2009, p. 90). 
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a política de identidade unificada foi lenta e gradual para não gerar a falta de mão de 

obra nos setores primários em Moçambique: 

 
Um primeiro enunciado concreto de política de identidade surge com 
a “assimilação tendencial”, projectada no longo prazo para não colidir 
com as necessidades imediatas de mão de obra na exploração 
económica e para permitir uma cuidadosa cooptação de eventuais 
“colaboradores” subordinados. (CABAÇO, 2009, p. 23)  
 

  
No entanto, a política de assimilação tem efeitos devastadores no assimilado, 

primeiro porque o processo não é de fato muito bem visto pelos colonos que não 

aceitavam dividir o mesmo espaço com os negros. Em segundo lugar, o assimilado 

sofre duplo preconceito, do branco que o rejeita como coexistente, e do próprio 

negro que o vê como traidor da sua raça. 

A assimilação dos negros na época da colonização é mais uma triste memória 

gravada na história do moçambicano. O método era usado como forma de 

aculturação civilizadora pelos portugueses. Isto nos dá uma ideia dos traumas que 

poderiam provocar na mente desses homens. O problema é representado na ficção 

de Mia Couto quando lemos o conto “A princesa russa”. Naquela época, muitos se 

viam obrigados à assimilação, para que pudessem sobreviver e dar condição de vida 

para suas famílias. Com isso ganharam ressentimentos dos irmãos, sentimento de 

culpa, perda da identidade e de amigos, e tudo que queriam era uma vida menos 

insuportável e mais humana. 

O personagem Fortin pode ser considerado uma metonímia do negro 

assimilado, cheio de contradições, com uma identidade completamente 

fragmentada, tem ódio guardado dentro de si. Confessa que gosta quando os seus 

irmãos de cor sentem medo da sua presença. Um homem possuído pelo complexo 

de inferioridade que guarda ressentimentos porque zombam de sua perna 

defeituosa. Um homem de conclusões simples ou talvez simplórias, pensa que veio 

ao mundo para trabalhar feito escravo, e que os brancos nasceram para mandar nos 

negros. Vê-se logo que a assimilação não é apenas uma questão política de 

hegemonia cultural, mas mantém uma relação direta com as angústias espirituais e 

existenciais do homem que se encontra sob essa forma de subjugo. Estas 

observações nos fazem acreditar que o contista vai além da crítica política e adentra 

no espírito humano. Mia Couto procura emergir o particular e mostrar a 

singularidade de um grupo de negros assimilados, todos oprimidos, mas que são 
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capazes de fingir um consentimento, o de renegar a própria cultura para sobreviver 

às duras provas da escravidão. Podemos dizer que o assimilado é um homem de 

fronteiras, que vive flutuante entre a dualidade colonial – negro, mas não escravo. 

Literalmente, a assimilação colocava o negro entre a cruz cristã e a espada colonial. 

Neste ponto, a tradição cultural moçambicana é ameaçada, duramente, pela 

presença da Igreja Católica. Historicamente, a igreja, a que Fortin está se 

confessando é a mesma que é responsável pelo branqueamento da sua cultura, da 

sua identidade e, corresponsável pelos seus pecados. Cabaço atribui à assimilação, 

que coube ao clero, grande parte da desestruturação cultural de Moçambique: 

 
O atraso económico e social da sociedade portuguesa obstou à 
acumulação e reprodução dos lucros provenientes da empresa 
colonial, não permitindo uma presença mais incisiva nos destinos dos 
territórios dominados e remetendo, em grande parte, para a 
responsabilidade da Igreja Católica a acção de 
dominação/desestruturação cultural. (CABAÇO, 2009, p.93) 
 

 
Fortin é então uma personagem vítima de um longo e rigoroso processo 

colonial com uma estrutura econômica falida. Um processo que, sem recursos 

financeiros, já surge fadado ao fracasso e ao preconceito, mesmo antes de ser 

iniciado.  Portugal, desestruturado, deixa à deriva todo o processo colonizador de 

Moçambique nas mãos da igreja e dos colonos. Estes farão, através dos seus olhos, 

o retrato distorcido da colonização portuguesa ao mundo metropolitano. Homens 

comuns que farão às vezes de historiadores e cientistas, juízes e advogados da 

mesma causa. Ainda na mesma página, o crítico argumenta esse momento histórico 

da seguinte forma: 

 
Assim, ao contrário de outros processos colonizadores, o português 
foi dominado pela ciência jurídica, baseada na conjugação dos 
interesses metropolitanos com relatos e relatórios frutos da “pesquisa 
de campo” empírica, normalmente eurocêntrica e preconceituosa, de 
funcionários, missionários, visitantes e colonos, o que condicionou 
um processo sui generis de formação da sua ideologia nacional-
imperial. (CABAÇO, 2009, p.93). 
 
 

Mia Couto retrata esse aspecto histórico, sui generis, em pelo menos dois 

momentos de sua ficção: na “Princesa russa” se dá através da assimilação do negro 

Fortin que, em parte, parece apoiar a ideologia eurocêntrica. No conto “O 

embondeiro que sonhava pássaros” acontece, em forma de desorganização, no 
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momento em que os colonos, e não a justiça, decidem pela prisão do vendedor de 

pássaros.  

Podemos dizer que Fortin é o resultado torto de uma tentativa de aculturação 

da missão civilizadora que, na pressa, deixou para trás ainda muito do animismo 

africano. Dentro desse contexto religioso luso é, justamente, onde a memória 

moçambicana dissolve-se para, mais tarde, resultar em um sincretismo religioso 

fragmentário. Resultado perdido entre: o mito e o animismo africano de um lado, e o 

cristianismo teocêntrico do outro.  

Os selvagens precisavam de salvação divina a qualquer custo – assim 

pensavam os religiosos portugueses. Não obstante, e concomitantemente, muitos 

países da Europa também usaram esse mesmo ardiloso pretexto, para dominar e 

espoliar o continente africano. A oralidade africana, assim, perdia o seu maior trunfo 

de tradição. Os negros eram proibidos de cultuar seus deuses, de dançar suas 

danças, de rufarem seus tambores. A Igreja Católica, como responsável pelo 

empreendimento de nacionalização de Moçambique – acordo que a Santa Sé 

mantinha com o regime de Portugal7 – via em tudo isso um paganismo perigoso para 

o cristianismo e um atraso ao processo de assimilação.  

Diante deste contexto, de contradições e choques culturais, Mia Couto cria o 

personagem Fortin, representando, dentro de uma estrutura social decadente, como 

uma espécie de alegoria, um personagem-tipo – o assimilado – que “carrega em si a 

forma inteira da humana condição”8 do colonizado. Negro escravo que tentava 

amenizar um pouco o próprio sofrimento com um alvará de assimilação. Na verdade, 

alvará, passaporte para a discriminação do próprio irmão de raça. Pois o homem 

que o carrega, suporta a imagem e o olhar de muitos homens sobre si. Um peso que 

pode libertar o corpo, mas que condena e esmaga a alma de um povo.  

O assimilado, de joelhos se confessa. Um padre negro. O silêncio resignado 

no confessionário ouve a tudo atentamente, mas do outro lado da história, há 

séculos de distância. O padre vê de perto o resultado coxo dos seus próprios 

                                                 
7
 Acordo mantido em 1940 no governo de Salazar: “O acordo com o Vaticano fundamenta, nas 

palavras de Franco Nogueira, “um estado de espírito que, por pressupor a aprovação do Governo 
pela Igreja, torna difícil aos católicos hostilizarem um regime político de que a Santa Sé aparece 
como aliada” (Nogueira, 2000ª, p.272, grifo do autor). A concordata e o acordo culminam, com chave 
de ouro para o regime, o paroxismo nacionalista da década de 1930, a década da mística imperial. 
Aliada do regime, a Igreja Católica se solidariza formalmente com a nação-império, onde, 
subordinada à hierarquia lusitana, lhe cabe um papel primordial na tarefa de cristianizar e de 
“portugalizar”, pela assimilação, os povos das colónias.” (CABAÇO, 2009, p. 209). 
8
 Retirado do ensaio “L‟Humaine Condition” escrito por Montaigne. 
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ensinamentos: um homem assimilado, dando a mais nítida e verdadeira impressão 

do que acredita e do que aprendeu com seu mestre. Fortin tem em si muito mais que 

a dualidade colono/colonizador, é um homem de contradições religiosas e espirituais 

modernas. Um homem que não conseguiu digerir um deus indiferente com uma raça 

e que se mostra condescendente com outra. Um deus que protege e contempla o 

carrasco com a dádiva da liberdade e escraviza, penosamente, aquele que já é tão 

explorado. Um deus que faz milagres para uns e para outros a sorte do destino, com 

base em algo que não depende da compreensão humana – a fé.  

É assim que Fortin não entende esse mundo: “Ou será que a desgraça não foi 

distribuída conforme as raças?” (PR. p. 76)9 pensava ele, confuso, porque assim a 

desgraça do negro parecia bem maior que a do homem branco. Os anjos que voam 

sem direção, mas que estão soltos no ar em plena liberdade: “Já encheram os céus 

de bandeiras, nem eu sei como os anjos podem circular sem chocarem-se nos 

panos.” (PR. p. 73)  

Aquilo que é bom vem de fora, os brancos de muito além, com suas 

bandeiras, símbolos, representações, cultura e tradições; “Ou será que Deus, 

quando expulsou Adão do Paraíso, não lhe despachou com pontapés.” (PR. p. 74). 

A sabedoria empírica de Fortin, tão cheia de dúvidas, manda fazer o que seria mais 

lógico e mais próximo da sua realidade, questionar o Criador de tudo. Será que 

Adão, por ser branco, não foi expulso do paraíso como deveria ser? E todos os 

defeitos sobraram somente para os negros? “Nasci com o defeito, foi castigo que 

Deus me reservou mesmo antes de eu me constituir em gente.” (PR. p. 75). 

 A ideia do castigo original, um determinismo sem precedentes que é bondoso 

com um, mas castiga o outro sem explicações, porque é superior e não devemos 

discutir os seus desígnios, e isso é tudo. “Eu sei que Deus é completamente 

grande.” (Idem). Mesmo assim, Fortin é capaz de aceitar a grandeza de Deus sem 

limites. “Contudo, padre, contudo: o senhor acha que Ele me foi justo?” (Idem).  A 

falta de explicação que gera a dúvida. Fortin não crê cegamente, sua fé vacila diante 

de uma realidade cruel, seu defeito físico o castiga desde criança, desde, até 

mesmo, antes de nascer. “Estou a injuriar o santíssimo?” (Idem). Esta frase 

demonstra a incerteza de Fortin frente a uma cultura imposta pelo sistema de 

colonização e aculturação, ele não sabe, exatamente, o que está fazendo, duvida da 

                                                 
9
 A partir desse momento usaremos as siglas “PR” para indicar o conto “A princesa russa”. 
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justiça de Deus e pensa na injúria que pode estar cometendo. “Bom, estou a 

confessar. Se ofendo agora, o senhor depois aumenta nos perdões.” (Idem). Esta 

passagem ilustra muito bem a compreensão torpe mercantilizada de Fortim com 

respeito à confissão. Confessar, para ele, é uma moeda de troca, para cada pecado 

uma confissão, e depois da confissão a recompensa através do perdão.  

Era exatamente assim mesmo o sistema dualista da colonização, 

hermeticamente fechado entre o pecado e o perdão: colono/colonizado, 

civilizado/não civilizado, desenvolvido/subdesenvolvido, rico/pobre, branco/negro e, 

do mesmo modo, o sistema capitalista em expansão, devassando a África: de um 

lado as indústrias e o capital europeu, do outro a mão de obra e a matéria-prima 

africana.  

É desse modo que o escritor vai costurando as malhas finas de suas páginas, 

fio após fio, tecendo personagens, histórias, vai construindo a memória em 

paisagens e imagens à procura do mais completo rosto, daquele que se perdeu nas 

gerações passadas – um rosto da cor Zambeze10.  

Talvez porque não queira traçar um retrato exótico, o escritor vai delineando 

suas histórias, investindo pouco nas imagens objetos e, explorando cada vez mais 

as personagens. O sujeito ganha papel quase exclusivo nos contos de Mia Couto. A 

paisagem é coadjuvante discreta, e a fauna colorida da África não aparece nas 

páginas densas. A ação imediata, como normalmente exigem os contos, tem pressa 

em humanizar as personagens, “torná-las vivas e pessoais, com suas 

objectualidades” (CANDIDO, 2009, p. 15-17) e características existenciais.  A 

memória tem papel relevante neste contexto de formação, posto que o sujeito é 

inseparável de seu passado, da sua história, da sua cultura. Mesmo antes de 

nascer, o indivíduo já possui uma memória. 

A tentativa de compreender esse processo de transformação dos 

personagens, como um ser que não existe e recebe características para expressar a 

realidade tão bem, e até melhor do que aquele sujeito que de fato existe como 

reflete Antonio Candido em Personagem de Ficção, nos leva a pensar sobre o 

significado da memória na ficção. Evocar o passado e atualizar impressões na vida 

presente, é repensar o futuro, é guardar nossas lembranças, nossas tradições, 

cultura, símbolos e todos os valores que nos transformam parte de uma sociedade. 

                                                 
10

 O mais importante rio de Moçambique. Foi a principal via de penetração no interior do país na 
época da colonização, é navegável até os dias de hoje.  
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Agarrando-se aos personagens, tempos, lugares e às recordações, a ficção 

de Mia Couto constrói uma ponte entre passado e presente, onde o tempo se 

encarrega de levar e a memória se encarrega de trazer. Esta ponte pode ser 

observada através da vida do personagem Fortin que, no conto “A princesa russa”, a 

única alegria que lhe restava eram as recordações de uma mina de ouro, a qual já 

não existia mais. Contudo, estas lembranças eram apenas um pretexto para 

resgatar a imagem da mulher amada: a princesa russa, uma lembrança tão forte, 

capaz de durar anos e trazer saudades. Essa lembrança tem um significado maior, 

manter viva dentro do encarregado geral uma imagem de mulher, talvez a única 

mulher que tenha caminhado ao seu lado, amenizado a sua dor, e que lhe tirou, 

atenciosamente, um espinho do pé. Lembranças de uma memória negra que traz 

esperança de encontrar essa pele alva, mesmo que seja depois da morte, mesmo 

que seja nas “cinzas do inferno” (PR, p. 87). Para Fortin as lembranças que o ligam 

ao passado servem de inspiração para enfrentar a vida e a morte no presente e no 

futuro. 

 Este momento de paixão, aflição e morte é o instante em que o escritor Mia 

Couto se utiliza da memória para discutir assuntos relacionados às minas de Manica 

em Moçambique. Ele questiona as formas de explorações que reduziram as 

condições humanas às mais vis formas de degradação e de “exploração do homem 

pelo homem”11. Uma reflexão sobre um dos lados da moeda do “progresso 

civilizador” nos tempos de colônia, e ainda nos tempos atuais. Um aspecto da 

escravidão que atravessou as décadas do colonialismo e perdura até aos dias de 

hoje. Dezenas de pessoas ainda continuam a morrer soterradas nas minas de 

Moçambique. Esta é uma realidade que Mia Couto nos transmite de forma sutil em 

seu conto. Uma realidade social transformada em ficção, processo este, em que 

Antonio Candido, muito bem, observou a função da literatura para “exprimir o 

homem e depois atuar na própria formação do homem” (CANDIDO, 2002, p.80). 

O conto “A princesa russa”, através do encarregado geral, revela momentos 

de lembranças com desejada vontade de reviver o passado, quase um saudosismo 

vital para o personagem narrador. Fortin recorda a cidade em tempos de muita 

agitação, sugerindo uma imigração de estrangeiros de várias partes do mundo. A 

cidade tinha uma vida bem mais movimentada: “O senhor talvez não conhece mas 
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 Expressão usada por Karl Marx em O capital ao utilizar o materialismo histórico, enxergava a 
sociedade através de uma base material sobre a qual todas as coisas funcionam. 
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esta vila já beneficiou de outra vida. Houve os tempos em que chegava gente de 

muito fora” (PR. p. 73). O encarregado geral está se referindo à corrida em busca do 

ouro que consta em relatório, citado no prefácio do conto.  

Chamamos a atenção para as lembranças de Fortin, a que podemos tomar 

como referência de uma memória individual e que, ao mesmo tempo, faz parte de 

uma memória coletiva com registro na história social de Moçambique. Esta pode ser 

observada como a fronteira de que trata Le Goff (2003, p. 430). “onde a memória se 

torna história”. Também podemos observar que neste momento a memória individual 

de Fortin, mesmo tratando de um aspecto passional e individual, estabelece ligação 

com os elementos da realidade social, este é um ponto em que podemos confirmar 

mais uma vez os pensamentos de Ecléa Bosi (2009, p. 413) sobre a memória 

individual e coletiva quando um se torna ponto de vista do outro. A história de Fortin 

é, em muito, a história de seu povo. 

Em “O embondeiro que sonhava pássaros” a memória evoca o passado 

através da própria cultura do passarinheiro, este se encontra ligado as suas 

tradições através do mito do embondeiro, no contar histórias, no artesanato de 

gaiolas, nas práticas da criação de pássaros, no falar regional, engolindo alguns 

termos da frase, no modo de habitar nas matas dentro do tronco do embondeiro, no 

embalar dos cantos dos pássaros, no seu modo de se vestir e andar descalço, no 

sentir a terra nas plantas dos pés e, até mesmo, no momento de recepcionar o seu 

agressor, vestindo-se com a melhor roupa. Era o negro, a natureza e a harmonia. 

 Podemos nos arriscar a dizer que o passarinheiro é um forte representante 

do povo moçambicano, usando suas técnicas e práticas de ofício, herdadas do 

passado por muitas gerações. Mais que uma técnica, esse ofício deve dizer algo 

sobre seu povo, sobre a sua etnia e ancestralidade: “A aprendizagem e a 

conservação dos segredos dos ofícios joga-se em cada uma das células sociais da 

etnia.” (LE GOFF, 2003, p.425). Portanto, ao vendedor de pássaros lhe foi dada, 

pela tradição, a missão de passar esse ofício para outras gerações da sua “célula 

social”. Devemos lembrar que, esta memória, só pode existir enquanto prática social, 

pertencente ao cotidiano de um determinado povo para que não seja jogada ao 

vento e perdida no futuro.  

A missão não é imposta, o passarinheiro tem o dom de, com seus pássaros, 

embelezar e encantar as pessoas: “aquele negro trazia aves de belezas jamais 
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vistas. Ninguém podia resistir às suas cores, seus chilreios. Nem aquilo parecia 

coisa deste verídico mundo.” (ESP. p. 63)12. 

No caso do passarinheiro, que mora sozinho no tronco de um embondeiro e, 

que tem suas terras invadidas pelo colonizador, a cultura local sofre graves 

intervenções por parte dos invasores, provocando sérios prejuízos à coexistência 

entre povos e entre membros de uma mesma aldeia. Isolados, as práticas sociais 

dos nativos vão se perdendo.  

O vendedor de pássaros, sempre aparece sozinho no bairro dos brancos, 

provavelmente longe de sua aldeia. Isto nos leva a imaginar que ele já não tem mais 

as mesmas referências culturais, não tem alguém de sua família ou aldeia para 

passar as tradições de seu ofício e suas histórias. O fato poderia explicar, por 

exemplo, o passarinheiro, repassando suas lendas e mitos para o menino Tiago, ao 

invés de repassar para um membro de sua aldeia. O menino era branco e 

descendente de portugueses. Isto é apenas um pensamento, uma leitura 

interpretativa, mas é algo que nos levaria a refletir sobre os muitos processos do 

sincretismo cultural encontrados em Moçambique, e mesmo na África. O fato beira a 

ironia, já que os portugueses desejavam colocar as tradições dos negros em 

esquecimento e o menino Tiago, agora, seria o seu portador. Encontramos aqui o 

passarinheiro tecendo atalhos para manter viva a tradição de seus mitos dentro da 

memória?  Pena que ao final do conto o menino Tiago morre. 

O preconceito é uma marca presente neste conto. O passarinheiro não é 

apenas vítima do distanciamento de suas memórias, este é apenas mais um dos 

aspectos de consequência do sistema opressor do colonialismo português. No conto 

do “Embondeiro” sem a coexistência social dos ritos e mitos culturais e também da 

própria língua, o vendedor de pássaros sofria ainda mais com o preconceito, com as 

agressões físicas e mentais: “Quem autorizara aqueles pés descalços a sujarem 

aquele bairro?” (ESP. p. 62), era assim que os colonos brancos se interrogavam a 

respeito do passarinheiro, como alguém que precisa de autorização para circular em 

suas próprias terras.  

Em muitos momentos do conto nós vamos encontrar palavras e frases que 

rejeitam a presença do negro em meio aos brancos. Mia Couto deixa marcas 

explícitas, em seu texto, sobre o racismo. O leitor pode se apropriar desses 
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 “ESP”. Será a sigla que usaremos a partir de agora para o conto “O embondeiro que sonhava 
pássaros”. 
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marcadores para fazer uma reflexão sobre o preconceito, as suas consequências 

trágicas para ambos os lados que termina simbolizado em uma morte. A memória 

então é usada como ponto de partida para estabelecer, mais uma vez, a ligação do 

passado com o presente. As lembranças do preconceito, suas causas e 

consequências.  

Mas nem sempre, em seus contos, o escritor vai estabelecer esta ligação de 

oposição colono X colonizado, branco X negro, opressor X oprimido.  

Maneca Mazembe, em “O pescador cego”, estabelece uma ligação do 

passado com o presente, usando elementos da hierarquia do sistema familiar 

patriarcal e mostra a forte influência dessa tradição na vida simples do pescador.  

Perdido em alto mar, o pescador arranca os próprios olhos para que sirvam 

de isca aos peixes. Mais tarde, ao encontrar o caminho de volta para casa, cego e, 

tendo que alimentar a família, ele é impedido pela própria mulher de entrar em alto-

mar para prevenir sua segurança. Mazembe também não permite que sua esposa 

Salima entre no barco para ir pescar, momento em que se vê preso pela força da 

sua tradição: “Era cego mas não perdera o seu macho estatuto.” (PC. p. 96)13. 

Memória e tradição, neste momento, exercem aqui um papel normativo, regulador. 

Poder-se-ia pensar em um comportamento puramente machista de Maneca 

Mazembe, mas, considerando-se milênios de tradição cultural, cabe ao homem 

daquela aldeia passar sua memória adiante. Prática que se segue às raízes que se 

espalham, aos membros da família ou aos moços da aldeia, geralmente na velhice. 

Romper com essa corrente seria romper com a unidade cósmica: “Vale dizer que a 

tradição oral moçambicana explica a unidade cósmica, apresentando uma 

concepção do homem, do seu papel e do seu lugar no mundo, seja ele mineral, 

vegetal, animal, ou mesmo a sociedade humana.” (HERNANDEZ, 2005. p. 29).  

Nesse conto Mia Couto traz à tona as discussões sobre as tradições 

moçambicanas que estão sendo esquecidas pelo homem moderno. São práticas 

milenares que estão sendo substituídas pelas incertezas da civilização moderna. Um 

progresso que cuida em tragar os valores do passado em detrimento de um novo 

mundo. Porém,  sem aquele conjunto de valores que norteiam o estabelecimento do 

homem na vida em sociedade. Perde-se a referência do passado, de tudo que trata 

o comportamento humano, e assim assume-se um rosto nas telas cibernéticas. 
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 “PC”. Sigla que usaremos para identificar o conto “O pescador cego”. 
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Esquece-se que a tradição também move o presente, é com base nela que ainda 

tomamos muitas de nossas decisões, por exemplo: o que seria moral ou imoral, 

certo ou errado, são valores seculares, construídos sobre um alicerce instituído 

pelas tradições e, na maioria das vezes, não se interroga sobre eles. É isso que a 

ficção de Mia Couto coloca à disposição da memória ao revelar um personagem 

preocupado com seu “macho estatuto”. Assim, a responsabilidade de Mazembe vai 

além do querer individual, jamais poderá ser tomado como fruto de um capricho. Ele 

depende de séculos de tradição. Somente ao pescador caberia os cuidados com 

Salima, sua mulher. O medo de perdê-la era iminente. Para ele, a mulher era de 

corpo frágil e não tinha a experiência necessária para entrar em alto mar, seria 

suicídio.  

No final do conto, Mazembe aprende a confiar em Salima, supera seus 

medos, sua desconfiança, seus receios a respeito da mulher, iniciando suas 

palavras com uma frase quase que simbólica: “– Leva esses remos.” O que, 

supostamente, já daria plena liberdade para a mulher entrar em alto mar. A ação 

propõe uma suposta alusão, a de que Mazembe aprendera com a vida e se 

“dedicara aos despojos do mar” (PC. p. 100) ou, simplesmente, cedera aos efeitos 

da modernidade para quem a tradição perdera seu brilho e encanto. 

A nítida certeza de que o passado constrói muito daquilo que somos hoje, e 

da sua forma de domínio sobre o presente, pode ser vista no conto “A lenda da 

noiva e do forasteiro”14. O povo que se encontra na aldeia está sob forte influência 

do passado. Um passado distante de uma memória lacerante que atormenta ainda 

nos dias de hoje, e que os submete a uma forma de vida secular, submissa, 

permeada pelo medo das antigas guerras, e se autodenominam de povo 

amafengu15: 

Os mais velhos puxavam antigas maldições: nós somos amafengu, o 
povo esfomeado que procura serviço de viver, pobres que pedem a 
pobres. Este forasteiro é lembrança dos tempos de perseguição. 
- Quem sabe ele é amangwane? 
Falavam do guerreiro zulu, autor de sangue e matança. (LNF. p. 131) 

                                                 
14

 A partir de agora usaremos a sigla “LNF” para identificar a o conto “A lenda da noiva e do 
forasteiro”. 
15

 Segundo Glossário do livro Cada homem é uma raça: “designação que os sobreviventes da tribo 
Abombo davam a si próprios. „Os abombos foram uma numerosa tribo bantu, do Natal. Foram 
derrotados e cruelmente perseguidos por outras tribos e tornaram-se errantes, passando a ser 
conhecidos por Fingos. Procuraram refúgio em outras tribos, reduzindo-se ao completo estado de 
servidão [...] de 250.000 restaram alguns 35.000 que se dedicaram à agricultura e criação de gado.‟ 
Antonio Cabral, 1975.” 
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Neste caso a ponte da memória exerce um peso na comunidade que 

influencia em muitos elementos culturais. No conto, a convivência da aldeia com 

estrangeiros é algo difícil de aceitar, há um medo que paira sobre o povo e que 

afasta o desconhecido. Aquilo que é estranho pode trazer má sorte: “Quando 

desapareceram, além-árvores, a chuva parou, em súbito desmaio. Todos 

entenderam, todos se inquietaram.” (LNF. p. 129-130). É difícil imaginar de onde 

vem tanto medo inspirado pela presença do forasteiro. 

Os amafengus vivem isolados, temendo serem expulsos de seus territórios 

como no passado, já que não são donos de suas terras. Muitos vivem como 

nômades. Essa condição submissa os colocou sempre na defensiva desde que 

foram, há muitos anos, expulsos de suas verdadeiras terras a centenas de anos na 

província de Natal – África do Sul.  

Desse modo, cada conto tem a sua maneira de expressar as razões da 

memória, mas todos eles, de algum modo, são arrastados por este fenômeno que é 

responsável, em muitos aspectos, em manter a coexistência entre os homens. A 

memória torna viva a linhagem que prolonga a existência dos ancestrais, registrando 

todos os acontecimentos e todas as cenas: 

 
Na África tradicional, o indivíduo é inseparável de sua linhagem, que 
continua a viver através dele e da qual ele é apenas um 
prolongamento. É por isto que, quando desejamos homenagear 
alguém, o saudamos chamando-o repetidas vezes, não por seu 
nome próprio, que corresponde no Ocidente ao nome de batismo, 
mas pelo nome de seu clã: “Bâ! Bâ!”, ou “Diallo! Diallo!”, ou “Cissé! 
Cissé”. Porque não se está saudando o indivíduo isolado e sim, nele, 
toda a linhagem de seus ancestrais. (BÁ, 2003, p. 23). 

 
 

Pois é a tradição que nos mantém unidos através da língua ou da linguagem, 

dos ritos e costumes que se manifestam nos cultos religiosos. As práticas e as 

técnicas encontradas no trabalho ou no lazer, sempre, de alguma forma, estarão 

ligadas pelos aspectos da tradição. Estes aspectos estão gravados de maneira 

dinâmica na memória, em constante processo de transformação e assimilação, 

prontos para explodirem na vida, reconstruídas em maior ou menor grau de 

atualização.  
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1.2.  A memória entre o passado e o presente 

 
 

No sol fervilhante das minas de Manica, o encarregado-geral ainda sonha 

com a princesa russa. Fortin vai quebrar as barreiras do presente com o passado 

para entrar em contato com aqueles que já se eternizaram no mundo dos mortos. O 

personagem molda a própria memória, de tal maneira, e tão forte, a construir um 

pequeno barco que só a ele cabe remar. Sobre um rio de sonhos, o remador, 

lentamente, chega à outra margem onde está a mulher amada. As lembranças que 

alimentam o passado de Fortin também salvam o seu presente. Há um verdadeiro 

sentido na sua vida em meio aos sentimentos de paixão, presos no corpo e na alma. 

Nem ele saberia explicar se é amor. 

O encarregado geral evoca as lembranças das minas de Manica através de 

sua paixão pela princesa russa, um sentimento antigo que insiste em continuar vivo 

na memória. Um sentimento tão forte que é capaz de arrastá-lo de volta para os 

caminhos da velha mina, ajoelhar-se diante de um padre e se confessar. Há um 

crescente desejo de viver o passado no presente e, como um arquiteto da vida e do 

tempo, agasalhar o destino outra vez. Desejo que vai esculpindo fragmentos do 

passado, torneando lembranças, reminiscências profundas, agarrando-se à teia da 

memória. Preso as suas recordações, ele constrói para si imagens capaz de levá-lo 

de volta ao passado. A voz que confessa “pecados de muito tempo” traz consigo 

doces lembranças de uma paixão. Mas Fortin, não tem esperanças nesse amor. A 

coragem nos sentimentos multicoloridos é coisa dos incautos em um mundo preto e 

branco. Sem saber, nas ruínas de uma mina, o negro coxo vive um platonismo 

disfarçado. Sua única alegria, diz ele, são as recordações dessa mina de ouro que já 

não existe mais. Um mundo que faleceu junto com a mulher amada. Quem se 

propõe ao amor também escolhe caminho de mão única, e está disposto a suportar 

uma solidão sem provável recompensa. 

Fortin não escolheu sofrer por amor, mas escolheu viver e sentir, ser alguém. 

Em meio ao seu tormento, as lembranças de Nádia são como bálsamos na sua 

pobre vida. Sofrer por um amor perdido ou, como ele mesmo diz: “viúvo de mulher 

que não tive.” (PR. p. 86). É resignificar a vida e ter coragem para enfrentar até 

mesmo a morte.  
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Todas as lembranças estão carregadas de sentimento de culpa16 e precisam 

ser contadas para alívio da alma. O escritor trata o conflito interior de maneira 

transcendental e utópica, buscando uma explicação no “mito do andrógeno17”. Fortin 

se vê miscigenado pelas pegadas de homem e mulher que se completam 

harmoniosamente: 

 
Aquela mina já fechou, faleceu junto com a senhora. Eu caminho-me 
lá sozinho. Depois sento num velho tronco e olho para trás, para 
esses caminhos onde pisei. E sabe o que vejo então? Vejo duas 
pegadas, diferentes, mas ambas saídas do mesmo corpo. Uma de pé 
grande, pé masculino. Outras são marcas de pé pequeno, de mulher. 
Esse é o pé da princesa, dessa que caminha ao meu lado. São 
pegadas dela, padre. (PR. p. 87) 
 

 
Ao olhar para trás, vê o resultado daquilo que foi feito, aprende com os erros, 

melhora aquilo que ficou defeituoso, aprimora os próprios conceitos de vida. Tudo 

isso faz parte do espírito humano. Mas superar a solidão da morte, naquele 

momento, é, sobretudo, tarefa muito difícil, mesmo para alguém não assimilado. 

Assim, o encarregado geral prefere as curvas sinuosas das lembranças. Nada 

melhor do que a certeza de que alguém estará ali para apoiá-lo em uma nova 

jornada, para tirar-lhe os espinhos do caminho e aliviar a sua dor. Tão perto dos 

sonhos, Fortin era capaz de sentir o gosto da princesa: “Porque enquanto estou ali, 

frente à campa, só lembro o sabor do corpo dela” (PR, p. 86). Essa vida que ficou no 

passado é o que hoje dá significado para ele no presente. É a certeza que há 

alguém, mesmo no além, que vai acompanhá-lo pela eternidade, alguém que um dia 

já esteve ao seu lado e compreendeu a sua angústia. É com este pensamento que 

Fortin inicia a sua história no confessionário. Conta, não somente para ser ouvido, 

mas principalmente para ganhar forças, para continuar a vida sem a mulher que um 

dia lhe despertou um sentimento, verdadeiramente digno – o amor. 

O encarregado-geral nos relata a história de uma época (1946) em que a 

exploração do ouro na vila de Manica estava a pleno vapor. A cidade convivia com 

uma riqueza fabulosa de um lado e, do outro, a pobreza extrema. O ouro não trouxe 

os benefícios esperados ou grandes riquezas para a cidade e nem conforto para seu 

povo, o sonho se dissipara mesmo antes de começar. Ao que se sabe, no próprio 
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 O sentimento de culpa será um tema tratado no subcapítulo (4.2.1.) “Fortin: uma perna de santo e 
outra de diabo”. 
17

 Mito relatado por Aristófones n‟O Banquete de Platão. 
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conto, as minas asseguraram, cada vez mais, as diferenças sociais e a escravidão, 

com um grande número de mortos soterrados por toneladas de rochas:  

 
Chegamos à mina, fomos dados as pás e começamos a cavar. Os 
tectos da mina tinham caído mais outra vez. Debaixo daquela terra 
que pisávamos estavam homens, alguns já muito mortos, outros a 
despedirem da vida. As pás subiam e desciam nervosas. (PR. p. 79) 

 

Esta citação também nos mostra as relações da memória de Fortin com a 

história social de seu povo. Moçamique foi explorado por quem sonhou com as 

riquezas do ouro desde o ano de 150718. A astúcia do escritor move o conto para os 

tempos da roedura desenfreada do colonialismo. 

Em dado momento Fortin nos relata um desabamento que ocorreu nas minas 

de Manica onde vários trabalhadores morrem soterrados, mostrando uma completa 

falta de cuidado com a vida humana desses trabalhadores. Uma situação que se 

arrasta por séculos e é intensificada quando Moçambique precisou escoar suas 

riquezas de ouro e marfim. Essas memórias também nos levam a refletir sobre os 

custos e benefícios que a exploração do ouro vem concedendo ao território 

moçambicano nos dias de hoje, o que torna o conto ainda mais atual.  

As lembranças da corrida pelo ouro e suas trágicas desilusões retratadas na 

família que veio de muito longe, da Rússia, Iúri e Nádia, onde Iúri faz o papel do 

marido trabalhador que veio fazer fortunas, mas está sempre ausente e longe da 

esposa. Nádia é a esposa que vive na solidão de seu castelo, solidão tão intensa 

que a faz visitar a si mesma para se encontrar com a própria alma. Uma mulher 

inconformada com o sofrimento alheio que quis ver de perto as minas, as casas dos 

operários e falar com eles, sentir o sofrimento deles nem que para isso fosse preciso 

quebrar as regras da ordem estabelecida. Ser amiga de um negro, tirar-lhe um 

espinho do pé, frequentar sua cubata, fazer passeios em sua companhia, confiar-lhe 

segredos. Preocupava-se com a morte de tantas pessoas nas minas, sentia-se 

também responsável por tudo aquilo, motivo de muita angústia e dor. As lembranças 

da sua distante terra, guardadas em um relógio de vidro da família, ocupava Nádia 

durante os seus longos dias. Ela passava oras limpando aquele relógio, confinada 

em uma pequena sala: “Se esse relógio partisse, Fortin, era a minha vida que toda 

se partia” (PR. p. 75), e foi assim mesmo que um dia a princesa quebrara o relógio e 

                                                 
18

 Data do processo de reconstrução de uma Feitoria-fortaleza em Moçambique por estar na rota da 
Índia. (HERNANDEZ, 2005, p. 585). 
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colocara fim a sua vida. Fugir para dentro de si foi seu único refúgio.  O sofrimento, o 

abandono, tudo encontra seu fim na morte, a única forma da verdadeira libertação 

para um espírito atormentado.  

A mina ruiu e o russo voltou para casa sem o ouro e sem a esposa. A tragédia 

nos faz pensar nos valores humanos, no que deixamos de viver ao irmos a busca de 

um sonho, quando tudo que queremos pode estar bem ao nosso lado. Iúri não 

soube valorizar a mulher amada, não teve tempo de amá-la e também não arrancou 

fortunas como imaginava. 

Fortin é o resultado vivo dessa memória, desse intricado processo de 

exploração do homem pelo homem, com forte grau de perda, desalento e miséria 

para ele e para a vila de Manica. Pois o processo de colonização, à medida que se 

intensificava e se interiorizava, tratava de controlar todas as forças produtivas e 

destruía a cultura local. A medida era uma tentativa de anular todas as memórias da 

tradição cultural do africano, implantando a cultura do colonizador. Neste avanço 

devastador da aculturação, as memórias servem, consideravelmente, para mostrar 

quão importante foi esta relação de assimilação que fragmentou a cultura identitária 

desse povo, uma clara tentativa de desenraizá-lo da sua cultura: 

 
Associada sempre ao trabalho como valor “civilizacional” e ao longo 
prazo que o método envolve – permitindo a prorrogação das formas 
de prestação laboral compulsiva para os indígenas –, a “assimilação 
tendencial” se entrelaça na economia; ela cria, em decorrência da 
sua “função civilizadora”, a categoria social dos assimilados, 
procurando, sob a ameaça da reversibilidade da sua situação 
jurídica, cooptar psicológica e politicamente elementos das elites 
africanas; ela desqualifica oficialmente as culturas locais, incluindo os 
chefes que servem o sistema, e busca desenraizar dos seus 
fundamentos culturais as elites cooptadas; a política de assimilação, 
enfim, corporiza o sentido de “Destino” que anima a alma lusíada, 
visando aplacar, no plano nacional, consciências inquietas e inserir-

se, no paradigma da “missão civilizadora.” (CABAÇO, 2009, p.114). 

  

 Fortin é o personagem narrador que vivencia todo esse processo angustiante 

de assimilação e que precisa confessá-lo para os dias de hoje, talvez para se 

libertar: “A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, a 

nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência 

atual.” (BOSI, 2009. p. 55). E para o narrador estas representações, vivas na 

memória, precisam ser contadas como forma de libertação para a consciência e 

para a própria vida presente.  
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Desenraizado e, sem entender completamente, seus conflitos interiores, 

Fortin tenta encontrar conforto em Deus e no além. Não é por acaso que a história é 

narrada em um confessionário e que, grande parte da narrativa, está em volta dos 

pecados do próprio narrador, seus desejos proibidos, seus atos de covardia, a fuga 

dos lugares que se apresentavam como problemas ou perigo, nunca enfrentando os 

obstáculos, sua traição à princesa Nádia e o fato de ser um negro assimilado e 

castigar seus irmãos de cor.  

A memória então se torna um fardo pesado demais para carregar pelo resto 

da vida, como observa Fortin: “Venho confessar pecados de muito tempo, sangue 

pisado na minha alma, tenho medo só de lembrar.” (PR. p. 73), contar alivia o 

espírito, dividindo o peso da culpa: “Deus pode não me perdoar nenhum pecado e 

eu arriscar o destino dos infernos.” (PR. p. 87), o perdão já não interessa muito, a 

confissão se transforma em desejo de lembrança. São as memórias que 

verdadeiramente importam, que confirmam o gozo da vida.  

A apropriação das memórias das minas de Manica é, na verdade, uma ponte 

para uma tentativa de aliviar a consciência de Fortin que, segundo ele, já pediu 

licença para morrer: “Por isso lhe confesso este azedo que me rouba o gosto da 

vida. Já pouco falta para eu sair deste mundo. Mesmo já pedi licença a Deus para 

morrer.” (PR. p. 86) 

O desejo de morte de Fortin é também o resultado de um passado inglório e 

indigno que marcam suas lembranças. Um passado reevocado e que, agora, 

adquire uma nova representação. No presente, ele pode refletir e, mesmo não 

expressando arrependimento, tem em si a possibilidade de refazer sua vida 

diferente. Esta seria uma possibilidade de aliviar o seu desespero diante do 

presente. E quando mais fraquejou foi buscar forças em suas raízes: “Foram as 

minhas raízes que me amarraram à vida, foi isso que me salvou.” (PR. p. 85).  

Deitado ao lado de Nádia, já quase desfalecido e, diante da possibilidade de 

concretizar um desejo impossível, ter de fato a princesa em seus braços, o 

encarregado recua e abandona o alvo de seus desejos. Fortin, com medo de ser 

castigado por Iúri, enfia os braços na terra quente para despertar de suas ilusões e 

voltar para a sua realidade crua. O que um negro assimilado poderia querer com sua 

senhora, além de parcos favores?  

Mas este foi o momento mais marcante na vida e na memória do 

encarregado. É também, o momento em que a princesa morre e que ele foge para 
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outra cidade, Gondola. Mais tarde o encarregado geral voltaria àquelas minas para 

reviver a história da princesa russa em um confessionário. 
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2. ORALIDADE: CONVERSA DE SOMBRAS 

 

 

Sou um silatigui, um iniciado fula. Conheço o 
visível e o invisível. Tenho, como se diz, o 

ouvido da broussé: entendo a língua dos 
pássaros. Leio o rastro dos pequenos animais 

no chão e as manchas luminosas que o sol 
projeta através das folhagens; sei interpretar 
o sussurro dos quatro grandes ventos e dos 

quatro ventos secundários, assim como a 
passagem das nuvens através do espaço, 
porque para mim tudo é sinal e linguagem. 

(BÀ, 2003, p. 28). 

 
 
 

Mas, se a memória tem seus caminhos, suas veredas na ficção de Mia Couto, 

este percurso, sobretudo, na literatura de Moçambique, deve-se em grande parte, à 

rica oralidade africana. Como marca de tensão, esta voz expressa a fronteira que 

cresce entre a oralidade e a escrita. 

Dessa forma as obras literárias moçambicanas têm se propagado com especial 

atenção voltada para as raízes da cultura da oralidade. Mia Couto se debruça sobre 

essas raízes tradicionais, construindo o que a ensaísta Ana Mafalda Leite denomina 

de “confronto com a modernidade” (FONSECA, 2008, p. 12). Nesse embate, 

modernidade X tradição, o escritor coloca em pé de igualdade a escrita e a 

oralidade, forjando no ardor da literatura a ligação do homem à palavra. Não por vias 

retas, não tão simples assim. O escritor parece cogitar o uno africano, o nominalismo 

que funde a palavra à coisa, o transcendente. Isso pode ser notado quando o 

menino Tiago se arvoreja e se une ao embondeiro transformando-se em um só, ou 

quando Fortin vê suas pegadas misturadas às da princesa, ou ainda, quando o 

pescador cego e seu barco são vistos fora do mar como um só. Ao que nos parece, 

não há nada de fantástico nessa realidade. Tudo pode depender da atitude e do 

pensar como uma sociedade que respeita a palavra ao ponto de transformá-la em 

divina. 

Recentemente o Comitê Científico Internacional da UNESCO lançou uma obra 

hercúlea de oito volumes intitulada História Geral da África (2010). A obra em seu 
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primeiro volume, capítulo oito “A tradição Viva” texto escrito por Amadou Hampâté 

Bá, traz o seguinte prefácio de Tierno Bokar Salif19: 

 
A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do 
saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no 
homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 
conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram, 
assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. (p. 
167). 

 
 E Hampâté Bá, no mesmo capítulo, inicia quase em tom de desabafo, o 

desmoronamento das observações infundadas das nações modernas, estas que 

duraram séculos para reconhecer o valor da herança cultural da oralidade africana: 

 
Entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a 
oralidade, onde o livro constitui o principal veículo da herança 
cultural, durante muito tempo julgou-se que povos sem escrita eram 
povos sem cultura. Felizmente, esse conceito infundado começou a 
desmoronar após as duas últimas guerras, graças ao notável 
trabalho realizado por alguns dos grandes etnólogos do mundo 
inteiro. (BÁ, 2010, p. 167-168). 
 

 A pesar de a grande verdade ser revelada, há ainda que se considerar uma 

grande luta, e um longo caminho a ser percorrido, para que se desfaçam os 

estereótipos dos longos anos de escuridão. Para que isso aconteça, será preciso 

que esqueçamos nossos conceitos, revendo tudo aquilo que aprendemos, 

motivados por uma cultura que se pretendia hegemônica. Olhar para o mundo com 

os olhos do mundo sem as vestes da nobreza. Até que o homem ocidental entenda:  

 
Aquilo que se aprende na escola ocidental, por mais útil que seja, 
nem sempre é vivido, enquanto o conhecimento herdado da tradição 
oral encarna-se na totalidade do ser. Os instrumentos ou as 
ferramentas de um ofício materializam as Palavras sagradas; o 
contato do aprendiz com o ofício o obriga a viver a Palavra a cada 
gesto. (Bá, 2010, p. 189). 

 
  
 E é somente por esta razão que em muitas regiões da África a palavra é a 

coisa materializada e a oralidade não é a simples transmissão de narrativas.  

 
 
 

 

                                                 
19

 Tierno Bokar Salif, falecido em 1940. Grande Mestre da ordem muçulmana de Tijaniyya, foi 

igualmente tradicionalista em assuntos africanos (História Geral da África, p. 167, 2010) 
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2.1  Quando morre um ancião 
 
 

De muitas formas a literatura oral africana vem sendo observada e estudada 

nos seus mais diversos aspectos: seja nas danças, nos mitos, nas práticas e ritos, 

nos símbolos, em todos os valores culturais.  

Na África, há centenas de anos, a oralidade caminha junto com a vida das 

pessoas. Não há uma separação que limite um e outro. Oralidade e vida se 

coadunam em uma só coisa. As sociedades africanas têm grandes evidências orais 

que já foram alvo dos genealogistas. Estes passavam suas histórias para as 

gerações mais novas de rei para rei, uma função que o griot exercia com muita 

precisão e dignidade de palavras. Somente entendendo esses termos é que se 

poderá entender a literatura moçambicana. 

 
Tal é o peso da Tradição Oral nas actividades culturais e artísticas do 
povo de Moçambique que para chegarmos à compreensão do 
sentido da escrita teremos necessariamente que passar pela 
oralidade. Quer isto dizer que, na actualidade, a literatura escrita só 
toma o seu sentido de moçambicanidade, na medida em que não se 
ignorar essa realidade. (ROSÁRIO, 1989, p. 8-9). 

 

A secção desses elementos é algo visto a partir da literatura e, em termos, 

observados do ponto de vista dualista ágrafo e não-ágrafo, oralidade e escrita. Esta 

visão, em grande parte preconceituosa, pode ter tido sua preconização ditada pelos 

modelos do colonizador que pouco ou quase nada entendeu a respeito do 

significado da tradição oral para o africano. A importância da palavra e a sua origem 

divina é algo, quase que completamente, ignorado pelas sociedades ocidentais: 

 
A tradição bambara do Komo20 ensina que a Palavra, Kuma, é uma 
força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, Maa Ngala, 
criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação: “Aquilo 
que Maa Ngala diz, é!”, proclama o chantre do deus Komo. (Bá, 
2010, p. 170) 

 

 A palavra é divina por criação. Antigamente sua gênese era narrada e 

ensinada aos circuncidados maiores de vinte e um anos. Tudo era transmitido de 

forma versificada como podemos observar nesse pequeno trecho para que 

entendamos melhor as razões africanas: 

                                                 
20

 Uma das grandes escolas de iniciação do Mande (Mali). (Bá, 2010, p. 170).  
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Maa Ngala! Maa Ngala! 
Quem é Maa Ngala? 
Onde está Maa Ngala? 
 
O Chantre do Komo respondia: 
 
Maa Ngala é a Força infinita. 
Ninguém pode situá-lo no tempo e no espaço. 
Ele é Dombali (Incognoscível) 
Dombali (Incriado – Infinito). 
 
Não havia nada senão um Ser. 
Este ser era um Vazio vivo, 
a incuba potencialmente as existências possíveis. 
O tempo infinito era a moradia desse Ser-Um. 
O Ser-um chamou-se de Maa Ngala. 
Então Ele criou „Fan’, 
Um Ovo maravilhoso com nove divisões 
No qual introduziu os nove estados fundamentais da existência. 
Quando o Ovo primordial chocou, dele nasceram vinte seres 
fabulosos que construíram a totalidade do universo, a soma total das 
forças existentes do conhecimento possível. 
Mas aí nenhuma dessas vinte primeiras criaturas revelou-se apta a 
tornar-se o interlocutor (Kuma-nyon) que Maa Ngala havia desejado 
para si. 
Assim ele tomou de uma parcela de cada uma dessas vinte criaturas 
existentes e misturou-as; então, insuflando na mistura uma centelha 
de seu próprio hálito ígneo, criou um novo Ser, o Homem, a quem 
deu uma parte de seu próprio nome: Maa. E assim esse novo ser, 
através de seu nome e da centelha divina nele introduzida, continha 
algo do próprio Maa Ngala. (Bá, 2010, p. 171). 
 
 

 Desse modo, o Homem, que é parte divina, recebeu da Força suprema parte 

de seu poder, “o dom da mente e da palavra” (idem ibidem). Algo tão antigo quanto 

a própria existência do universo. 

“Na verdade, a história oral é tão antiga quanto a própria história. Ela foi a 

primeira espécie de história.” (THOMPSON, 2002, p. 45). E tudo era passado 

através das práticas, dos ritos, das danças, das recitações e do próprio ato de 

narrar, nos menores detalhes como observa Hampâté Bá em Amkoullel, o menino 

fula: “É que as memórias de pessoas de minha geração, sobretudo as dos povos de 

tradição oral, que não podiam apoiar-se na escrita, é de uma fidelidade e de uma 

precisão prodigiosa.” (BÁ, 2003, p. 13). As relações sociais são mais livres e não há 

uma preocupação de passar as informações palavra por palavra. Em tempos atuais 

os pensamentos avançam no sentido de dar cada vez mais à oralidade uma função 
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de “conhecimento e saberes rearticuláveis” (FONSECA, 2008, p. 13). Para 

Thompson (2002) a história oral é uma via de mão dupla e explica: 

 
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela 
lança a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo 
de ação. Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a 
maioria desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a se 
tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da 
comunidade. Ajuda o menos privilegiado, e especialmente os idosos, 
a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, 
a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. (p. 44) 

 

A visão thompsiana ainda acrescenta, aos saberes rearticuláveis da ensaísta 

Fonseca, uma função social de relação de igualdade e de conquista da dignidade 

humana. Um pensamento que pode colocar a oralidade muito além de muitas 

expectativas do simples ato de narrar, se é que assim podemos dizer – a função de 

“ajudar o menos privilegiado, dando-lhe dignidade”. Isso nos leva a refletir sobre as 

palavras de Mia Couto que falam da oralidade e da escrita como expressões de 

conhecimento em pé de igualdade:  

 
Portanto, tu tens esse desafio, tu tens que perceber que 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. (FONSECA, 2008, p. 13) 

 

Mais adiante, Fonseca faz uma advertência dessa insistência cultural da 

oralidade por parte do escritor, “A insistência nos intertextos, orais, indígenas, das 

literaturas africanas faz parte de um projeto de definição do estatuto nacional das 

literaturas emergentes, especialmente após a descolonização.” (FONSECA, 2008, p. 

13). O que significa dizer que o escritor está atento às transformações sociais e 

históricas de seu país. Assim podemos pensar que, em parte, Mia Couto coloca sua 

ficção a serviço de uma literatura nacional. 

Aqui no Brasil, segundo Cascudo (1984) em Literatura oral no Brasil, o termo 

“literatura oral” foi criado em 1881 por Paul Sébillot, referindo-se apenas a uma 

transmissão de produção literária e, somente mais tarde “Essa literatura que seria 

limitada aos provérbios, adivinhações, contos, frases feitas, orações, cantos, 

ampliou-se, alcançando horizontes maiores.” (CASCUDO, 1984, p. 22). 
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Cascudo anuncia ampliações para novos horizontes na literatura oral e 

oferecer uma grande contribuição neste sentido, de fato, enriquece a fortuna crítica 

da literatura oral brasileira. O escritor consegue fazer ricas descrições etnográficas e 

técnicas das danças, dos cantos e dos ritos folclóricos que começam a ter nova 

conotação na literatura. Formula conceitos sobre o folclore brasileiro, como 

“antiguidade, persistência, anonimato, e oralidade” (CASCUDO, 1984, P. 23). 

Considera estes elementos e suas decorrências, como sendo aspectos da memória 

coletiva, cheias de mistérios que julga de difícil dedução: 

 
Ninguém deduzirá como um povo conhece a sua literatura e defende 
as características imutáveis do seu gênero. É como um estranho e 
misterioso cânon para cujo conhecimento não fomos iniciados. 
Inicialização que é uma longa capitalização de contatos seculares 
com o espírito da própria manifestação da cultura coletiva. 
(CASCUDO, 1984, p. 26). 

 

 A literatura oral não dispõe de regras tão rígidas quanto à literatura chamada 

erudita e intelectualizada nas escolas acadêmicas, mas nem por isso se afasta 

completamente de uma forma. Há de existir certa fidelidade com a tradição oral, 

como o verso do cordel que exige a rima ou sem rima o verso não pertence ao 

cordel. A fidelidade da literatura oral africana está comprometida com a verdade das 

tradições, por isso a “fala deve ser divinamente exata”. (HERNANDEZ, 2005, p. 28). 

Segundo Cascudo (1984, p. 22), a oralidade foi criada para o canto, para a 

declamação e para ser lida em voz alta, inventada para a satisfação da atividade 

lúdica. Este pensamento pode ser observado nas seguintes citações, quando o 

escritor se refere às duas fontes21 que mantêm viva a corrente da oralidade: 

 
Com ou sem fixação tipográfica essa matéria pertence à literatura 
oral. Foi feita para o canto, para a declamação, para a leitura em voz 
alta. Serão depressa absorvidos nas águas da improvisação popular, 
assimilados na poética dos desafios, dos versos, nome vulgar da 
quadra nos sertões do Brasil. (CASCUDO, 1984, p. 22). 

 

                                                 
21

 “Uma exclusivamente oral, resume-se na estória, no canto popular e tradicional, nas danças de 
roda, danças cantadas, danças de divertimento coletivo, ronda e jogos infantis, cantigas de embalar 
(acalantos), nas estrofes das velhas xácaras e romances portugueses com solfas, nas músicas 
anônimas, nos aboios, anedotas, adivinhações, lendas etc. A outra fonte é a reimpressão dos antigos 
livrinhos, vindos de Espanha ou de Portugal e que são convergências de motivos literários dos 
séculos XIII, XIV, XV, XVI, Donzela Teodora, Imperatriz Porcina, Princesa Magalona, João de Calais, 
Carlos Magno e os Doze Pares de França, além da produção contemporânea pelos antigos 
processos de versificação popularizada, (...).” (CASCUDO, 1984, p. 22). 
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E mais adiante declara: “A literatura oral brasileira reúne todas as 

manifestações da recreação popular, mantidas pela tradição.” (CASCUDO, 1984, p. 

27). O historiador corrige-se logo depois na mesma página, acrescentando neste 

mesmo contexto a parte religiosa do culto popular à recreação e ao lúdico, assim 

completando o seu pensamento:  

 
A frase recreação popular não inclui apenas o divertimento, o 
folguedo, infantil e adulto, mas igualmente as expressões do culto 
exterior religioso, na parte em que o povo colabora na liturgia, 
ampliando ou modificando o cerimonial, determinando sincretismos e 
aculturações, transformadas numa espécie de atividade lúdica. 
(CASCUDO, 1984, p. 27). 

 
Vale lembrar que a verdade dessas citações, que declaram a oralidade “feita 

para o canto”, “para a declamação” ou para a “atividade lúdica”, pode ter um espaço 

limitado dentro do contexto literário brasileiro. Já no contexto do Velho Continente, 

estes pensamentos esbarram na realidade africana. Graças a novos estudos de 

incansáveis pesquisadores que sentiram a necessidade de expressar melhor a 

cultura africana. 

Passados os 60 anos da primeira edição de Literatura oral no Brasil, muito se 

pesquisou sobre o gênero, acrescentando-se novos aspectos nesse sentido.  Sobre 

a oralidade africana, para quem “a tradição oral explica a unidade cósmica, o 

homem e seu papel no mundo.” (HERNANDEZ, 2005, p.29). É a unidade da 

memória que reúne o passado visitado e o presente vivido. Esta unidade é vivida por 

muitas gerações, com seu caráter espiritual, algo que transcende o simples copiar e 

o repassar de histórias, danças e ludicidades. Corpo e espírito, todos os valores se 

unem para explicar a sua existência. Amadou Hampâté Bá também revela em seu 

livro Amkoullel, o menino fula este aspecto uno nas narrativas africanas e como isso 

incomoda “os espíritos ocidentais”: 

 
Nas narrativas africanas, em que o passado é revivido como uma 
experiência atual de forma quase intemporal, às vezes surge certo 
caos que incomoda os espíritos ocidentais. Mas nós nos encaixamos 
perfeitamente nele. Sentimo-nos à vontade como peixes num mar 
onde as moléculas de água se misturam para formar um todo vivo. 
(BÃ, 2003, p. 14). 

 

Há uma forte ligação com o divino. Como exemplo, os tradicionalistas, que 

recebem o dom do conhecimento, devem se manter longe de mentiras para não 
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perderem o seu status divino. Disso pode depender não apenas o caráter do 

homem, mas o próprio espírito divino de uma linhagem ou de uma tribo inteira.  

A intemporalidade pode ser observada nos quatro contos de Mia Couto, aqui 

analisados, suas histórias quase nunca são identificadas dentro de um tempo 

determinado, exato, limitado ou fechado, mas algumas vezes podemos encontrar 

pistas para uma dedução. Quase tudo está no passado e no presente ao mesmo 

tempo, uma fronteira tênue ainda mal resolvida e que teima em não querer se 

dissipar. Um final que não termina e aponta para uma continuidade da vida 

cotidiana, não há um: “felizes para sempre”, mas o desejo de continuar para sempre. 

Hernandez também nos alerta quanto à tradição oral, que ela não se limita 

aos mitos e lendas, migrações e registro de fatos, mas também esboça um 

significado sagrado que vai além das histórias e toca o espírito do homem nas 

relações com o universo: 

 
Vale registrar que os que detêm o “conhecimento da palavra falada” 
por revelação divina são denominados “tradicionalistas” e 
transmitem-no com fidelidade, uma vez que a palavra tem um caráter 
sagrado derivado de sua origem divina e das forças nelas 
depositadas. Significa dizer que a fala tem uma relação direta com a 
harmonia do homem consigo mesmo e com o mundo que o cerca. 
(HERNADEZ, 2005, p. 28) 
 
 

 Também significa que a oralidade, para o africano, nas suas diversas formas 

de tradição, tem uma importância vital para a harmonia do homem consigo mesmo.  

No capítulo “A oralitura da memória” do livro Brasil afro-brasileiro (2000), a 

ensaísta Fonseca procura ir mais longe à unidade do espírito africano. A ensaísta 

atualiza o pensamento a respeito da cultura negra no Brasil no que se refere à 

expressão corporal. Esta forma de expressão é observada, em seu desempenho, 

não somente como forma de atualização da memória ou como retenção para 

armazenamento de informações. O corpo também é visto como elemento que 

completa os hiatos, espaços deixados nas longas diásporas oceânicas e 

continentais. A escritora considera a performance22 das danças dos congados, um 

instrumento essencial para exprimir determinado ritual e comenta: 

 

                                                 
22

 Não pretendemos nos aprofundar nos estudos da performance. Estamos tentando traçar uma 
breve linha dos avanços nos estudos a respeito da oralidade para melhor contextualizar os nossos 
objetivos. 
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O evento encenado no e pelo corpo inscreve o sujeito e a cultura 
numa espacialidade descontínua que engendra uma temporalidade 
cumulativa e acumulativa, compacta e fluida. Como tal, a 
performance atualiza os diapasões da memória, lembrança resvalada 
de esquecimento, tranças aneladas na improvisação que borda os 
restos, resíduos e vestígios africanos em novas formas expressivas. 
Assim, a representação teatralizada pela performance ritual, em sua 
engenhosa artesania, pode ser lida como um suplemento que 
recobre os muitos hiatos e vazios criados pelas diásporas oceânicas 
e territoriais dos negros, algo que se coloca em lugar de alguma 
coisa inexoravelmente submersa nas travessias, mas perenemente 
transcriada, reencorpada e restituída em sua alteridade, sob o signo 
da reminiscência. Um saber, uma sapiência. (MARTINS, 2000, p. 83). 
 
 

 Em outras palavras, quando visita o passado através da memória da 

expressão corporal, o indivíduo retorna à unidade da tradição. As lembranças 

funcionam como forma de completar o vazio deixado no passado. Um silêncio vazio 

que fora criado pelo distanciamento de raízes e que faz falta no presente.  

Este novo olhar, sobre a performance ritual das danças africanas, em muito se 

distancia de um olhar por simples divertimento. Observação que se cogitava há mais 

de meio século. Nos dias de hoje, os estudos sobre oralidade avançam em diversos 

sentidos e revelam muito desse gênero, desmanchando, sobretudo a mística do 

exotismo e da oralidade. Uma visão criada pelos conceitos coloniais. MARTINS vai 

além do mero estereótipo folclórico e ritualístico. Plano que se situa em nível de 

transculturalidade, para o conhecimento que a ensaísta chama de “encruzilhada”. 

Uma interseção das diversas culturas, fazendo a seguinte referência:  

 
Na concepção filosófica nagô/yorubá, assim como na cosmovisão de 
mundo das culturas banto, a encruzilhada é o lugar das 
intermediações entre sistemas e instâncias de conhecimento 
diversos, sendo frequentemente traduzidas por um cosmograma que 
aponta para o movimento circular do cosmos e do espírito humano 
que gravitam na circunferência de suas linhas de interseção.

 

(MARTINS, 2000, p. 65) 
 
 

Nesta encruzilhada, o significado religioso ainda é mais forte. O negro busca 

estar mais próximo do divino, procura imediatizar a sua espiritualidade e transformá-

la em matéria viva: “A retirada da santa das águas é o “leitmotif” estruturante de um 

deslocamento basilar: a ação em si desloca-se da divindade para o humano, agente 

de um gesto mediático que religa o divino e o humano,” (MARTINS, 2000, p. 77) e 

ambos se completam no sagrado. 
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Lopes23 (2000) em seu artigo “Cultura acústica e cultura letrada: o sinuoso 

percurso da literatura em Moçambique”, lançado na revista “Afroletras”, observa uma 

oralidade moçambicana ainda mais interior e envolvente. A oralidade ganha novos 

contornos, algo que pertence ao ritmo e ao corpo, imanente ao sujeito, trata-se ainda 

de sentir e fazer parte de si o que se ritualiza, preferindo assim chamar de “cultura 

acústica”. Algo que lembra uma mistura de sensações sinestésicas entre ritmos e 

sons que privilegiam a audição. Muito embora o crítico diga que essa forma de 

cultura “tem no ouvido e não na vista, seu órgão de recepção e percepção” ele 

admite, também, as danças e os ritmos corporais , que são percebidos pela vista, 

como parte do que o ensaísta designa como “Cultura acústica”: 

 
Designo por cultura acústica a cultura que tem no ouvido, e não na 
vista, seu órgão de recepção e percepção por excelência. Numa 
cultura acústica a mente opera de um outro modo, recorrendo (como 
artifício de memória) ao ritmo, à música e à dança, à repetição e à 
redundância, às frases feitas, às fórmulas, às sentenças, aos ditos e 
refrões, à retórica dos lugares-comuns – técnica de análise e 
lembrança da realidade – e às figuras poéticas – especialmente a 
metáfora. Sua oralidade é uma oralidade flexível e situacional, 
imaginativa e poética, rítmica e corporal, que vem do interior, da voz, 
e penetra no interior do outro, através do ouvido, envolvendo-o na 
questão. (LOPES, 2000. p. 38-44) 

 
A tradição oral africana é tida como uma das mais ricas do mundo, sua 

relevância não está apenas na coleta de dados históricos e transmissão de lendas, 

cantos, fábulas, provérbios, memórias e mitologias o que, por si só, já justificaria a 

sua importância. Mas acima de tudo, a tradição oral tem a capacidade de refazer e 

repensar o homem com suas múltiplas identidades. Ela harmoniza e integra o 

homem num todo consciente que se quer uno e cósmico. 

 
Na verdade, ligada ao comportamento do homem e da comunidade, 
a tradição oral envolve uma visão peculiar de um mundo considerado 
um todo integrado em que seus elementos constitutivos se inter-
relacionam e interagem entre si. Vale dizer que a tradição oral 
explica a unidade cósmica, apresentando uma concepção do 
homem, do seu papel e do seu lugar no mundo, seja ele mineral, 
vegetal, animal, ou mesmo a sociedade humana. (HERNANDEZ, 
2005, p. 29). 
  

                                                 
23

 José de Sousa Miguel Lopes é doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Publicou, entre outros, Política linguística em Moçambique: os desafios do bilinguismo. Seu 

artigo pode ser lido em  www.catjorgedesena.hpg.ig.com.br/html/textos/miguel_lopes.doc -  
Consultado em 14/04/2011.  

http://www.catjorgedesena.hpg.ig.com.br/html/textos/miguel_lopes.doc
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 Em Moçambique, o dom da oralidade é reconhecido como sendo divino e 

deve ser transmitido com o máximo rigor e fidelidade pelos anciões que, dentro de 

seus limites, são verdadeiras bibliotecas ambulantes.  

O rigor da transmissão advém porque as palavras assumem um aspecto 

sagrado quando estão sendo passadas de geração para geração. Observe esse 

trecho do poema ritual do Mali: “A fala é divinamente exata / convém ser exato com 

ela. / A língua que falsifica a palavra / Vicia o sangue daquele que mente.” 

(HERNANDEZ, 2005. p. 28). 

 A cargo de todo esse conhecimento, com responsabilidade de repassá-los às 

gerações estão os griots (contadores de histórias) – são também trovadores, 

menestréis e animadores públicos. Estes contadores de história também contribuem 

para manter as relações sociais entre os grupos, sempre com cuidado e esmero na 

transmissão da verdade, algo quase sagrado para os griots que têm a missão de 

contar histórias: 

 
Ainda assim, sobressai o compromisso com a verdade sem o qual 

perderiam a capacidade de atuar para manter a harmonia e a coesão 

grupais, com base em uma função genealógica de fixar as mitologias 

familiares no âmbito das sociedades tradicionais. “Sua função é 

também o desenvolvimento extraordinário de estruturas de medição 

que restabelecem a comunicação numa sociedade onde as relações 

sociais parecem todas marcadas por considerações de hierarquia, 

autoridade, etiqueta, deferência e reverência”. (HERNANDEZ, 2005, 

p.30).  

 

 Vale comentar que, essas histórias, muitas vezes têm um cunho crítico, 

utópico e aspiram a uma mudança de comportamento social, principalmente por 

parte dos nobres que detêm o poder de domínio sobre as classes e nem sempre 

agem com isenção e lisura de caráter. Também é bom lembrar que os griots não são 

os únicos guardiões e contadores de histórias, pois a tradição oral é parte 

indispensável na vida dos africanos, a partir dela todos os outros aspectos se 

relacionam é parte imprescindível de sua “essência identitária” – se é que existe 

uma. 

Diante da diversidade cultural moçambicana e de toda a África, sabemos que 

não podemos encontrar uma essência africana, algo que apreenda a alma do povo 

do Velho Continente. Essa essência jamais será possível diante da sua magna 
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diversidade cultural. Do mesmo modo que também não é possível capturar o espírito 

Inglês e tomá-lo como sendo fleumático ou o espírito brasileiro como povo alegre e 

carnavalesco. Essas características, muitas vezes com espírito ideológico, não 

satisfazem mais, qualquer que seja, a identidade cultural de um povo.  

Contudo, a oralidade africana exerce, sem dúvida alguma, uma forte 

impressão característica de seu povo. Os griots, “muitas vezes respaldados pela 

música e valendo-se da coreografia contam coisas antigas, cantando as grandes 

realizações dos bravos e dos justos, celebrando o heroísmo e a salvaguarda da 

honra” (HERNANDEZ, 2005, p.30). Toda essa oralidade tem um caráter mítico, 

claro, as narrativas falam de heróis, de bravos guerreiros, mas também falam de 

conselhos, de ensinamentos sábios, conduzem parábolas, provérbios e fábulas. 

Tudo com grande interesse nos ensinamentos das tradições africanas. Em muitas 

ocasiões a arte se mistura à pedagogia natural dos ensinamentos populares, eis aí a 

questão da diáspora dos negros africanos, muitas vezes reveladas na oralidade 

desse povo. Basta dizer que a oralidade dos griots também satisfaz uma 

necessidade de fantasia, de contar, de humanizar, tornar o homem mais 

humanizado (CANDIDO, 1977, p. 84-86), ao olhar para dentro de si, ao contar sua 

própria história. Neste aspecto, o homem está refazendo os passos da memória e 

salvaguardando os caminhos da tradição. 

No entanto, esta função humanizadora nos parece cada vez mais distante de 

nossa realidade, já que a oralidade depende muito da ação de narrar. Segundo 

Walter Benjamin (1994, p. 197) em seu ensaio “O narrador” publicado pela primeira 

vez em 1936, a arte de narrar está em vias de extinção por falta de intercâmbio de 

experiências. O crítico observa “a gradual expulsão da narrativa da esfera do 

discurso vivo.” (BENJAMIN, 1994, p. 201), e o surgimento do romance seria a sua 

primeira causa por ser “essencialmente vinculado ao livro” e “ter sua origem no 

isolamento do indivíduo” (ibidem). Uma outra causa do declínio da narrativa oral 

seria a informação através da imprensa, que também é completamente estranha às 

narrativas. Por último o crítico aponta a própria falta do ato de narrar, de contar 

histórias. Em outras palavras, há neste aspecto um crescente desenvolvimento da 

modernidade e um gradativo desaparecimento do narrador tradicional. 

Infelizmente, esta é uma realidade inexorável na sociedade moderna. Não 

somente estamos perdendo a capacidade de contar, mas de ouvir histórias também. 

A tecnologia do mundo moderno nos empurra cada vez mais para dentro de nossos 
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apartamentos fechados. Passamos cada vez mais tempo sentados em frente a uma 

tela de televisão ou de um computador, dependemos cada vez mais de um celular 

ou de um notebook que nos conecte ao mundo. Só acreditamos naquilo que foi dito, 

ouvido ou escrito em uma tela.  

O mundo tem cada vez mais pressa em receber e repassar informações, por 

isso mesmo aposta nos processos tecnológicos da ciência moderna. Os homens 

agora podem perfeitamente se comunicar sem que precisem estar no mesmo lugar 

ou receber informações de todo o mundo, sem que precise levantar da poltrona de 

sua sala. Mas isso acaba distanciando os homens daquilo que lhe é mais natural – a 

capacidade da oralidade, ouvir e aprender de cor como nos ensina Amadou 

Hampâté Bá: 

 
Na primavera, íamos à noite a Kérétel para ver os lutadores, escutar 
os griots músicos, ouvir contos, epopéias e poemas. Se um jovem 
estivesse em verve poética, ia lá cantar suas improvisações. Nós as 
aprendíamos de cor e, se fossem belas, já no dia seguinte 
espalhava-se por toda a cidade. Este era um aspecto desta grande 
escola oral tradicional em que a educação popular era ministrada no 
dia-a-dia. (BÁ, 2003, p. 174). 

 

  A descrição de Bá nos remete a uma herança bem próxima daquilo que 

anuncia Benjamin. Pois a tradição da oralidade é o seleiro das verdadeiras 

narrativas dos contadores de história. Hoje, a educação popular perde o seu dia–a–

dia para a modernidade. Como afirma Benjamin com a falta da “faculdade de 

intercambiar experiências” (idem, p. 198), o narrador torna-se mais um observador à 

distância. O homem trabalha com as experiências dos outros, sem envolvimento 

pessoal, narrando aquilo que não viveu, mas aquilo que lhe fora informado sem a 

prévia propriedade de conhecimento como uma informação rápida. Essa 

característica culmina na perca do senso prático, e “O senso prático é uma das 

características de muitos narradores natos.” (BENJAMIN, 1994, p.200). Desse 

aspecto prático Vansina nos adverte quanto à diferença do testemunho ocular e o 

simples boato que pode distorcer as informações, por isso mesmo deve ser excluído 

do rol dos testemunhos oculares: 

 
Mas nem toda informação verbal é uma tradição. Inicialmente, 
distinguimos o testemunho ocular, que é de grande valor, por se 
tratar de uma “imediata”, não transmitida, de modo que os riscos de 
distorção do conteúdo são mínimos. Aliás toda tradição oral legítima 
deveria, na realidade, fundar-se no relato de um testemunho ocular. 
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O boato deve ser excluído, pois, embora certamente transmita uma 
mensagem, é resultado, por definição, do ouvir dizer. (VANSINA, 
2003, p. 141). 

 

É importante para o narrador clássico que através dos conselhos, provérbios 

e ensinamentos mantenha-se sempre viva a chama da oralidade sem perder, 

contudo, a veracidade das palavras: 

 
Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem 
sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. 
Essa utilidade pode consistir, seja num ensinamento moral, seja 
numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – 
de qualquer maneira o narrador é um homem que sabe dar 
conselhos. (BENJAMIN, 1994, p. 200). 

 

 Para Benjamin a morte da narrativa teve seu início marcado com o 

surgimento do romance por ser “essencialmente vinculado ao livro” (1994, p.201), e 

depender da invenção da imprensa para que pudesse ser divulgado. Este, por sua 

vez, seria um dos pontos que marcaram o início do período moderno, colocando em 

xeque a tradição oral da “poesia épica”. Esta observação é decorrente do processo 

de individualização do romance que não precisa essencialmente de uma troca de 

experiências para ser concluído. O romancista isola-se do mundo em suas próprias 

reflexões, não compartilha pensamentos, não ouve e nem dá conselhos, o mundo 

passa a ser visto através de um único olhar que, sem o aval da experiência 

intercambiável torna-se unilateral. Dessa forma, o romance não teria em sua 

procedência qualquer tipo de ensinamento prático com base na oralidade: 

 
O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa – 
contos de fada, lendas e mesmo novelas – é que ele nem procede da 
tradição oral nem a alimenta. Ele se distingue, especialmente, da 
narrativa. 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. O romancista segrega-se. 
A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 
exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que 
não recebe conselhos nem sabe dá-los. (BENJAMIN, 1994, p.201).  

 

 Há dessa forma certa credibilidade exagerada naquilo que é escrito, naquilo 

que está em documento. O homem parece já não acreditar mais na palavra, a 

menos que ela esteja impressa em uma folha de papel. O romance parece ser uma 

confirmação da cultura eurocêntrica que, a priori, dá legitimidade à escrita. 
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A narrativa clássica é vinculada ao trabalho do artesão. Vista com essas 

características, deve conceber formas que a vincule a “uma forma artesanal de 

comunicação”. Deve estar ligada diretamente aos códices da memorização das 

histórias contadas, para que, um dia, ela possa ser recontada novamente. Não se 

trata de resgatar, voltar ao que era antigamente, mas de preservar para conhecer e 

esclarecer:  

Toda função artesanal estava ligada a um conhecimento esotérico 
transmitido de geração a geração e que tinha sua origem em uma 
revelação inicial. A obra do artesão era sagrada porque “imitava” a 
obra de Maa Ngala e completava sua criação. [...] Os artesãos 
tradicionais acompanham o trabalho com cantos rituais ou palavras 
rítmicas sacramentais, e seus próprios gestos são considerados uma 
linguagem. (BÁ, 2003, p. 185). 

 

Hampâté Bá esclarece ainda que cada gesto pode ser um símbolo que 

representa o mistério da criação primeira ligado ao poder da palavra. 

  Segundo Benjamin, em consonância com Bá, mas sem a conotação do 

sagrado, observa que, conservar histórias na memória exigia um processo de 

entrega total ao trabalho artesanal, certa profundidade de “distensão”. Enquanto se 

fiava a rede, as histórias iam sendo contadas sem o interesse do “puro em si”, ou 

seja, como em “uma informação ou relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 

narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.” (BENJAMIN, 1994, p.205). 

Em dias modernos, passamos a ser mais orientados ou induzidos pelas 

informações rápidas, que circulam pela internet, do que pelos conselhos dos 

familiares mais velhos, estes já foram quase que completamente destituídos da sua 

função de narrar. Esta informação, disse Walter Benjamin, teve uma influência 

decisiva na forma épica. A informação, de certo modo, mudou o curso da história, 

acelerando a ascensão da burguesia que passou a dominar a imprensa de maneira 

decisiva em benefício do capitalismo: 

 

Por outro lado, verificamos que com a consolidação da burguesia – 
da qual a imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos mais 
importantes – destacou-se uma forma de comunicação que, por mais 
antiga que fossem suas origens, nunca havia influenciado 
decisivamente a forma épica. Agora ela exerce uma influência. Ela é 
tão estranha à narrativa como o romance, mas é mais ameaçadora e, 
de resto, provoca uma crise no próprio romance. Essa nova forma de 
comunicação é a informação. (BENJAMIN, 1994 p.202)  
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Tudo está ligado por uma fração de segundos, numa eterna correria que não 

se sabe para onde. Nesta competição, ganha quem tem maior número de 

informações. A credibilidade, aspecto tão valorizado pelos griots ao se preocuparem 

com as verdades das palavras, já não tem o mesmo tom. O mundo parece cada vez 

mais pessoal e individual. Silviano Santiago (2002) em seu artigo “Nas malhas da 

letra: ensaios” observa: 

 
Á medida que a sociedade se moderniza, torna-se mais e mais difícil 
o diálogo enquanto troca de opiniões sobre ações que foram 
vivenciadas. As pessoas já não conseguem hoje narrar o que 
experimentaram na própria pele. (SANTIAGO, 2002, p. 45) 
 
 

 Assim a sociedade capitalista valoriza aquilo que oferece retorno imediato e 

palpável, o logos cartesiano dá o seu contributo ao progresso, à ciência, à tecnologia 

e tudo que não pode ser calculado, matematicamente, é suspeito. O mundo é 

governado pela racionalidade, enquanto aquilo que pertence ao espírito humano não 

se submete aos critérios calculáveis e por isso mesmo não é de interesse capital. 

 De certo modo, vemos a oralidade perdendo espaço para o materialismo 

humano, para a coisificação do homem e do mundo. Porquanto, a natureza insólita 

da literatura oral africana tem perpassado o simples limite do contar. Há, neste 

momento, uma forte ligação mítica da oralidade que, consciente ou 

inconscientemente, atua no espírito africano, eleva a hombridade do povo a uma 

condição mais digna. A condição identitária da cultural oral refaz o homem como ser 

pertencente, existente, histórica e socialmente sem as limitações materialistas do 

modernismo. Essa relação do homem moçambicano X mundo, de uno para cosmos, 

só é, em parte, conseguida pela celebração da oralidade. É através dessa ligação, 

que a psique identitária reage às mutações da aculturação e resiste até os dias de 

hoje aos efeitos devastadores da modernidade materialista e do passado de um 

longo período de colonização. 
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2.2     O retrato e a moldura 
 

 
A oralidade permite, portanto, uma percepção cósmica do mundo, ao qual o 

homem está estreitamente ligado, em sua ancestralidade, vida e morte. Não se pode 

separar esses componentes, sem que se fragmente sua identidade e se perca sua 

pluralidade cultural. 

Com isto, as fracassadas tentativas de encontrar uma essência identitária da 

África têm colocado em xeque os muitos saberes sobre o Continente africano. Tão 

plural como qualquer outra cultura, os velhos conceitos genéticos já não contemplam 

as questões sociais do Velho Continente (HERNANDEZ, 2005, p. 11-15). 

A raça, que antes era a principal característica de homogeneização do povo 

africano e funcionava como denominador comum, hoje, não passa de mais um 

aspecto dentro de um imenso universo cultural. No entanto, os muitos esforços, 

historicamente europeus, de simplificar a diversidade cultural africana, acabaram por 

gerar dogmas identitários emblemáticos no Ocidente.  

Tudo isso porque a diversidade cultural era feita com base nas características 

fisiológicas da raça negra, causando inúmeros problemas sociais até os dias de 

hoje. Prova disso são as incontáveis piadas e anedotas sobre o negro, o qual, quase 

sempre ao final, é taxado de burro ou preguiçoso, reforçando as ideologias 

institucionais que fingimos, desmedidamente, não existir.  

Superados os estigmas genéticos, após a independência dos países 

colonizados, os negros passaram a ter um tratamento diferente na literatura local. 

Passava do negro sofredor para o negro herói. Um negro capaz de conseguir 

vitórias e governar sua própria vida. O escritor angolano Pepetela (Artur Carlos 

Maurício Pestana dos Santos) escreve o romance Mayombe (1980), considerado 

épico pela crítica angolana logo depois de ter sido lançado e traz em sua dedicatória 

as seguintes palavras: “Aos guerrilheiros do “Mayombe”, que ousaram desafiar aos 

deuses”.  

Mas, passada a euforia do período pós-guerra, na literatura africana, começa 

a fase de uma dura realidade voltada para as críticas de governo, quase sempre por 

motivos de corrupção ou disputas pelo poder. No entanto, Mia Couto procura um 

estilo sem as efusividades literárias e um pouco mais moderador. Estilo que produz 

efeito estético literário de grande repercussão, e ganha notoriedade nos países do 

Ocidente. O escritor surge com uma linguagem própria, “falinventa” palavras e 
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direciona, a todas as classes, o poder da sua crítica social aos desmandos do 

governo. Um modo de despertar o povo de um sono profundo, uma obliteração 

cultural secular. Além disso, a linguagem tenta refletir no espírito moçambicano, 

aquilo que poderia ser ou reunir, uma identidade cultural.  

O professor Souza, em seu ensaio: “Interversão do código Linguístico em Mia 

couto”24 observa as seguintes palavras de José Saramago: 

 
O escritor José Saramago, que foi galardoado com o prémio Camões 
1995 (tal como o fora José Craveirinha em 1991, ou mais 
recentemente Pepetela, (1997), afirmou o seguinte a propósito da 
língua portuguesa (mensagem enviada à Mesa Redonda Afro-Luso-
Brasileira, Luanda, Janeiro de 1994): «O que eu sei é que o futuro do 
português como língua de comunicação e de cultura está 
radicalmente ligado às fronteiras dos mundos africano e brasileiro. 
Nenhum de nós é proprietário exclusivo da língua portuguesa, mas 
todos podemos fazer por ela o que ela faz por nós: construí-la todos 
os dias ». Ainda o mesmo escritor, a propósito da obra 
«Cronicando» de Mia Couto anotaria que este «está a criar um 
português subtilmente diferente, capaz de comunicar coisas novas ». 
É, contudo, na narrativa de Mia Couto que a subversão da língua 
portuguesa é feita de forma mais sistemática. É na vertente 
específica da língua, na ruptura com os modelos portugueses, que o 
autor adopta uma estratégia de identificação, de afirmação de uma 
identidade literária moçambicana. 

 

Assim os neologismos de Mia Couto soam como uma utopia, transgredindo 

as formas do colonizador que não preenchem os anseios da sociedade africana. 

Talvez, por isso mesmo, possa ser observado na literatura do poeta uma vontade de 

mudar, fazer diferente, “sair do aprisionamento de um passado inventado por outros, 

amarrado a um presente imposto pelo exterior” (HERNANDEZ, 2005, p.11). O povo 

deve procurar seu próprio destino, sua dinâmica própria para assumir sua identidade 

plural. Ter sua própria consciência de humanidade, sem as intervenções de um 

opressor. Construir sua imagem e liberdade como manifestação de si mesmo. Ser 

por si só o rosto do seu continente: 

 
Todo o seu percurso, ao longo deste texto, é um aviso aos falsos 
navegantes. O destino, aqui, é a própria viagem. São as dinâmicas 
próprias, os conflitos particulares que definem identidades plurais, 
complexas e contraditórias. O rosto do continente só existe em 
movimento, no conflito entre o retrato e a moldura. (HERNANDEZ, 
2005, p.12). 
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 Luis Manana de Souza é professor da Universidade Lusófona e seu ensaio “Interversão do código 
Linguístico em Mia couto”, está publicado na revistas.ulusofona.pt/index.php/babilonia/article/view/906 
- consultada em 16 fev. 2011. 
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Mas, o que se encontra hoje no presente tem uma história equivalente no 

passado. O problema pode ter suas raízes ideológicas ainda no século XVIII com 

particular interesse “político-econômico das empresas comerciais, as missões, as 

áreas de relações exteriores e o mundo acadêmico." (HERNANDEZ, 2005, p.18). 

Todos voltados para o Continente africano. Assim, o determinismo de Charles Linné, 

ideologicamente racionalista, atendendo a um sistema classificatório de cinco 

variedades, criou a imagem estereotipada do negro. Uma imagem que perduraria 

durante séculos, satisfazendo os ideais colonialistas. Vejamos apenas a 

classificação, que aqui nos interessa. A última alínea, que descreve o negro africano 

como sendo um ser primitivo e inferior: 

 
A princípio tratam do reino vegetal, mas acabam por se estender ao 
humano, tendo como marco o livro Systema naturae, de Charles 
Linné. Nele o Homo sapiens foi, em 1778, [...] classificado em cinco 
variedades, [...].  
e) Africano. Negro, fleumático, relaxado. Cabelos negros, crespos; 
pele acetinada; nariz achatado, lábios túmidos; engenhoso, 
indolente, negligente. Unta-se com gordura. Governado pelo 
capricho. (HERNADEZ, 2005, p. 19). 
 
 

 Ainda com referência à citação acima, Hernandez vai esclarecer a 

importância dessa classificação para a justificativa da colonização da África e o 

ostracismo de sua cultura. Porém, essa ideologia não vai apenas contribuir para a 

dominação do Velho Continente, mas também para encobrir violentamente o espírito 

da memória do povo africano, como se este não fizesse parte do resto do mundo.  

 Por muitos anos, a história e a cultura africana foram tidas como sendo de 

pouca, ou nenhuma relevância, para a contribuição da história das civilizações. 

Criou-se assim, um véu negro de puro preconceito e intolerância com a cultura 

negra em todo o resto do globo.  

Aqui no Brasil também não foi diferente, a hegemonia da cultura europeia 

herdada de Portugal e a condição escrava do negro, trataram de encobrir as 

manifestações culturais da África durante séculos. Famílias inteiras foram separadas 

para que não se comunicassem na língua autóctone: 

 
Entre os meios empregados para sua submissão encontra-se o 
linguístico. Aos negros foi dificultada ao extremo a possibilidade de 
reconstituição do núcleo cultural transposto ao Brasil. Por isso 
mesmo, os colonizadores se esforçavam por separar as 
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individualidades de seus conteúdos sociais. Pais segregados dos 
filhos, irmãos de irmãos, dispersos sempre que possível os falantes 
do mesmo idioma. (LUCAS, 2002. p. 40).  
 

 
  Somente em janeiro de 2003 com a Lei nº 10.63925, o governo federal 

determinou a inclusão da história e da cultura afro-brasileira para o ensino 

fundamental e médio. Considerado um passo ainda incipiente, dada à falta de 

formação pedagógica do corpo docente das escolas, mas de fundamental 

importância para se reeditar a história africana. 

 A questão acima que isola a cultura africana, não se concerne apenas em 

dados históricos, de fácil correção pedagógica. Não se trata de reescrever a história 

ou compensar o tempo perdido, ou mesmo em se retratar, colocando-a em plena 

evidência na sala de aula através de leis institucionais.  

O que está em jogo, aqui, não é apenas um fenômeno isolado, individual e 

psicológico. O cerne da questão é bem mais profundo – é ideológico. Observa-se 

aqui um conceito individual e coletivo da memória de um povo que pouco se 

conhece da sua cultura e quase nenhum interesse em sair desse hiato cinzento. 

Uma tradição que, por séculos, foi rejeitada, encoberta pelos efeitos ideológicos 

racionalistas do eurocentrismo. Por muito tempo a Europa estabeleceu as verdades 

sobre o negro africano, no que nos cabe um breve esclarecimento sobre ideologia. 

Michael Löwy (2006, p. 12), em seu livro Ideologia e Ciências Sociais, observa que 

tudo o que contribui para a manutenção da ordem estabelecida é ideológico – 

mesmo que seja consciente ou inconscientemente.  

Assim a Europa mantinha seus conceitos eurocêntricos de dominadores do 

mundo, e para quem a ordem estabelecida era também um meio de espoliar o 

dominado – em sua cultura e riquezas. Não bastava um processo civilizatório que 

castrasse os direitos do moçambicano. Para a submissão completa do nativo era 

necessário uma política de assimilação que o obrigasse a expressar certa 

conivência e concordância com o processo da própria aculturação. Porém, nem 

mesmo o próprio povo português, tido como civilizado, aceitava tal condição imposta 

pelo governo, e o negro assimilado acabou à mercê de duplo preconceito.  
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 Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. 
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A sociedade portuguesa, considerada suprema e civilizada, em pleno século 

XIX jamais aceitaria que os negros assimilados tivessem os mesmos direitos e 

frequentassem os mesmos lugares que eles. Este comportamento é representado 

no conto do “Embondeiro” e da “Princesa russa”. Portugal estava imbuído em 

consolidar sua própria ideologia de povo civilizador, era o seu destino: 

 
Respaldado nos ideais “civilizadores” da época, Portugal busca na 
interpretação da própria história os mitos que vão sustentar sua 
“vocação” imperial. A aceitação do “destino” da Nação Portuguesa 
impregna o consciente nacional e alimenta a ideologia colonizadora. 
(CABAÇO, 2009, p. 23)  

  

 E como desfazer tal sentimento ideológico? Não se pode corrigir o que não se 

conhece, e não se pode reescrever o que não foi escrito. Muitos anos se passaram 

até que este sentimento eurocêntrico desaparecesse, em parte. Neste momento Mia 

Couto dá a sua parcela de contribuição através da sua linguagem literária, rompendo 

com as instituições da língua portuguesa, acrescentando neologismos que desafiam 

as regras da nomenclatura gramatical. Na cultura africana, o forte é a oralidade e 

não a escrita como aprendemos com as civilizações europeias.  

 Mas o que explicaria essa forte e permanente oralidade da cultura africana 

em sua memória coletiva, que resistiu tão bem ao domínio da colonização até os 

dias de hoje? “o primeiro domínio no qual se cristaliza a memória coletiva dos povos 

sem escrita é aquele que dá um fundamento – aparentemente histórico – à 

existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origens.” (LE GOFF, 2003, 

p. 424). Esta pode ser uma pequena resposta parcial, se considerado o universo 

cultural da oralidade africana.  

Já sabemos que o que dá fundamento histórico a um determinado povo é a 

unidade linguística. Realmente, este é um dos fatores que sem dúvida alguma liga 

as pessoas a uma cultura e dá sentido à identidade cultural de uma nação. Sem esta 

unidade seria impossível a coexistência de um povo. E pelo motivo do 

esfacelamento colonizador, deve-se à pluralidade cultural da África fragmentada e 

as suas muitas guerras promovidas por facções. Povos de línguas diferentes que 

habitam o mesmo lugar e disputam território.  

Mia Couto entende, profundamente, esta questão geopolítica e social. O 

escritor tenta impor-se através de seus neologismos que recheiam a sua ficção, não 

para mudar a língua portuguesa, que hoje é oficial em Moçambique, mas para 
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expressar seu desejo e aspiração por mudanças. A novidade linguística 

transgressora é algo que mais se aproxima da alma moçambicana. Basta lembrar 

que em todo o país apenas 40 por cento dos moçambicanos falam Português. 

Embora Mia Couto reconheça os méritos da Língua portuguesa, e o que isso 

representa em um país africano de quase vinte e três milhões de pessoas, a língua, 

ainda assim, não é moçambicana: 

 
O idioma português não é a língua dos moçambicanos. Mas, em 
contrapartida, ela é a língua da moçambicanidade. Há 30 anos, a 
Frente de Libertação de Moçambique, ainda na guerrilha anticolonial, 
viu no idioma lusitano uma arma para a unificação do país e a 
construção da Nação. Aquele instrumento que servira a dominação 
colonial se convertia, nas mãos dos nacionalistas, no seu contrário - 
um troféu de guerra, um pilar de afirmação. 26 (COUTO, 2001) 

 

 Mas essa resistência vem de muito antes. A oralidade do povo africano é 

milenar. Muitos povos da parte Setentrional já dominavam algumas formas de 

escrita árabe ou egípcia, bem antes da colonização portuguesa, e já narravam suas 

histórias épicas – alguns povos da parte Ocidental do reino do Mali também. Porém, 

a escrita não era uma prioridade, algo essencial aos povos africanos, mais valia a 

palavra de um homem que qualquer outra coisa. Além disso, havia sempre o risco 

da descoberta dos segredos, por isso as informações eram sempre transmitidas 

oralmente (LE GOFF, 2003, p.426). Outra explicação para essa resistente oralidade 

estaria no texto seguinte que fala da relação de poder com o domínio da memória: 

 
Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos 
e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 2003, p. 422) 
 

 
 Ao que nos parece, a nação africana sabe, e sempre soube, que o domínio 

dessa oralidade é que lhe asseguraria e assegura o reconhecimento do caráter 

histórico da memória coletiva. A atitude reservada e insistente para manter a 

oralidade como única forma de repassar conhecimento e tradição, nos leva a pensar 

que não é apenas pela cristalização dos seus mitos e das suas origens ou apenas 

                                                 
26

 Texto de Mia Couto publicado na antologia galega “Do músculo da boca”, Ed. Encontro galego no 
mundo, Santiago de Compostela, 2001. WWW.ciberduvidas.com/antologia - consultado em 
14/04/2011. 

http://www.ciberduvidas.com/antologia
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para guardar segredos. Há, em boa dose, uma lutam pelo reconhecimento histórico-

social, pelo domínio da própria cultura e das suas ancestralidades.  

Este espaço da memória aos poucos tem sido conquistado e reconhecido 

pelo mundo como parte de sua identidade cultural. Neste sentido, a literatura de Mia 

Couto tem sido instrumento emergente da cultura moçambicana. O escritor reflete 

sobre inúmeros mitos preconceituosos a respeito da história e do povo africano. Eis 

aí a grande importância e função social da literatura de ficção que trata da memória, 

“O estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os 

problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em 

retraimento, ora em transbordamento” (LE GOFF, 2003, p. 422). 

 No livro Cada Homem é uma Raça (2005) vamos encontrar onze contos que 

articulam questões que fazem lembrar a história, memória e a cultura oral africana. 

Podemos destacar o conto “O embondeiro que sonha pássaros” que fala das lendas 

do embondeiro e da força da oralidade africana. Este conto reflete sobre os aspectos 

raciais, o preconceito do colonizador europeu. “A princesa russa”, conto que evoca 

questões sobre a “assimilação do negro em Moçambique.” Em “A lenda da noiva e 

do forasteiro” tomamos conhecimento das tribos Amafengu, um povo arrasado pela 

guerra entre tribos. Esses contos vão delineando uma verdadeira viagem à história 

social da África, mostrando as complexidades dos moçambicanos e as suas 

relações sociais e culturais que se entrelaçam no interior das narrativas. 
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3.  O CONTO: UMA BATALHA FRATERNAL 

 

 

A meu tio, certa vez, ousei inquirir: quando 
secar o rio estarei onde? E ele me respondeu: 

o rio vive dentro de si, o barco é que secará. 
(COUTO, 2009, p. 31). 

 

 

 Muitas páginas já foram escritas na tentativa de explicar o conto e muitas 

teorias já foram formuladas em volta desse gênero, até mesmo para explicar a sua 

terminologia, as suas diferenças e semelhanças da novela, da poesia e do romance. 

 Segundo Gotlib (1991, p.11-16), em seu livro Teoria do conto, esta questão 

se arrasta desde o século XVI quando surgiu o termo “novel” como narrativa de 

ficção que atualmente se transformou em romance. No século XIX surge a short-

story e a long short story e em seguida o termo tale para os nossos atuais contos 

que, ainda nos dias de hoje, seus limites são geradores de longas páginas. 

 A origem do conto está diretamente ligada à ação do contar, do transmitir 

oralmente os acontecimentos, e isso é algo que existe antes mesmo da escrita, está 

nas gerações passadas, na memória do povo, e nos remete as nossas 

ancestralidades.  

             Para Gotlib é somente no início da Idade Moderna que o conto se consolida 

como literatura. Isso acontece com os surgimentos das publicações de As mil e uma 

noites, Canterbury Tales, de Chaucer, e O Decamerão, de Giovanni Bocaccio. Estes 

títulos apareceram no Ocidente no século XIV, mas só ganhariam popularidade no 

mundo nos séculos XVI e XVIII.  

           Com o advento da imprensa no século XIX o conto ganha fôlego e muitos 

textos são publicados.  Como gênero passou a ser estudado por volta de 1880 nos 

EUA com o nome Short Story. A evolução de sua forma tradicional para o modelo 

moderno da estrutura fragmentária que encontramos nos dias de hoje, deve-se, 

principalmente, a Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant e Anton Tchekóv, estes são 

alguns dos contistas clássicos que mais influenciaram as formas modernas do conto.  

Apropriando-se desse gênero, Mia Couto, sob o signo da sua linguagem e 

como forma literária, é capaz de revelar processos sociais que denunciam aspectos, 
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como o próprio escritor observa: “prisioneiros de um passado inventado por outros.” 

(HERNANDEZ, 2005, p. 11). 

Vendo uma necessidade de melhor compreender as especificidades do conto, 

em seu modo de apreender a matéria social e a condição da existência, parte-se das 

sistematizações teóricas de Julio Cortázar (2006, p.147-163), atentando para 

aspectos ímpares de como os contos de Mia Couto absorvem componentes culturais 

e sociais de Moçambique, em maior ou menor grau no interior da sua ficção.  

Estes aspectos dizem respeito a questões amplas e profundas da 

humanidade a partir de um dado particular, “uma batalha fraternal”, elucidando a 

profunda intensidade do conto nas questões da vida e do ser com a seguinte 

compreensão: “um conto, em última análise, se move nesse plano do homem onde a 

vida e a expressão escrita dessa vida, travam uma batalha fraternal” (CORTÁZAR, 

2006, p.150), a vida fornece o substrato a que se lança o escritor, mas daí a sua 

dominação em estética literária cabe uma longa batalha. Para Mia Couto o resultado 

dessa tensão é o seu próprio manifesto cultural que, diante de uma identidade plural 

e complexa, cheia de raízes, não cessa de expressar o povo de seu país em sua 

literatura. Um manifesto humano que pretende dar um novo olhar e desfazer antigos 

estereótipos a respeito da África. 

  Na última página de seu ensaio, Cortázar revela como o conto deve ser 

transmitido ao leitor: como “as coisas fundamentais: de sangue a sangue, de mão a 

mão, de homem a homem.” (CORTTÁZAR, 2006, p.163). Não pode haver as longas 

descrições, as narrativas devem ser curtas, com efeito único, um ritmo quase que 

frenético. Tudo deve ser bem calculado, sem aquela preocupação de se fazer 

entender por um público menos letrado ou querer resalvar as pompas de uma 

literatura erudita. 

  Mia Couto está livre das pretensões pedagógicas, não pretende fazer uma 

arte popular, mesmo sabendo que em seu país mais de 50% da população é 

analfabeta. A “arte popular”, como observa Cortázar, é uma “noção de povo parcial, 

injusta e, em último termo, perigosa.” (CORTTÁZAR, ibidem), e acrescenta que a 

arte popular não é útil a ninguém. De fato, escrever despreocupadamente fácil com 

a pretensão de ser melhor entendido, porque o outro não tem, supostamente, 

competência cognitiva para compreendê-lo, é ser tão arrogante quanto pobre de 

espírito. Esta seria uma falsa humildade sem as relações honestas do diálogo, algo 

imprescindível nas orientações dialógicas do discurso como Paulo Freire nos diz: 
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Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se vejo sempre 
no outro, nunca em mim? 
Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não 
reconheço outros eu. 
Como posso dialogar, se me sinto participante de um “gueto” de 
homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os 
que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”? 
Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa 
de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal 
de sua deterioração que devo evitar? 
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que 
jamais reconheço, e até me sinto ofendido com ela? 
Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, 
sofro e definho? (FREIRE, 1981, p. 95). 

 

   Mia Couto, em seus contos, aproxima-se do povo e mistura-se a ele. Tem a 

pronúncia que se coloca no lugar do outro e a experiência da alteridade.  

Para Cada Homem é uma raça a alquimia secreta do conto tem uma fórmula 

que se encontra nas raízes da África, podemos dizer que ele é um escritor, 

verdadeiramente, comprometido com a sua terra. Seus contos estão recheados de 

uma realidade social marcada pelo processo de roedura colonial e pela guerra civil 

que arrasaram seu país. Sabemos que seu estilo é inovador, mas sua tentativa de 

recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando léxicos de 

várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana, não pode 

ser visto apenas como um estilo literário, ou simplesmente como neologismos 

criados a partir de uma vontade pessoal e individual, marca de uma originalidade 

estética. Isto seria minimizar o caráter literário do autor e reduzi-lo aos conceitos da 

efemeridade. 

 Na obra de Mia Couto os elementos linguísticos também têm que ser 

observados, e, a rigor, com caráter de um componente de denúncia social, não 

militante, não declarado, mas com efeito da alma africana ou do “rosto do continente 

em movimento”. Não há como deixar de observar esses aspectos oralizantes como 

sendo ideológicos político-sociais e que traduzem a ideia de libertação, de 

colonizador e colonizado, de uma literatura insurgente.  

Em seu penúltimo livro Antes de nascer o mundo (2009), na orelha está escrito: 

“No entanto, a contrapelo da arte dita engajada, Mia couto não cessa de nos lembrar 

de que o verbo brinca consigo mesmo e está sempre pronto aos mais longos voos.” 

em resposta àqueles que reclamam por uma literatura militante e engajada. A 
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interpretação dos signos literários só depende exclusivamente do olhar do leitor, e 

este voo é único. Se lermos Mia Couto apenas observando o entretenimento, 

fechando os olhos para as minúcias, sem completarmos os hiatos do processo 

colonizador e das lutas de libertação, só veremos aquilo que queremos ver.  

Mia Couto é capaz de nos lembrar do Realismo de Machado de Assis em 

Memórias póstumas de Brás Cubas ao escrever contos com um narrador 

personagem defunto, como é o caso do forasteiro em “A lenda da noiva e do 

forasteiro”: “Eis o meu segredo: já eu morri” (LNF, p. 127) ou criar personagens tipos 

que representam um grupo ou uma classe social – personagem Fortin. O 

encarregado geral pode perfeitamente representar os negros assimilados com seus 

valores fragmentados27 pelo sistema de aculturação. Um homem atormentado pela 

ideia da culpa e do pecado. 

O personagem narrador Fortin que, apesar de ser negro, trabalha para os 

colonizadores brancos e defende seus interesses, vai se confessar a um padre, mas 

é capaz de desafiar a Deus: “Nem Deus pode me corrigir dessa certeza” (PR, p. 87). 

Fortin é um homem capaz de se sensibilizar com o sofrimento da solidão de uma 

mulher e de trair sua confiança logo em seguida: “Viu, senhor padre? Num instante, 

eu estava ali denunciando a senhora, traiçoando a confiança que ela me punha.” 

(PR, p. 78). Do mesmo modo, o fato de ser assimilado não quer dizer que esteja do 

lado de seus exploradores, Fortin parece ter interesse próprio em viver melhor e 

nada mais, aproveita-se das oportunidades da assimilação, esta sim se constitui em 

um aspecto fragmentador do sujeito.   

Com tudo isso, podemos dizer que, o escritor, em alguns de seus contos, 

assume uma estrutura tradicional, mas com raízes na modernidade. Pois a trama 

que desenvolve todo o enredo, os conflitos, as intrigas, percorrem em um curso 

cronológico do tipo início, meio e desfecho. Mia Couto ainda obedece à forma da 

unidade dos contos, sem muitas mudanças, parece querer firmar ou permanecer em 

uma tradição: uma ação, um só tempo e um só espaço. De maneira a se servir do 

moderno e do tradicional: 

 

 

                                                 
27

 “Com a complexidade dos novos tempos, e devido em grande parte à Revolução Industrial que vai 
progressivamente se firmando desde o século XVIII, o caráter de unidade da vida e, 
consequentemente, da obra, vai se perdendo. Acentua-se o caráter da fragmentação dos valores, das 
pessoas, das obras.” (GOTLIB, 1991, p. 30). 
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Segundo o modo moderno de narrar, a narrativa desmonta este 
esquema e fragmenta-se numa estrutura invertebrada. De fato, a arte 
clássica (do período grego-latino) e a de seus imitadores (da 
Renascença, no século XVI; ou do classicismo no século XVII) tinha 
eixos fixos que determinavam os valores da arte, como os do 
equilíbrio e harmonia, que eram reunidos em princípios ou normas 
estéticas a serem aprendidas e imitadas por outros. Uma delas era 
esta: a de se obedecer à ordem de início, meio e fim na estória, ou a 
regra das unidades: uma só ação, num só tempo de um dia e num só 
espaço. (GOTLIB, 1991, p. 29).  

 

A sua ficção, formada pelos componentes da realidade social africana, não 

poderia deixar de ser voltada para as suas raízes, as tradições de seu país e pelas 

quais o escritor tanto lutou para colocar em liberdade de expressão e evidência no 

mundo. A história ganha um sabor diferente na língua portuguesa, mas a magia da 

oralidade é genuinamente africana. 

Este processo de transformação dos elementos da realidade social em 

componentes da estética literária, que já tanto mencionamos, é chamado de redução 

estrutural. 

Em “A dialética da malandragem28” Antonio Candido (2004) inaugura o 

processo de “redução estrutural”, mostrando um método formal de análise que reúne 

as estruturas sociais às estruturas literárias. O método consiste em analisar as 

transformações das apropriações da realidade social em componentes estéticos da 

literatura de ficção na obra de Manoel Antônio de Almeida: Memórias de um 

sargento de milícias. No estudo, Antonio Candido observa o constante deslocamento 

do espaço social entre idas e vindas dos personagens que, em movimento 

permanente, ora se apresentam pela orientação da ordem estabelecida e legitimada 

e ora se encontram representados pelo oposto dessa ordem. A este movimento 

dialético o crítico entre classes sociais ele chama de “ordem e desordem”. 

Embora nos contos de Mia Couto, ora analisados neste trabalho, não 

tenhamos encontrado este mesmo movimento dialético de “ordem e desordem” tão 

evidentes nos personagens, nós podemos observar pessoas circulando entre dois 

espaços diferentes, e que se relacionam da seguinte forma: ora pela oposição de 

espaços com elementos em conflitos (espaço urbano dos colonos e espaço rural do 

                                                 
28

 Estudo literário produzido por Antonio Candido, a respeito do romance: Memórias de um sargento 
de milícias de Manoel Antônio de Almeida (1852) foi publicado pela primeira vez em 1970 na Revista 
do Instituto de Estudos Brasileiros. São Paulo. Nº 8. O presente ensaio, ora realizado, sobre a 
“Dialética da malandragem” foi com base na 3ª edição do livro O discurso e a cidade de Antonio 
Candido, publicado pela editora Duas Cidades/Ouro Sobre Azul em São Paulo, 2004. 
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vendedor de pássaros) ou (o espaço da aldeia dos amafengus e o espaço do 

forasteiro medonhável) e ora pela oposição de espaços com elementos harmônicos 

que coexistem em suas diferenças (espaço da casa da princesa russa e espaço da 

cubata do encarregado geral Fortin). Destacando que o movimento do espaço em 

conflito, quase sempre acaba em uma morte trágica.  

Também podemos falar em uma equivalência simbólica da dialética de 

“ordem e desordem”, percorrendo as narrativas dos textos em foco, no conto “O 

embondeiro que sonhava pássaros”, em dado momento, há uma completa 

desordem nos setores que deveriam representar a ordem estabelecida, vai se 

instaurar um caos pela cidade. Primeiro na casa dos colonos: seus filhos não 

obedeciam às ordens dos pais. O menino Tiago desobedece às ordens e vai ao 

encontro do passarinheiro, contrariando o que fora estabelecido. O próprio vendedor 

de pássaros ignora as queixas dos colonos e quebra as regras. “Em casa dos Silvas, 

portas e janelas se abriam sozinhas, móveis apareciam revirados, gavetas trocadas” 

(ESP, p. 64). “Em casa dos Peixotos: - Quem espalhou alpiste na gaveta dos 

documentos? O qual, ninguém, nenhum, nada.” (ESP, p. 65). E em seguida: 

 
No lar do presidente do município: 
- Quem abriu a porta dos pássaros? 
Ninguém abria. O governante, em desgoverno de si: ele tinha 
surpreendido uma ave dentro do armário. Os sérios requerimentos 
municipais cheios de caganitas. (ESP, p. 65). 

  

Assim, esta imagem de desobediência e desorganização, generalizada na 

cidade por parte de quem deveria manter a ordem, resume uma estrutura social 

fragilizada pelos próprios governantes em desgoverno, pode ainda, implicar em um 

dado social do período de falência da exploração colonial que antecede a libertação 

de Moçambique e posterior ao massacre de Mueda em junho de 1960 

(HERNANDEZ 2005, p. 605). A ordem instituída pelos colonizadores começa a 

mostrar sinais de fraqueza. 

Ainda no conto “o embondeiro que sonhava pássaros” o passarinheiro se 

apresenta, em grande parte da narrativa, no bairro dos brancos onde é hostilizado 

pelos colonos e amado pelas crianças, já em outro momento ele aparece no meio do 

mato, local de sua moradia e de onde tira seu sustento, vivendo harmoniosamente 

com a natureza.  No final do conto nos é apresentado o resultado drástico desta 

transição, do ambiente do branco para o ambiente do preto, a simbólica morte do 
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menino Tiago como consequência dessa relação. Relação esta que também pode 

ser vista como campo e cidade ou colonizador e colonizado. 

No conto “A princesa russa” Fortin, negro assimilado, circula pela casa dos 

russos, seus patrões e donos de uma mina de ouro. Como encarregado geral, Fortin 

pode circular livremente pela casa, faz compras, conversa com a princesa Nádia 

esposa de Iúri, manda nos outros negros e visita as minas de ouro vez e outra. Mas, 

depois de circular pela rica casa dos russos, o encarregado geral volta para sua 

“cubata”, onde só dispõe de uma esteira para sentar e um xipefo para iluminar sua 

casa. Ao redor, a miséria dos mainatos. E mais uma vez essa relação termina com 

uma tragédia, a princesa Nádia morre, Fortin foge para outra cidade e as minas de 

ouro fecham. 

Em “A lenda da noiva e do forasteiro” um estrangeiro que não tem nenhuma 

aparência com os camponeses da aldeia, mas que é comparado a um guerreiro 

zulu, o que nos deixa concluir que era de pele negra, vivia sozinho no meio do mato 

com seu cão de estimação e vez por outra visita a cidade. Com medo dos boatos a 

respeito do estrangeiro, porque no passado foram quase dizimados pela guerra, 

muitos camponeses fogem da aldeia, até que surge o guerreiro Chimaliro que se 

propõe a matar o intruso, mas acaba desaparecendo no meio do mato sem deixar 

vestígios. Eis que surge a personagem Jauharia, provavelmente uma mestiça: “– 

Motivo dessa mulher é ser de outra raça.” / “– Não é negra como nós.” (LNF, p. 135), 

Jauharia é obrigada a se entregar ao forasteiro para salvar a aldeia e acaba se 

apaixonando pelo intruso. Em seguida o noivo de Jauharia mata o forasteiro. Mas 

Jauharia não volta mais para o seu antigo lar. 

O que se observa nesse resumo é uma movimentação de pessoas da 

pequena aldeia para um ambiente no meio da mata e vice versa. Contudo não 

encontramos os espaços, do branco e do negro, bem definidos, mas uma linha 

divisória sugerida pela incompatibilidade da pele de Jauharia com o resto da tribo, e 

uma rejeição daquilo que é diferente no Forasteiro. Fatores que provocam desordem 

na aldeia, mas que não fazem parte da estrutura social daquele povo. São, portanto, 

elementos externos interferindo na vida da comunidade. 

Há um encontro, ainda que efêmero, da cidade com o campo e da mesma 

maneira aqui também acontece um fato trágico no encontro desses ambientes que é 

a morte do estrangeiro. 
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Já “O pescador cego” é um conto que se difere dessa estrutura de oposição. 

Desta vez a relação está entre o homem e o mar, mas de uma convivência pacífica, 

quase simbiótica. O pescador depende do mar para sobreviver, é de lá que tira todo 

o seu sustento. Contudo, o mar nem sempre é solícito aos desejos do homem e 

pode cobrar um alto preço. Assim Maneca Mazembe, perdido em alto mar, tem que 

se desfazer dos seus olhos para retornar vivo para casa.  

As primeiras três páginas desta história são dedicadas ao espaço marítimo e 

as outras se passam em terra firme, mas o que acontece em terra é consequência 

do que aconteceu no mar.  

Assim os dois espaços assumem uma característica de completude de um 

único sujeito que pôde ser observado em dois ângulos. O que aconteceu em alto 

mar com o pescador vai ter uma relação direta com o seu comportamento na terra. 

Nas quatro obras de estruturas semelhantes o processo social pode ser visto 

na incorporação de uma forma cuja característica é singular e objetiva. Vejamos as 

observações de Schwarz em “Pressupostos, salvo engano, de Dialética da 

Malandragem”:  

 
A seu ver, a noção de forma não se aplica somente à esfera literária, 
pois também o real é visto sob o signo dela, que, sem forçar a nota, 
no caso está em acepção marxista: a forma social é objetiva, isto é, 
posta pelo processo de reprodução social e independente das 
consciências individuais. (1987, p. 141). 
 
 

 Sendo assim, o passarinheiro perseguido pelos colonos, o menino Tiago 

morto por engano, Fortin na condição de negro assimilado e o forasteiro 

assassinado pelo guerreiro Nyambi, guerreiro que queria salvar sua tribo de um 

medo do passado e o pescador cego Mazembe, que não admitia sua mulher entrar 

em alto mar com medo de perder o seu macho estatuto, todos perfazem em maior 

ou menor grau do sistema, uma reprodução social gerida pela roedura colonial.  

 Mia Couto transforma esses componentes em estética literária, compondo 

uma obra vigorosa e reveladora com características de reconhecimento mundial. 

Cria personagens a partir de uma realidade social que caracterizam grupos, classes, 

aldeias, etnias e culturas, como diz Antonio Candido: “concretizam as virtualidades 

imaginadas do autor” (CANDIDO, 2009, p.68). 
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3.1   O caracol da linguagem  
 

 
Na oralidade do escritor encontraremos uma linguagem que, com um olhar 

atento do leitor, parece esconder muito mais que apenas uma estética literária. Uma 

linguagem, criando novas palavras como forma latente de um desejo de mudanças, 

algo que esboça uma realidade outra, repleta de criação verbal. Uma obra que muito 

valoriza a oralidade africana ao provocar o cruzar da escrita com a “tradição viva”29, 

demonstrando certo incômodo com a língua portuguesa por considerá-la, talvez, não 

inteiramente contemplativa das expressões mais vivas de Moçambique.  

Na tentativa de subverter a língua portuguesa com os traços regionais de 

Moçambique, Mia Couto percorre as regiões do seu país, misturando léxicos, 

símbolos, mitos, histórias e culturas de povos diferentes. Assim, as etnias Shona e 

Sena que formam grande parte do povo de Manica, e que vieram do Sul de 

Moçambique para a região central da Província, podem ser representadas no conto 

“A princesa russa” fora de seu contexto artesanal: do trabalho com esculturas em 

rochas, no conto, o povo de Manica aparece cavando minas de ouro para os russos, 

o que nos revela o empobrecimento da cultura local. A Língua Macua, mais falada 

ao Norte do país por um povo conhecido pela comunicação através do sorriso e pelo 

dom de receber seus visitantes, pode ser representada pelo “Pescador cego”, 

Maneca Mazembe em sua artesania pesqueira, mas, contrariamente, ao largo 

sorriso, o pescador cego esboça tristeza em sua cegueira. Já os Amafengus, da 

quase extinta etnia dos Abombos que um dia já foram guerreiros, são encontrados 

em várias regiões do país, aparecem no conto “A lenda da noiva e do forasteiro”: 

fracos e regidos pelo medo do passado. Mas todos eles com uma única 

descendência – a Língua Bantu.  

Esta peregrinação cultural que resulta em uma nova forma de narrativa cheia 

de neologismos é que entendemos como as voltas de um caracol. Partindo de um 

ponto, as voltas vão se alargando e tomando nova forma de texto, mais rica e mais 

expressiva da identidade de um povo. 

  Vale ressalvar que as novidades lexicais no discurso de Mia Couto não 

representam a oralidade ou a cultura moçambicana, nem nunca pretenderam 

representá-las, trata-se apenas de uma forma estilística transgressora, de 

                                                 
29

 Termo usado para definir a oralidade (História Geral da África I). 
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contestação e de denúncia, como diz o próprio escritor em entrevista à revista 

ISTOÉ em agosto de 2007: “Senti desde sempre a necessidade de desarranjar 

aquela norma gramatical, para deixar passar aquilo que era a luz de Moçambique, 

uma cultura de raiz africana”. De fato a língua portuguesa moçambicana continua a 

sofrer transformações, reinventada na literatura, não apenas por Mia couto, mas 

também por outros escritores de seu país e de outras nações colonizadas por 

Portugal. O poeta Marcelino dos Santos, ex-vice-presidente da Frente de Libertação 

de Moçambique citado em artigo eletrônico: por uma nova leitura da África, 

publicada na Revista Literatura, observa que a Língua portuguesa também serviu 

como estratégia para driblar uma dificuldade cultural e social: 

 
Nós queríamos integrar o continente. A nossa poesia dava conta de 
problemas que eram comuns a toda África. Adotar a língua 
portuguesa foi uma estratégia, já que a pluralidade de idiomas e o 
enorme analfabetismo dificultavam a difusão das nossas idéias 
libertárias. 30 
 

 Portanto as invenções lexicais do escritor Mia Couto são apenas reflexos 

individuais de sua vontade de querer mudar as coisas, um possível 

descontentamento com o presente que não compactua com as ideologias 

legitimadas. Desse modo, o escritor está à procura de uma raiz africana, de uma 

identidade cultural que não esteja congelada no tempo.  

 Em dezembro de 2008, em uma entrevista31 ao jornalista Gil Felipe do Jornal 

Notícias de Moçambique o escritor revela: “Eu acho que desde o meu primeiro livro 

há um tema que nunca me abandonou que é o tema da procura de identidades. 

Estas identidades que nós pensamos como sendo puras, isoladas e estáticas, não 

são nada disso e pelo contrário são dinâmicas.” Assim podemos dizer que Mia Couto 

privilegia na linguagem um modo próprio de sentir o mundo a sua volta, até mesmo 

porque a literatura precisa de um pouco de imaginação, para criar um mundo  novo 

e que possa, de fato, exprimir os anseios da humanidade. Sua linguagem textual 

tem uma dimensão crítica que nega a ordem social vigente, mas que, na verdade, 

seu propósito não faz parte das transformações culturais da linguagem.  

 O texto do escritor, pode se dizer, está mais voltado para um plano utópico de 

afirmação nacional através da tradição oral, como sugere Maria Nazareth Soares 

Fonseca (2008, p. 13). 

                                                 
30

 <WWW literatura.uol.com.br> consultado em Jun./2011. 
31

 www.revistabula.com/posts/entrevistas/entrevista-mia-couto. Consultado em 14 de dez. 2011. 

http://www.revistabula.com/posts/entrevistas/entrevista-mia-couto
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 Uma das estratégias de linguagem que Mia Couto utiliza para essa afirmação 

nacional, e que muito valoriza a oralidade na escrita, é a alegoria, aspecto este que 

nos deteremos um pouco mais para entender melhor os textos literários ora 

analisados. 

 
A alegoria é estratégia de linguagem que abre mão de um sentido 
totalizador para afirmar-se constitutivamente como sendo da ordem 
do fragmento, da ruína da significação. Aponta, ainda, para uma 
temporalidade múltipla, do tempo estilhaçado, não-linear, rompendo 
com uma História que se quer absoluta, fazendo emergir, nos seus 
interstícios, falas destituídas de poder. (FONSECA, 2008, p. 58). 

 
  Uma vez separado do seu contexto original a alegoria adota múltiplos 

significados que podem explicar um novo sentido proposto pela imagem do texto, 

desde que a leitura não extrapole as fronteiras do absurdo, já que estamos falando 

de uma possível intenção do autor.  

Em “A lenda da noiva e do forasteiro”, Mia Couto nos revela a imagem de 

uma noiva, Jauharia, que é obrigada a se entregar a um desconhecido forasteiro 

para impedir que sua aldeia fosse destruída pelo “medonhável intruso” (LNF, p. 130), 

mas, ao final do conto, o guerreiro Nyambi mata o forasteiro e salva a noiva que se 

recusa a voltar para a aldeia.  

Há muito sabemos que não há nada de novidade em um casamento 

arranjado em que a noiva mal conhece o seu pretendente, já que essa prática, até 

mesmo nas sociedades Ocidentais, era bem comum até pouco tempo atrás. 

Também não há muita novidade quando comparamos a história do conto com 

muitas outras histórias em que a mocinha é salva pelo herói. Mas, e se a noiva for a 

própria nação moçambicana, e o “medonhável intruso”, o forasteiro for a 

representação da opressão portuguesa, derrotado pelo guerreiro moçambicano 

personificado por Nyambi? A história teria aí um novo sentido, uma alegoria capaz 

de satisfazer a melhor das intenções. Vendo assim, o escritor atualiza modelos 

antigos, renova sentidos perfeitamente aceitáveis nos tempos modernos.  

Na verdade, chamar Moçambique de noiva seria o equivalente a muitas 

outras leituras, inclusive bíblicas: “Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro; 

e me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me mostrou 

a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus” (Apocalipse, 21:9-

10). A alegoria utilizada por Mia Couto, não apenas revela uma estratégia textual 

mais também sintetiza todo o conto no que parece ser um arquétipo triangular. A 
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imagem do resumo acima pode estar simbolizando a invasão dos portugueses a 

Moçambique ou até mesmo em todas as terras africanas e a sua retomada pelos 

próprios africanos. Porém, a noiva que poderia ser também a África, depois de ter 

mantido contato com o invasor português, contamina-se com seus costumes, sendo 

impossível retornar ao que era antes. Nyambi, o noivo solitário, retorna sozinho para 

a aldeia, depois de libertar seu povo do julgo do invasor.  

Esta imagem do herói solitário, tão típica do ultrarromantismo baironiano, 

concentra o que há de mais verdadeiro e intocado na África, o que ainda não foi 

contaminado pelo eurocentrismo, mas gravemente ameaçado de extinção, pois, 

isolado, o herói se vê impossibilitado de dar continuidade a sua geração.  

Essa condição de isolamento não é unilateral, uma vez que, de um lado o 

herói, protegendo suas origens culturais, estará em eterna tensão com a 

modernidade trazida pela parte contaminada. A noiva Jauharia, representaria esta 

parte em contato com a modernidade dos portugueses. Em outras palavras, a 

alegoria poderia estar nos sugerindo que, nos dias de hoje, um lado não poderia 

sobreviver sem o outro. A tensão gerada seria o resultado inevitável dessa 

encruzilhada, do imbricamento de culturas, mas também uma forma de se ouvir uma 

voz há tanto tempo silenciada.  

Essa leitura aponta para a representação do espaço moçambicano, 

culturalmente fragmentado, dividido entre os espaços do “dominado e do 

dominador”32. A alegoria, por sua impossibilidade de totalidade e compreensão, 

reflete as tonalidades da incompletude na própria malha textual. Assim, texto e 

realidade social caminham juntos, ambos fragmentados: o texto alegórico que 

representa o social está fragmentado porque não se pode entendê-lo em sua 

totalidade e plenitude, o social porque vê suas tradições divididas como acontece 

com Juharia e Nyambi, talvez esta seja realmente a proposta alegórica de Mia 

Couto, espaços fragmentados, ruína e separação como observa a crítica literária 

Maria Nazareth Soares Fonseca: 

 
 

                                                 
32

 Esclarecemos que a expressão “dominado e dominador”, em todo o texto, não se refere a uma 
relação passiva do dominado sem reação à opressão. Reconhecemos os conflitos e a resistência dos 
malungos nos navios negreiros, nas diásporas, nas fazendas de cana de açúcar e café, e nas 
senzalas do mundo. Adotamos a expressão como forma de caracterizar o texto em seu contexto. 
Dando voz a épocas passadas, de certa forma provocamos o presente.  
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A alegoria seria, então, na proposta literária de Mia Couto, esse 
recurso privilegiado de escuta, de fazer ouvir as vozes silenciadas 
pela dominação, subvertendo tempos e espaços. (FONSECA, 2008, 
p. 58). 
A alegoria, como sua dimensão de imagens em ruínas é processo 
adequado para se escrever os conflitos dessa terra africana, tema 
sempre presente, como se viu, nos romances de Mia Couto. (Idem, 
p. 61). 
 

De fato, a alegoria é um forte ingrediente textual para Mia Couto e uma 

proposta utilizada em muitos de seus contos. O escritor quase sempre emprega 

arquétipos triangulares bem semelhantes, com personagens interagindo e fechando 

o ciclo ao final do conto. Em “O embondeiro que sonhava pássaros” a alegoria se 

forma da seguinte maneira: Um vendedor de pássaros que mora em um tronco de 

embondeiro é estranhamente preso e torturado pelos colonos com causa aparente 

de racismo. Um menino chamado Tiago filho de portugueses é o melhor amigo do 

vendedor de pássaros e tenta ajudá-lo. Ao final do conto um mistério: o menino, 

tentando ajudar o passarinheiro, pode ter morrido queimado pelos próprios colonos 

portugueses dentro do tronco do embondeiro ou ainda, misticamente, transitado de 

reino juntamente com o vendedor de pássaros.  

O passarinheiro (negro), o embondeiro (tradição cultural), o menino Tiago (a 

esperança), esta é a imagem, todos são queimados dentro de um só tronco pelas 

chamas do racismo. Mas, para o espanto dos leitores, o menino parece “transitar de 

reino”, “o passarinheiro subia as mãos para tocar as flores, enquanto pássaros 

soltavam-se, petalados, sobre a crista das chamas” (ESP, 68). A imagem alegórica 

oferece muitas possibilidades de leitura, mas sem dúvida alguma, uma das mais 

fortes é o sinal de esperança, onde tudo transcende, tudo transita de reino, e o real é 

desafiado pelo sobrenatural, uma verdadeira apologia à oralidade africana. Surge 

das chamas uma nova forma, um novo modelo, algo diferente que o fogo ardente 

não consegue eliminar, não consegue apagar, é a esperança do povo – ou pelo 

menos não deveria apagar. Esse hibridismo cultural entre África e Europa deve 

resultar em algo melhor e mais forte, imune ao racismo que se alimenta do 

desconhecimento e da intolerância. A ignorância dos colonos é tamanha que não 

lhes permite ver nem mesmo aquilo que está diante de seus olhos, ateiam fogo no 

embondeiro com o menino Tiago dentro sem que se interrogarem sobre o fato. Eis 

aí, a imagem do que seria o racismo cego e sem precedentes.  
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A alegoria também está presente no conto “A princesa russa”: Fortin 

(personagem narrador) é um negro cheio de falhas de caráter que se prolongam até 

aos seus aspectos físicos, um defeito coxo na perna esquerda. Trabalha como 

encarregado geral em uma mina de ouro e se apaixona por uma mulher branca 

(Nádia), que é casada com Yuri, patrão do encarregado geral. Nádia morre ao final 

da história. Fortin confessa seu amor e seus atos de covardia a um padre negro (que 

nunca fala) no interior do confessionário de uma igreja. Assim se passa todo o conto. 

O que poderia ser um triângulo amoroso fica apenas na imaginação de Fortin. Na 

verdade, o triângulo aqui é formado da seguinte maneira: Fortin (representante do 

negro aculturado e assimilado), a princesa Nádia e seu marido (o branco invasor 

russo que desconhece e não se adapta às terras desconhecidas), o padre negro 

(calado, resultado de um sincretismo religioso).  

O conto termina quando a princesa morre, as minas de ouro fecham e Fortin 

foge para Gondola. Diferentemente dos contos de fadas, que sempre terminam com 

um final feliz, a morte está, quase sempre, presente nos contos de Mia Couto. Em “A 

lenda da noiva” morre o forasteiro, n‟O embondeiro morre o menino Tiago e o 

passarinheiro, n‟A princesa russa morre a própria princesa e assim em muitos outros 

contos do escritor, uma marcante presença da morte e da destruição em sua ficção.  

A morte da princesa aponta, dentre outras leituras, para o fim da dominação 

do invasor, pode sugerir também um renascer de outra nação moçambicana: 

resultado do cruzamento com outras culturas, isso pode ser observado nas palavras 

de Fortin, quando vê suas pegadas misturadas com as da princesa: “Vejo duas 

pegadas, diferentes, mas ambas saídas do meu corpo. Umas de pé grande, pé 

masculino. Outras são marcas de pé pequeno, de mulher. Esse é o pé da princesa, 

dessa que caminha ao meu lado.”(PR, p. 87), os pés que pisam a mesma terra se 

completam e se transformam em uma mistura cultural.  

Alegórico também é o próprio personagem Fortin: um negro coxo acovardado 

que foge às responsabilidades quando mais precisam da sua ajuda, trai por duas 

vezes a princesa e por duas vezes não tem coragem para salvar seus irmãos de cor 

no desabamento das minas: “foi pecado mas eu dei costas naquela desgraça.” (PR, 

p. 79). Assim era o estigma do dominado, forçados ao subjulgo da assimilação, 

deveriam se sentir na condição de colonizados e aculturados. Quando a princesa 

morre, com medo da reação de Yuri, o encarregado foge mais uma vez, agora, para 

fora de suas terras, e só mais tarde retorna para “caminhar sobre as poeiras e 
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cinzas das antigas minas dos russos” (PR, p. 87) algo que lembra uma cena de 

vitória sobre um grande inimigo: o guerreiro caminhando sobre as terras 

reconquistadas.  

O que muito chama a atenção do leitor é a imagem que é fixada logo no início 

do conto: um negro aculturado se confessando a um padre negro, muito 

provavelmente também aculturado. Fortin não se sente confortável dentro da igreja, 

pede licença ao padre para mudar de posição, assim começa o conto: “Desculpa, 

senhor padre, não estou joelhar direito é a minha perna, o senhor sabe: ela não 

encosta bem junto com o corpo, esta perna magrinha que uso na esquerda.” (PR, p. 

73). A perna defeituosa da personagem, a parte ruim a que considera em seu corpo, 

como revela mais adiante: ”mas eu acho é essa minha perna que me aconselha 

maldades.” (PR, p. 74). Essa perna que incomoda profundamente Fortin, pode, 

perfeitamente, representar o seu lado assimilado que se traduz nas suas dúvidas e 

incertezas quanto ao sincretismo religioso que lhe foi imposto.  

A incerteza quanto ao aprendizado religioso eurocêntrico é nítida em várias 

passagens, mas citaremos apenas duas como exemplos, evitando a prolixidade nas 

explicações que serão encontradas em outros momentos da pesquisa: “Ou será 

Deus, quando expulsou Adão do Paraíso, não lhe despachou com pontapés?” (PR, 

p. 74), “Eu sei que Deus é completamente grande. Contudo, padre, contudo: o 

senhor acha que Ele me foi justo? Estou a injuriar o santíssimo?” (PR, p. 75).  O 

padre não esclarece nenhuma das dúvidas e dá o silêncio como resposta, e o que 

era para ser uma confissão e remissão de pecados, vira um inflamado juramento 

herético:  

 
Nem Deus me pode corrigir dessa certeza. Deus pode não me 
perdoar nenhum pecado e eu arriscar o destino dos infernos. Mas eu 
nem me importo: lá, nas cinzas desse inferno, eu hei-de ver a marca 
desses passos dela, caminhando sempre ao meu lado esquerdo.(PR, 
p. 87). 

 

As leituras sugeridas são múltiplas, mas, com certeza, pelo menos uma deve 

ser levada em consideração relevante: o Estado moçambicano X Igreja católica. O 

Estado representado por um negro assimilado e a Igreja por um padre negro e 

calado, não sem voz, mas calado, como aquele que consente – o consensuoso. 

Esta imagem partida, de dois seres tão próximos e distantes ao mesmo tempo, um 

de cada lado da mesma situação é marca dual do sistema de colonização, não 
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importam as aparências das cores, mesmo que sejam iguais, parece que sempre 

estarão em lados diferentes enquanto forem impostas por força de um dominador. 

Desse mundo partido em dois constrói-se a imagem do colonizado invejoso, 

aquele que, sem consciência crítica da sua situação de colonizado deseja o lugar do 

outro, não com propósitos de mudanças, mas para repetir o círculo vicioso da 

dominação, uma imagem muito bem observada por Fanon em seu livro Os 

condenados da terra: 

 
La mirada que el colonizado Lanza sobre la ciudad del colono es una 
mirada de lujuria, una mirada de deseo. Suenos de posesion. Todos 
los modos de posesion: sentarse a la mesa del colono, acostarse en 
la cama del colono, si es posible con su mujer. El colonizado es un 
envidioso. El colono no lo ignora cuando, sorprendiendo su mirada a 
la deriva, comprueba amargamente, pero siempre alerta: "Quieren 
ocupar nuestro lugar." Es verdad, no hay un colonizado que no 
suene cuando menos una vez al dia en instalarse en el lugar del 
colono. (FANON, 1963, p. 28-29). 

  

Esse olhar de cobiça lançado ao colonizador coloca, sistematicamente, o 

colonizado, dependente do dualismo colonial, algo que aliena colonizado e 

colonizador, aspecto este, já observado por Jean Paul Sartre no prefácio do livro. 

Por razões diferentes: um se reconhece no outro e um não é melhor que o outro: 

 
Nossas vítimas nos conhecem por suas feridas e seus grilhões; é isto 
que torna seus testemunho irrefutável. Basta que nos mostrem o que 
fizemos delas para que conheçamos o que fizemos de nós, Isso é 
útil? Sim, visto que a Europa está na iminência de rebentar. Mas, 
direi vós ainda, vivemos na Metrópole e reprovamos os excessos. É 
verdade: não sois colonos, mas não sois melhores do que eles. (p. 
10) 

 

 Assim Fortin deseja a mulher de Iúri, quer possuí-la em sua cama, e usa sua 

posição de encarregado geral para maltratar aos outros trabalhadores cativos, 

“gritava ordens para esses mainatos”. (PR, p. 74) era assim que Fortin se via como 

patrão, na total alienação cultural do desejo de estar no lugar do outro, numa 

espécie de cegueira estereotipada pela falta de autocrítica que o leva, sem perceber, 

a um ciclo vicioso. 

Maneca Mazembe, diferentemente de Fortin, tem uma cegueira física inicial 

que o leva a uma luz ao final da história. No conto “O pescador cego” há dois tipos 

de cegueiras: aquela que cega os olhos e aquela que cega o espírito. A alegoria que 

mais expressa o cego que vê e que aparece, em alguns momentos, na mitologia 
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grega são: Tirésias33 que vê muito além das aparências e Édipo que cega os olhos 

para não ver a própria desgraça e mesmo estando cego, encontra o caminho de 

volta para casa. O pescador cego também encontra o caminho de volta para casa 

depois de cego e é, também, depois de cego que ele vê além das aparências do 

corpo “magrito” de Salima, permitindo que ela entre em alto mar para pescar. 

Pode não haver nenhuma ligação, mas é certo que, depois de séculos de 

escuridão e cegueira colonial, Moçambique esteja saindo das trevas através da luz 

do esclarecimento da literatura. Tudo isso graças ao espírito de nacionalismo 

apontado no país por diversos autores34.  

Também em outros contos Mia Couto usa a alegoria do cego para ilustrar 

uma visão que vai além das aparências, a exemplo disso citamos o romance Vinte e 

Zinco (1999), onde o cego Andaré Tchuvisco é capaz de desenhar corpos de 

mulheres na terra e adivinhar coisas das vidas das pessoas:  

 
A feiticeira pede ao cego que passe a mão pelo pescoço dela. O 
homem que sentisse a sua pele. O cego roçou os nós dos dedos 
pelo corpo da adivinha. O moço vai decifrando que letras naquela 
página, poro a poro. (p. 82-83).  

 

Já em Estórias Abensonhadas (2003) iremos encontrar o conto “O cego 

Estrelinho”, um cego que pode imaginar outras realidades, bem menos amargas do 

que a atual.  

Assim as alegorias do autor vão se formando, resgatando imagens da 

tradição e as colocando dentro das estruturas sociais dos dias de hoje. Ao cruzar 

oralidade e escrita, o escritor recria um novo espaço ficcional de encontros e 

convergências. Oralidade e escrita são colocadas na mesma linha vertical, mas com 

um agravante: a oralidade e a memória ganham emergência e ressurgem como teor 

textual nas ficções literárias. 

Talvez uma das formas mais implicantes dessa emergência textual na ficção 

de Mia Couto seja a aparição dos provérbios de maneira desconstrutiva ou de 

maneira reconstruída. Os provérbios trazem sempre consigo a reiteração da tradição 

oral transmitidas pelos mais velhos, mas também reafirma o descontentamento do 

escritor na medida em que, atualizando provérbios e ditos populares, provocando 

                                                 
33

 Segundo a mitologia grega, ficou cego após um ataque de fúria de Hera, porém, Zeus lhe deu o 
poder de ver o futuro, tinha grande sensibilidade e lucidez, mais que aqueles que enxergavam. 
WWW.polifonias.wordpress.com / acessado em 22/01/2012. 
34

 Ver conclusão de Moçambique: identidade, colonialismo e libertação (2008). 

http://www.polifonias.wordpress.com/
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uma tensão entre modernidade e tradição, coloca em evidência a sabedoria dos 

antigos. Este aspecto dos provérbios é largamente discutido por Maria Nazareth 

Soares Fonseca: 

 
A recorrência da abertura dos capítulos dos romances com 
provérbios supostamente colhidos à tradição oral reitera o valor 
atribuído à sabedoria dos antigos. Ao mesmo tempo, marca uma 
estratégia ficcional ao também atribuí-los a personagens das 
histórias narradas, revelando, assim, seu caráter de invenção, de 
atualização/ desconstrução de seus significados e o próprio diálogo 
entre tempos diferentes. (2008, p. 64). 
 

 
 No conto “O embondeiro que sonhava pássaros” uma frase anuncia a 

condição daqueles que não têm casa para morar e vivem como os pássaros: 

“Pássaros, todos os que no chão desconhecem morada”. (ESP. p. 59). A revelação 

pode ser, em certo grau, assustadora, a beleza da frase contrasta com aquilo que 

ela pode estar verdadeiramente escondendo, uma triste verdade. Pois aquele que 

não tem casa para morar vive à mercê de muitas privações, mesmo aquele que não 

se prenda a uma família, ele precisam de uma moradia. Mas da forma poética como 

a frase foi escrita mais parece falar da liberdade dos pássaros comparada com a 

liberdade de quem não tem onde morar. Uma grande dose de eufemismo foi 

aplicada à metáfora, amortecendo seus efeitos sinonímicos, e o que poderia ser 

simples retórica de um dito popular, passa a exigir uma reflexão sobre a 

incompletude do ser humano que, diferente dos pássaros que vivem a voar de 

árvore em árvore, gozando de plena liberdade, precisa de um lugar para morar, 

fixar-se e criar raízes familiares. A verdade é que, dificilmente, poderemos viver igual 

aos pássaros.  

É certo que esta é apenas uma das muitas leituras que esse provérbio pode 

nos oferecer. Mas importa observar como o dito popular, nas mãos do escritor, tem a 

capacidade de trazer à tona uma reflexão sobre um problema social tão universal e 

humano. 

 No provérbio: “carreiro de formiga nunca termina perto.” (PR, p. 73) que pode 

significar: a história é longa e vai demorar até chegar ao seu final, parece ter sido 

inspirado no provérbio turco: “Um problema é como um carreiro de formigas, nunca 

acaba perto”. Esse dito popular assinala para a marca da tradição islâmica, mais 

especificamente da religião muçulmana, uma influência esmagadora em todo o país 
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de Moçambique. A adaptação para a realidade da personagem Fortin ganha novo 

sentido, não exatamente um sentido ainda ligado a um grande problema a ser 

resolvido, mas de uma estória longa que exige paciência para ser ouvida, assim 

explica a própria personagem: “Faz favor, senhor padre, me escuta devagar, tenha 

paciência. É uma história comprida.” (PR, p. 73). 

 Atualizar reinventando, desconstruir reconstruindo. Os provérbios e os ditos 

populares vão sendo transformados ao sabor de uma outra realidade. A ficção 

ganha contornos de originalidade e reluz a tradição oral, torna o conflito e a tensão 

quase imperceptíveis aos olhos do leitor que, sem se dar conta do cruzamento 

oralidade e escrita, é sugado pelo sabor da leitura e pelo deleite das cores africanas. 

 O aproveitamento dos ditos populares na ficção – e é bom que se diga – não 

procura apenas promover o encontro da oralidade e da escrita, há que se considerar 

a possibilidade do encontro de dois aspectos literários que se tensionam para formar 

uma terceira unidade que seria a marca escritural de Mia Couto. Esta marca é 

percebida por Inocência Mata quando citada por Maria Nazareth Soares Fonseca: 

 
A sua artesania recria, entre outros, os conflitos entre a língua 
portuguesa, o idioma hegemônico ontem e hoje, e as muitas línguas 
autóctones do país, buscando, pela função de uma nova geografia 
linguística uma nova ideologia para pensar e dizer o país. Assim é 
que injeta no código linguístico português a cultura da oratura 
africana. (FONSECA, 2008, p. 63). 
 

 Dessa artesania que resulta em uma possível leitura de tensão e conflito com 

a língua portuguesa, observa-se que a desconstrução dos provérbios pode não ser 

um simples trabalho de adaptação e construção literária, mas reforça a ideologia de 

uma marca que subverte a realidade presente. Não obstante, o que seria para nós 

popularmente conhecido como “Entrar com o pé de direito”, que pode significar 

iniciar o ano novo com tudo dando certo na sua vida, ou ainda, iniciar um novo 

trabalho fazendo tudo certo, etc. É transformado em “Entrar direito na história” (PR, 

p. 73). Que no conto assume o significado de: entrar direto no assunto, sem 

subterfúgios.  

 Do mesmo modo os ditados populares seguintes vão sendo desconstruídos e 

reconstruídos: “os opostos são os mais iguais” (PR, p. 85). Uma referência a Fortin e 

à princesa russa, um negro e um branco, um colonizado e um colonizador, o que 

pode sinalizar uma leitura política em referência ao sistema colonial, já que um não 

existe sem o outro. Há uma grande semelhança com o ditado popular “Os opostos 
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se atraem.” A diferença é que, neste último, os opostos se atraem e no primeiro eles 

são iguais, porém vivem em eterna tensão. 

 Em outros momentos a desconstrução nos parece marcar apenas o nível 

sintagmal, mantendo assim o mesmo nível semântico: “não corra atrás da galinha já 

com o sal na mão”. (PR, p. 74). Para dizer que não devemos ser apressados. 

Traduzindo para nossos ditos populares ficaria assim: “Não conte com o ovo na 

galinha.” Não percebemos uma mudança a nível semântico. Outro exemplo seria: “A 

inveja é a pior das cobras: morde com os dentes da própria vítima.” (PR, 78). 

Traduzindo para os nossos ditos: “A inveja mata”. E dessa maneira os provérbios se 

espalham por todos os contos aqui analisados: “Mas não se mede a árvore pelo 

tamanho da sombra.” (PS, p. 95). O que para nós seria: “Tamanho não é 

documento” ou ainda“ as aparências enganam”; “coragem sem esperteza é simples 

ousadia”. (LNF, p. 133). Para nossa realidade seria: “O cemitério está cheio de 

heróis”; “O homem é como o pato que, no próprio bico, experimenta a dureza das 

coisas“. (LNF, p. 136). Traduzindo: “Tem gente que só aprende errando” ou “é 

errando que se aprende.”; “  Vingança é habilidade dos fracos.” (LNF, p. 137); 

traduzindo: a vingança pode ser um descontrole dos sentimentos. Que se 

assemelha a: “A vingança, servi-se fria”. 

 É bom lembrar que os provérbios africanos, na ficção de Mia Couto, trazem 

uma nova visão de mundo, eles têm um valor formativo e informativo, é um olhar 

que pode revelar um pouco da compreensão de um povo. No conto “A princesa 

russa”, quando os russos chegam em Manica trazem consigo grande quantidade de 

aparatos caseiros, inclusive empregados domésticos. Fortin não entendia a razão de 

os russos trazerem tantas coisas, objetos, empregados, apenas confiando na 

esperança de um dia encontrarem ouro e ficarem ricos. Além disso, as minas 

desabavam constantemente, e tudo poderia virar pó em segundos: “basta um sopro 

e o quase fica nada.” (PR, p. 74). Esse era um pensamento de Fortin, mas que 

poderia se aplicar ao pensamento geral, um pensamento que nos ensina a 

fugacidade das coisas. Duas realidades distintas que se encontram para discutir 

suas verdades e que nos lembra o título de Berman (2000): Tudo que é sólido 

desmancha no ar.  

 Os provérbios também ensinam sobre a dureza da necessidade do trabalho, 

pois ninguém trabalha a troco de nada. Fortin reconhece a força e a seriedade dessa 

afirmativa quando mandava em seus subordinados, dizia ele que “ninguém 
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desempenha canseiras só por gosto.” (PR, p. 74).  Aqui no Brasil esse mesmo 

ditado popular ganha um ar jocoso e despreocupado: “Se trabalho fosse bom a 

gente pagava para trabalhar” ou ainda: “Se trabalho fosse bom Deus não tinha 

trabalhado só sete dias.” 

 Os contos prosseguem com uma série de outros ditos populares quase 

sempre com poucas mudanças no sentido ao qual já estamos habituados como: 

“Fiquei, de queixo no peito” (PR, p. 86). Fortin expressa essa frase para dizer que 

ficou com medo de ser descoberto pelo seu patrão Iúri. Para nós seria: “Fiquei de 

queixo caído” para expressar uma admiração ou espanto por coisa desconhecida. 

Nem sempre encontramos um sinal de transgressão explícito nos ditos, 

muitas vezes a relação pode estar dentro da própria realidade da narrativa do conto: 

“O barco de cada um está em seu próprio peito.” (provérbio Macúa) (PS, p. 91). Este 

provérbio encontra-se como um mine-prefácio no início do conto “O pescador cego”. 

Sobre os provérbios macuas é importante ressaltar as seguintes observações do 

missionário Pe. Alexandre Valente de Matos, logo na introdução do seu livro 

Provérbios Macuas (1982): 

 
Sendo os provérbios macuas, em grande número, caracterizados por 
certa envolvente penumbra de mistério, a sua expressão processa-
se, algumas vezes, por linguagem de recorte difícil - ditos concisos 
lavrados por cinzel obscuro em termos obsoletos e com omissões 
flagrantes, cujo sentido nem os novos nem os leigos menos versados 
no conhecimento da língua conseguem captar. Notar ainda que a 
maior parte deles tem formulação alegórica, fazendo-nos reportar do 
seu sentido literal para o metafórico, quando se busca a sua 
interpretação. Ê sempre o mistério ou enigma, cobrindo ciosamente 
com véu espesso, a olhos estranhos, o oráculo riquíssimo das vozes 
sapienciais de um povo...35 
 
 

 Esse mistério ou enigma é mantido por todo o decorrer da história e tudo se 

passa envolto de mistério e misticismo. Os macuas são exímios pescadores e seus 

barcos não são somente um instrumento de pescaria, eles são como uma extensão 

de seus próprios corpos, é ali que eles passam horas e mais horas em alto mar, às 

vezes dias. É claro que se trata de uma metáfora que aponta para os conflitos 

humanos, as angústias, os desconcertos, as guerras interiores que travamos dentro 

do espírito de cada um de nós. Aspectos humanos que sempre serão um mistério 

                                                 
35

 A citação foi retirada do site www.macua.org/proverbios/introducao.html. Consultado em 
4/fev/2012. 

http://www.macua.org/proverbios/introducao.html
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para o outro que não consegue ver além das aparências, e que dificilmente 

poderemos fazer uma leitura específica e única do que seria o barco que cada um 

carrega no peito. Sempre haverá um tom impenetrável e nebuloso. 

 Em outro momento encontraremos algo mais parecido com o que já 

conhecemos: “Muitas vozes, afinal, só produzem silêncio.” (PS, p. 93). Continua o 

paradoxo, afinal, como produzir silêncio com muitas vozes? A frase pode ser bem 

mais reflexiva do que quando é dita em seu sentido mais objetivo, o que seria mais 

ou menos equivalente a “Quem muito fala pouco diz” que quer dizer: quem muito 

fala pode ter pouco conteúdo em sua fala, ou ainda: “está enchendo linguiça”.  

 O jogo dos paradoxos e das transgressões pode ter um endereço certo. Um 

destino que extrapola os efeitos estéticos e pode estar dizendo: não somos um 

corpo vazio e disforme, não estamos prontos para sermos, simplesmente, 

preenchidos ou peremptoriamente lapidados. Temos corpo, forma e conteúdo.  

 Os ditos populares em muito se apoiam nos ensinamentos dos mais velhos, o 

que, sem pretenciosidades, equivaleria dizer que: destituir os mais velhos de sua 

função tão preciosa seria o mesmo que pretender destituir a sociedade africana de 

sua tradição oral. Provavelmente, implicaria em perda de boa parte de sua história. 

A descrição de Amadou Hampâté Bá em seu texto “A tradição viva” oferece uma 

perfeita ideia dessa unidade da tradição oral com seu povo: 

 
Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não 
estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a 

tradição oral consegue colocar‑se ao alcance dos homens, falar‑lhes 

de acordo com o entendimento humano, revelar‑se de acordo com 

as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, 
ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, 
uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à Unidade 
primordial. (BÁ, 2010, p.169) 

 

Eis aí a totalidade do homem africano, reunindo todas as suas experiências 

em um só corpo.  

Assim, o espaço literário de Mia Couto tenta provocar, através das alegorias e 

dos provérbios uma encruzilhada que resulta em uma ficção tensa e engajada. 

Tensa porque oralidade e escrita estão sempre atravessando e protagonizando um 

encontro do moderno com o tradicional, ou promovendo o encontro colonizador e 

colonizado. Engajada porque, insistente, permite uma nova possibilidade de 

literatura emergente como nos é revelado no livro Mia Couto: espaços ficcionais 
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(FONSECA, 2008, p. 13). O escritor coloca os códigos linguísticos do colonizador a 

serviço da tradição africana e aquilo que poderia ser um entrave, uma barreira 

espessa, agora, já domesticada e apropriada, torna-se como a semente do baobá ao 

ser despertado pelas primeiras chuvas nas savanas. A literatura moçambicana tem 

suas raízes fincadas e espalhadas pelo mundo. 

 
 
3.2.  Tensão entre campo e cidade 
 
 

As alegorias e os provérbios populares encontram um caminho de 

encruzilhadas. Quando lemos o conto “O embondeiro que sonhava pássaros” logo 

percebemos a recorrência de uma tensão entre as representações sociais do campo 

e da cidade ou modernidade e tradição: o passarinheiro pode estar representando a 

tranquilidade do campo, o cotidiano de uma vida simples e tranquila, vulnerável aos 

efeitos da modernidade. O colonizador, no bairro de cimento, pode assumir a 

imagem de uma civilização moderna e agitada que avança em direção a essa frágil 

tranquilidade do vendedor de pássaros, ameaçando-a ao subjugo do 

desenvolvimento eurocêntrico. O confronto é quase sempre danoso ao homem do 

meio rural. Michael Hamburg em A verdade da poesia (2007, p. 373-446) nos revela 

que nenhuma cidade é boa ou serve como arquétipo para os poetas, sendo assim, a 

natureza, é que acaba servindo como norma e arquétipo para esses poetas, um 

convite ao retorno ou a uma fuga para o campo.  

De repente o homem da cidade moderna é surpreendido pelas contradições 

da própria vida moderna, e tudo que ele deseja hoje já pertence ao passado. O 

indivíduo é incapaz de acompanhar a rapidez da modernidade, e se torna premente 

o caminho de volta à tradição para que ele se reconheça ante seus fragmentos e 

recomponha sua própria identidade.  

Hamburger (2007, p.375) vai observar que nenhuma cidade é suficientemente 

boa para os poetas e, por isso mesmo, eles acabam se voltando para a natureza 

como norma e arquétipo daquilo que é verdadeiramente bom e saudável para o 

homem.  

Com Mia Couto não é diferente, a experiência do encontro entre campo e 

cidade é mais uma tensão entre o moderno e o tradicional. Porém, neste embate, 

vamos observar que ora o campo invade a cidade ora a cidade invade o campo, mas 
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sempre com o fio da modernidade acumulando vantagens sobre o campo. Assim, 

encontraremos em alguns contos do escritor os dois aspectos antagônicos se 

defrontando, quase sempre, com uma recorrência às tradições e à natureza com 

forte resistência às transformações da modernidade. 

No conto “O embondeiro que sonhava pássaros” Mia Couto relata a história 

de um homem negro que não tinha nome: “O vendedor de pássaros não tinha 

sequer o abrigo de um nome. Chamavam-lhe o passarinheiro.” (ESP, p. 61). Um 

homem solitário, alegre, sorridente e que as crianças adoravam, provocava 

admiração e suspeitas nos colonos, admiração porque conhecia a natureza do lugar 

como ninguém jamais conhecera: “Afinal, os colonos ainda que hesitaram: aquele 

negro trazia aves de belezas jamais vistas. Ninguém podia resistir às suas cores, 

seus chilreios. Nem aquilo parecia coisa deste verídico mundo.” (ESP, p.63), já o 

motivo aparente das suspeitas – o preconceito. O negro tinha em sua companhia os 

cantos dos pássaros e a beleza da natureza, ele morava no tronco de uma árvore no 

meio do mato e fabricava gaiolas:  

 
Ele mesmo fabricava aquelas jaulas, de tão leve material que nem 
pareciam servir de prisão. Pareciam eram gaiolas aladas, voláteis. 
Dentro delas, os pássaros esvoavam suas cores repentinas. À volta 
do vendedeiro, era uma nuvem de pios, tantos que faziam mexer as 
janelas.  (ESP p. 61). 

 
Era um homem que vivia do que a natureza lhe oferecia em harmonia com o 

seu meio, andava descalço e tocava gaita por alegria ou por tristeza, a música 

também fazia parte desse conjunto natural e harmônico. O passarinheiro contava 

histórias do embondeiro, obedecendo às tradições dos seus antepassados, 

passando a memória de seu povo para as novas gerações, é o que podemos 

observar no menino Tiago que aprendera a história e a repetia para os seus pais: 

“Tiago contava: aquela era uma árvore muito sagrada, Deus a plantara de cabeça 

para baixo.” (ESP, p. 62), assim as lendas se repetiam no tempo e na memória.  

Estas observações se configuram apenas para confirmar as características e 

semelhanças da vida simples do passarinheiro com a vida do homem do campo que 

também vive daquilo que a terra pode oferecer e depende da natureza. Na roça, o 

homem do meio rural semeia, planta, colhe, cria animais, depende das estações 

chuvosas, conta histórias e está sempre em contato direto com a terra, toca viola 
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para cantar tristezas ou alegrias e também procura estar em harmonia com a 

natureza sem as preocupações da cidade moderna.  

Desta maneira podemos dizer que o conto “O embondeiro que sonhava 

pássaros” tem um espaço rural bem delimitado pelas características do modo de 

vida do personagem “o passarinheiro” e que, estas características, se assemelham 

às do homem do campo. 

Quanto ao espaço urbano de uma cidade qualquer, ainda da época da 

colonização de Moçambique, não podemos falar de uma grande cidade, talvez por 

isso mesmo o autor use o bairro como marcador desse espaço moderno. Sendo 

assim o bairro ganha alguns aspectos dessa atmosfera agitada da cidade, onde as 

pessoas, em meio ao turbilhão, desconfiam de tudo e perdem o senso moral – ao 

ponto de tramarem a morte de um inocente –, veem fantasmas nas ruas como 

observa Berman:  

 
Essa atmosfera – de agitação e turbulência, aturdimento psíquico e 
embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e 
destruição das barreiras morais e dos compromissos pessoais, auto-
expansão e autodesordem, fantasmas na rua e na alma – é a 
atmosfera que dá origem à sensibilidade moderna. (2000, p. 18). 
 

 
Isso define muito bem as preocupações infundadas dos colonos com o 

passarinheiro e também revelam as tensões provocadas pelo encontro dos dois 

polos, cidade e campo: “Todas  manhãs ele passava nos bairros dos brancos 

carregando suas enormes gaiolas.”( ESP, p.61), uma menção aos “bairros”, espaço 

urbano limitado geograficamente por um nome e que só nas cidades podem ser 

encontrados. Com forte carga de preconceito, a citação também revela que tipo de 

indivíduo domina o espaço moderno – os brancos da cidade: 

 
Por trás das cortinas, os colonos reprovavam aqueles abusos. 
Ensinavam suspeitas aos seus pequenos filhos – aquele preto quem 
era? Alguém conhecia recomendações dele? Quem autorizara 
aqueles pés descalços a sujarem o bairro? Não, não e não. O negro 
que voltasse ao seu devido lugar. (ESP p.62)  
 
 

 O domínio confere o direito de autorizar ou desautorizar a entrada e a saída 

de alguém do bairro, ninguém conhecia o preto, portanto se tratava de uma invasão, 

sua presença ali soava como um abuso aos colonos do “bairro de cimento”: “No 

clube eles todos se aclamavam: era preciso acabar com as visitas do passarinheiro. 
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Que a medida não podia ser de morte matada, nem coisa que ofendesse a vista das 

senhoras e seus filhos.” (ESP, p. 63), no bairro da cidade havia normas, regras que 

o homem do mato desconhecia na liberdade da natureza. O passarinheiro era 

diferente, não somente na cor, mas no seu modo de vida, não andava calçado, não 

morava em uma casa, não obedecia às regras de um homem civilizado, pensava 

diferente, parecia ter uma liberdade ilimitada na natureza. Lembremo-nos que o 

espaço urbano é que tem o domínio ideológico sobre as sociedades, pensar 

diferente em meio a este espaço pode ser perigoso e mal interpretado, afinal, pode-

se está indo de encontro a antigas concepções e ideias, isso pode desestabilizar a 

ordem e gerir novos conceitos subversivos, o que não é bom para a parte dominante 

que se sente ameaçada: “os brancos se inquietavam com aquela desobediência, 

acusando o tempo. Sentiam ciúmes do passado, a arrumação das criaturas pela sua 

aparência.” (ESP, p. 64). 

Assim “Fosse por desdenho dos grandes ou por glória dos pequenos, a 

verdade é que, aos pouco-poucos, o passarinheiro foi virando assunto no bairro do 

cimento.” (ESP, p. 63), nesta citação o passarinheiro irrompe em meio ao cimento da 

modernidade como “a flor que surge do asfalto”36 para o assombro da cidade ou 

como “o jovem herói” que brota no meio do turbilhão da vida moderna ao fazer o seu 

trajeto do campo para a cidade (BERMAN, 2000, p. 15-35). Porém, com uma 

diferença, aqui o passarinheiro não se deslumbra com a modernidade do bairro dos 

brancos, pelo contrário, ele com suas gaiolas e pássaros coloridos é que são o 

próprio motivo do deslumbramento e que fazem os colonos se sentirem em terras 

estranhas: “Aquela música se estranhava nos moradores, mostrando que aquele 

bairro não pertencia àquela terra.” (ESP, p. 63-64). A música que provoca 

perplexidade é também a presença do campo incomodando, provocando 

estranhamento no meio urbano, é a natureza mesma, que suscita medo e 

desconfiança pelo desconhecido, “são fantasmas na rua e na alma.”, o som da 

natureza que já ficou desconhecido. 

E em outro momento os moradores se sentiam ameaçados pelo passarinheiro 

e se interrogavam sobre ele: “Quem autoriza aqueles pés descalços a sujarem o 

bairro? Não, não e não.” (ESP, p.62). Ora, o negro era o verdadeiro dono daquelas 

terras muito antes dos brancos colonizadores ali chegarem e se instalarem. Por que 

                                                 
36

 Referência ao poema “A Flor e a Náusea” de Carlos Drummond de Andrade. 
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não aceitar uma visita em suas terras do antigo dono senão pelo medo de perdê-las, 

ou pelo medo de sua memória? 

No conto, ao tomarmos o negro e os pássaros, que vinham da natureza, 

como imagem do homem do campo, podemos fazer uma leitura que talvez explique 

a desconfiança e a rejeição dos colonos “Não, não e não” – seria o campo invadindo 

a cidade, trazendo consigo um pouco dos arquétipos da tradição do homem rural 

que costuma criar pássaros em gaiolas, tradição que até hoje, mesmo com a 

proibição por decreto lei, ainda perdura. Por trás dessa representação, poderíamos 

ter a metáfora do que seria um retorno do homem moderno às suas raízes como 

desejou Berman (2000, p. 34): 

 
O argumento básico desse livro é, de fato, que os modernismos do 
passado podem devolver-nos o sentido de nossas próprias raízes 
modernas, raízes que remetem a duzentos anos atrás. Eles podem 
ajudar-nos a conectar as nossas vidas às de milhares de indivíduos 
que vivem a centenas de milhas, em sociedades radicalmente 
distintas das nossas – e a milhões de pessoas que passaram por 
isso há um século ou mais. 

 
 Ao dizer estas palavras Berman estava sugerindo um retorno às nossas 

raízes modernas para retomar o futuro de maneira mais segura, “tornando-se apto a 

enfrentar as aventuras e perigos que estão por vir.” (BERMAN, 2000, p. 35). 

Mais adiante o menino Tiago, descalço, corre pelas ruas seguindo o 

passarinheiro: “O homem despontava, e Tiago descia a escada, trinta degraus em 

cinco saltos. Descalço, atravessava o bairro, desaparecendo junto com a mancha da 

passarada.” (ESP, p. 62). Neste trecho podemos destacar um ponto inusitado e 

esperançoso do escritor, uma caminhada fraternal entre campo e cidade: o homem 

do campo, representado pelo passarinheiro, caminhando tranquilamente lado a lado 

com o menino Tiago que representa a cidade em desenvolvimento, ambos 

descalços. O campo conduzindo a cidade com suas notas harmônicas, lentas e 

tranquilas, uma cidade que ainda tem muito que aprender sobre suas contradições, 

assim como uma criança cheia de dúvidas, e que é incapaz de retornar às suas 

origens para crescer saudavelmente, ela precisa urgentemente de uma referência. 

Voltar atrás para recomeçar como observa Berman (2000, p. 35): 
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Pode acontecer então que voltar atrás seja uma maneira de seguir 
em adiante: lembrar os modernistas do século XIX talvez nos dê a 
visão e a coragem para criar os modernistas do século XXI. Esse ato 
de lembrar pode ajudar-nos a levar o modernismo de volta às suas 
raízes, para que ele possa nutrir-se e renovar-se, tornado-se apto a 
enfrentar as aventuras e perigos que estão por vir. 

 
Mas a caminhada é passageira e rápida e o modernismo não recua em seus 

passos largos, quer seguir em frente, espalhando seus tentáculos e devorando as 

horas.  

O bairro também traduz sinônimo de ordem, organização, regras, normas que 

asseguram o poder do governo, e aquele que não obedece às normas pode ser uma 

ameaça ao organismo e provocar a desordem: “No somado das ocorrências, um 

geral alvoroço se instalou no bairro. Os colonos se reuniram para labutar em 

decisão.” (ESP, p. 65). O passarinheiro havia provocado uma desordem, 

desequilibrando o sistema, provocando a ira dos brancos colonizadores: 

 
Afinal, os pássaros desautenticavam os residentes, estrangeirando-
lhes? Ou culpado seria aquele negro, sacana, que se arrogava a 
existir, ignorante dos seus deveres de raça? O comerciante devia 
saber que os seus paços descalços não cabiam naquelas ruas. (ESP 
p. 64).  

 

Este recorte lembra as exigências do homem do campo que insiste em ficar 

em suas terras e viver uma vida tranquila, mas o crescimento da cidade diz Não. 

Como alguém pode atrever-se de querer barrar o progresso, a modernidade? Esta é 

uma trajetória sem limites. 

É nessa atmosfera que observamos a tensão entre campo e cidade, de um 

lado podemos ver o passarinheiro com suas relações campestres com a natureza, 

tentando levar a vida de maneira harmoniosa e tranquila, morando no tronco de uma 

árvore no meio do mato, e do outro lado observamos os colonos do bairro dos 

brancos com suas relações sociais, transbordando de aturdimento psíquico 

provocado pela turbulência da cidade, acumulando medo de fantasmas que só 

existem em suas almas. 

A tensão provocada por esse embate não poderia ter outro fim senão uma 

trágica verdade: o campo será totalmente consumido pela cidade, e até mesmo a 

esperança de um retorno às raízes da modernidade como sugere Berman (2000) 

será completamente vencida.  
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Os colonos, vendo no passarinheiro uma grave ameaça, decidem eliminá-lo. 

O menino Tiago avisa o negro da trama dos moradores e pede que ele fuja, mas o 

vendedor, tranquilamente, diz que não, e que já esperava por tudo aquilo e veste a 

sua melhor roupa para esperar pelos seus visitantes e algozes (ESP, p. 65-66): 

 
O velho lá estava ajeitando-se no calor de uma fogueira. 
 – Eles vem aí, vêm-te buscar. 
Tiago ofegava. O vendedor não se desordenou: que já sabia, estava 
à espera. O menino se esforçava, nunca aquele homem lhe tivera 
tanto valor. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quando saiu já vinha gravatado, de fato mezungueiro. De novo se 
sentou, limpando as areias por baixo. Depois ficou varandeando, 
retocando o horizonte. Tiago deixou-se. Espreitava o passarinheiro, 
aguardando o seu gesto. [...]  
– por que vestiste o fato? 
Explicou: ele é que era natural, rebento daquela terra. Devia de saber 
receber os visitantes. Lhe competia o respeito, deveres de anfitrião. 
 
 

A confrontação entre a natureza e a cidade é desigual. A natureza se apronta 

para oferecer aquilo que ela tem de melhor, é assim desde o surgimento da 

humanidade, tudo que o homem necessita para sobreviver já está pronto, 

precisando apenas de algumas transformações. A mãe natureza recebe seus 

visitantes de braços abertos, mal sabe que a cidade não quer apenas o que 

necessita, mas tudo que pode alcançar com seus tentáculos mecânicos. E ela 

espera como se fosse uma mãe a espera de seu filho amado.  

O passarinheiro tinha uma certeza, ele é que era o verdadeiro habitante 

daquelas terras e agiria como um bom anfitrião, bem vestido e de braços abertos. 

Não podia fugir da sua própria casa, da sua própria vida, das suas lendas: “Ao 

menos o velho fosse como um rio: parado mas movente. Enquanto não. O 

vendedeiro se guardava mais em lenda que em realidade.” (ESP, p. 66). Fosse 

como fosse, a natureza do campo não teria para onde fugir e, mais cedo ou mais 

tarde pereceria aos olhos da modernidade. 

Ao chegarem, os visitantes do bairro, o passarinheiro é arrancado brutalmente 

do tronco do embondeiro onde morava, é preso e amarrado, é espancado 

barbaramente pelos colonos da cidade, tudo isso sem que o anfitrião esboçasse 

nenhuma forma de reação, de raiva, medo ou até mesmo de surpresa. Os 

representantes da cidade vencem mais uma vez, mas não incólumes, o preço desse 

domínio custará uma grande tristeza como veremos mais adiante. Tem sido assim o 
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tempo todo, o homem tira da natureza, explora as suas matas e quando menos 

espera tudo é arrastado pelas chuvas e o homem perde em dobro.  

O menino Tiago havia seguido os colonos até o local da prisão do 

passarinheiro e no dia seguinte descobre que o negro fugiu do calabouço, o menino 

então retorna ao tronco da árvore e resolve aguardar a chegada do passarinheiro, 

tocando sua gaita o menino adormece. Enquanto isso os colonos cercam o 

embondeiro: 

 
 – O sacana do preto está dentro da árvore. 
 Os passos da vingança cercavam o embondeiro, pisando as flores. 
– É o gajo mais a gaita. Toca, cabrão, que já danças! 
As tochas se chegaram ao tronco, o fogo namorou as velhas cascas. 
Dentro, o menino desatara um sonho: seus cabelos se figuravam 
pequenitas folhas, pernas e braços se madeiravam. Os dedos, 
lenhosos, minhocavam a terra. O menino transitava de reino: 
arvorejado, em estado de consentida impossibilidade. E do 
sonâmbulo embondeiro subiam as mãos do passarinheiro. Tocavam 
as flores, as corolas se envolucravam: nasciam espantosos pássaros 
e soltavam-se, petalados, sobre as cristas das chamas. As chamas? 
De onde chegavam elas, excedendo a lonjura do sonho? Foi quando 
Tiago sentiu a ferida das labaredas, a sedução da cinza. Então, o 
menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para suas recentes 
raízes. (ESP p. 68) 
 
 

O triste fim do menino Tiago pode ser lido como uma resposta da ignorância 

do próprio homem desumanizado, o homem quase nunca avalia as consequências 

dos seus atos. O menino era uma esperança de harmonia entre os dois núcleos, 

mas o homem em seu desejo insano de se fazer cumprir uma norma, onde nada 

pode ser diferente, tudo tem que ser igualmente globalizado, o diferente tem que ser 

banido, execrado da sociedade, acabou por destruir essa possibilidade. Isso nos faz 

lembrar mais uma vez as palavras de Berman explicando o que é ser moderno e as 

consequências dessa louca aventura: 

 
Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, 
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que 
temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. (BERMAN, 2000 p. 15) 

  
Uma vez que assumimos esse risco aventureiro, viramos refém do inesperado 

destino e somos constantemente surpreendidos com catástrofes, destruímos uma 

parte de nós, apagamos nossa memória para construir algo incerto e duvidoso, 

somos empurrados pelo turbilhão da modernidade e aí, “tudo está impregnado de 
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seu contrário, um mundo onde tudo que é sólido desmancha no ar”. (BERMAN, 

2000, p. 22). 

 Se o campo tem perdido cada vez mais espaço para a cidade e o homem 

rural tem sido obrigado a abandonar suas terras sendo empurrado para os grandes 

centros urbanos é porque, aos olhos da modernidade, a natureza e o campo, 

perderam seu valor e suas referências para a humanidade. Isso nos leva a crer que, 

aquilo que de fato importa nos dias de hoje é o progresso da modernidade, o homem 

tem que se vestir com todo tipo de aparato científico e tecnológico.  

No entanto nada disso satisfaz o homem. Se o campo e a vida na natureza 

não são mais suficientes para satisfazer os sonhos e desejos dos homens, isto é 

porque esses elementos não aspiram mais às coisas modernas nem nunca 

aspiraram. O mesmo podemos dizer da cidade grande, da ciência e tecnologia que 

precisam a cada dia de um novo invento, de uma nova ideia, algo que possa ser 

totalmente consumido ou descartado, antes mesmo do amanhecer do dia seguinte. 

Depois ser novamente construído, mais uma vez será consumido em uma nova 

embalagem tão brilhante quanto a primeira.  

Tudo isso mostra o homem em sua “perene vacilação”, construindo sobre si 

um paradoxo, dividindo-o entre o campo e a cidade, pois o mesmo homem moderno, 

que constrói a cidade grande e defende o progresso da ciência e tecnologia, é 

também aquele que pretende fugir do meio urbano, da agitação frenética. Este 

mesmo homem pretende a tranquilidade da natureza do campo a fim de descansar e 

aliviar o espírito ou refletir sobre si mesmo em sua linda fazenda, sítio, casa de 

campo ou casa de praia, sempre voltando à natureza.  

Em A cidade e o campo: fenótipos e arquétipos Hamburger nos faz uma 

importante observação, lembrando nossa ligação com a natureza orgânica, esta a 

quem nós devemos respeito e que nos une as nossas tradições, memória e 

imaginação: 

Também se pode dizer isso de modo contrário: a mente inconsciente 
ou a imaginação anima aquilo a que se sente relacionada; e ainda 
que as máquinas e engenhocas nos possam ocupar a mente 
consciente, seja porque delas fazemos uso, seja porque fuçamos 
nelas ou somos usados por elas, a poesia moderna prova 
definitivamente que nosso parentesco com a natureza orgânica só 
pode ser reprimido, nunca erradicado. Quanto mais reprimido, maior 
é sua ameaça à civilização que a reprime. (2007, p. 394) 
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 Michael Hamburger observa que, mesmo o homem moderno reprimindo a 

natureza orgânica a sua volta, é esse mesmo homem que, inconscientemente, mais 

tarde, busca as suas relações de origem, ainda que estejam em envoltos de um 

paradoxo. No conto, o homem colonizador, ao tentar erradicá-la, planejando a morte 

do passarinheiro no ventre do embondeiro, a natureza, destituída de suas tradições 

e memórias, pode ser trágica ao futuro da humanidade. Tragédia esta que pode 

estar simbolizada na morte do menino Tiago. A criança “sonhadeira” é uma 

esperança de recomeço e harmonia entre homem e natureza ou entre campo e 

cidade. Destruindo a natureza orgânica, o homem estará destruindo a si mesmo. 

 Mas a porta não é completamente fechada, o menino Tiago pode não ter 

morrido, mas transitado de reino. 
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4. CONTOS QUE TRASITAM DE REINO 

 
 
 

Tiago levantou-se, difícil de partir. Olha a 
enorme árvore, conforme lhe pedisse 

proteção. 

 Está a ver a flor?  perguntou o velho. 
E lembrou a lenda. Aquela flor era moradia 

dos espíritos. Quem que fizesse mal ao 
embondeiro seria perseguido até o fim da 

vida. 
 (COUTO, 2005, p. 66). 

 

 

Este capítulo será dedicado às leituras dos quatro contos ora analisados. Os 

contos foram escolhidos conforme a riqueza de seus temas, e porque versam na 

tradição oral uma África viva e um passado atual. Como diz: “Não vamos esquecer! 

Em Moçambique o passado é presente” (CABAÇO, 2009, p. 15). Assim, as leituras 

nos farão perceber melhor as transformações dos componentes socioculturais e 

históricos em elementos de ficção que acontecem na trajetória dessa encruzilhada. 

Uma escrita que busca transformar imagens em enunciações. Cria, atualiza, 

“falinventa” a literatura, chegando cada vez mais perto do que seria a sua expressão 

moçambicana.  

A ficção de Mia Couto é, antes de tudo, uma preocupação com a expressão 

dos conceitos africanos, uma preocupação em exprimir a fidelidade dos sentimentos 

de um povo que sempre foi pensado pelas vias da língua portuguesa. Considere-se, 

aí, pertinente, que em muitos momentos a Língua Portuguesa é arbitrária ao 

expressar um povo que quase nada, ou muito pouco, tem a ver com Portugal. A 

língua deveria ser um fator cultural determinante em qualquer país. Um componente 

essencial para a identidade cultural. Mas, para Moçambique esse fator ainda é 

motivo de muitas discussões, já que, uma grande massa de moçambicanos nem 

sequer fala o Português. Mesmo assim, a Língua Lusa ainda pode ser o único 

veículo de comunicação com o resto do mundo. Através dela, Mia Couto expressa 

seus conceitos de globalização, tentando atrair os olhares do mundo para a 

pluralidade das culturas das civilizações e as suas singularidades que não podem se 

perder no tempo: 
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Moçambique é um país que é de língua portuguesa! E não é ao 
mesmo tempo. Alguns moçambicanos é que pertencem à esse 
universo, o de terem a língua portuguesa como o seu veículo de 
identidade, de afirmação cultural, etc. São poucos os moçambicanos 
que falam, escrevem, sonham, amam na língua portuguesa. E não 
são menos moçambicanos por isso nem os outros mais 
moçambicanos pelas outras línguas que usam. Eu acho que há aqui 
uma tentativa de procurar a identidade moçambicana sempre lá, nas 
raízes, há séculos, quando provavelmente tiveram a mesma 
mobilidade, como o changana que existe hoje não é o mesmo de há 
50 anos ou antes da chegada dos ngunis. Portanto, eu acho que 
essa comunidade, a de língua portuguesa, existe de facto. Eu acho 
que o grave é haver manipulações... 37 
 
 

Desse modo, mesmo a Língua Portuguesa não sendo uma unanimidade, 

forma e expressão social se unem e se transpassam para dar sentido e função 

social à literatura de Mia Couto.  

No primeiro conto, “O embondeiro que sonhava pássaros”, iremos conhecer 

um pouco da cultura moçambicana: a lenda do embondeiro, a forma como os 

verdadeiros donos das terras africanas recebem os convidados, o trabalho artesanal 

do nativo e como tudo isso é passivo de preconceito pelo colonizador. São dois 

costumes diferentes que se encontram no mesmo espaço e tempo, o dominador 

tentando, cada vez mais, subjugar o dominado e excluí-lo do sistema. 

No segundo conto, “A princesa russa” Mia Couto aborda um problema social 

que degrada a imagem de Moçambique até os dias de hoje: a exploração das minas 

de ouro, algo que escraviza o homem e tem benefícios duvidosos para o povo, 

provocando mortes constantes com seus desabamentos, soterrando pessoas. Um 

problema que pertenceu ao passado e continua atual. Algo que nos leva a refletir 

sobre a história que parece se repetir interminavelmente. 

Já no conto “O pescador cego”, até onde o homem pode se deixar levar pelo 

peso da tradição? Mazembe, depois de cego, aprende observando os sinais da 

natureza, deixa o seu macho estatuto de lado e permite que Salima reme em alto 

mar. A tradição dos sinais da natureza ensinando um outro viés da própria tradição, 

ou melhor, a tradição ensina a tradição. 

Em “A lenda da noiva e do forasteiro” os aspectos da oralidade e da memória 

estão mais vivos que nunca. Mia Couto recupera antigas discussões sobre guerras 

                                                 
37

 Bula Revista: www.diariodaafrica.com/ acessado em 12/2011. 

http://www.diariodaafrica.com/
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que ficaram na história e que provocam medo. Traz o passado ao presente para que 

possamos refletir sobre o futuro. 

 

4.1. O embondeiro que sonhava pássaros 

 

Os pássaros precisam mais do que asas emplumadas para voar – precisam de 

liberdade. E mais que árvores altaneiras para ninho – precisam viver.  

O passarinheiro não tinha casa para morar, vivia no tronco de um embondeiro 

misturado à natureza, sem limites com paredes ou muros altos que lhes pudessem 

impedir as mais longas distâncias da liberdade. Vendia os mais lindos pássaros no 

bairro dos brancos, não se sabe se, para viver ou para encantar o espírito pobre dos 

homens.  Mas sua pele era negra, e tanta liberdade e magia acabaram provocando 

muito mais que deslumbramento. E o que era antes encanto se transforma em morte 

e desencanto.  

Com receio daquele negro invasor que contava lendas africanas e vendia 

lindos pássaros que alegravam as crianças dos brancos. Os colonos, enraivecidos, 

sentiam-se ameaçados. Desconfiados, começaram a suspeitar das suas visitas e 

articularam um castigo contra o vendedor de pássaros. Depois de ser preso e 

torturado fora trancafiado no calabouço. Mas “Tiago, uma criança sonhadeira, sem 

outra habilidade senão perseguir fantasias”, encantado com as lendas e pássaros, 

assiste a tudo à distância. Escondido, o menino resolve ajudar o passarinheiro. Sem 

entender direito os motivos daquela injustiça, Tiago espreita o calabouço e vê, 

quando o policial toma a gaita-de-beiço do vendedor e a joga pela janela. O menino 

recolhe a gaita para tocá-la, a fim de confortar o passarinheiro, e acaba 

adormecendo. Ao despertar, o pequeno descobre a fuga do prisioneiro e volta para o 

embondeiro na esperança de encontrar o vendedor de pássaros, mas, sem êxito, 

resolve esperá-lo e adormece dentro do tronco da árvore. Enquanto o menino sonha 

com sua transfiguração em embondeiro, arvorejando-se. Os colonos, enraivecidos, 

cercam a árvore, pensando que o passarinheiro encontra-se em seu interior e 

ateiam fogo no embondeiro. Tiago, adormecido, não percebe a ação violenta do fogo 

que consome a árvore, “Então, o menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para 

suas recentes raízes” (p.68). Como num passe de mágica pode-se duvidar da morte 

de Tiago. O encanto do embondeiro o faz transitar de reino como muitas lendas 

africanas contam. Assim, morrer é também renascer em outra forma. 
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 “Pássaros, todos que no chão desconhecem morada” – É com esta expressão 

que o narrador apresenta seu conto para falar de liberdade ou daqueles que não têm 

onde morar. Sobre a terra, aqueles que podem ir e vir, que não são confinados e 

podem estar em todos os lugares. Estes, verdadeiramente, são como os pássaros 

que podem voar.  

Voar como os pássaros é, antes de tudo, confundir a imaginação com as 

formas mais loucas da utopia, é transgredir a realidade para torná-la melhor aos 

homens. Seja consciente ou inconscientemente, nada pode escapar às malhas da 

imaginação porque é dela que se projeta o mundo quando queremos mudá-lo. Diga-

se para melhor ou para pior a imaginação dá lugar à utopia38, algo ainda inexistente. 

 Contam as lendas africanas que o embondeiro é uma árvore considerada 

sagrada por muitas tribos africanas. Nessas tribos, poetas e músicos são enterrados 

nas proximidades dessas árvores para que se prendam à memória do povo. Alguns 

renascerão em outros corpos, árvores ou rios. Isto explicaria o poder da oralidade 

africana como característica essencial para a sua permanência cultural.  

 O próprio embondeiro poderia ser considerado a árvore-símbolo da África, 

dada as suas várias fábulas e contos representativos da sua cultura e memória. No 

entanto, isso poderia significar tão somente mais um logro a respeito da 

homogeneização do povo da África. Mesmo assim, essa árvore identifica-se em sua 

robustez e história milenar com a memória do povo africano, fazendo uma perfeita 

relação da sua força e resistência com a leveza da liberdade dos pássaros. A 

liberdade de poder voar que, transmutando-se em liberdade humana, teremos aí as 

infinitas possibilidades da imaginação, do pensar, do criar e recriar. Liberdade 

idealizadora de novas formas de vida, cada vez mais humana através da literatura 

oral buscada em sua tradição, “como algo que exprime o homem e depois atua na 

própria formação do homem” (CANDIDO, 2002, p.80).  

Aquilo que pode ser feito em detrimento do futuro está guardado no passado, 

recriado e transformado mediante a memória coletiva ou individual. Importa agora 

recuperar a memória dessa tradição fragmentada que fora perdida no tempo e no 

espaço. A escuridão da memória como é vista pelo narrador logo no início do conto: 

                                                 
38

 “Utopia, (...), são aquelas ideias, representações e teorias que aspiram uma outra realidade, uma 
realidade ainda inexistente. Têm, portanto, uma dimensão crítica ou de negação da ordem social 
existente e se orientam para uma ruptura.” (LÖWY, 2006, p.13). Não pretendemos esgotar o assunto 
sobre utopia. Esta é apenas uma, das muitas relações, que a ficção do autor tem com este aspecto. 
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Esse homem sempre vai ficar de sombra: nenhuma memória será 
bastante para lhe salvar do escuro. Em verdade, seu astro não era o 
Sol. Nem seu país não era a vida. Talvez, por razão disso, ele 
habitasse com cautela de um estranho. O vendedor de pássaros não 
tinha sequer o abrigo de um nome. Chamavam-lhe o passarinheiro. 
(COUTO, 2005, p. 61). 

 
 

O trecho acima revela imensa sensibilidade lírica do narrador, ao mesmo 

tempo em que consegue revelar a consequência de uma intensa exploração e 

negação cultural do homem africano pelos portugueses. Nevoeiro que durou séculos 

para se dissipar. A dominação provocou uma verdadeira obnubilação identitária no 

país colonizado, deixando-o à “sombra”, na “escuridão”, foi tudo o que restou de sua 

memória. Nem seu próprio país lhe pertencia, vivia como um estranho na própria 

casa. Uma ruptura psíquica que distancia as experiências passadas da realidade 

presente, numa tentativa de ofuscar a memória do passarinheiro ou da África. O 

trecho pode ainda significar, tirar do povo a oportunidade da luz do esclarecimento39 

enquanto tradição. “Em verdade, seu astro não era o Sol.” (ESP, p. 61). Sem direito 

à luz, sem direito ao “Sol”. Observemos a palavra iniciada com letra maiúscula que, 

como os simbolistas, o escritor eleva o seu campo semântico, não apenas para uma 

estrela de quinta grandeza ou para uma luz fulgurante, ou ainda enquanto ser 

orgânico, mas para a própria vida. Pois não é a luz do sol essencial para a vida?  

 O primeiro período do conto é, na verdade, uma síntese da história que se 

segue. O vendedor de pássaros está sob o signo da negação, assim como o negro 

está sob o signo da opressão colonial, desde a falta de um nome, o que pode 

significar sua identidade, à falta de um abrigo onde morar: primeiro lhe é negada a 

memória, onde carrega sua tradição: “Nenhuma memória será bastante para lhe 

salvar do escuro” diz o narrador. Depois lhe é negado o sol, que também é símbolo 

de liberdade: “Em verdade, seu astro não era o Sol”. Na terceira oração lhe negam a 

vida em seu próprio país: “Nem seu país não era a vida.”. E na quarta e última 

negação, o vendedor sofre uma completa tentativa de anulação. A falta de um nome 

implica em falta de identidade, ancestralidade desconhecida, sem passado, sem 

memória, sem tradição: “O vendedor de pássaros não tinha sequer o abrigo de um 

nome.” (ESP, p. 61). Observe que o nome é mais que uma identidade, ele é abrigo e 

proteção porque dele pode depender toda uma linhagem e tradição de séculos.  

                                                 
39

 Falamos do sentido histórico-filosófico e não no sentido de desencantamento do mundo. (ver: 
ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max, 1985). 
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Dessa forma o vendedor estaria destituído dos principais elementos que se 

desdobram em outros tantos componentes. Para que o passarinheiro possa viver 

falta-lhe: memória e tradição, sol e liberdade. Falta-lhe um país que pode significar 

lugar na terra ou lugar de origem, um nome que lhe dê identidade e abrigo cultural. 

Estas negações resumem o retrato do negro em épocas de colonização quase em 

tom de poesia.  

Nesta paisagem, o leitor poderá observar a imagem lírica do texto, dominando 

todo o segundo e o terceiro período do conto. O texto transmite leveza de harmonia 

nas palavras que soam agradáveis aos ouvidos do leitor. O escritor conduz o 

contraste de ideias paradoxais com grande maestria poética e discrição: uma jaula 

fabricada para o cárcere ganha novas tonalidades, e é capaz de dar liberdade. O 

moçambicano tenta dar contornos suaves às gaiolas que prendem os pássaros: 

 
Todas as manhãs ele passava nos bairros dos brancos carregando 
suas enormes gaiolas. Ele mesmo fabricava aquelas jaulas, de tão 
leve material que nem pareciam servir de prisão. Parecia eram 
gaiolas aladas, voláteis. Dentro delas, os pássaros esvoavam suas 
cores repentinas. À volta do vendedeiro, era uma nuvem de pios, 
tantos que faziam mexer as janelas. (ESP, p. 61). 
 

 
Assim as jaulas são construídas de um material, extremamente leve, que 

mais pareciam gaiolas aladas, voláteis. Evitando excessos de palavras nas 

explicações, que poderiam prejudicar a estética da narrativa, o texto adquire um 

timbre de sonoridade esvoaçante para traduzir melhor sua leveza. A assonância é 

quase perfeita, recheada pelo fonema “V”: “ele passava”, “Ele mesmo fabricava”, 

“tão leve”, “nem pareciam servir de prisão”, “voláteis”, “Os pássaros esvoavam”, “À 

volta do vendedeiro”, “era uma nuvem de pios”. O que temos aqui é uma sensação 

de voo e liberdade, uma sinestesia docemente auditiva e, ao mesmo tempo, visual 

de um fonema agradável. Afinal, de que outra maneira se explicaria o paradoxo: 

jaulas que dão a sensação de liberdade e voo.  

No conto, o passarinheiro é obrigado a viver como estranho dentro de seu 

próprio país. Mas a perda da identidade e da memória do homem africano não é 

total e absoluta. Este se vê em uma relação imediata e direta com a natureza, como 

resultado de uma coexistência anímica e quase religiosa. Isto assusta os colonos e a 

presença do negro se torna ainda mais admirável por sua resistência. As tentativas 
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de anulação da presença do negro parecem fortalecer aquela imagem entre 

pássaros esvoaçantes. 

 O passarinheiro transmuta-se em felicidade para os colonos e as crianças 

ganham fôlego na narrativa, apontando para o que se pode imaginar um sinal de 

esperança:  

Mãe, olha o homem dos passarinheiros! 
os meninos inundavam as ruas. As alegrias se intercambiavam: a 
gritaria das aves e o chilreio das crianças. O homem puxava de uma 
muska e harmonicava sonâmbulas melodias. O mundo inteiro se 
fabulava. (ESP, p. 61).   

 

Por um instante a percepção ocidental de africanidade, que sempre se 

estabeleceu pela pobreza, pela fome e miséria do povo africano, é sublimada em 

algo bem maior e imaterial – “A arte de magicar” através da música. Naquele 

contexto sectário e materialista dos colonizadores, nada mais utópico que o mundo 

dos brancos sendo embalado pela música dos negros africanos. Nada mais fabuloso 

que os colonizadores tolerando, curvando-se e admirando a cultura africana, na 

mais completa inversão de valores no mundo eurocêntrico. Aos poucos o autor vai 

deslizando a sua mensagem no tempo, contestadora, sem, contudo, perder o teor 

poético da linguagem. Passado e presente se misturam, ainda que seja timidamente, 

para contornar o que seria o efeito da tensão oralidade X escrita. 

Discutindo o passado, a literatura de Mia Couto faz refletir sobre as condições 

de vida do homem no futuro e, enquanto recria palavras, está usando as formas da 

linguagem para desejar algo diferente e novo. O desejo de constituir o mundo em 

uma única família onde todos seriam parentes, uma família destituída de cor e raça, 

apontando para uma igualdade mais humana e universal, é isso que nos mostra o 

conto, um mundo utópico sem diferenças, um mundo de crianças sonhadeiras: 

 
Até os meninos, por graça de sua sedução, se esqueciam do 
comportamento. Eles se tornavam mais filhos da rua que da casa. O 
passarinheiro se adentrara mesmo nos devaneios deles: 

 Faz conta eu sou vosso tio.  
As crianças emigravam de sua condição, desdobrando-se em outras 
felizes existências. E todos se familiavam, parentes aparentes. 

 Tio? Já se viu chamar de tio a um preto? 
 Os pais lhes queriam fechar o sonho, sua pequena e infinita alma. 
Surgiu o mando: a rua vos está proibida, vocês não saem mais. 
Correram-se as cortinas, as casas fecharam suas pálpebras. (ESP, 
p. 64). 
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 Mas há sempre uma força contrária, uma repressão para fechar portas e 

janelas, coibir a liberdade dos homens e desfazer os sonhos de poder voar. 

Infelizmente a ingenuidade do negro só seria compartilhada com as crianças. Dessa 

maneira a colonização marcaria definitivamente seu ponto na história. 

Uma época ainda bastante presente. Porque até mesmo em Moçambique, o 

moçambicano não era reconhecido em seus direitos. O colono rejeita essa verdade 

inerente ao seu legítimo dono, negando-lhe todas as possibilidades de viver em 

liberdade e a reprime com força: 

 
Barulhosos, os colonos foram chegando. Cercaram o lugar. O miúdo 
fugiu, escondeu-se, ficou à espreita. Ele viu o passarinheiro levantar-
se, saudando os visitantes. Logo procederam pancadas, chambocos, 
pontapés. O velho parecia nem sofrer, vegetável, não fora o sangue. 
Amarram-lhe os pulsos, empurraram-lhe no caminho escuro. (ESP, 
p. 66). 

 

 Encarcerado em sua própria casa, e sem poder enfrentar o poderoso inimigo, 

por estar em grande desvantagem, o negro há de pensar em uma saída que o livre 

da mais completa extinção. Uma tentativa de saída que seja digna, sem o 

agregamento familiar, sem a cooptação, e sem a assimilação portuguesa. 

Essa utopia de liberdade quase que total não está sozinha nesse processo de 

ruptura, continuidade e transformação da realidade social. Paradoxalmente, 

precisamos buscar nossas aspirações, não no futuro desconhecido e promissor, 

mas no pretérito, na memória do povo, como experiência concebida que pode ter 

dado certo ou errado, talvez no elemento mágico: como em um paço de 

encantamento. Assim o negro desaparece da sua escravidão e deixa os pássaros 

para trás para que lhes ensinem o caminho da liberdade: 

 
Acordou num chilreino. Os pássaros! Mais de infinitos, cobriam toda 
a esquadra. Nem o mundo, em seu universal tamanho, era suficiente 
poleiro. Tiago se acercou da cela, vigiou o calabouço. As portas 
estavam abertas, a prisão deserta. O vendedor não deixara nem 
rasto, o lugar restava amnésico. Gritou pelo velho, responderam os 
pássaros. (ESP, p. 67).  

 

Os pássaros é que respondem em seu nome e o mundo torna-se pequeno 

para tanta liberdade. Não há necessidade de explicações a respeito de sua fuga 

esse é o momento mágico. 
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Assim é que, aos poucos, o escritor traz á tona velhas histórias do místico 

embondeiro, cheias de mistérios em volta de uma criança. A pureza da cena dialoga 

com a pureza da criança: 

 
A criança se hesitava, passo atrás, passo adiante. Então, foi então: 
as flores do embondeiro tombaram, pareciam astros de feltro. No 
chão, suas brancas pétalas, uma a uma, se avermelharam. (ESP, p.66)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Decidiu voltar à árvore. Outro paradeiro para ele já não existia. Nem 
rua nem casa: só o ventre do embondeiro. Enquanto caminhava, as 
aves lhe seguiam, em cortejo de piação, por cima do céu. Chegou à 
residência do passarinheiro, olhou o chão coberto de pétalas. Já 
vermelhas não estavam, regressadas ao branco originário. Entrou no 
tronco, guardou-se na distância de um tempo. (ESP, p. 68). 

  

No momento em que o passarinheiro foi preso as flores ficaram vermelhas, e 

quando ele se libertou elas voltaram à cor original. São mistérios da oralidade 

africana que colocam o animismo nas coisas com sentimentos mais que humanos. 

O encanto, a magia, a música. A suposta intenção utópica do autor, não 

pretende fantasiar pela fantasia ou mesmo sonhar pelo sonho. Longe de ser 

simplório, há aqui uma sentença de subversão da realidade da ordem social 

existente. Assim, os tons poéticos, que a princípio parecem adornos fantasiosos, 

ganham forma contestadora. São componentes que apontam para uma outra 

realidade futura . Uma realidade mais justa, onde pretos e brancos possam coexistir, 

sem as cortinas do preconceito, sem as reprovações infundadas do homem branco 

colonizador. Os conquistadores tinham o controle total sobre o território 

moçambicano, exigindo direitos que não lhes pertenciam, mas que, por via das 

forças, fartavam-se deles. 

Os colonos não poderiam permitir qualquer que fosse a ameaça aos seus 

interesses de dominador e espoliador. Reprovavam o mais leve movimento do 

negro, e levantavam suspeitas infundadas. Ao gigante negro, era negado o direito de 

ir e vir em suas próprias terras: 

 
Por trás das cortinas, os colonos reprovavam aqueles abusos. 
Ensinavam suspeitas aos seus pequenos filhos – aquele preto quem 
era? Alguém conhecia recomendações dele? Quem autorizara 
aqueles pés descalços a sujarem o bairro? Não, não e não. O negro 
que volte ao seu devido lugar. (ESP, p. 62). 
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 O passarinheiro não precisava de “recomendações” ou “autorizações” para 

pisar em seu próprio chão, era ele, o verdadeiro dono daquela terra, morava no 

tronco de um embondeiro, esta era a sua casa. O vendedor de pássaros misturava-

se à natureza e não precisava de cortinas para reprovar os abusos dos colonos. O 

tronco do embondeiro era a garantia de suas raízes e identidade cultural. Parte da 

sua história estava ali, plantada naquela árvore, sua oralidade, tradição e memória. 

Acontece que o negro já estava em seu devido lugar e tinha ele plena 

consciência do seu espaço. O passarinheiro reconhecia aquelas terras como sendo 

suas, e estava disposto a continuar sobre ela. Era justamente isso que o espoliador 

temia. Verdade seja dita, o homem africano nunca se curvou aos costumes do 

colonizador40. Portanto, os invasores brancos temiam a consciência africana, não 

pela força revolucionária física, que já fizera frente às forças armadas dos 

portugueses, mas pela força da tradição cultural e intelectual. Este medo, ainda 

motivado pelos interesses dos colonizadores, levou-os a criar o “Alvará de 

Assimilação”, dentre outras medidas de contenção da cultura moçambicana.  O 

documento, que funcionava como forma de engodo, deveria cumprir a missão 

civilizadora e convencer os africanos de que a cultura europeia era a ideal: 

 
Foi mais corrente do que se pode imaginar a idéia de que os 
“assimilados” renegavam o passado africano, aderindo a uma 
“cultura branqueada”. Advertiam que o “assimilado ideal” era o que 
acreditava no multirracialismo e na idéia de uma “missão civilizadora” 
voltada para o bem dos “indígenas”. Como esse discurso era 
cotidianamente desmentido pela prática colonial, aderir a ele era 
considerado passar para o lado dos brancos, colaborando com as 
desigualdades de várias ordens. (HERNANDEZ, 2005, p. 601).  

 
 

Como nem o colonizador, e nem o colonizado acreditavam nessas ideias, a 

missão civilizadora estava fadada ao fracasso. O multirracialismo só existia no papel. 

Na verdade, os portugueses não aceitavam qualquer aproximação com os nativos 

de Moçambique, amenos que fosse para fornicar as negras ou explorar a mão de 

obra, retirando-lhes toda a energia.  

                                                 
40

 Desde 1885, com a Gazeta do Sul e o Clamor Africano (...), tinham como objetivo constituir 

espaços de dignidade racial e cultural” (HERNANDEZ, 2005, p. 599).  Até pouco tempo atrás, 
muitos outros jornais levantaram suas vozes contra a opressão portuguesa, com grande destaque 
para o Brado Africano (1931). Ainda segundo Hernandez (2005, p. 598) este jornal publicou artigos 
que criticavam todas as formas de desigualdade e só foi fechado em 1936 no governo de Salazar.  
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No conto, o negro parece se dar conta da sua situação e “intransigência”, 

sabe perfeitamente que está transgredindo a ordem estabelecida quando invade o 

bairro branco. Mas o passarinheiro pretende desafiar e mostrar ao colonizador um 

mundo ainda desconhecido que está fora do bairro. Ele está determinado em sua 

missão esclarecedora, quer despertar os portugueses desse sonho nefasto e 

sombrio, em preto e branco. Esta é a sua saída salvadora, a sua missão utópica. 

Conscientizar o invasor de uma possível coexistência. Neste ponto, mais uma vez, o 

escritor transcende a realidade originária, inverte os papéis da ordem estabelecida e 

alcança maior força na ficção que na própria realidade social. A humilde 

personagem negra se agiganta diante da pequenez do invasor. Aqui, o negro toma 

as rédeas da luz, com simplicidade e submissão, quer fazer o branco entender suas 

razões, um mundo de outras compreensões, ainda completamente desconhecida 

pelo branco. O espaço, doravante embranquecido, teria outros modos de vida, de 

uma coexistência entre povos diferentes: 

 
Os brancos se inquietavam com aquela desobediência, acusando o 
tempo. Sentiam ciúmes do passado, a arrumação das criaturas pela 
sua aparência. O vendedor, assim sobremisso, adiantava o mundo 
de outras compreensões. (ESP, p. 64),  

 

Enquanto os colonos se prendiam ao saudosismo doentio do passado, 

insistindo na vergonha da escravidão, o negro tenta adiantá-los de outro mundo, de 

“outras compreensões”, algo que está fora das sombras da colonização. A 

metodologia do negro oprimido41 também é diferente dos métodos do opressor, é 

branda, harmônica, leve como suas gaiolas, que mais encantam pela beleza e paz, 

que pelo cárcere de ferro. Ela também dispensa a força bruta e cortante, o silvar do 

látego de couro e as formas de exploração. Mas para isso é preciso que haja muita 

cautela para não ofender os brios do homem eurocêntrico, pois o negro está em 

desvantagem física. Por isso, o vendedor vale-se de uma longa estratégia para se 

aproximar do bairro dos brancos. Usa a beleza dos pássaros, do encantamento das 

coisas da natureza, da sutileza negra, da magia dos gorjeios, do “exótico”. Tudo 

como forma amenizadora, capa tênue de uma situação conflitante e perigosa. A 

natureza colorida encobre o negro, amortece os impulsos raivosos dos colonos por 

muito tempo, em uma aproximação desafiadora.  

                                                 
41

 Ver Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido (1981), cap. III e IV, p. 89-218. – O oprimido tem que 
adquirir consciência da sua opressão e depois ter disposição para transformar essa realidade. 
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Assim, o negro, aos olhos do branco e aos cantos dos pássaros, vai 

passando, passando: “Contudo, os pássaros tão encantantes que são – insistiam os 

meninos.” (ESP, p. 62), e depois de outra ordem para que não pisasse no bairro dos 

brancos, mesmo assim o negro aparecia alegremente:  

 
No dia seguinte, o vendedor repetiu a sua alegre invasão. Afinal, os 
colonos ainda que hesitaram: aquele negro trazia aves de beleza 
jamais vistas. Ninguém podia resistir às suas cores, seus chilreios. 
Nem aquilo parecia coisa deste verídico mundo. (ESP, p. 63).  

 

E mais uma vez o negro vencia as forças lusas pela astúcia da beleza da 

natureza. “– Esses pássaros muitos excelentes, desses com as asas todas de fora.” 

(ESP, p. 63), dizia o passarinheiro, humildemente.  

Os pássaros funcionam como uma forma de resistência, eles não agridem, 

não escravizam, não ameaçam. Os pássaros encantam e alegram com seus cantos. 

Mas para os colonizadores, a estranha alegria era uma imagem baça da África, algo 

distante que exclui o invasor e desconhece a magia da natureza:  

 

Conforme dele se comprava, as casas mais se repletavam de doces 
cantos. Aquela música se estranhava nos moradores, mostrando que 
aquele bairro não pertencia àquela terra. Afinal, os pássaros 
desautenticavam os residentes, estrangeirando-lhes? (ESP, p.63-64).  

 

Os diferentes tipos de pássaros e seus cantos mágicos, nunca dantes 

ouvidos, faziam os invasores perceber que, de fato, não pertenciam àquele 

maravilhoso mundo. Os colonizadores cada vez mais se distanciavam daquela 

natureza na incompreensão de suas realidades. 

 Outra forma de vencer a resistência dos colonos, e se aproximar do bairro 

dos brancos, foi a conquista da alegria das crianças das famílias portuguesas. Elas 

são o centro de atenção em uma família. As crianças preenchem os corações, 

desfazem regras, inspiram o futuro e aprendem tudo com facilidade, sem o 

preconceito do adulto. Aqui, o filho tem papel fundamental na expressão do menino 

Tiago: “criança sonhadeira, sem outra habilidade senão perseguir fantasias.” (ESP, 

p. 62). O menino assimila rapidamente os primeiros ensinamentos da tradição do 

vendedor de pássaros. A criança sonhedeira reproduz parte da história da lenda do 

embondeiro para seus pais, na esperança de convencê-los de uma verdade que 

pertencia a outro mundo:  
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Tiago contava: aquela era uma árvore muito sagrada, Deus a 
plantara de cabeça para baixo. 
– Vejam só o que o preto anda a meter na cabeça desta criança. 
O pai se dirigia à esposa, encomendando-lhe as culpas. O menino 
prosseguia: é verdade, mãe. Aquela árvore é capaz de grandes 
tristezas. Os mais velhos dizem que o embondeiro, em desespero, se 
suicida por via das chamas. Sem ninguém por fogo. É verdade, mãe. 
(ESP , p. 62). 
 
 

Em um primeiro olhar, esse trecho pontua, postularmente, as marcas da 

oralidade africana. São pontos que nos remete a uma história passada de geração a 

geração. Mas o que essa leitura nos dá a ver, além da irradiação da tradição, é um 

processo inverso à proposta civilizadora do português. Ora, quem está na condição 

de transplantado é o branco, e não o negro, pois é o branco que está em vias de 

aprender um pouco da cultura negra. O menino Tiago aprende com um negro e 

ensina a outro branco, desobedecendo às ordens do próprio pai. O que é indignação 

para o chefe da família, naquele momento, pode ser natural no porvir. O menino 

Tiago pode estar representando o futuro, ou o sincretismo que se apresenta em 

Moçambique até aos dias de hoje. Mia Couto usa seu olhar mais aguçado ou talvez 

irônico, afinal, o branco colonizador também assimila os costumes dos pretos, 

intercambiando culturas e miscigenando raças. A dominação não dá conta de 

apagar a memória, antes, a memória subsiste como a semente do embondeiro, 

esperando o momento certo para germinar, em pleno deserto colonizador.  

 Ainda com relação às experiências críticas, reveladas na citação, e de como 

elas se manifestam, podemos perceber claramente os aspectos sociais, revelados 

de maneira sutil através da ficção. O autor insere de uma só vez, em um único 

parágrafo, as questões ideológicas e sociais do invasor português, como 

componente de um discurso literário capaz de refletir uma realidade social tão 

complexa quanto à moçambicana. Neste contexto encontra-se a figura do patriarca, 

assegurando o seu suposto domínio sobre a família, proibindo, repreendendo, dando 

ordens, culpando a mulher pelos desmandos do filho. A figura da mulher na 

sociedade portuguesa, aquela que cuida dos filhos, toma conta da casa, protege e é 

submissa ao marido. O filho ingênuo e sonhador que desobedece a ordens, 

desconhece os perigos da vida, e tem grande disposição para aprender. Tiago pode 

ser visto como representante de uma desordem que prevê mudanças no futuro. 

A densidade de ideias, que emanam das narrativas de Mia Couto, demonstra 

a sua capacidade de sintetização e fluidez dos componentes sociais. O que temos 
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aqui é mais uma dualidade resultante do colonialismo europeu: de um lado um negro 

sem identidade e do outro um menino branco, filho de portugueses. O negro não tem 

família, o menino está sob a proteção de uma. O negro não tem casa, o menino tem 

um bairro inteiro. Esta relação dual se completa com a ideologia42 do incapaz, do 

selvagem que precisa urgentemente de ajuda. O africano deve ser salvo do fogo do 

inferno, uma justificativa cristã para a escravidão. Uma ideologia fundamentada nas 

providências divinas, conferidas e outorgadas aos colonizadores cristãos. 

 O pseudomoralismo europeu também tem sua dualidade, “um duplo mérito” 

como diz Le Goff em Por amor à cidade: conversações com Jean Lerun (1998, p. 

25-67), que tem sustentação desde o século XIII, pois salvando uma alma miserável, 

o europeu estaria salvando a si mesmo. A futilidade do espírito benevolente do 

colonizador português, sempre bem intencionado, só diz respeito a sua 

idiossincrasia e para a sua própria satisfação. Nunca considerando o que lhes 

arrogava diferente, mas, todavia, considerando somente os seus próprios valores e 

utilidades. A verdadeira intenção era, quase sempre, legitimar seus valores 

ideológicos. Vejamos alguns exemplos desse falso moralismo que sustentava a casa 

de vidro da sociedade portuguesa. No conto “O embondeiro que sonhava pássaros” 

os colonos armam um plano para dar fim ao negro: 

 
No clube, eles todos se aclamavam: era preciso acabar com as 
visitas do passarinheiro. Que a medida não podia ser de morte 
matada, nem coisa que ofendesse a vista das senhoras e seus filhos. 
O remédio, enfim, se haveria de pensar.  
Os portugueses se interrogavam: onde, desencantava ele tão 
maravilhosas criaturas? Onde se eles tinham já desbravado os mais 
extensos matos? (ESP, p. 63). 

 
 

 Na citação, toda e qualquer possibilidade de defesa do passarinheiro são 

completamente isoladas, prevalece um sentimento de revolta, onde a superioridade 

dominadora do colonizador faz-se juiz e algoz. O branco civilizado pode, assim, 

decidir pela vida e morte do selvagem bárbaro. Tudo para manter a ordem 

                                                 
42

 Finalmente, há uma tentativa sociológica de pôr um pouco de ordem nessa confusão. Essa 

tentativa é realizada pelo famoso sociólogo Karl Mannheim em seu livro Ideologia e Utopia. Para ele, 
ideologia é o conjunto das concepções, idéias, representações, teorias, que se orientam para a 
estabilização, ou legitimação, ou reprodução, da ordem estabelecida. São todas aquelas doutrinas 
que têm um certo caráter conservador no sentido amplo da palavra, isto é, consciente ou 
inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, servem à manutenção da ordem estabelecida. 
(LÖWY, 2006, p.12). 
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estabelecida. Mas a moral da boa educação e da cultura superior lusitana não 

poderia ser abalada por gestos animalescos, que pudessem ferir ou colocar em 

dúvidas a nobreza da sua educação superior. Pensando dessa maneira “a medida 

não podia ser de morte matada, nem coisa que ofendesse a vista das senhoras e 

seus filhos.” (ESP, p. 62). Por trás das cortinas de uma ideologia, aparentemente 

inofensiva: mais grossas eram as muralhas da hipocrisia e da desfaçatez. 

Ficaremos, então, imaginando o que poderia ofender “a vista das senhoras” com 

exceção à morte. 

 A citação ainda revela um pouco do espanto do colonizador, maravilhado 

diante de uma beleza, completamente desconhecida para ele. E dentro do seu 

espírito presunçoso concluía que tudo já havia sido explorado. Mas eis que este 

espanto não é apenas pela estética da beleza, mas porque o português é que 

assume o papel do desbravador e o africano do desbravado. Entende-se que o 

desbravador já conhece tudo daquela terra, “é assim que tem que ser”, o branco 

colonizador e o negro colonizado, o branco superior e o negro inferior. Admitir 

naquele momento que o negro inferior pudesse conhecer algo que o branco superior 

não conhecesse era uma ofensa aos cânones ideológicos dos conquistadores. 

Imaginemos então se esse negro inferior pudesse provocar admirações, encantos 

com suas preciosas descobertas, com certeza uma nebulosa nuvem de inveja 

cobriria sua sombra. Talvez tenha sido assim mesmo que aconteceu. 

O passarinheiro assimilava tudo a sua volta como senhor daquelas terras, não 

temia a cultura branca, muito pelo contrário, resistia-a a seu modo, sabia que 

tramavam contra ele, mesmo assim não tentou fugir. O vendedor de pássaros 

combatia as suspeitas com maior requinte possível, a ironia do riso que não precisa 

de palavras para dizer. O dizer pelo riso também não precisa ser entendido pelo 

interlocutor, pode ser uma expressão capaz de satisfazer ainda mais com a 

incompreensão. O riso pode ser um jogo só para pessoas inteligentes que guarda 

um segredo a ser decifrado: “O vendedor se segredava, respondendo um riso.” 

(ESP, p. 63). Disse o narrador. O riso como resposta que parece inofensivo e 

amarelo é, na verdade, fruto de uma experiência com o não aceitar o mundo estático 

dos europeus, é querer projetar-se em um mundo melhor.  
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Neste ponto, o riso assemelha-se à utopia43
 de Paul Ricoeur, por querer 

romper com concepções ideológicas já instituídas, para isso o passarinheiro não 

precisa aparecer, deixa que sua cultura transborde seu espírito e fale através de 

seus gestos: “O vendedor se anonimava, em humilde desaparecimento de si: - 

Esses são pássaros muito excelentes, desses com as asas todas de fora.” (ESP, 

p.63), a humildade tem endereço certo, a dobradura de antigos conceitos que ainda 

movem o dominador – talvez a malícia tenha cara de humildade, basta recordar 

como o alferes44, da Gurda Nacional, foi enganado pelos escravos.  

A utopia pretende a coisa futura, uma vida outra, deve-se fazer conhecer para 

que brote o desejo do novo. Há aí um forte sentimento que subverte a realidade 

premente e a realidade ideológica, e que trás à luz o desejo de mudança. Enquanto 

a ideologia se quer permanente e estática, somos vítimas da sua acomodação, sem 

nos apercebermos, como vida latente em um corpo inerte. Inércia que domina o 

espírito do homem. Este que não admite ser dominado e, por isso mesmo, vítima da 

ideologia e da sua própria negação. 

 
A nossa atitude geral para com a utopia é bastante diferente. 
Nalguns casos, a utopia tem de facto uma conotação negativa, em 
particular quando é o rótulo atribuído pelos representantes de grupos 
dominantes que se sentem ameaçados. Para eles a utopia é uma 
coisa impossível e irrealizável, pelo menos dentro da sua própria 
ordem. (RICOEUR, 1986, p. 446). 
 

 

Os colonizadores justificavam o pensamento ideológico, dentro da sua própria 

ordem, na tentativa de malograr a realidade através de uma imagem que, de fato, 

existe, mas somente enquanto estereótipo. Por isso achavam que já haviam 

explorado tudo e de tudo conheciam. O passarinheiro quebra essa moldura e 

provoca espanto. O estereótipo esconde a realidade das coisas e está em poder dos 

grupos dominantes e, aí, querem permanecer como moldura.  

Para os grupos dominantes, ver a utopia como mera fantasia, como sonhos 

irrealizáveis, é não considerar a possibilidade de mudanças no sistema, é querer 

                                                 
43

 A utopia é um gênero declarado, não só declarado como escrito, ao passo que a ideologia por 
definição não é declarada. É sempre o outro que diz que somos vítimas da nossa ideologia. A 
ideologia é, portanto, mais naturalmente negada, enquanto a utopia é mais facilmente afirmada. 
(RICOEUR, 1986, p. 446). 
44

 Personagem do conto “O espelho” de Machado de Assis. O alferes se deixa enganar facilmente 
pelas bajulações e mimos dos escravos. À noite, o alferes dorme relaxadamente, enquanto os 
escravos fogem da fazenda. 
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permanecer no poder sem assumir ou adaptar-se às necessidades da realidade 

primeira. O que equivaleria a uma sociedade sem desejos e estagnada em suas 

transformações. Mia Couto traz essa realidade à tona no sorriso irônico do 

passarinheiro, faz o leitor refletir sobre outras possibilidades e em ter um futuro 

diferente. 

Não obstante, a utopia na sua forma literária gera uma espécie de 
cumplicidade ou conivência por parte de um leitor complacente. O 
leitor inclina-se a assumir a utopia como uma hipótese plausível. 
Pode fazer parte da estratégia literária da utopia persuadir o leitor 
pelo meio retórico da ficção. Uma ficção literária é uma variação 
imaginativa cujas premissas o leitor assume durante algum tempo. 
(RICOEUR, 1986, p. 446). 

 

 E mais adiante um gesto simples e cultural do passarinheiro, mas que pode 

ser visto como ato de enobrecimento e que imortaliza os grandes heróis pacifistas, 

no entanto, aqui o sentido heroico não tem importância alguma e sim a celebração 

de um peso bem maior de uma tradição. O mito e ficção se realizam no momento em 

que o passarinheiro é preso, sem tentar fugir, e manso como um cordeiro, veste o 

fato e se prepara para seu martírio, transforma sua prisão em uma cena digna do 

evangelho do livro de Mateus:  

 
O vendedeiro se guardava mais em lenda que em realidade. 
- E porque vestiste o fato? 
Explicou: ele é que era natural, rebento daquela terra. Devia de saber 
receber os visitantes. Lhe competia o respeito, deveres de anfitrião”. 
(ESP p. 66). 
[...]  
Barulhos, os colonos foram chegando. Cercaram o lugar. O miúdo 
fugiu, escondeu-se, ficou á espreita. Ele viu o passarinheiro levantar-
se, saudando os visitantes. Logo procederam pancadas, chambocos, 
pontapés. O velho parecia nem sofrer, vegetável, não fora o sangue. 
Amarraram-lhe os pulsos, empurraram-lhe no caminho escuro. (ESP 
p. 66). 

 

  A natureza em silêncio revelava muito mais de si mesma do que comporta os 

olhos do observador e, anular-se, nesse microcosmo, é chamar a atenção para a 

grandiosidade do espírito, é mergulhar na alma negra da África para desvendar os 

seus mistérios mais simples. Mas a simplicidade não é morada dos dominadores, 

dos desbravadores que jamais serão capazes de entender a magia do embondeiro e 

do passarinheiro na sua mais íntima natureza, e, recorte-se aqui: a ínfima ignorância 

do invasor dos aspectos culturais do dominado: “Os portugueses se interrogavam: 
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onde desencantava ele tão maravilhosas criaturas? onde, se eles tinham já 

desbravado os mais extensos matos?” (p.63), prova da cegueira era a soberba, a 

ganância e o espólio do conquistador que o impediam de ver as belezas da África. 

 O invasor desconhece o verdadeiro magnetismo da oralidade moçambicana, 

revelado, com toda a sua força e pujança nos últimos parágrafos do conto numa 

mistura mística de animismo e ficção literária. Há de se considerar o ponto mais alto 

da narrativa, onde Mia Couto deixa transparecer de maneira mais clara “a magia das 

letras africanas” (SECCO, 2008, p 25).  

O menino Tiago adormece dentro do tronco do embondeiro enquanto os 

colonos cercam a árvore por engano, pensando que encurralaram o passarinheiro, 

cegos pelo egocentrismo, julgam-se donos da vida e da morte: 

 
 - O sacana do preto está dentro da árvore. 
Os passos da vingança cercavam o embondeiro, pisando as flores. 
- É o gajo mais a gaita. Toca cabrão, que já danças! 
As tochas se chegaram ao tronco, o fogo namorou as velhas cascas. 
Dentro, o menino desatara um sonho: seus cabelos se figuravam 
pequenitas folhas, pernas e braços se madeiravam. Os dedos, 
lenhosos, minhocavam a terra. O menino transitava de reino: 
arvorejado, em estado de consentida impossibilidade. E do 
sonâmbulo embondeiro subiam as mãos do passarinheiro. Tocavam 
as flores, as corolas se envolucravam: nasciam espantosos pássaros 
e soltavam-se, petalados, sobre as cristas das chamas. As chamas? 
De onde chegavam elas, excedendo a lonjura do sonho? Foi quando 
Tiago sentiu a ferida das labaredas, a sedução da cinza. Então, o 
menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para suas recentes 
raízes. (ESP p. 68) 

  

 O colonizador é vítima da sua própria ignorância, sem entender as razões 

místicas do passarinheiro e a secularidade de suas tradições. O menino Tiago 

transfigura-se em embondeiro entre as chamas, mistura-se à natureza entre fantasia 

e mito nas mãos do passarinheiro. A árvore ganha nova vida e pássaros se soltam 

petalados em total encanto da natureza.  

A unidade do homem com o universo natural se concretiza a partir de um 

momento mágico e místico. Há nessa imagem o que parece ser a purificação 

através do elemento fogo, uma preparação para um ritual de transcendência. Na 

África, a oralidade assim como a palavra é forjada em fogo e seu simbolismo criador 

é dado aos homens como algo divino e sagrado, é o que nos tenta explicar Hampâté 

Bá:  
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De fato, os gestos de cada ofício reproduzem, no simbolismo que lhe 
é próprio, o mistério da criação primeira, que, como foi mostrado 
anteriormente, ligava-se ao poder da Palavra. Diz-se que: “O ferreiro 
forja a palavra, / O tecelão a tece, / O sapateiro amacia-a curtindo-a.” 
(Bá, 2010, p. 185). 

 
Assim, as palavras do menino Tiago sobre a lenda do embondeiro se 

confirmam. A imagem imortaliza-se na memória, a história recontada na ficção, 

transforma-se na própria oralidade africana, reinventando sua história como no 

reinventar da oralidade, conforme a tradição secular do contar e recontar. 

 A leitura do conto pode trazer uma mensagem de esperança, pois não há 

morte concreta, mas sim uma transformação, uma transcendência, um 

encantamento. 

 Diante dessa leitura, observamos como a ficção de Mia Couto percorre uma 

grande quantidade de componentes sociais que variam desde a História Social de 

Moçambique até aos elementos mais inquietantes da sua cultura – o animismo 

místico, o sagrado, a fantasia e o desconhecido – que se desdobram em ritmos da 

oralidade para construírem parte da memória coletiva.  

Podemos observar a transformação de um elemento que faz parte da cultura 

africana em ficção literária, no momento em que a lenda do embondeiro é narrada 

no conto: uma árvore considerada sagrada, que se suicida por via das chamas 

quando se encontra em grandes tristezas. O autor faz cumprir a lenda anunciada, e 

mais tarde o embondeiro é incendiado pelos colonos, provocando, de fato, grandes 

tristezas para os colonos com a suposta morte do menino Tiago. Mistura de mito e 

ficção literária. O escritor toma certo cuidado com o mito, para que ele não perca seu 

encanto, e tenta aproximá-lo de uma realidade mais aparente. Desse modo o 

embondeiro não se incendeia como reza a lenda, mas é incendiado pelos colonos. 

Assim a lenda e o mistério, em volta do embondeiro, permanecerão vivos, e cada 

vez mais reais.  

Todo esse cuidado com os componentes culturais africanos pode ter sua 

explicação no cruzamento da oralidade com a escrita. Um momento de tensão em 

que, a oralidade cede um pouco da sua magia para a escrita elementar. A fusão, 

mas que necessária, é também um momento crítico para o escritor que não pode 

deixar seu olhar tomar conta do espaço da escrita nem do espaço da oralidade. A 

justeza da encruzilhada é fundamental para o que se possa ter como resultado de 

fronteiras e tensão, nem para mais nem para menos, uma boa narrativa de cunho 
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literário. Aí, pode-se dizer, reside a marca escritural de Mia Couto. E neste ponto 

delicado, também temos que considerar as possíveis implicações críticas sociais do 

escritor que se revelam através do seu estilo transgressor e utópico, desfazendo 

ideologias e recriando histórias.  

 

4.2. A princesa russa 

 
 

“O conto move-se no plano do homem onde a vida e a expressão escrita 

dessa vida travam uma batalha fraternal.” Eis como Julio Cortázar, em Valise de 

Cronópio, define o estranho mundo desse gênero narrativo capaz de transmitir essa 

alquimia secreta de explicar a profunda ressonância que ele tem com a vida. É sob 

esse ponto de vista que nos ocupamos da análise de “A Princesa Russa”.   

O mundo que se move nessa narrativa aponta para a diversidade étnica e 

para a pluralidade cultural da África, assinalando o imperativo desejo de 

reivindicação de identidades contraditórias como representação da complexidade da 

existência. 

 Em um confessionário, Fortin (negro assimilado45 e encarregado-geral) relata 

parte de sua angústia vivida na cidade de Manica por volta de 1946, no auge da 

descoberta de ouro. Era o homem de confiança do patrão, se gabava de não 

trabalhar e apenas mandar que os outros trabalhassem, fazia os mandos da casa e 

por isso mesmo acabou por se aproximar demais de Nádia que passava longo 

tempo sozinha em sua casa. 

 Nádia é casada com um russo dono da mina de ouro, motivo pelo qual 

vieram para Manica em busca de fortuna. A princesa, enclausurada em sua própria 

casa, e sem a atenção do marido, sente-se abandonada, solitária e acaba por fazer 

amizade com Fortin que vira seu confidente. Ele igualmente solitário se apaixona 

sem que a princesa saiba de seu amor.  Luta por controlar seus sentimentos, já tão 

atormentados pelas angústias de seus “pecados de muito tempo”. Nádia passa a 

                                                 
45

 O termo “assimilado” surgiu, neste sentido, com os franceses do século XIX. Em Moçambique: 
identidade, colonialismo e libertação. “A „missão civilizadora‟, para o colonialismo francês, deveria 
realizar-se pela assimilation.” “A ideologia do progresso e a teoria da hierarquização das „raças‟ 
humanas”, explica Serge Fouck, “comandam as práticas da „assimilation‟, que consistem em levar as 
populações coloniais ao abandono de suas próprias práticas sociais julgadas inferiores, em benefício 
de uma „elevação‟ na escala das „raças‟ e de „a civilização‟” (Fouck, 2006, p. 10, apud Cabaço, 2009, 
p. 90). 
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sair com Fortin, em longos passeios, mas apenas para conhecer os arredores da 

cidade. Iúri descobre e repreende o encarregado-geral.  

Durante esse período a mina desaba duas vezes, matando vários 

trabalhadores e por duas vezes Fortin se recusa a ajudar os companheiros. Nádia, 

de tanto ver a miséria, a desgraça daquele povo, seu desgosto vai aumentando.  

Sua tristeza a leva a uma grave enfermidade, começa a imaginar um amante que 

viria buscá-la, como um príncipe que salva a princesa nos contos de fadas e vivem 

felizes para sempre. Nádia começa a escrever cartas que confia a Fortin para 

entregá-las, mas são queimadas pelo próprio portador. Durante o período de loucura 

da princesa, o encarregado aproveita-se da oportunidade para ficar mais perto dela 

e finge conduzi-la até a estação para encontrar o suposto amante, Anton. Usando de 

sua esperteza, ele a acompanha, desvia o caminho e, vendo que a princesa piorava 

de seus delírios, agora fraca e abatida, deixa-a dormindo na relva e vai em busca de 

socorro. Infelizmente a ajuda chega tarde e a princesa morre nos braços do marido, 

pronunciando um único e último nome, ao olhar para o próprio marido, Anton. 

 
A princesa ainda estava viva e fez um gesto para me parar. 
Desprezei o pedido. Voltei para casa enquanto sentia aquele mesmo 
aperto de quando abandonei os sobreviventes na mina. Quando 
cheguei, disse ao patrão: encontrei a senhora já morta, numa árvore 
perto da estação. Acompanhei-lhe para ele mesmo confirmar. Na tal 
sombra, a princesa ainda respirava. Quando o patrão se baixou, ela 
agarrou os ombros dele e disse: – Anton! (PR, 86). 

 

 Das diversas interpretações que possamos imaginar, Mia Couto nos oferece 

uma possibilidade de leitura interior e exterior a respeito do sujeito e da identidade, 

tanto no plano do indivíduo (ele mesmo, em sua complexidade interior), quanto no 

plano cultural (seus elementos e componentes de formação). Nos dois planos, o uno 

se fragmenta em aspectos da humana condição, como se viesse, à expressão da 

narrativa, a unidade plasmada em matéria múltipla. Nesse sentido, a ficção coloca à 

luz, não somente os problemas de ordem físicas e tangíveis, sociais e culturais, mas 

também aqueles que guardamos no subconsciente e no inconsciente e que emanam 

da ordem psicológica, ideológicas e morais. Aspectos que teimam em querer 

emergir, contraditoriamente, como forma mutável da identidade.  É preciso ter 

presente em mente o seguinte: a personagem de ficção se apresenta mais 

verdadeira para o leitor que o próprio ser, pois o caráter ficcional situa a personagem 

para além da ordem das coisas e dos códigos sociais (CANDIDO, 2007). Essa 
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ordem impede, habitualmente, que o sujeito viva, de forma plena, a sua própria 

condição existencial mediante a sua realidade circundante, por isso, o ser de ficção 

é mais livre e mais verdadeiro.  

A realidade só se apresenta sob uma perspectiva unilateral e estereotipada, 

enquanto a personagem se revela de interior e de espírito naquilo que é invisível aos 

olhos da alma. Tal estado de coisas nas narrativas ficcionais tem provocado certa 

complexidade, na medida em que dá a ver nossas possíveis incompletudes, 

portanto, contesta, quando se efetiva para além da realidade aparente. A esse 

respeito, é elucidativa a afirmação de Antonio Candido (2007, p. 55): 

 
A personagem é um ser fictício, - expressão que soa como paradoxo. 
De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 
existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e 
o problema da verossimilhança no romance depende desta 
possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação 
da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade 
existencial.  
 

 O narrador (Fortin) é o responsável majoritário pela transposição das 

experiências vividas durante a trama do conto. Nas atitudes do narrador-

personagem se disseminam marcas de um homem angustiado pelos erros que 

cometeu no passado, mas parece querer permanecer distante de manifestar marcas 

de seu arrependimento. Antes de tudo, parece apenas desejar dividir o peso da vida. 

Um negro assimilado (levado pelas circunstâncias do regime colonialista), 

aparentemente negando sua cultura e sua raça, entre colonos e colonizados, movido 

por contradições. Ele, de uma só vez, confessa os erros cometidos e não tem 

certeza do perdão. O assimilado fala com Deus, mas acha que não é ouvido, reza 

para se salvar do inferno depois que morrer, mas acredita que o inferno é aqui 

mesmo na terra, expondo com isso o peso da própria existência.  

 Numa primeira leitura, diríamos que se trata de um personagem mau-caráter, 

de um homem que se aproveita de mulheres indefesa, recusa-se a ajudar os 

companheiros nas horas mais difíceis, acovarda-se diante do patrão e humilha os 

seus subordinados. Mas tudo isso já está na superfície do texto. 

A complexidade no entorno do narrador-personagem, tendo em vista que ele 

é alimentado por sentimento de culpa e dor, sofrimento, paixões recolhidas, 

mudanças de atitudes e comportamento, vai se abismando em direção a um 

movimento inacabado. Tudo concorre e assinala a condição mutável do homem e da 
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vida. Nessa direção, a narrativa aponta para um tipo de identidade que só se afirma 

no espaço de relações permanentes, em pontos de contatos sempre 

intercambiáveis. Sob esse ângulo de visão, é pertinente o que afirma Stuart Hall 

(1999, p. 12) sobre os mecanismos de identificação no mundo contemporâneo: “O 

sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”.  

 Fortin não se limita à periferia dos acontecimentos. Ao contrário, ele participa 

ativamente como protagonista da história, conflituoso, angustiado com seus pecados 

e desmandos, covardia, o que se evidencia na omissão de ajuda, no uso de 

prepotência com seus irmãos de cor e delação daquela que lhe tem como amigo, 

por isso era odiado por todos os criados. No plano individual, trata-se de um sujeito 

com identidade flutuante, móvel, contraditória, que está para sempre abalado, longe, 

portanto, de se constituir como sujeito prenhe de verdades absolutas. Perguntado 

pela princesa se gostava de morar em sua cubata, observa-se o seguinte diálogo: 

 
 Afinhal, vaciê vive aqui? 

Eu não tinha resposta. Comecei de pensar que ela estava doente, a 
cabeça dela esta a trocar os lugares. 

 Minha senhora: é melhor voltar na sua casa. Este quarto não é 
bom para a senhora. 
Ela não deu resposta. Voltou a perguntar: 

 E par si é bom? 

 Para mim chega. Basta um tecto a tapar-nos do céu. 
Ela corrigiu minhas certezas. Os bichos, disse, é que usam tocas 
para esconder. Casa de pessoa é lugar de ficar, o sítio onde 
semeamos as nossas vidas. 
 
 

E o que antes era uma certeza vira uma outra verdade. 

No plano coletivo, esta identidade nos remonta a eras passadas em torno da 

história social africana, diz respeito a um período de exploração das minas de ouro 

em Manica, espécie de denúncia sutil do trabalho forçado na escravidão do homem 

pelo homem, “o homem é lobo do homem” (homo homini lúpus) (FREUD,1969). 

O conto, tornando visível um mundo maquinado pela opressão, dá a ver, no 

contexto de exploração do ouro e do escravo africano, a imigração russa, as minas 

de ouro, a estação como símbolo de progresso. Além disso, as questões mais 

pontuais, tais como: a senhora branca e rica, o senhor branco e rico, o negro burro e 

escravo, a divisão de classes sociais e de raças. O preconceito e o sentimento de 
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inferioridade integram o conto não como afirmação de estereótipos, mas como 

possibilidade de reflexão, que é oferecer novo direcionamento à vida em conjunto, 

diferente do dualismo português consagrado pela estrutura de oposição dos 

“civilizados” e “não civilizados”. Sob esse aspecto, cabe aqui lembrar o caráter de 

convergência e heterogeneidade da narrativa, ao afirmar a coexistência dos 

contrários, como se nenhum dos termos pudesse se afirmar sem o outro.  

Tal coexistência dá ao conto um estatuto de narrativa paradoxal, pois 

comporta o diverso e o imprevisível, porque é múltiplo. Tudo colocado em um único 

espaço urbano, com um rápido flash na mina de ouro, como se o escritor quisesse 

chamar a atenção do leitor para os signos da modernidade, com elementos de 

urbanidade, e da tradição, com elementos da vida cultural africana. É através de 

Fortin que vemos esse mundo sincrético de cores, de vozes, de línguas e toda uma 

complexidade, reivindicando sua diversidade, sua multiplicidade cultural, sua 

condição humana de sujeito mutável. O mundo contemporâneo, como bem lembra 

Hall (1999, p. 9): “(...) está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais”, questão que aponta para o 

dilaceramento do sujeito e das vozes da África. 

Segundo ainda Stuart Hall, desde o postulado de Descartes, em cujo sistema 

filosófico ocupava o centro da mente e das certezas – Penso, logo existo – a 

concepção do sujeito racional, pensante e consciente, ocupou o centro do 

conhecimento, e tem sido pensado como “sujeito cartesiano”. Ao contrário desse 

postulado científico em torno do sujeito, Stuart Hall (1999, p. 39) defende a 

concepção do sujeito humano como tendo uma identidade mutante, móvel, 

constituída provisoriamente. Diz ele:  

 
A identidade surge (...) de uma falta de inteireza que é ´preenchida` a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nos 
continuamos buscando a identidade e construindo biografias que 
tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade 
porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude.  

  
 

A formulação que Mia Couto dá à personagem Fortin transcende a imagem 

centrada do homem racional, na medida em que se configura pela instabilidade, 

cada vez mais marcado pelo assombro da contradição e da fragmentação, 
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celebrando claramente a crise de identidade por que passa o homem moderno. A 

certa altura da narrativa, diz o narrador: “tenho duas pernas: uma de santo, outra de 

diabo. Como posso seguir um só caminho” (PR, p.74). Nesse sentido, a personagem 

evidencia o postulado das contradições da existência, congregando em si, em plano 

simultâneo, o sagrado e o profano, Deus e o diabo. Não é fuga, é aproximação da 

realidade através da clareza humana, da elucidação, do mostrar, já que o narrador 

não faz questão de esconder o rosto, por isso nos chama a atenção a todo o 

momento para lembrar, em confissão, que está falando com um padre que também 

é negro e que pode se aproximar mais da sua compreensão de raça negra:  

 
[...] porque as minas, padre, eram do tamanho de uma poeira (p.74); 
os criados me odiavam senhor padre (p.74); contudo, padre, 
contudo: o senhor acha que Ele me foi justo?(p.75); o senhor 
também é negro. (p.78). 

  

 No início do conto, ao pedir desculpas, uma só perna se ajoelha a outra não. 

O momento que poderia ter significado de obediência e submissão, vira 

comportamento de suspeita e fingimento. Segue-se o relato sobre a história da mina 

de Manica e do péssimo relacionamento de Fortin com os outros colonos que ali 

trabalhavam. O seu arrependimento é parcial, direcionado ao que se relaciona com 

as minas, seu comportamento abusivo com seus irmãos de cor, sua covardia em 

não ajudar quando os trabalhadores ficaram soterrados embaixo dos escombros das 

minas. Porém, parece não se arrepender por completo ao que se refere á princesa 

russa. Por isso ajoelha-se pela metade: “Desculpa senhor padre, não estou joelhar 

direito, é a minha perna, o senhor sabe.” (PR, p.73). E no final do conto (p. 86), 

Fortin confessa que não se arrepende por ter se apaixonado pela princesa Nádia, de 

tê-la desejado por muitas vezes e diz que gostaria de ser o homem que ela 

esperava: “Peço perdão de eu não ser aquele homem que ela esperava. Mas esse é 

só um fingimento de culpa”, esse fingimento, provavelmente, é a perna de Fortin que 

não se ajoelha direito. 

 A princesa Nádia tem um papel importantíssimo na vida de Fortin, sem a 

presença dela não seria possível construir a história, pois todo o drama e angústia 

do encarregado-geral é uma tomada de consciência que se inicia com a presença de 

Nádia em sua vida. Se, de início, Fortin aparecia como um homem prepotente, 

mostrando-se algoz dos sofrimentos dos criados, roubando-lhes os feriados, já no 

final do conto, deixa desenhar o seu quadro de mudanças. De homem insensível 
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aos sentimentos do outro, aprende o significado da palavra perdão, sensibiliza-se 

com o drama da princesa, mesmo dizendo que esse seu ajoelhamento é em parte 

fingimento, mas não há como negar que seu coração fora atingido pelas garras da 

sedução e do amor: “mas eu nem me importo: lá, nas cinzas desse inferno, eu hei 

de ver a marca desses passos dela, caminhando sempre ao meu Lado” (PR, p.87) 

dizia ele desafiando Deus.  

A partir dessa mudança, podemos compreender os dois lados internos 

transformadores e humanizadores do encarregado-geral: o primeiro é marcado pelo 

aspecto característico da personagem, aquilo que está mais aparente e realça sua 

personalidade que teria a imagem de um homem embrutecido pelas circunstâncias 

da vida, da luta pela sobrevivência. Esses aspectos levam consigo o peso da cor da 

pele, aquilo que precisa primeiro existir para ser, sobrepor-se à essência da moral 

dos brancos, onde sobreviver seria a palavra de ordem.  

O segundo aspecto interno é mais complexo e profundo para Fortin, assim 

vemos, quando avaliamos a pequena pegada feminina como algo estranho ao seu 

ser, mas que o constitui inseparavelmente. São sentimentos novos que afloram em 

um mundo ainda desconhecido para um negro assimilado, acostumado a ser 

rejeitado.  Fortin precisa transcender os próprios limites da consciência para se 

reencontrar consigo mesmo, como gente, como ser que pode amar e esquecer a dor 

do existir, estas marcas o acompanharão para o resto de sua vida.  

A confluência desses momentos na existência de Fortin é reveladora de quem 

se move por contradições permanentes. Ao ser acudido pela princesa, na tentativa 

de lhe tirar um espinho do pé, diz ele:  

 
 Não pode mexer. Esta minha perna, senhora... 

Ela compreendeu. Começou a me dar um consolo, que aquilo nem 
era defeito, o meu corpo não merecia nenhuma vergonha. Ao 
princípio, não gostei. Suspeitei que sentisse pena, compaixada, só 
mais nada. Mas, depois, me entreguei naquela doçura dela, esqueci 
a dor no pé. Parecia aquela perna ambulante já nem era minha. (PR, 
p.77). 

 
 Essa mudança de comportamento assinala a questão da identidade mutável 

da personagem, pois o postulado aí não é em torno de certezas perenes e 

absolutas, mas de alguém que, ao tomar contato com o outro, portanto com uma 

consciência de mundo diferente do seu, vai revelando amplas possibilidades de 

mudanças. Por conseguinte, opta pelo não conflito de consciências culturais, 
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considerando que Fortin e a princesa integram valores culturais diferentes. Sendo 

assim, ele é tomado de assalto por uma outra certeza que levará para o resto de sua 

vida, a de que a princesa estará sempre ao seu lado. Nesse aspecto, a cor da pele 

não sufoca o que é profundamente humano, ao contrário, sugere a afirmação da 

humanidade do homem, ou o que lhe cabe como sendo verdadeiramente humano.  

Fortin é o resultado do aprendizado pela convivência, na coexistência dos contrários, 

ele encarna os duplos do sujeito, de modo que as suas contradições consistem 

numa expressão de identidade que está para sempre abalada. As suas contradições 

são representações de um tipo de sujeito que não se sustenta como fixo e estável, e 

sim como sujeito que só se afirma como matéria múltipla, constituindo em contatos 

intercambiáveis, porque feito de mudanças e de movimentos infindos.  

 

Peço perdão de eu não ser aquele homem que ela esperava. Mas 
esse é só um fingimento de culpa, o senhor sabe como é mentira 
esse meu ajoelhamento. Porque enquanto estou ali, frente à campa, 
só lembro o sabor do corpo dela. Por isso lhe confesso este azedo 
que me rouba o gosto da vida. (PR, p.86) 

 

 Quanto à princesa Nádia, podemos dizer que ela representa o lado oposto de 

Fortin, não exatamente uma antagonista na acepção da palavra, mas aquela que 

mostra o lado torto do encarregado-geral, revelando-lhe um pouco de compreensão, 

e desperta-lhe o desejo humano do amor. Esta personagem não é menos complexa 

que a primeira, ela atinge um grau de introspecção a ponto de desenvolver uma 

espécie de esquizofrenia, perdendo o contato total com a realidade. Esta fuga etérea 

é fruto de um mecanismo de defesa, encontrando uma resposta para as repressões 

do subconsciente, algo que se torna intolerável e foge do controle do mundo 

legislado pela razão.   

O percurso dos personagens de Mia Couto alude à complexidade una que 

transita para o universal. Complexidade esta, que pode perfeitamente estar aliada 

aos aspectos culturais africanos, mas que se encontra fundamentada nos 

pensamentos do homem enquanto sujeito pertencente ao mundo em sua perene 

vacilação. Em outras palavras, o escritor pode estar nos dizendo que as 

particularidades individuais e conflituosas definem a identidade plural da cultura 

africana, em toda a sua complexidade tal como outras identidades culturais, 

salvaguardando aí as especificidades que lhes são próprias. Assim, o conto se 
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constrói como movimento hostil à ordem das coisas, dando não à prepotência do 

pensamento de raça única, a fim de celebrar o múltiplo, as diferenças.  

 

4.2.1. Fortin: uma perna de santo e outra de diabo. 
 
 

Fortin é um misto de santo e diabo. Nesse sentido, trata-se de um 

personagem de configurações contraditórias e fragmentárias, o que nos permite falar 

em identidades múltiplas e provisórias. Tentaremos, nesse contexto, entender um 

pouco melhor as razões e os motivos que levaram Fortin a ter, como ele mesmo diz, 

metaforicamente, “uma perna de santo e outra de diabo.” Por que um homem iria 

confessar os seus pecados se não se importa com o perdão de Deus? Revelação 

feita por Fortin na última página “Deus pode não me perdoar nenhum pecado e eu 

arriscar o destino dos infernos. Mas eu nem me importo: lá, nas cinzas desse 

inferno, eu hei-de ver a marca desses passos dela, caminhando sempre ao meu 

lado esquerdo.” (PR, p.87): Não pretendemos fazer uma análise psicológica ou com 

base somente na psicanálise, mas lançaremos mão da área desse conhecimento a 

fim de aprofundar nossa leitura, no que se refere à análise do personagem.  

Assim sendo, usaremos as observações do Dr. Guedes46 (2009) do seu livro 

O sentimento de culpa, onde relata que a culpa é ilusória ao mesmo tempo em que 

pretende ser onipotente, pois, inconscientemente, com este sentimento, acredita-se 

poder mudar a natureza das coisas em uma nova oportunidade. A culpa torna-se 

causa e não consequência de algo. Também não podíamos deixar de comentar 

sobre a assimilação de Fortin, forma silenciosa de opressão cultural, que atormentou 

os negros, confundindo suas cabeças e esmagando o espírito de africanidade, 

impingindo uma nova forma de humilhação ao povo da África. Pois o assimilado 

carregava o peso de quem renega o passado africano, suas tradições. 

O personagem Fortin assume sua culpa através da perna esquerda 

defeituosa, dizia ele: “Mas eu acho é essa minha perna que me aconselha 

maldades.” (PR, p. 74), acha que sua maldade é culpa da perna, porque, sendo 

coxo, provocava risos nas pessoas, razão de suas mágoas e de sua raiva, por isso 

“comandava medo que lhes fazia tão pequenos.” (PR, p.75). Em outras palavras, o 

encarregado geral, assume certa culpa, ou fingimento de culpa, pelas maldades que, 

                                                 
46

 Dr. Paulo Sergio Rosa Guedes é Médico Psiquiatra.  Sócio efetivo da Sociedade de Psiquiatria do 
Rio Grande do Sul (SPRS). Psicanalista pela SPPA. CREMERS 3924. 
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segundo ele, é devido à perna ruim, sugerindo que tudo poderia ser diferente caso 

não fosse coxo. Observe o que diz o Dr. Guedes (2009) a respeito da pessoa que 

acha que poderia mudar o rumo dos acontecimentos em uma nova oportunidade:  

 
Não percebe que ela não pode deter a morte de uma pessoa 
querida, não enxerga que ela é impotente em relação a isso. E essa 
farsa origina-se no fato de que a pessoa está totalmente convencida 
de que não soube agir corretamente. Assim, sente-se culpada. Julga-
se a causa de o mundo ser como é. E então, supondo-se novamente 
valorizada, tem a convicção de que será capaz de agir corretamente 
e evitar esses problemas, daí para frente e para sempre. (GUEDES 
2009, p.30). 
 

 
A razão de acusar a perna pelas maldades, nos leva a pensar, também, num 

certo complexo de inferioridade diante do branco, mas que, evitaremos comentar 

neste momento, por se tratar de um assunto muito extenso e complexo, exigindo 

novas leituras e conhecimentos da psicanálise e da psicologia, correndo o risco de 

comprometer nossos propósitos literários. 

Rejeitado pelos irmãos de raça, Fortin representa o negro assimilado, aquele 

negro que tem o poder de dar ordens, chefe dos criados, portanto, isto o fazia se 

sentir melhor que a maioria dos negros.  Porém, o encarregado-geral sofria de uma 

profunda angústia, pois ao adquirir a carta de assimilação, além de adquirir alguns 

privilégios dos brancos, estava, também, declarando supostamente, concordar com 

a ideologia do colonizador opressor, e ganhando a desconfiança e rejeição dos 

irmãos de raça. Era um forte cordão de isolamento que separava o homem da sua 

cultura, este era o pesado preço da assimilação.  

Dessa maneira, Fortin não se via completamente negro, muito menos branco, 

procurava apenas uma vida menos insuportável e ser alguém. No livro de Cabaço 

(2009, p. 120) intitulado Moçambique, encontramos a seguinte citação se referindo 

ao negro assimilado:  

 
[...] vítimas de uma situação contraditória, os “assimilados” eram e 
não eram africanos e/ou europeus, pretos (selvagens) e/ou brancos 
(civilizados), cidadãos de primeira e/ou uma categoria inferior 
indefinida, moçambicanos e/ou portugueses. (MOREIRA, 1997, p. 
192). 

 
Podemos dizer que Fortin representa, em síntese, a angústia dos negros 

assimilados, salvando, aí, a própria pele. O desejo de obter uma carta de 
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assimilação era compartilhado por muitos negros, vista como única porta de entrada 

para uma vida mais digna. Mas nem todos podiam comprar um alvará de 

assimilação ou porque não tinham recursos econômicos ou por não preencherem os 

requisitos exigidos pelo regime de colonização, que envolviam desde a idade até a 

autonomia em recursos econômicos. Acrescenta-se que, aquele que fosse contrário 

à assimilação deveria permanecer calado, para não desafiar o regime colonial, o que 

certamente implicaria em forte represália, em outras palavras, poderia significar a 

própria morte. 

Nesta condição de assimilado, Fortin se torna incomodado consigo mesmo, 

porém, a sua assimilação é também consequência de uma reação a sua 

insignificância como negro, que, diante de um regime colonizador, não tem muitas 

opções de vida e de liberdade. Esta se configura como uma oportunidade para 

melhorar a qualidade de vida e torná-la menos degradante. Ainda como assimilado, 

o encarregado geral adquire uma importância maior diante do regime colonialista, 

sente-se supervalorizado socialmente e superior aos seus irmãos negros 

moçambicanos que não tiveram a mesma oportunidade:  

 
E eu, assimilado como que era, fiquei chefe dos criados. Sabe como 
me chamavam? Encarregado-geral. Era a minha categoria, eu era 
um alguém. Não trabalhava: mandava trabalhar. Os pedidos dos 
patrões era eu que atendia, eles falavam comigo de boa maneira, 
sempre com respeito. (PR, p. 74) 

 

 Todos esses privilégios levaram Fortin a agir com força desnecessária com 

os trabalhadores, só para mostrar que podia mandar, que era um alguém, que não 

passara despercebido pelos brancos: “Depois eu pegava aqueles pedidos e gritava 

ordens para esses mainatos. Gritava, sim. Só assim eles obedeciam. Ninguém 

desempenha canseira só por gosto.” (PR, p. 74). Neste momento observamos que o 

sentimento de culpa, que leva Fortin ao confessionário para pedir perdão, é o 

mesmo que o leva a cometer o pecado, ou seja, sentia culpa por ser assimilado, 

mas era como assimilado que cometia os pecados. Seu poder tem origem tanto na 

assimilação como também no próprio sentimento de culpa, completando um círculo 

vicioso desse sentimento: 

 
Na realidade, assim pensamos, o sentimento de culpa é uma 
tentativa de autovalorização que, muitas vezes, surge como uma 
reação individual a uma brusca diminuição da autoestima ou, em 
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outras palavras, de uma ferida à imagem que a pessoa tem de si 
própria. Diríamos que as pessoas que normalmente não têm uma 
boa imagem de si sentem-se frequentemente culpadas – para 
tentarem buscar alguma melhor ideia a cerca de si mesmas. Fecha-
se, assim, um círculo vicioso difícil, restrito, em que a alternativa para 
o problema passa a ser o sentimento de culpa, o qual não oferece 
solução alguma e se retroalimenta continuamente. (GUEDES, 2009, 
p. 37). 

 

Fortin não tinha uma boa imagem de si mesmo, a própria cor negra já o 

transformava em uma raça supostamente inferior, tentava esconder-se de si mesmo, 

e julgava-se uma cobra: 

 

Quando cheguei na cubata custava-me ouvir aquele mundo em volta, 
cheios dos sons bonitos do anoitecer. Escondi-me nos próprios meus 
braços, fechei o pensamento num quarto escuro. Foi então que as 
mãos dela chegaram. Vagarmente, desenrolaram aquelas cobras 
teimosas que eram os meus braços. (PR, 80).  

 

Achava que a sua existência era para o trabalho pesado, para uma vida de 

escravidão, esta era uma lei natural, bíblica e a sua raça havia sido condenada a 

essa desgraça, cumpria-se aqui o destino de uma maldição que lhe fora impingida 

há milênios por Noé47, um pecado sem perdão que Cam cometeu quando viu a 

nudez de seu pai.  O mundo era assim mesmo segundo as escrituras. Fortin 

pensava ser um homem de uma raça condenada: 

 
Perguntei se na terra dela havia pretos e ela fartou de rir: ó Fortin, 
você faz cada perguntas! Admirei: se não havia pretos quem fazia os 
trabalhos pesados lá na terra dela? São brancos, respondeu. 
Brancos? Mentira dela pensei. Afinal, quantas leis existem nesse 
mundo? Ou será que a desgraça não foi distribuída conforme as 
raças? (PR, p.76) 
 
 

O espanto de Fortin retrata a impossibilidade de outra realidade, de um 

mundo diferente na sua limitada concepção de existência. Como ele iria imaginar o 

mundo de outra forma se a prova dessa existência poderia ser vista em si mesmo, 

                                                 
47

 O Livro Gênesis, 9: 18-27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, 
embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo 
saber, fora, a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios 
ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriam a nudez do pai, sem que a 
vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja 
Canaã; seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem; e 
Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem; e Canaã lhe seja 
servo. 
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em uma perna ruim, por exemplo, ou no serviço sujo que tinha que executar no lugar 

dos brancos:  

Nem reparava a senhora, parecia ela era subexistente. Não batia 
nela. Porrada não é coisa para príncipe. Pancada ou morte eles não 
executam, encomendam os outros. Somos nós a mão das suas 
vontades sujas, nós que temos destino de servir. Eu sempre bati por 
mando de outros, espalhei porradarias. Só bati gente da minha cor. 
(p. 78).  
 

Uma imagem de mão suja e de serviçal era como Fortin se via naquele 

mundo de homens brancos e limpos. Além disso, o assimilado era coxo da perna 

esquerda, o que lhe provocava, ainda mais, uma diminuição da autoestima e 

achava-se odiado por todos. Mas quanto a esta última observação, Fortin admite 

sentir certo prazer em ser odiado:  

 
Os criados me odiavam, senhor padre. Eu sentia aquela raiva deles 
quando lhes roubava os feriados. Não me importava, até gostava de 
não ser gostado. Aquela raiva deles me engordava, eu me sentia 
quase-quase patrão. (p. 74). 

 

 Isso pode, de certa forma, ilustrar a relação patrão X empregado nas 

explorações das minas de Manica. Para Fortin, o ódio servia-lhe de combustível 

para um comportamento opressor diante dos empregados, sente-se culpado e 

importante ao mesmo tempo como se fosse o patrão. O encarregado era alvo de 

olhares, mesmo que fosse para ser odiado o que, para ele, já seria bem melhor que 

a indiferença e o escárnio.  

Portanto, Fortin quer parecer ter o controle de tudo que acontece de ruim e de 

bom a sua volta, como se pudesse evitar todos os seus erros, todos os seus 

pecados. Ele está convicto que poderá direcionar ou até mesmo evitar esses 

problemas no futuro, assim concluímos, já que a culpa é toda sua e por ele pode ser 

controlada e até mesmo modificada. 

O encarregado geral não percebe que as circunstâncias, o contexto daquela 

época o levaram a tomar decisões em todos os sentidos da vida. Inconscientemente, 

acha que tem domínio sobre tudo, por isso a sua culpa é igual à onipotência:  

 
Nós criamos o sentimento de culpa/onipotência em nós mesmos. 
Este não constitui consequência de nada, veremos adiante. Não 
passa de uma invenção mental com o objetivo de atingir nossa 
ilusória supervalorização. (GUEDES, 2009, p. 34). 
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A ilusória supervalorização de Fortin o leva a questionar os desígnios de 

Deus, elevando ainda mais a sua importância diante do inevitável. Sua posição 

torna-se cada vez mais desafiadora diante de Deus:  

 
Eu sei que Deus é completamente grande. Contudo, padre, contudo: 
o senhor acha que Ele me foi justo? Estou a injuriar o Santíssimo? 
Bom, estou a confessar. Se ofendo agora, o senhor depois aumenta 
nos perdões. (PR, p. 75).  
 
 

O ato de confessar se torna mais importante que o próprio estado de 

arrependimento, o que acaba ficando relegado a segundo plano.  

Para Fortin sua bondade está em confessar seus pecados, está cumprindo a 

sua parte com Deus e isso é tudo, mas, e Deus, está cumprindo a parte d‟Ele?  

Nesta relação, entre Deus e o homem, encontramos os grandes benefícios do 

sentimento de culpa para o encarregado-geral, é sua oportunidade de parecer um 

homem bom e justo. Vejamos mais uma citação:  

 
Vê-se, assim, como o sentimento de culpa parece essencial e produz 
a impressão de grande benefício, alem de trazer um sentimento de 
bondade àquele que se sente culpado. Por essa razão é necessário 
mantê-lo. (GUEDES, 2009, p. 41): 

 

Fica cada vez mais evidente que o sentimento de culpa de Fortin nada tem 

haver com o arrependimento, aspecto indispensável, segundo a crença cristã, para 

se conseguir o perdão de Deus.  

Na verdade Fortin parece nem ter mesmo consciência da onipotência de 

Deus, o que nos leva a creditar que o personagem ainda guarda antigos conceitos  

da sua tradição religiosa, onde os deuses eram iguais aos homens em suas 

contingências e maldades. Em certo momento do conto, ele diz ao padre:  

 
O senhor também é negro, pode entender. Se Deus for negro, 
senhor padre, estou frito: nunca mais vou ter perdão. É que nunca 
mais! Como diz? Não posso falar de Deus? Por quê, padre, será que 
Ele me ouve aqui, tão longe do céu, eu tão minúsculo? Pode 
ouvir?(PR, p. 78). 

  
Este pensamento é fruto de um sincretismo religioso que, enquanto para o 

europeu cristão Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para os 

nativos africanos, antes da presença do colonizador, o homem poderia até mesmo 

se esconder de seus deuses e ficar longe de seus olhos. Assim como um dia Adão 
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já se escondeu de Deus no jardim do éden.  Do mesmo modo, entende-se que, para 

Fortin, o pecado não está relacionado com a existência de Deus, e sim com um erro 

cometido no passado e sendo assim, como o próprio personagem diz, “basta 

aumentar os perdões” e tudo estará resolvido. Esta é a realidade mercantilista a que 

Fortin está submetido e é daí, que ele tira a sua explicação de vida.  

Segundo Kierkegaard (1979), livro IV “O desespero e o pecado”, só pode 

haver pecado perante a ideia de Deus:  

 
Pecamos quando, perante Deus ou com a idéia de Deus, 
desesperados, não queremos, ou queremos ser nós próprios. O 
pecado é deste modo fraqueza ou desafio elevado à suprema 
potência; é, portanto, condensação do desespero. O acento recai 
aqui sobre estar perante Deus ou ter a ideia de Deus; o que faz do 
pecado aquilo que os juristas chamam “desespero qualificado”; a sua 
natureza dialética, ética, religiosa, é a idéia de Deus. 
(KIERKEGAARD, 1979, p. 239). 

 

 Tudo isso para explicar que, verdadeiramente, o sentimento de culpa, a que 

se submete Fortin, não se trata de um efusivo arrependimento e, tampouco, de um 

desejo de remissão dos pecados. Pois os dois aspectos são consequências de uma 

causa qualquer, já o sentimento de culpa, que é onipotente, este sim é uma das 

causas do seu verdadeiro sofrimento. 

 É bem verdade que a aculturação, impelida pelo colonizador na África, 

provocou os mais diversos transtornos na mente do africano, muitas de suas 

verdades foram por água abaixo, e muitos de seus credos viraram mentiras, ídolos 

que se transformaram em pó. O animismo totêmico fora destruído e substituído pelo 

animismo imagético cristão. Os orixás perderam força milagrosa para os santos. O 

rufar dos tambores foram silenciados para dar voz às ladainhas das igrejas. Deus 

era branco e não negro.  

Neste complexo contexto, de um mundo invertido, não nos admira que Fortin 

seja vítima desse caótico pseudoesclarecimento. O pecado, de fato, já não 

importava tanto, desde que se mantivesse a crença cristã viva na cultura dominada. 

Uma fé religiosamente cega, que fosse capaz de arrebanhar e escravizar os 

homens. Para Fortin, diante dessa confusão, tudo era pecado, até mesmo seus 

medos e responsabilidades. Certa vez, diante de um desastre, Fortin relata: 
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Eu, senhor padre, não aguentei. Desconsegui. Foi pecado mas eu 
dei costas naquela desgraça. Aquele sofrimento era demasiado. Um 
dos mainatos me tentou segurar, me insultou. Eu desviei o rosto, não 
queria que ele visse que eu estava a chorar. (PR, p.79). 

 

 Fortin ainda nos relata que naquele mesmo ano a mina cai pela segunda vez, 

e pela segunda vez ele fraqueja diante da dor e da morte. O que se observa neste 

trecho é que: Fortin era o encarregado-geral, deveria ajudar a salvar os seus 

companheiros soterrados debaixo da mina, no entanto, ficou tão emocionalmente 

absorto e comovido com o que viu que, não aguentou ficar ali, não tinha forças para 

ver tanta desgraça. A reação de Fortin, aliás, é muito comum, nestes momentos, 

uma reação emotiva que impede as pessoas de reagirem diante de situações de 

desastres, principalmente, quando ocorre morte. Mas para o encarregado-geral, ele 

não só faltou com sua responsabilidade, como também cometeu grave pecado. E 

mais uma vez o encarregado geral acusa a si mesmo de não prestar: “Não presto, 

eu sei, senhor padre.” (PR, p. 79). Segundo Dr. Guedes (2009, p. 41), esta é a forma 

mais simples de atrelar o sentimento de culpa a alguma coisa. Fortin usa suas 

memórias como âncora para sua culpa, sente-se até mesmo responsável direto 

pelos desabamentos da mina, como se sua ajuda fosse modificar o quadro geral dos 

acontecimentos e salvar todas as vidas ali ceifadas. Mas o fato é que a mina caiu e 

matou vários trabalhadores, e a culpa não foi de Fortin.  

Esta inversão de fatores acaba inocentando os verdadeiros culpados – os 

donos da mina. Em toda a narrativa o encarregado-geral não ousa, em nenhum 

momento, apontar as verdadeiras causas do acidente, o dono da mina parece o 

mais inocente de toda a história, ficando sempre à margem dos acontecimentos 

narrativos. É dessa forma que Fortin consegue fazer o sentimento de culpa subsistir 

e, o que é de fato causa, torna-se consequência. O encarregado-geral não está 

somente fingindo pedir desculpas, está fingindo a própria culpa: “Mas esse é só um 

fingimento de culpa, o senhor sabe como é mentira esse meu ajoelhamento” (PR, 

p.86). Esta contraditória revelação, que parece eximir Fortin de um sentimento óbvio, 

que o levou ao confessionário, deixa evidente uma verdade, que é uma tentativa de 

esconder o que está como plano de fundo do sentimento de culpa: “Um delírio de 

grandeza, uma percepção megalômana da vida, uma super-autovalorização da 

própria pessoa.” (GUEDES, 2009, p. 42). Assim se mantém configurado o desespero 

em manter vivo dentro de si o sentimento de culpa, a qualquer custo, sem o qual 
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Fortim se reduziria ao seu complexo de inferioridade. Este crescente controle 

também lhe custa grande sofrimento psíquico, pois se trata de um esforço para 

manter viva uma satisfação – a memória da princesa Nádia. Segundo Freud, em seu 

ensaio “O mal-estar na civilização”:  

  
O neurótico cria, em seus sintomas, satisfações substitutivas para si, 
e estas ou lhe causam sofrimento em si próprias, ou se lhe tornam 
fontes de sofrimento pela criação de dificuldades em seus 
relacionamentos com o meio ambiente e a sociedade a que pertence. 
(FREUD, 1969, p. 120-127). 
 

 No caso de Fortin nós podemos observar a substituição do verdadeiro foco 

narrativo – a sua paixão não correspondida pela princesa Nádia que ele não 

consegue esquecer e usa, inconscientemente, como pretexto, um sentimento de 

culpa que o aproxima da pureza da mulher amada. Nas últimas páginas do conto 

Fortin revela todo o peso do seu amor que não consegue esquecer mesmo depois 

da morte da amada. Ajoelhado, sente a dor da saudade, são as asas da memória, 

buscando e rebuscando as lembranças da mulher amada:  

 
De vez em quando, venho até Manica e passo no velho cemitério. 
Joelho-me na campa da senhora e peço desculpa nem eu sei de 
quê. Não, por acaso até sei. Peço perdão de eu não ser aquele 
homem que ela esperava. (PR, p. 86). 

 
E mais adiante ele se considera viúvo de uma mulher que nunca teve: “Não 

devo falar assim, desistido? Se é assim que eu me lembro de mim, viúvo de mulher 

que não tive.” (PR, p. 86-87). A desilusão amorosa de Fortin, se é que assim 

podemos dizer, posto que ele nunca declarou seu amor, portanto, não sofreu 

rejeição nem tampouco foi desiludido por uma resposta negativa. Imaginava ele não 

ter nenhuma chance com a princesa. No entanto, sofre muito mais porque nunca 

sequer tentou revelar seu amor, o que poderia ser considerado impossível para ele 

diante daquelas circunstâncias contextuais. Preferiu viver o seu amor no anonimato, 

longe da desilusão e de mais um pecado. 

A constante cofusão que Fortin carrega consigo mesmo, entre sentimento de 

culpa, pecado e responsabilidade, tem sua origem na fôrma da aculturação 

moçambicana, forjada no aço do eurocentrismo luso. Um molde cartesiano usado 

como fórmula capaz de equacionar qualquer cultura: primeiro a dominação da 

língua, proibindo os autóctones de se expressarem com liberdade em seu próprio 

idioma. Segundo, promovendo a extirpação das formas de culturas religiosas. 
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Deuses africanos que viram demônios de fogo na língua do estrangeiro europeu. 

Terceiro, pela força da violência física e psicológica, da opressão, da submissão e 

do pecado. Tudo transportado para as gerações seguintes, impingindo-se aí o medo 

de um Deus único e todo poderoso que permite o látego nos lombos daqueles que 

se recusam a acreditar em seu poder e unanimidade.  

Assim, o molde africano é semelhante ao que foi implantado aqui no Brasil 

pelos jesuítas que vieram com os colonizadores portugueses com a única intenção 

de salvar almas, controlando-as através medo, medo da morte, medo do inferno, 

medo de Deus.  

Observe esta passagem retirada do livro Dialética da colonização, de Alfredo 

Bosi, como as palavras foram manipuladas em favor da cultura europeia:  

 
Como dizer aos tupis, por exemplo, a palavra pecado, se eles 
careciam até mesmo da sua noção, ao menos no registro que esta 
assumira ao longo da Idade Média europeia? Anchieta, neste e em 
outros casos extremos, prefere enxertar o vocábulo português no 
tronco do idioma nativo; (BOSI, 2002, p. 65). 

 

 Desse modo, Bosi continua explicando, para operar esta confusa equação: 

“Bispo se transforma em “Pai-guaçu” com significado de Pajé maior. Nossa Senhora 

é “Tupany” que quer dizer mãe de Tupã. O pecado fica por conta do Demônio que 

recebe o nome de “anhanga” e significa espírito errante e perigoso”.  

O que temos aqui é nada mais que um sincretismo mitológico, criado por 

aproximações, semelhanças e diferenças entre vocábulos de línguas completamente 

antagônicas. A mistura tenta unir povos de diferentes culturas, sem levar em 

consideração “as ênfases das diferenças histórico-culturais que condicionavam as 

experiências dos indivíduos na sua vida cotidiana.” (HERNANDEZ, 2005, p. 600).  

Na África, estes fatores, mais tarde, com a independência desses países, os 

levariam às guerras civis que ainda nos dias de hoje perduram em alguns países 

africanos. 

 Não nos admira em nada a confusão criada na cabeça de Fortin, afinal, seu 

pecado e sentimento de culpa são anteriores a ele mesmo e tem origem branca. 

Pelo menos é esta a visão que a história bíblica nos permitiu refletir até os dias de 

hoje. Podemos dizer que muito pouco foi feito para desfazer esta violência histórica 

contra o negro e isso também pode explicar a escravidão no colonialismo. O 

mercantilismo que usava o negro como mercadoria e, se um ou outro morria nos 
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fundos porões dos navios negreiros, era pura fatalidade. Todos estes fatos também 

contribuíram, e muito, para as formas de preconceitos e racismo contra o negro. 

 Fortin não poderia ser diferente, dividido entre santos e demônios, haveria de 

representar os dois lados, sem saber ao certo quem é santo e quem é demônio: se o 

branco que açoita ou o preto que apanha. 

 

4.3. O pescador cego 

 

“O pescador cego” é também um conto do livro Cada Homem é uma Raça, 

em que se pode verificar como o autor conjuga, em seu universo fictício, aspectos 

de sua realidade social com a matéria estética. Trata-se, como já mencionamos em 

nossa introdução, de um procedimento denominado por Antonio Candido (2004) de 

“redução estrutural” que consiste em sorver dados da realidade social ou histórica e 

transformá-los em componentes estéticos da ficção literária. Para tanto, 

destacaremos os elementos do conto que são constitutivos da sociedade 

moçambicana (oralidade, valores sociais, símbolos, mitos, animismo, tradições, 

linguagem etc.), imbricados na realidade cultural do personagem principal. Estes 

elementos, quando misturados à fantasia, ganham sentimento de vida e de 

realidade, muitas vezes potencializando a realidade circundante.  

Ao transformar as coisas da vida real em uma realidade outra, o da ficção 

literária, não estaria o autor nos fazendo ver o invisível? Antonio Candido em A 

personagem de ficção vai chamar nossa atenção para a formação paradoxal do 

personagem: “De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 

existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo,” (CANDIDO, 

2009, p.55). E essa criação literária não só pode existir, mas também exprimir uma 

realidade social carregada de sentimento. Pode ainda, muitas vezes, ser mais 

humanamente expressiva que a própria realidade. Para Sócrates nós “só vemos 

aquilo que cremos” e no mito da caverna de Platão o que se vê são sombras 

deformadas. Certo mesmo é que, de uma forma ou de outra, estamos sempre vendo 

o que não existe ou o que é somente visível aos horizontes da primeira vista.  

Falo das coisas invisíveis porque no conto “O pescador cego”, Mia Couto usa 

os componentes da realidade histórica e social africana como elemento de 

equivalência simbólica, particularmente da cultura oral e da história. Depois 

Transforma esses componentes em estética de ficção e, por fim, lhes acrescenta 
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aspectos de denúncia e crítica social. Dessa forma a memória é apreendida no 

presente e repensada no futuro e a oralidade é exercida pela força da narrativa, 

conservando a história e a oralidade cultural da tradição africana. 

Neste ponto não há uma intenção do autor em transformar a memória e suas 

tradições em “história objetiva”, mas de preservar a cultura identitária de seu povo, 

seguramente a oralidade, através da “história ideológica”. É Le Goff quem nos revela 

a importância desta distinção entre história objetiva e história ideológica: 

 
Nadel distingue, a propósito dos nupes da Nigéria, dois tipos de história: 
por um lado, a história a que chama “objetiva”, que é “a série dos fatos 
que nós, investigadores, descrevemos e estabelecemos com base em 
certos critérios „objetivos‟ universais no que diz respeito às suas 
relações e sucessão” (1924, ed. 1969, p.72), e, por outro lado, a história 
a que chama “ideologia”, “que descreve e ordena esses fatos de acordo 
com certas tradições estabelecidas” (ibidem). Esta segunda história é a 
memória coletiva, que tende a confundir a história e o mito. E esta 
“história ideológica” volta-se de preferência para “os primórdios do 
reino”, para “a personagem de Tsoede ou Edegi, herói cultural e mítico 

fundador do reino Nupe” (ibidem). A história dos inícios torna-se, assim, 
para retomar uma expressão de Malinowski, um “cantar mítico” da 
tradição. (LE GOFF, 2003, p. 424) 

 

 O conto “O pescador cego” é um “„cantar mítico‟ da tradição”, na medida em 

que instiga a preservação da cultura oral moçambicana, preservação feita também 

de dinamicidade e transformação. Reconstituição do tempo de outrora e sua 

consequente atualização no presente, eis o que nos revela a memória.  

Postas as considerações iniciaremos nossa análise sem mais interrupções 

com um breve resumo da história. 

O conto traz a história do pescador Maneca Mazembe que, perdido em alto 

mar durante mais de uma semana e sem o que comer, arranca os próprios olhos 

para servir de isca ao maior peixe que já pescara em sua vida, e matar a própria 

fome: “maneira como ele perdeu as vistas é assunto de acreditar” (PS, p. 93). No 

entanto, contrariamente ao que se poderia imaginar, depois de cego, o pescador 

encontra o caminho de volta para casa mais rapidamente. Ao regressar, Mazembe 

fica sem poder pescar. Dentro de sua casa sente o seu macho estatuto ameaçado 

pela impossibilidade de sustentar a própria família e de ter que ser alimentado pelas 

mãos de uma mulher magra e submissa – assim considerava sua esposa, Salima –: 

“Era cego mas não perdera seu macho estatuto”(PS, p.96). 
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 Depois de muitos dias de miséria: “Mas no afundar do tempo, a fome se 

instalou. Salima se arrastava, mais pontual que as marés, colhendo cascas de 

miséria, demasiada concha para pouco comer” (PS, p. 96). Salima resolve pescar 

para alimentar os filhos e o marido, mas provoca raiva em Mazembe que queima o 

barco para impedi-la de entrar em alto mar. Vendo aquela loucura do marido, Salima 

pega os filhos e vai embora. A atitude do pescador em queimar o barco desperta a 

desarmonia dos elementos naturais, provocando uma chuva de gelo inesperada na 

região. Desesperado, em vão o pescador tenta se esconder da tempestade e entre 

soluços grita pelo nome de Salima. Em seguida, uma mulher acalenta o pescador 

assustado e indefeso que se deixa levar pela mão bondosa. A mulher em silêncio 

cuida do pescador, ele, por sua vez faz um barco para que ela navegue em alto mar.  

Somente ao final do conto vamos observar uma transformação mais profunda 

na essência do homem, quando então reconhece em Salima “a esperteza das 

mulheres para amansar os homens, converter-lhes em crianças, almas de 

insuficiente confiança” (PS, p.100) e permite que sua mulher entre em alto-mar como 

pescadora. A escuridão provocada pela cegueira transforma seu modo de pensar. 

O personagem do pescador Maneca Mazembe, provavelmente, nunca tenha 

de fato existido, no entanto, produz sentimento de vida capaz de traduzir grande 

realidade. A coragem e a persistência de Mazembe não poderiam passar 

despercebidas, basta dizer que é grande a semelhança com o personagem cubano 

Santiago, do romance de Ernest Hemingway (1952) O Velho e o mar. Os dois 

personagens ficam perdidos durante muito tempo no mar e travam um monólogo 

interior intenso e angustiante. A obstinação pela vida e pelo mar é aparente, os dois 

homens vivem da pesca, pegam o maior peixe de suas vidas, justamente quando 

tudo parece já perdido e ambos retornam em extremo estado de desgaste físico. O 

que o velho Santiago aprendeu depois de toda essa experiência, nós não sabemos, 

já o pescador Mazembe, este, nos deixa uma pista. 

A solidão de Maneca Mazembe, provocada pelo isolamento no mar e por sua 

cegueira, cegueira esta que o impedia de ver a verdade sobre Salima – mesmo 

antes de perder os olhos, como de fato ela era, uma mulher forte, decidida e 

apaixonada – faz ver depois o que antes não via. Esses são motivos que se 

identificam com o espírito humano. A solidão é um sentimento universal e, pescar, 

em muitos momentos é um ato solitário, pode ser mesmo um instante de reflexão. 

No conto esse momento é também usado para criar imagens da oralidade africana 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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no jeito do falar, imitando o povo da região: “Não existe melhor aconchego que o 

corpo, pensava ele. Ou será os bebés (sic), dentro da grávida, sofrem de frio?” (PS, 

p. 94); “  já eu nem me apareço” (idem). No jeito de pensar a natureza das coisas e 

da mulher: “O mar é generoso, mais do que a terra.” (idem), “Salima, que sabia ela? 

Magrita, sua delicadeza era a dos caniços, submissos, mesmo à suave brisa.” 

(idem). Estas palavras perpassam como flash os pensamentos do pescador, indo de 

um extremo ao outro num observar constante do próprio interior. 

A imagem do pescador pode ser também uma alegoria relacionada a 

inúmeras outras histórias, como já foi dito em capítulo anterior: a imagem do 

pescador Pedro do livro de Mateus, personagem bíblico discípulo de Jesus que foi 

retirado do mar para ser pescador de almas e passou a ver a luz da verdade. A 

própria cegueira de Mazembe pode ter forte relação com a mitologia grega, com o 

mito de Édipo48 que passa a ver sua desgraça depois de cego ou Tirésias que 

mesmo cego passa a ver muito além das aparências do presente e do futuro, ou 

ainda com A cegueira branca de José Saramago que nos deixa ver as pessoas 

como de fato elas são. A própria mitologia africana faz referências a um pescador 

cego chamado Ojiá que é roubado por Obatalá, e mesmo cego, Ojiá consegue 

descobrir o seu ladrão. 

No conto “O pescador cego” a força da oralidade não reside somente na 

forma estética do linguajar, da sintaxe ou da oralidade e do mito, embora 

reconheçamos alguns marcadores importantes para esse teor. Mas, sobretudo, 

habita nas coisas fantásticas e inesperadas, no homem que arranca os próprios 

olhos e se mantém vivo em alto mar, no uno e no universal, no divino e no sagrado, 

na matéria e no espírito, na visão religiosa do mundo como observa Amadou 

Hampâté Bá em seu texto, “n‟A Tradição viva”.  

Totalmente cego, o pescador consegue sair das águas e voltar para casa. 

Depois de “incomodar os espíritos” (PS, p. 99), uma misteriosa chuva de gelo, 

“nunca ele se cruzara com tais fenómenos” (idem), cai sobre a praia, um castigo pela 

                                                 
48

 Édipo, o principal personagem na peça de Sófocles "Édipo Rei", não pôde ver a verdade, mas um 
homem cego, Tirésias, a "viu" claramente. Essa nota discute como Sófocles usa a cegueira como um 
motivo para brincar: como Édipo, conhecedor de sua inteligência, está ignorante e consequentemente 
cego para com a verdade sobre si mesmo e seu passado. Também mostra quando Tirésias expõe a 
verdade é evitado, e como Édipo tem de superar sua "cegueira", compreendendo a verdade e 
aceitando o destino, furando os dois olhos. http://pt.shvoong.com/humanities/cegueira-em-edipo-rei/ 
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violação das leis sagradas: Mazembe queima o seu próprio barco, provocando o 

desequilíbrio na ordem natural: 

 
A violação das leis sagradas causaria uma perturbação no equilíbrio 
das forças que se manifestaria em distúrbios de diversos tipos. Por 
isso a ação mágica, ou seja, a manipulação das forças, geralmente 
almejava restaurar o equilíbrio perturbado e estabelecer a harmonia, 
da qual o Homem, como vimos, havia sido designado guardião por 
seu Criador. (BÁ, 2010, p. 173). 
 
 

A harmonia precisa ser restaurada e o caos controlado.  Veio uma silhueta de 

mulher, silenciosa e terna, com sua mão enrugada, acalenta e acalma. A visão 

materna da mulher que, na África, se transpõe para a natureza das coisas com 

generosidade: a mãe natureza, a mãe África, a terra, a água. E aquela mão conforta. 

A tempestade passa e Mazembe se tranquiliza. Neste momento, a magia da 

oralidade está consagrada e o controle das forças harmonizado. Prevalece o 

mistério, o místico e a não explicação dos fatos. Eis o lugar da oratura, da 

encruzilhada, da tensão entre escrita e oralidade. A valorização da escrita e do 

saber oral. De um lado a história improvável de um pescador que arranca os 

próprios olhos, mas uma história que transita da oralidade para a escrita ao 

recuperar a imagem do velho contador de histórias. 

Em seguida cruzamos com um cego que, sozinho, constrói um barco, não que 

isso não seja inteiramente possível, mas não deixa de ser algo difícil de realizar e 

não muito comum. Parece que o pescador havia compreendido o verdadeiro sentido 

da máxima encontrado no prefácio do conto: “O barco de cada um está em seu 

próprio peito”. O barco pode ser a verdade das coisas ou até mesmo a própria vida, 

só depende de como nós o compreendemos e o aceitamos.  

O pescador achava que seu “macho estatuto” estava nos mandos daquele 

barco e se sentia realizado em alto mar. Mazembe, com os olhos, não conseguia ver 

Salima como, de fato, ela era. Mas depois da tempestade compreende “a esperteza 

das mulheres para amansar os homens, converter-lhes em crianças, almas de 

insuficiente confiança” (PS, p. 100). Depois disso, o pescador abandona sua 

primeira postura de macho dominador, começa a ver Salima de outra maneira, uma 

mulher esperta, capaz de amansar homens, entrar em alto mar e pescar. Daí em 

diante, tudo se harmoniza na natureza e o pescador se “dedica aos despojos do 

mar” (PS, p. 100). 
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A oralidade africana exerce nesse texto a faculdade de expressar aquilo que 

na tradição da oralidade africana é chamado por Carmem Lúcia Tindó Secco (2008) 

de: “A arte de magicar”, o ato de simplesmente contar, ou “intercambiar 

experiências” nas palavras de Walter Benjamin (1994). Porém, essa mesma 

oralidade não se faz desatenta às experiências de uma transmissão, de uma 

comunicação de saberes ou mesmo de uma forma de contestação: 

 
Os mitos, contos, adivinhações, provérbios e enigmas, etc., ainda mal 
estudados e mal conhecidos, nem sempre constituem simples 
expressões de valores folclóricos. Eles representam muitas vezes 
técnicas de memorização e de difusão de um saber ou de uma 
mensagem. (SECCO, 2008, p.27) 

 
Através dessa ótica a magia africana nos apresenta uma nova África. A África 

que conta histórias para dizer algo que ainda não compreendemos, ou seja, para 

falar da sua memória, não meramente recordando o passado, mas também como 

possibilidade de reescrever o vivido. Observando tudo isso, o escritor vai semeando 

o conto com a semente da tensão: oralidade X escrita: “Desde então, todas as 

infalíveis manhãs, se viu o pescador cego vagandeando pela praia, remexendo a 

espuma que o mar soletra na areia. Assim, em passos líquidos, ele aparentava 

buscar seu completo rosto, gerações e gerações de ondas.” (PS, p. 100). 

O que se soletra na areia não vinga, é fugaz, é passageiro e os passos 

líquidos não deixam pegadas, não deixam rastros. No passado, não haverá o que 

seguir, o que procurar, serão como as ondas que uma após a outra nunca deixam 

legado para a seguinte geração de ondas. Em outras palavras, a escrita também 

concorre para falhas, afinal, são escritas por seres humanos, não há como garantir 

cem por cento de lisura em tudo que é escrito:  

 
Além disso, os próprios documentos escritos nem sempre se 
mantiveram livres de falsificações ou alterações, intencionais ou não, 
ao passarem sucessivamente pelas mãos dos copistas – fenômeno 
que originou, entre outras, as controvérsias sobre as “Sagradas 
escrituras.” (BÁ, 2010, p. 168). 

  
 

 Ao final de tudo, o valor do homem é o que realmente vai prevalecer, seu 

testemunho oral individual ou coletivo. Se o homem não é confiável, sua escrita 

também não o é. “Quando alguém pensa uma coisa e diz outra, separa-se de si 

mesmo. Rompe a unidade sagrada, reflexo da unidade cósmica, criando desarmonia 
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dentro e ao redor de si.” (BÁ, 2010, p. 174). O desafio da palavra acontece no 

interior humano, na complexidade do espírito. 

Para o pescador Mazembe a experiência da cegueira, que faz mergulhar no 

interior humano, tem a simplicidade das coisas e a complexidade dos homens, 

porém, para entender essa simplicidade e essa complexidade é necessário 

condensá-las em um único universo, o universo humano que se esconde na 

incompletude do interior de cada um.  Homem e coisa são um só com aspectos 

diferentes: “A mulher sentou entre arroz e areia, o mundo desfeito em grão. Olhou o 

marido regressando ao barco e viu como se parentavam, homem e coisa: este 

carente da luz; aquele, saudoso das ondas.” (PS, p.98). Arroz e areia, homem e 

coisa, carência e saudosismo, luz e ondas, tudo se mistura em um só. 

É dessa forma que se relacionam simplicidade e complexidade, dois aspectos 

de uma mesma natureza, que remontam a finitude do homem em um cosmo infinito 

e universal. Estes são dados de uma dimensão comum encontrados na realidade 

humana e que, aqui, se organizam na ficção a partir da configuração do personagem 

Maneca Mazembe. Este é um exemplo de um dos momentos que nos fala Antonio 

Candido em seu processo da “redução estrutural”: o pescador, que é personagem 

de ficção, absorve a realidade da vida moçambicana, da sua cultura e da sua 

história, da complexidade humana, dando vida e sentimento à história de ficção e, 

ao final, “A personagem vive o enredo e as idéias, e os torna vivos.” (CANDIDO, 

2007, p.54) 

Mesmo Mazembe não sendo conhecedor de tal consciência, digo, da sua 

inteira complexidade humana – porque somente uma profunda reflexão sobre o 

interior humano poderá levar o homem, com sua expressão subjetiva e individual, de 

volta à unidade com a natureza, lugar comum, simples e espontâneo que seria a 

sedimentação do individual com o social – ele, o pescador, pode ser uma 

equivalência simbólica da realidade africana. 

 “O pescador, silencioso, percorria os atalhos da alma.” (PS, p.98), 

procurando na sua simplicidade uma saída que fosse, para a complexidade do 

espírito do homem, mas “O pescador ficou só, parecia o real ficara ainda mais 

imenso.” (PS, p.98). Ao procurar sair do isolamento e da solidão Maneca Mazembe 

encontra-se em um espaço vazio, não há um encontro a não ser com o próprio “eu”. 

Agora, limitado também pelo desconhecido e pelo medo que o levam a um profundo 

sentimento de angústia quando, de repente, uma grossa chuva de gelo cai do céu:  
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A terra subiu para o céu, pensou. Virando do avesso, o mundo deixava 
tombar seus materiais. Em angústia de órfão o pescador caiu sobre os 
joelhos, braços enrolados sobre a cabeça. Ele nem a si se ouvia, senão 
se notava chamando por Salima, entre soluços seus e gemidos da terra. 
(PS p.99). 

 
A solidão do pescador, agora abandonado pela mulher, cada vez mais o leva 

a olhar para dentro de si mesmo e refletir sobre o seu interior. Assim ele encontra 

uma tempestade de pensamentos conflituosos. Na verdade, perscruta um pedaço do 

cosmo ainda completamente inexplorado, dentro de si, mas que é igual a todo 

homem.  

Assim é “o universal humano”: aquilo que tem de mais comum entre todos os 

homens é a sua própria subjetividade que, ao mergulhar no espírito humano, não 

deixa de comprometer-se com o social, mesmo sem uma real e total intenção.  

Dessa maneira a cosmogonia da subjetividade se faz entender, 

paradoxalmente, individual e universal, dentro de um só homem, um uno entranhado 

de matéria múltipla – o pescador Maneca Mazembe.  

 Essas observações sobre o “universal humano” são de relevante importância 

para a literatura de ficção, pois parte da compreensão de que tudo depende do 

nosso olhar, da maneira como vemos as coisas a nossa volta, do conhecimento 

prévio e do conhecimento contextual que compõe a história. Pode estar relacionado, 

também, com tudo aquilo que compõe o nosso interior: “O olhar ensina um pensar 

generoso que, entrando em si, sai de si pelo pensamento de outrem que o apanha e 

prossegue. O olhar, identidade de sair e do entrar em si, é a definição mesma do 

espírito.” (CHAUI, p.61). 

 É assim que encontramos a relação da atitude drástica do pescador Maneca 

Mazembe em arrancar os olhos. Um personagem construído para tentar estabelecer 

a difícil missão: um encontro com a oralidade e a escrita e, depois disso, redefinir 

seu espírito junto aos mitos africanos.  

Um leitor menos atento talvez possa perguntar por que o pescador arrancou 

os próprios olhos, e não outra parte qualquer do corpo, as orelhas, por exemplo, 

causar-lhe-iam menos danos. Ora, se assim o fizesse estaria, aqui, destituído o 

personagem de seu mito, de seu mistério, do impossível, do místico. Isto seria o 

equivalente a transpô-lo para a vida real, quando, na verdade, o que interessa 

mesmo são as diversas compreensões do universo humano, tudo dentro dos 
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conceitos da oralidade. Isto é algo que não está escrito, mas que podemos perceber 

através da alegoria, da solidão de Mazembe ao perder os olhos: “Assim, em passos 

líquidos, ele aparentava buscar seu completo rosto, gerações e gerações de 

ondas.”. Passos líquidos, como já explicamos e agora acrescentamos, são pegadas 

que desaparecem para sempre, uma identidade que jamais será encontrada. Um 

povo que não domina e perde a memória não tem perspectivas de construção de um 

futuro melhor é o que nos adverte Le Goff:  

 
Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram 
e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios 
da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da 

memória coletiva.” (LE GOFF, 2003, p.422). 

 
Sob esse prisma, a ideia central que permeia a narrativa reside em preservar 

as verdades da oralidade da África, suas crenças e seus costumes, histórias e 

fantasias, tal qual elas se apresentam no ato de contar na cultura africana a fim de 

garantir a manutenção de sua memória. Ao mesmo tempo em que a trama da 

narrativa aponta para os aspectos gerais da realidade social africana, parece 

conjugar esses mesmos aspectos em componentes internos, como se os instituísse 

como “princípio de generalização49”.  

No conto, “O pescador cego”, a perda dos olhos do pescador nos leva 

gradativamente a aspectos cada vez mais profundos da cegueira, pois sem os olhos 

aprendemos a “ver” e não mais a “olhar” no sentido lato da palavra, como nos 

esclarece Marilena Chaui50. Já esta observação nos levaria à alma humana, ao 

conhecimento interior. Observe que no início do conto o narrador nos chama a 

atenção para a seguinte reflexão: “Porque (sic) nos preferimos nessa escuridão 

interior? Talvez porque o escuro junta as coisas, costura os fios do disperso. No 

aconchego da noite, o impossível ganha a suposição do visível” (p.93) e é dessa 

forma que Mazembe vai tentar se encontrar, “costurando os fios do disperso”, a 

perda dos olhos, a perda da mulher, a queima do barco, a tempestade de gelo, a 

mulher carinhosa e amável sem identidade.  

                                                 
49

 “Organiza em profundidade tanto os dados da realidade quanto os da ficção, dando-lhes 
inteligibilidade”. (SCHWARZ, 1987, p.133). 
50

 “Da raiz indo-européia weid ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. [...] 
Quem olha, olha de algum lugar. Skópos se diz daquele que observa do alto e de longe, vigilante, 
protetor, informante e mensageiro” (1988.p.35). 



138 

 

Mas de todas as costuras, a mais significativa talvez não se encontre na 

malha textual. Ela está no avesso, do outro lado do tecido, e segura todas as 

bordas. O pescador costura a tradição da oralidade africana com a escrita na 

literatura moderna. 

 O escritor age como se quisesse reinteirar a imanência da simples arte do 

contar, e nada mais. Mas como em um passe de mágica, surge a África contadora 

de estórias, da infinita oralidade, do inexplicável, “maneira como ele perdeu as vistas 

é assunto de acreditar” (PS, p. 93), e pronto, tudo acontece, ganhando novas 

formas, novos contextos literários. E é assim mesmo, como observa Secco: 

 
O magnetismo exercido pelas literaturas de Angola e Moçambique, das 
quais ora nos ocupamos, advém, pois, de várias formas de magia. Uma 
dessas resulta, em parte, da presença da oralidade reatualizada, de 
forma inventiva, por escrituras que se querem, simultaneamente, 

som,corpo e letra. (SECCO, 2008, p.26). 

 
 A oralidade da África é, pois, mágica e inventiva, requer reflexão e, 

sobretudo, imaginação, coisa que faz parte do cotidiano do povo africano, como 

contar a história de um pescador cego. Ir além disso está relecionado com o ato de 

ver e conhecer o interior, enxergar com profundidade de espírito, ver o que está 

além das palavras, o conto todo é uma metáfora. Acrescente-se aí a leitura de 

denúncia social que sempre se configura na ficção de Mia couto.   

Ao retornar desfigurado, Mazembe foi recebido com alegria pelo povo. E foi 

assim que “Todos lhe queriam ver, ninguém lhe queria olhar.” (PS, p. 95). O 

pescador encontrou o caminho de volta para casa apenas usando o esforço físico 

dos braços, tudo isso depois de perder os olhos e ficar completamente cego. Uma 

volta do sujeito fragmentado:  

 

Havia choros, estremunhos. Todos lhe queriam ver, ninguém lhe 
queria olhar. Sua chegada espalhava alegrias, seu aspecto semeava 
horrores. Mazembe regressara despido daquilo que mais nos 
constitui: os olhos, janelas onde nossa alma se acende. (PS, p. 95). 

 

O antagonismo descritivo da sentença já revela a perda do uno e a 

fragmentação do ser. No personagem a memória e o esquecimento são duas faces 

da mesma moeda. Mazembe chega, mas não é mais o mesmo. Através do mar o 

colonizador levou para longe, para o outro lado do Oceano, muito da memória 

africana e deixou para trás grande rastro de horror. 
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Esta passagem é uma das mais significativas porque marca o retorno de 

Maneca Mazembe de alto mar já completamente cego. O parágrafo, quando isolado 

do seu contexto assemelha-se a um nascimento de uma criança no momento de seu 

rebento: nasceu de novo, é o que se diria nessas circunstâncias. Ao ser retirado do 

ventre do barco, Mazembe é recebido com choros, estremunhos, alegrias, e seu 

aspecto semeava horrores, estava despido de seus olhos como os recém-nascidos, 

de olhos fechados sem ver a luz. Mazembe sem os olhos também provou da 

escuridão pela segunda vez. Todos se precipitaram para ver a aparência da nova 

criatura que novamente veio ao mundo. Podemos imaginar os parentes, os amigos, 

os curiosos, assustando-se com a aparência do pescador. Todo o parágrafo é 

marcado pela figura do paradoxo, pela transgressão e pela subversão dos 

pensamentos que são ligeiramente adaptados à realidade da ficção. Não deixamos 

de observar que no mesmo trecho há uma clara referência aos pensamentos de 

Leonardo Davinci: “Os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo”, 

transportado para o conto ficou: “Os olhos, janelas onde nossa alma se acende.” 

(PS, p. 95). 

 Sem os olhos a alma ficará encarcerada no corpo até a morte. Assim muito 

bem observa, simbolicamente, Cruz e Sousa em seu soneto “Cárcere das almas”: 

“Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, / Soluçando nas trevas, entre as grades / 

Do calabouço olhando imensidades, / Mares, estrelas, tardes, natureza.” E a partir 

daí, quais seriam as referências do mundo exterior, sem os olhos? É assim que 

Mazembe nos é apresentado pelo narrador ao regressar de sua jornada, com uma 

alma encarcerada no calabouço do corpo: “Mazembe regressa despido daquilo que 

mais nos constitui: os olhos, janelas onde nossa alma se acende.” (PS, p. 95).   

A alma, que ora tratamos aqui, é metáfora do humano no homem, onde se 

revela os recônditos mais profundos do ser. Nesse sentido, arrancar os próprios 

olhos pode simbolizar não apenas uma saída possível para o pescador, para salvar 

sua vida, considerando as suas circunstâncias adversas, mas também nos remete 

para a compreensão de um sujeito fraturado, fragmentado, pois a extração dos olhos 

parece ser a supressão da liberdade da alma. Ao perder os olhos, o pescador tem a 

alma aprisionada, solitária e angustiada, ainda que seja também sinal de sua 

salvação. A fome do pescador lhe consome os olhos, mas devolve-lhe o lado mais 

humano. 
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 Portanto, ver exige maior profundidade de conhecimento e reflexão. Olhar é 

perceber a superfície, é ter contato com a aparência do corpo, e a experiência desse 

contato muitas vezes se resume apenas em matéria e forma externa. Mas, ao perder 

os olhos, voltamo-nos para nosso interior: “Só ao término da visão – de minha 

ausência de mim mesma – fecho-me sobre mim.” (CHAUI, 1988, p. 60).  

Dessa maneira a personagem Maneca Mazembe pode estar querendo nos 

falar do espírito humano, do metafísico, da alma e da essência do homem, que são 

coisas que transcendem a matéria, a aparência, e estão além do olhar humano. 

Com isso, aprendemos mais com a cegueira de Mazembe, observando a sua 

solidão, do que o próprio personagem com a sua desenvoltura limitada dentro da 

narrativa. No início do conto Mia Couto já leva o leitor a essa direção do interior 

humano: 

 
Vivemos longe de nós, em distante fingimento. Desaparecemo-nos. 
Porque (sic) nos preferimos nessa escuridão interior? Talvez porque o 
escuro junta as coisas, costura os fios do disperso. No aconchego da 
noite, o impossível ganha a suposição do visível. Nessa ilusão 
descansam os nossos fantasmas. (PS, p.93). 

 
 Com a leitura metafórica do olhar o conto pode estar chamando nossa  

atenção para alguns pontos cruciais de reflexão: à medida que Mazembe ficava 

cego, sua fome ia sendo saciada, e a cegueira total o salvou da morte, o que implica 

dizer que a perda dos olhos não nos impede de pensar, refletir, encontrar soluções 

para a vida, mas os olhos podem nos impedir de ver o que está diante de nós 

porque nos deixamos levar pelas aparências.  

Com a perda de um dos olhos “Maneca amoleceu até sonecar.” (PS, p.95), 

mas com a perda dos dois olhos “seus braços reganharam competência. Sua alma 

regressara do mar.” (PS, p.95). Estamos habituados a medir nossa força física pelo 

que vemos, e nos desestimulamos com as adversidades que visivelmente são 

superiores a nós, mas, quando cego, Mazembe desconheceu essas adversidades e 

começou a remar sem medo do mar, ou da distância que o separava do continente, 

e isso o salvou, antes, porém, Mazembe “fazia fé na espera”, “Mazembe queria 

remar, desconseguia” (PS, p.95), completamente sem esperança:  

 
A tempestade assustara o pequeno concho e o pescador se findou, 
invindável. Passaram as horas, chamadas pelo tempo. Sem rede nem 
reserva, Mazembe fez fé na espera. Mas a fome começou a fazer ninho 

em sua barriga. Decidiu lança linha, já sem esperança. (PS, p. 93). 
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Quando “O escuro encerrou o pescador.” foi justamente o momento em que 

ele pegou o maior peixe de sua vida e que conseguiu encontrar o caminho de volta 

para casa. Esta metáfora, que mais parece um ponto final na vida de Mazembe, 

para que ele possa inaugurar nova vida, leva o leitor a pensar que o pescador sofria 

de uma cegueira ainda maior quando tinha os olhos e que o impedia de prosseguir, 

tentando encontrar saídas.  

Estas questões, que na verdade são evidências para uma leitura do interior 

humano, nos fazem crer que os olhos são, na verdade, meios canalizadores que nos 

conduzem para a alma do homem. Em que situação nós temos que perder os olhos 

para sobreviver ou ver a realidade? Édipo furou os olhos para ver a verdade. Pois 

tudo Mazembe consegue depois de ficar completamente cego: pesca, se alimenta, 

rema, e volta para casa. Ao perder o primeiro olho, o pescador tinha a seguinte visão 

sobre sua esposa:  

Salima, que sabia ela? Magrita, sua delicadeza era a dos caniços, 
submissos, mesmo à suave brisa. Nem se entendia que força ela 
tirava de si mesma quando erguia bem alto o pau do pilão. E no 
embalo de Salima, Maneca amoleceu até sonecar. (PS, p. 94).  

 

Portanto, fraca e sem conhecimento das coisas do mundo, Salima nada podia 

oferecer à vida. E em várias passagens o pescador não aceita que Salima assuma o 

remo do barco em uma pescaria em alto mar, com medo que isso afetasse o seu 

macho estatuto dentro de casa. Dizia ele: “– Nem que seja eu te amarrar no meu pé, 

Salima: tu não vais no mar.” (PS, p. 97). Ao final do conto, Mazembe muda seu 

modo de pensar sobre Salima e aceita que ela vá pescar: “Leva esses remos. Lá, na 

praia, está um barco que eu fiz para você sair na pesca. E prosseguiu: ela que 

saísse, baixasse seus mandos naquele barco. Nem se preocupasse consigo. Ele 

ficaria na beira-água, dedicado aos despojos do mar.” (PS, p. 100).  

A mudança de atitude em relação à Salima talvez seja a maior prova de 

aprendizado espiritual que de maneira real atuou na formação do pescador, pois a 

mudança de comportamento implica, nesse contexto, um melhoramento do espírito 

humano. Mazembe tornou-se humanamente mais flexível e mais sensível para a 

vida. 

 A memória do povo africano está ligada estreitamente ao mar, ao regresso, 

ao silêncio, à escuridão, à solidão, à cegueira, que são marcadores articulados ao 

processo de roedura do continente africano. Particularmente, o mar do leste do 
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continente, pois Moçambique foi considerado território estratégico na rota das Índias. 

Por ali, milhares de negros foram traficados. O mar foi palco dos horrores da 

escravidão durante séculos. Pelo mar seu povo via seus entes sumirem para nunca 

mais voltar. E aqueles que ficaram em terra firme foram da mesma forma vítimas da 

opressão. Ficaram cegos pela aculturação que lhes fora imposta, uma cegueira 

provocada pelo longo processo de exploração e colonização. Este é o momento em 

que a memória pretende apreender o passado para modificar o futuro e não deixar 

que este episódio da história volte a acontecer: “A memória é um glorioso e 

admirável dom da natureza, através do qual reevocamos as coisas passadas, 

abraçamos as presentes e contemplamos as futuras, graças à sua semelhança com 

as passadas” (LE GOFF, 2003, p.447). 

Também os países colonizadores fecharam os olhos durante décadas aos 

países da África. Depois disso o continente africano ficou isolado do mundo, 

continuando a sofrer dos efeitos do preconceito, do sectarismo étnico e religioso. 

Uma solidão que mais tarde o transformaria no continente mais pobre do mundo.  

 A África foi silenciada de várias formas, mas principalmente pela falta de 

liberdade e pelo preconceito. Não me admira que Maneca Mazembe não quisesse 

que Salima entrasse no mar para pescar “A identidade daquela mulher, no silêncio, 

se haveria de perder.51” (PS, p. 100), ou que ele tenha perdido os olhos em alto mar 

e regressado cego, deixando lá um pouco da sua identidade: “- Faz conta ando a 

procurar esses meus olhos que perdi.” Pois quem atravessasse o mar, poucas ou 

nenhuma chance teria de regressar. Maneca Mazembe é mais que um pescador, ele 

simboliza uma nação inteira, com todas as suas marcas e equivalências históricas e 

sociais, ele é parte de um processo de reconstrução da própria identidade e voltou 

para virar a estória do avesso: “Virado do avesso, o mundo deixava tombar seus 

materiais.” (PS, p.99). 

Maneca Mazembe está dotado de uma carga representativa individual e 

universal, posto que o seu estado de solidão e angústia podem ser algo inerente à 

                                                 
51

Nesse contexto, o silêncio expõe o sistema social de opressão reservado à personagem. Vale aqui 

lembrar a recorrência do silêncio semelhante ao que ocorre com o personagem Fabiano, de Vidas 
Secas. A esse respeito, diz Lourival Holanda (1992, p. 36), “Em Fabiano, a redução de seu modo de 
expressão deriva da redução de seu modo de percepção. É o seu condicionamento (social) que 
aquele silêncio expressa. A linguagem se desenvolve no contato da práxis vital: como a práxis 
Fabiana é parca, sua palavra é nenhuma”. No conto de Mia Couto, a práxis também sendo parca, e a 
palavra nenhuma, vê-se que o silêncio se configura como forma de supressão da identidade, por isso 
mesmo é revelador de protesto de quem vive oprimido.  
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humana condição. Assim também observamos uma forte carga de oralidade na arte 

do contar. Essas representatividades podem estar privilegiando os elementos que 

compõe os fenômenos do mito dos espíritos e da fantasia como observamos a 

chuva de gelo na página (99). Uma insistência, quanto a esses aspectos da 

oralidade, pode implicar na afirmação de uma literatura emergentemente nacional.  

No que se refere à memória, podemos dizer que ela reúne elementos do 

passado através do simbolismo da cegueira do personagem Maneca Mazembe, e 

denuncia certo sentimento opressor no presente, provocado pelos longos anos de 

exploração colonial, o que afetou profundamente as relações culturais africanas, 

fazendo-nos refletir e desejar algo diferente no futuro. 

Os dois aspectos encontrados em um só personagem é o resultado de uma 

análise baseada na redução estrutural de Antonio Candido, onde os elementos 

culturais da oralidade se organizam de tal maneira que a realidade e a ficção 

possam garantir a existência de algo que não existe. É dessa forma que Mia Couto 

dá a ver esse processo de formação e transformação cultural dentro do conto “O 

pescador cego”. Mergulhando entre o mítico, o mágico e a realidade social, valendo-

se da força do personagem das lendas moçambicanas, acrescentando-lhe valores 

culturais. Esses valores invocam a realidade social e a memória coletiva – somam-

se aí, as múltiplas identidades culturais, resquícios de memórias, de ritos, lendas, 

festas, danças, causos, imagens, símbolos, mitos, todos ligados a uma tradição num 

esforço para preservar a memória coletiva africana nas narrativas de ficção. 

 

4.4.  A lenda da noiva e do forasteiro 

 

Nesse conto encontraremos alguns traços da oralidade de maneira mais 

nítida que no conto “O pescador cego”. Assim, veremos na imagem do velho 

Nyalombe a figura do contador de histórias, dos griots tradicionalistas e 

genealogistas. No personagem Nyambi, encontraremos a imagem do forte guerreiro, 

e no forasteiro a imagem do monstro que ameaça a adeia. Para essa leitura 

observaremos as sistematizações críticas de Walter Benjamin (1994), de seu ensaio 

“O narrador”, onde “a arte de narrar está em vias de extinção” (p.197). O fenômeno, 

segundo o ensaísta, acontece por falta de intercâmbio de experiências entre as 

pessoas, e por causa da modernização dos meios de produção, antes, artesanais e 

pessoais, hoje, industrializados e impessoais. Já não existe mais o mestre e o 
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aprendiz dentro da mesma oficina. Perde-se aí a oralidade em meio ao mundo das 

técnicas e da modernização. 

 Contudo, em meio a essa modernidade, como o oleiro, o narrador move as 

palavras para dar contorno à história, não tem pressa para contar, o tempo deve ser 

seu aliado, prepara bem a massa e aos poucos vai soltando as palavras, ajustando-

as ao corpo do texto como algo que se materializa diante de si. Quando tudo estiver 

pronto, todos devem tomar conhecimento da beleza daquele vaso:  

 
Era um lugar que ficava para além de todas viagens. Por ali só o 
vento passava, aguamente. Naquele solitário chão há muito que o 
tempo envelhecera, avô de outroras.  
Certa vez, porém, passou por ali um forasteiro. Era homem sem 
retrato nem versões. Se muito chegou, mais ficou. (LNF, p. 129). 

 
 O lugar se confunde com o forasteiro: um está “para além de todas as 

viagens” e o outro “era homem sem retrato e nem versões”. Os dois se negam na 

falta de identidade o lugar não tem nome e o forasteiro ninguém conhece. 

 Eis o meu segredo: já eu morri. Nem essa é a minha tristeza. Me custa 

é haver só uns que me acreditam: os mortos.52 

 A história é contada por um estrangeiro que pertence a um outro mundo – o 

mundo dos mortos – mesmo assim narra sua própria saga até o momento de sua 

trágica morte nas proximidades de uma aldeia Amafengu – como se autodenominam 

os sobreviventes da antiga tribo Abambo. 

  O forasteiro “o medonhável intruso, irreputado intromissionário” acompanhado 

de seu cão “de maldade consagrada” é recebido com desconfiança pelos nativos 

que começam a associar sua presença com a má sorte dos recentes 

acontecimentos da aldeia, “homem e bicho se vizinhavam”: a chuva parou de cair, 

camponeses começaram a desaparecer, subitamente, e o forasteiro se torna uma 

ameaça para os aldeões. O medo começou a se alastrar pela aldeia, trazido com 

lembranças de guerras e massacres já sofridos no passado, entoados pelos 

guerreiros Zulus. Para por fim àquela ameaça o caçador Chimaliro resolve enfrentar 

o mal e sai à procura do estrangeiro, deixando para trás sua esposa. Depois de 

algum tempo Chimaliro não retorna, desaparecendo misteriosamente, instaurando 

ainda mais rumores e medo entre os camponeses.  

                                                 
52

 Prefácio do conto “A lenda da noiva e do forasteiro” Mia Couto (2005). 
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 A solução encontrada pelo velho Nyalombe, chefe da aldeia, foi entregar 

Jauharia, noiva de Nyambi, casal que detinha única promessa e esperança de 

renovação de seu povo, os outros jovens já haviam partido. Assim deveria ela 

oferecer todo o seu amor ao intruso como forma de sacrifício. A jovem parte da 

aldeia rumo ao seu horrível destino. Depois de algum tempo, Nyambi, não 

suportando a saudade de seu amor, resolve enfrentar o perigo mesmo contra a 

vontade de Nyalombe e parte para a floresta, mata o intruso, mas Jauharia já estava 

apaixonada pelo homem estranho e resolve ficar. Nyambi, sem entender a atitude de 

Jauharia e entristecido, retorna para a aldeia sozinho, colocando fim a sua investida 

heroica. 

 Mas o que poderia parecer apenas mais uma história é, na verdade, uma 

densa ficção que reúne grande parte do folclore cultural moçambicano. O mito, o 

mistério e o extraordinário são elementos poderosos e antigos dentro das narrativas 

populares africanas, por vezes, confundem-se com os mitos ocidentais, dando novas 

formas às antigas, e criando novas possibilidades para as narrativas de ficção. 

Esses elementos ganham a artisticidade da oralidade e transformam-se em 

componentes literários ou signos orais representantes da cultura africana, deles 

dependem sua identidade e memória.   

 Mia Couto faz com que estes componentes despertem o subconsciente do 

leitor para um passado ainda marcante na memória africana – o massacre do povo 

Abombo por outras tribos rivais, num passado muito distante. Este fato também 

acaba retomando uma época mais recente, lembrando o massacre provocado pela 

colonização portuguesa. Uma história que insiste em ficar na memória coletiva do 

povo: “o passado: alguém o enterra em suficiente fundura?” (LNF, p.131) - diz o 

narrador. Por outro lado, a pergunta abre discussões antigas sobre as condições de 

vida precária do povo Amafengu ainda nos dias de hoje.  

 Muito embora estes aspectos da história não sejam contemplados pelo conto 

de maneira direta, a pergunta acaba emergindo e reunindo elementos sociais e 

psicológicos para a formação contextual e interpretativa do leitor, num misto de 

história social e mito. Este olhar do moçambicano voltado para as verdades 

históricas da colonização portuguesa no passado, ainda bem recente na memória do 

povo, não abandona as características artesanais do bom contador de histórias a 

que Benjamin se referiu em sua teoria “O narrador”. Não tem a simples intenção do 

“puro em si” da informação crua e imediatista, pois essas verdades históricas no 
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conto não se configuram como informações prontas e acabadas, que se pode ler e 

descartar no dia seguinte, como se já estivessem desatualizadas. No contexto 

literário elas ganham novos significados e juízo de valor, exigem uma reflexão mais 

atenta por parte do leitor, um aprofundamento no espírito humano, algo que está 

sempre atual por si mesmo, pois a humanidade vive em perene vacilação como nos 

revela Montaigne em seu ensaio “L‟humaine condition53”, ou no mínimo “como algo 

que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem” como observa 

Antonio Candido  ao demonstrar a função humanizadora da literatura ( 2002, p.80). 

Deste modo a narrativa preserva as substâncias principais da oralidade: o ato de 

contar, recontar e tornar novo o que se conta, usando para isso o imaginário, a 

magia, o fantástico e o extraordinário que imprimem a marca do narrador e se 

constituem em ficção artesanal: 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão  –
 no campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, 
uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou 
um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 
seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1994, 
p. 205)  

 No conto, também aparece velhos arquétipos da mitologia grega, mitologia 

africana e memória da história social do velho continente que sustentam a estrutura 

da narrativa. Tudo isso parece fazer parte de um arcabouço de experiências, não 

apenas em tentativas de recriar, “falinventar” uma língua com influências autóctones, 

como já fora dito pelo próprio escritor em diversas entrevistas. Observamos, 

sobretudo, uma tentativa de mostrar ao mundo a força da oralidade africana sem os 

preceitos piegas do casuísmo ou da mesmice, muito pelo contrário. Em “A lenda da 

noiva e do forasteiro” a intertextualidade da magia africana com os mitos ocidentais 

fortalecem ainda mais essa tradição oral que vem ganhando força, segundo 

Hernandez (2005), desde a década de setenta quando o nacionalismo se faz 

presente no Velho Continente e, a arqueologia, juntamente com as tradições orais, 

reunia informações que a linguística e a etnografia ainda não dispunham no 

momento (HERNANDES, 2005, p.26), completa ainda que estas informações 

tenham sido de grande relevância para a “construção histórica de civilizações 

                                                 
53

 Neste, “Montaigne fala do objeto dos seus ensaios, da sua intenção de representar a si próprio” e 
afirma que “o mundo não é senão uma perene vacilação. Todas as coisas vacilam nele sem cessar”. 
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predominantemente orais” (idem). Nesse instante a figura dos tradicionalistas54, 

detentores do “conhecimento da palavra falada” tiveram papel fundamental na 

construção da história da África. Os griots55 também tiveram sua parcela de 

relevância nesse processo de formação, porém, com menor rigor já que os griots 

não tinham o mesmo compromisso com a fidelidade da palavra, eram narradores 

mais livres, embora a “verdade prevalecesse para a harmonia dos grupos sociais” 

(idem, p.30). Esses narradores espalhavam suas histórias por todo o continente de 

geração em geração, de aldeia para aldeia, de família para família. 

  Logo, fica fácil compreender por que a oralidade africana é tão evidente e 

importante na sua literatura, ela vai muito além da ficção literária ou da cultura, da 

mitologia e das lendas, é também parte constitutiva da História social da África. É 

com este olhar voltado para a oralidade e a tradição que Mia Couto se apropria 

desses componentes constitutivos, transformando-os em elementos de ficção 

literária e é esse processo de transformação que veremos no decorrer da análise.  

 O conto de Mia Couto configura-se como uma narrativa que tenta obedecer 

às tradições orais, considerando-se que esta narrativa se constitui das formas 

artesanais do contar, pois é o próprio forasteiro, que viveu a história, quem a conta 

em detalhes, reproduzindo provérbios dos aldeões, conselhos e ensinamentos, 

tentando obedecer “a natureza da verdadeira narrativa” segundo Walter Benjamin 

(1994, p. 200) para quem a narrativa deve evitar explicações desnecessárias e não 

interferir no contexto psicológico do leitor ao resguardar a aura de mistério. Vejamos 

a citação:  

O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, 
mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele 
é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio 
narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. 
(BENJAMIN, p.203)  

  
 Assim, o escritor dá a ver um novo florescer das velhas fórmulas do contar e 

mantém o “extraordinário” e o “misterioso” vivos dentro de suas narrativas com todas 

as suas formas artesanais do contador de histórias, dessa maneira, sua ficção vai se 

apropriando desses elementos, antes pertencentes a uma realidade social destituída 

                                                 
54

 “Vale registrar que os que detêm o “conhecimento da palavra falada” por revelação divina são 
denominados tradicionalistas e transmitem-no com fidelidade, uma vez que a palavra tem um caráter 
sagrado derivado de sua origem divina.” (HERNANDEZ, 2005, p. 28) 
55

 “São trovadores, menestréis, contadores de histórias e animadores públicos para os quais a 
disciplina da verdade perde rigidez, sendo-lhe facultada uma linguagem mais livre.” (idem, p. 30). 
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de valor estético ou crítico para depois se transformar em ressoante grito de reflexão 

literária. E quem melhor do que um viajante forasteiro para contar suas próprias 

experiências de vida? (BENJAMIN, 1994, p. 198). 

A resposta que agora parece absolutamente lógica para ser respondida, toma 

outra dimensão quando descobrimos que o narrador não pertence mais a esta vida, 

mas ao mundo dos mortos: Eis o meu segredo: já eu morri. Nem essa é a minha 

tristeza. Me custa é haver só uns que me acreditam: os mortos. – assim começa a 

saga póstuma do forasteiro viajante, anunciada por ele mesmo, já desacreditada 

pelos vivos, mas aceita pelos mortos. Embora o conto seja narrado por um narrador 

assumindo uma posição de onipresença, seja na aldeia, seja na floresta junto ao 

caçador Nyambi, ou no sítio do estrangeiro com Jauharia, prevalece, no conto, o 

entendimento da primeira pessoa por assim conservar melhor a veracidade do 

enunciado póstumo no início do conto.  

O enunciado traz um mistério que angustia eternamente a condição humana: 

o medo da morte e a grande dúvida: há ou não vida após a morte? O que uma alma 

poderia nos revelar, considerando que ela pode estar em qualquer lugar sem ser 

percebida e pode dizer o que bem quiser, sem receio ou medo de que qualquer 

consequência moral? Algo que abale seu caráter. Como ocorre com o personagem 

Brás Cubas em Memórias póstumas de Brás Cubas56.  

Muito embora estas questões não sejam prementes no conto “A lenda da 

noiva e do forasteiro”, e nem tenhamos intenção de discuti-las aqui, elas acabam 

surgindo naturalmente como forma de reflexão filosófica de uma história ou 

experiência de vida, inicialmente bem contada por alguém que já morreu, e que tinha 

ao que parece, interesse na fidelidade da verdadeira narrativa. 

 Com efeito, no conto “A lenda da noiva e do forasteiro” o narrador não segue 

o mesmo caminho das Memórias póstumas, prefere a falsa terceira pessoa, 

entende-se, para facilitar a sua rápida circulação entre espaço e tempo, dada a curta 

narrativa que já é uma característica do próprio conto. Ao mesmo tempo utiliza-se do 

discurso indireto livre, misturando sua fala às dos personagens, para não se 

distanciar da história e manter viva as características do discurso da oralidade 

africana. 

                                                 
56

 Romance de Machado de Assis, publicado em 1881. Tido como romance inaugural do Realismo no 
Brasil. Brás Cubas, o narrador do romance, está morto, mesmo assim narra sua própria história. 
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 Eis aí, um ponto crucial da “natureza da verdadeira narrativa” no conto – a 

experiência de vida do forasteiro contada à maneira e trejeito da região, marcando a 

oralidade africana: 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que 
recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as 
melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 
contadas pelos inúmeros narradores anônimos. [...] “quem viaja tem 
muito o que contar”, diz o povo, e com isso imagina o narrador como 
alguém que vem de longe. (BENJAMIN, p.198)  

 Anônimo é o forasteiro que chega à aldeia dos amafengus, sem nome, sem 

identidade, sem um lugar fixo para morar, como os viajantes que vinham de muito 

longe, porém, com a autoridade de contar segundo Benjamin.  

Estes contadores desaparecem logo em seguida, feito os poetas-rapsodos da 

antiga Grécia. No entanto, diferentemente do rapsodo ou dos Griots, o forasteiro 

dessa história não foi escolhido pelos deuses, nem tão pouco pelo povo da aldeia. 

Nessa história ele se configura com uma imagem fortemente distorcida o que 

poderia ser usado para marcar as grandes diferenças culturais de outras tribos, aqui 

a desfiguração cultural é re-significada, já que a figura descrita do homem toma 

forma “medonhável”, completamente desconhecida e sem “versões”, chegando ao 

máximo de uma distorção. Tal descrição na narrativa não aconteceria, nesta mesma 

proporção, com homens de outras tribos da região, isso por terem grandes 

semelhanças étnicas e culturais, sendo mais provável a distorção em grande escala 

e grau um privilégio usado para distinguir a cultura colonizadora do homem branco:  

Certa vez, porém, passou por ali um forasteiro. Era homem sem 
retrato nem versões. Se muito chegou, mas ficou. Todos receavam o 
medonhável intruso, o irreputado intromissionário. Nos olhos dele, em 
verdade, não aparecia nenhuma alma, parecia o cego espreitando 
fora das órbitas. (COUTO. p. 129)  

  Este último tipo de visitante é mais compatível com a descrição do forasteiro 

“intromissionário”, aquele que vem de fora sem ser convidado, planta suspeitas e 

não se sabe nada a seu respeito. Este não deve ter o direito de falar porque é 

perigoso, pode provocar influências negativas, prova disso é a ausência de voz do 

intruso que, em nenhum momento, é ouvido ou interpelado durante toda a narrativa. 

Todo contato pode ser danoso, malévolo e contaminar a aldeia com ideias 
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estrangeiras, costumes e cultura o que, de fato, acontece com Jauharia ao final do 

conto como veremos mais adiante.  

 O que estamos querendo demonstrar acima é a apropriação feita pelo escritor 

de um elemento cultural africano, o de marcar as diferenças culturais pela 

deformação do estrangeiro, para depois transformá-lo em um componente estético 

literário com valor crítico-social, ou seja, aquilo que era parte da cultura e da tradição 

oral, agora pode ser visto também como uma função contestadora, revelando o 

abandono e o descaso social com o povo “abombo”; o medo e a opressão 

provocados pelos anos de guerras: primeiro com os guerreiros zulus e depois os 

efeitos devastadores por quase duas décadas de guerra civil por ocasião da 

independência de Moçambique. 

 Nesta passagem a principal marca da oralidade fica por conta da aura de 

mistério traduzida na voz dos personagens e do narrador. Esse clima de mistério 

permanecerá até o fim do conto, prendendo a atenção do leitor: 

 
Os aldeantes se perguntavam: 
 “– Mas esse homem: de onde veio, quem é o nome dele?”  
Ninguém sabia. Ele aparecera sem notícias. Chegara em Fevereiro, 
disso se lembravam. O mês já se molhava, de água plantada. (LNF, 
p. 129).   

 

A resposta, ninguém sabia, mas todos lembravam que o forasteiro havia 

chegado à época de inverno e trazia um cão consigo, quando os dois sumiram na 

mata e a chuva parou, misteriosamente.  

A relação do forasteiro com a natureza é: o forasteiro levou a chuva consigo, 

trouxe má sorte para a aldeia, sem chuva não há plantação e, por conseguinte, não 

há o que comer, vamos expulsar o estrangeiro e tudo estará resolvido, diríamos. No 

entanto, na África, esses acontecimentos se transformam em parte de um contexto 

maior, um ritual do contar, uma forma de expressão. Dentro do texto, eles são 

sistematicamente organizado para dar desfecho a uma cultura de oralidade e 

tradição. É também o motivo que dá início a uma narrativa, com ensinamentos 

ancestrais, provérbios e conselhos populares. Coisas que dão vida às histórias 

africanas e sustentam suas tradições da arte de contar em volta da fogueira há 

séculos. Essas características culturais da oralidade podem ser observadas na 

seguinte citação: 
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Os dias se descontavam na despesa da vida. O lugar seguia na sua 
descampada solistência. Começaram, então, os estranhos 
desaparecimentos. Os camponeses, um após outro, deixavam de 
constar. Pareciam eram atirados num fundo abismo. O medo era 
motivo de muito enquanto, exclusivo das almas. À noite, no regaço da 
fogueira, se juntavam os sussurros. Os mais velhos puxavam antigas 
maldições. (LNF, p. 131)  

 Tudo gira em torno da oralidade e da sua tradição na África. As palavras 

recriadas pelo narrador e as frases que omitem conectivos ou apresentam falhas na 

tentativa de se reproduzir o regionalismo tribal como: “solistência” (LNF, p. 131), 

“deixavam de constar” (idem), “Pareciam eram atirados num fundo abismo” (idem), 

“motivo de muito enquanto” (idem), “se juntavam os sussurros” (idem), “vimos-lhe 

enquanto sonecava” (LNF, p. 130). Todos esses ingredientes se misturam com a 

tradição de narrar, vão sendo apropriados pela ficção, juntam-se a outros elementos 

da tradição como a reunião em volta da fogueira para contar histórias ou discutir os 

problemas da aldeia. 

 Tudo isso vai dando corpo à narrativa como a argila dá forma à escultura e, 

mais adiante, acrescenta-se os aspectos psicológicos do medo e da fantasia, dois 

ingredientes importantes para o domínio da arte de contar, reúnem elementos 

sociais em torno de um mistério e se transformam “em fronteiras móveis da 

oralidade se tecem pela contagem interminável das contas do colar da vida, nas 

suas voltas e mais voltas ao redor do fio.” (SECCO, 2008, p.27)57. É também o 

elucidar crítico sobre um repensar da visão histórica.  

 A citação do narrador revela perfeitamente o momento mais propício para se 

contar uma história: “À noite, no regaço da fogueira” (LNF, p. 130), e quem conta 

são os mais velhos da aldeia, como mandam as tradições da hierarquia tribal. O 

imaginário, mesmo sendo uma invenção é também um forte tempero que alimenta a 

fantasia no que se concerne à utopia, ou seja, o não concordar com está realidade 

atual, e faz a história ficar mais interessante com elementos verdadeiro da história 

social e da memória coletiva: 

 

                                                 
57

 Carmem Lúcia Tindó Secco: “o repensar crítico da história, dos mitos e do animismo religioso; a 
metalinguagem e a ludicidade poética; o humor e a paródia – ganham formas peculiares ao se 
interseccionarem com vivências históricas, visões de mundo e de estilos próprios de cada escritor ou 
poeta, cujos discursos se tecem de acordo com suas perspectivas ideológicas e sociais.” 
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O estranho abrigava-se em legível distância. Aos poucos, ele se foi 
tornando assunto. E nas noites, sob o estalar das estrelas, as falas 
não variavam: o homem, o cão. Conversa de sombra, só para afastar 
silêncio. Todos avançavam versões, atribuindo razões ao intruso. 
Inventavam, sabia-se. Mas todos escutavam crédulos. (LNF, p. 130)  

 Se a arte de contar entrou em declínio, segundo Walter Benjamin (1994) em 

magia e técnica, arte e política por falta de experiências que estão sendo perdidas 

pela técnica da modernização e pela rapidez da informação – no conto “A lenda da 

noiva e do forasteiro” vemos uma tentativa de recuperação daquilo que foi perdido 

no passado. Podemos pensar, mesmo, que o narrador tenta se colocar como um 

apologético da narrativa oral, da magia e do mistério que fluem com facilidade na 

oralidade africana, “O magnetismo exercido pelas literaturas de Angola e 

Moçambique, das quais ora nos ocupamos, advém, pois, de várias formas de 

magia.” (SECCO, 2008, p.26). Contudo, não podemos esquecer que toda essa 

magia, não é mérito de nenhum escritor, ela é fruto da cultura africana, de uma 

tradição oral milenar. Mia Couto, como bom observador e escritor autóctone, sabe 

aproveitar muito bem cada espaço desse campo magnético e mágico para 

predomínio da cultura oral africana. Também nesse campo incluem-se linguagens, 

mistérios, magias, o miraculoso, o fantástico, os conselhos, mitos, provérbios, 

lendas, advinhas, histórias e outras formas de contar e recontar sem, contudo, 

perder o foco crítico/social – que se transformou já quase em uma égide da cultura 

africana nas ficções literárias do escritor.  

 “A lenda da noiva e do forasteiro” tem como força maior da sua oralidade os 

seguintes elementos: o incrédulo, o misterioso, o suspense, o mito e a fantasia, 

juntos trazem como pano de fundo as marcas da história social de um povo 

dizimado pelas antigas guerras tribais em disputas de terras mais férteis e ricas que 

proporcionam poder e status. Mas a história pode ser, também, percebida em seus 

interstícios críticos-sociais e colonizadores como veremos mais adiante. 

 Com respeito aos elementos, acima citados, destacamos dois trechos, dentre 

muitos que se encontram no conto, que podem sintetizá-los. A primeira citação se 

refere ao forasteiro, às histórias contadas a seu respeito, tudo fruto da imaginação, 

da leitura de um mundo que busca sua explicação nas formas mágicas das 

tradições, na cultura da oralidade, na experiência de um povo milenar sem a 

preocupação limitada da informação, mas talvez para manter a coesão cultural do 
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grupo ou a sua unidade de memória coletiva, ou quem sabe, trata-se do prazer de 

narrar: 

 
- Vimos o quê? Vimos que a língua lhe saía fora da boca, passeava 

sozinha, longe do corpo.  

Os escutantes nem duvidavam. Já imaginavam a cuja língua 

vagandeando, húmida (sic), cuspinhosa. Falava? Lambia, beijava? 

Ninguém podia confirmar. Nos rumores da noite, porém, todos em 

tudo viam obra da língua errante. (LNF p. 130)  

 

 Observe que, mesmo com a explicação do narrador a respeito da imaginação 

dos ouvintes, o texto continua mantendo fortemente sua aura de mistério e 

consegue deixar sua marca de magia sem o desencanto da verdade pura.  

 A segunda citação refere-se ao aspecto mito e fantasia. O cão que 

acompanha o forasteiro e assume as características danosas do homem de maneira 

sobrenatural. O animal sofre uma espécie de metamorfose do mal, juntamente com 

seu dono, e assume um papel importante dentro da ficção, não se trata mais de 

apenas um cão, mas um ser, uma entidade misteriosa que participa e influencia nos 

acontecimentos da narrativa, assume uma simbologia de poder e medo conforme os 

mitos da cultura africana. A entidade, por sua vez, sofre um hibridismo cultural das 

representações e signos da cultura Ocidental, imbuídos de significados e símbolos 

africanos: 

E sobre o cão? Junto ao desparadeiro do dono, o carnídio nunca se 
afastava do chão. Só se levantava quando o dono se achegava. Para 
os presentes, vultos que fossem, ele tinha os dentes prontos, 
profissionais. Piava com a fala dos mochos! Não era parecença de 
voz, não. Era falas iguais, gémeas-gemidas. O cachorro ladrepiava. 
E assim, cão e dono, mútuos farejavam as manhãs. [...] saía-lhe dos 
beiços uma baba verde-espumosa, de maldade consagrada. Tinham-
lhe visto morder um cabritinho. [...] Primeiro desfizeram-se os cornos. 
[...] Desconsumiram-se, líquidos, entornados. [...] e acabou-se 
vazado, poeira, farelo de bicho. Todos condiziam: o cão voava. 
Assim se explicavam as piações. O animal se encorujava no cimo 
das árvores, a baba pingava queimando folhas e ramagens. O cuspo 
deitava fervura no chão, parindo fumos azulentos. (LNF p.130 e 131)  

 O que mais chama a atenção nessas duas citações são os aspectos 

alegóricos e mitológicos usados na estrutura da narrativa para desenvolver a 

história. Em muitas regiões da áfrica, o cão, caçador noturno, é mensageiro entre o 
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mundo dos mortos e o mundo dos vivos58. É através do feiticeiro que suas 

informações são passadas para o resto da aldeia, isso acontece, por exemplo, na 

República do Congo nas tribos Bantus que se espalharam por toda a África Austral, 

onde sonhar com cão, guardião do inferno é mau agouro e pode trazer a morte para 

o seio da família. Com esta relação estreita do cão com a morte, é mais fácil 

entender a força da sua oralidade e seus efeitos sobre a cultura africana no 

momento em que o intruso é visto na aldeia com um cão.  

 Assim, os feiticeiros Bantus, ao consultarem as pessoas da aldeia sobre o 

futuro, por terem sonhado com cães, hipnotizam-nas, colocando em seguida essas 

pessoas no fundo de um poço ao lado de um cão, para que o animal possa guiá-las 

pela escuridão das trevas com uma das funções do deus Anubis59. No conto, ao final 

da história, Nyambi mata o forasteiro e atira-o ao fundo de um poço, mas 

curiosamente não se preocupa em caçar e matar o cão. Isso implica dizer, de 

maneira simbólica, que o intruso, sem o seu companheiro e guardião, não terá como 

se orientar depois da morte, podendo ficar preso no inferno para cumprir sua 

penitência. Ou pode ser ainda que Nyambi tivesse medo de matar o animal e trazer 

a má sorte de muitos anos para si e para seu povo ou simplesmente não matou o 

cão porque era protegido de Jauharia. De uma maneira ou de outra o intruso, agora 

morto, ficará preso para sempre no abismo do “ventre da terra”, e o mal será 

eliminado, definitivamente: 

O estranho junto a uma fundíssima fenda no chão, puxando uma 
infinita corda no cabo da qual se prendia um balde. Nyambi nem 
reconheceu as redondezas. Se atirou ao forasteiro cravou-lhe o 
facalhão, vezes sem conta. Depois com força que a si mesmo 
surpreendeu, levantou o corpo do outro e lanço-o no abismo. O 
intruso tombou nas fundas águas e, de logo, ribombou imensa 
estrondaria, parecia trovões nascidos do ventre da terra. (LNF, 
p.138).  

 Uma outra leitura está associada à metamorfose do cão com a coruja60, cão 

com asas, cão que voa, todas encontradas na simbologia da mitologia grega, na 

                                                 
58

 infopedia, seção de mitologia. 
59 “Anubis, divindade do antigo Egito, com cabeça de cão negro. Constitui o símbolo da força que 

guia as almas na viagem em direção ao reino dos mortos. Tinha também como função supervisionar 
o embalsamamento do defunto e, seguidamente, conduzi-lo até à sala do julgamento das almas”. 
http://www.infopedia.pt/$cao-(simbologia). 
60

 Em muitas regiões da África a coruja também é um bicho que traz má sorte, que dá azar, mas pode 
ser também um animal representante de uma entidade espírita como Yamin Oxorongá para quem a 
transmutação ocorre somente nas realizações de encantamento. Mas em “A lenda da noiva e do 

http://www.infopedia.pt/$cao-(simbologia)
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representação de Grifo61, Esfinge, Dragão, todos envolto de muito mistério e sempre 

atormentando uma aldeia de camponeses que, indefesos, precisam da ajuda de um 

herói para salvar o povo ou uma princesa das garras da quimera. Da mesma 

maneira Chimaliro e Nyambi tentaram livrar sua aldeia do medo do intruso forasteiro 

e libertar Jauharia.  

 Assim o forasteiro nunca se afasta de seu cão e vice-versa, os dois são um só 

e guardam a mesma descrição de medo.  Inseparáveis, como numa forte tentativa 

de metamorfoseá-los com o mal, com o que há de mais cruel, com a morte. 

Observemos os seguintes trechos retirados do conto: “O estranho trazia um cão, 

seus passos se uniam um a dois. Homem e bicho multipingavam” (LNF, p.129); “E 

nas noites, sob o estalar das estrelas, as falas não variavam: o homem, o cão” (LNF, 

p.130); “E sobre o cão? Junto ao desparadeiro do dono, o carnídio nunca se 

afastava do chão” (idem); “todos se afastavam, tremedrosos, sempre que homem e 

bicho se vizinhavam.” (p.130-131). De certa forma os medos da presença do 

forasteiro acabam se confirmando em alguns momentos da história: a chuva que foi 

embora; o desaparecimento misterioso dos camponeses e do caçador Chimaliro; 

Jauharia não retorna para a aldeia e tira toda a esperança de dar continuidade à 

tradição e até mesmo de dar continuidade de vida ao seu povo; a confirmação da 

presença da morte, ironicamente de quem a trouxe, o próprio forasteiro.  

  Mas, apesar das semelhanças mitológicas serem uma evidência muito forte – 

para dar espaço e lugar às histórias e lendas africanas, à memória coletiva de um 

povo que não consegue esconder o medo do passado. Na verdade, são as 

referências histórico-sociais que apontam, organicamente, para a matéria de ficção 

como base da oralidade da narrativa e não a semelhança mitológica. Em outras 

palavras, são os componentes e os elementos retirados da cosmogonia africana que 

dominam, por assim dizer, a essência da proposta e do mosaico de 

heterogeneidades da estrutura da narrativa. Esclarecemos assim, para não 

confundirmos a semelhança e a diversidade discursiva do texto com a mera 

imitação:  

                                                                                                                                                         
forasteiro” a relação mais próxima é feita com Cérbero e seu dono Hades que guardam a porta do 
mundo dos mortos para que as almas não fujam. Quem entrar não poderá jamais sair. Hades era tão 
temido que as pessoa tinham medo de falar até mesmo o seu nome, sempre evitavam ficar em sua 
presença, é ele que alimenta Cérbero, a fera que vez e outra se alimenta com carne humana, e este 
só obedece àquele com fidelidade incondicional. 
61

 Grifo é na mitologia um animal com cabeça e asas de águia, e corpo de leão. Fazia seu ninho perto 
de tesouros e punha ovos de ouro sobre ninhos também de ouro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%83%EF%BF%BDguia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%83%C2%A3o
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O medo era motivo de muito enquanto, exclusivo das almas. À noite, 

no regaço da fogueira, se juntavam os sussurros. Os mais velhos 

puxavam antigas maldições: nós somos amafengu, o povo 

esfomeado que procura serviço de viver, pobres que pedem a 

pobres. Este forasteiro é  lembrança dos tempos de perseguição. – 

quem sabe ele é o Amangwane? Falavam do guerreiro zulu, autor de 

sangue e matanças. Um estremor agitou a assembléia. O passado: 

alguém o enterra em suficiente fundura? (LNF, p.131)  

  Na aldeia, o medo do forasteiro fazia com que os mais velhos contassem 

histórias, e lembrassem de quem eram descendentes.  Traziam à memória um 

passado de guerra.  

A referência à guerra generalizada chamada Mfecante (esmagamento) que 

ocorreu entre 1815 a 1835 na África Austral tinha o guerreiro Zulu chamado Shaka 

como líder. Na sequência, surgiu o sultão Mataka62 I (1876-1912) que trouxe 

riquezas e grande prosperidade para seu povo, teve cerca de 500 mulheres e reinou 

com crueldade, seu nome era Nyambi. O nome coincide com o mesmo nome da 

personagem Nyambi do conto. O guerreiro, magoado com a indiferença de seu povo 

com o sacrifício de Jauharia, sai de sua aldeia para matar o invasor, trazer sua noiva 

de volta, dar esperança de continuidade para a existência da própria tribo e tentar 

libertar seu povo de um medo do passado. A personagem em nada se parece com o 

real histórico. Na ficção, Nyambi não tem centenas de mulheres e a única que 

poderia ter, lhe é negada, brutalmente. O noivo não é um grande guerreiro e não 

tem nenhum poder de liderança, pelo contrário, ele é liderado pelos homens mais 

velhos da aldeia, fracassa no intento de trazer sua noiva de volta e não trás 

nenhuma esperança para seu povo. 

      O que parece ser simples semelhança ou diferença é, na verdade, o retrato 

irônico de um povo que já foi próspero e corajoso, hoje, vive à sombra do medo do 

passado, depende de favores de outras tribos para sobreviver, são amafengus, 

capazes de entregar a um forasteiro a única mulher que poderia dar continuidade à 

existência de um povo. Este seria o sacrifício como garantia de tranquilidade, sem 

oferecer nenhum combate, nenhuma resistência. Um povo de homens guerreiros 

que agora depende da vida de uma única mulher: 

                                                 
62

 Derrotou a tribo Amacinga e Fundou a Dinastia Mataka em Moçambique, foi líder inconteste dos 
wayao, entre Lugenda e Rovuma. http://www.copacabanarunners.net/cultura-africana.html 
 

 

http://www.copacabanarunners.net/cultura-africana.html
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 Mas, no sereno repente, o velho Nyalombe esticou o braço:  
– só ela nos pode salvar. 
Apontava a bela Jauharia. Os todos olhares se resumiam na jovem. 
O velho avançou entre os sentados e convidou Jauharia a erguer-se. 

 Tu vais encontrar esse estrangeiro, oferecerás a ele todo o amor 
que fores capaz. (LNF, p.133-134).  

 
Essa entrega sem combate é um forte reflexo de um triste passado, de uma 

memória coletiva com lembranças do dominador: “Os esquecimentos e os silêncios 

da história são reveladores destes mecanismos de manipulação da memória 

coletiva” (LE GOFF, p.422). 

 A sombra do colonizador não poderia deixar de participar deste olhar ainda 

tão cristalizado na memória daqueles que foram colonizados, quer seja pelos 

portugueses quer seja pelos Amangwanes. Assim sendo: se pensarmos o intruso 

forasteiro como sendo a imagem do colonizador teremos uma interpretação quase 

perfeita das seguintes simbologias: “homem com animal ou arma” – em muitas 

culturas africanas pode significar poder e superioridade; “forasteiro” – dependendo 

da sua deformação física pode estar marcando o grau das diferenças culturais, ou 

seja, quanto mais deformado for o estrangeiro mais diferente são as culturas, sem 

possibilidade de haver miscigenação por haver risco de contaminação. E foi 

exatamente o que aconteceu com Jauharia ao ter contato por algum tempo com o 

forasteiro, ela decide não voltar mais para o seu povo e Nyambi retorna sozinho à 

aldeia, disse ela:  

 Eu já amava esse homem, Nyambi. 
Ele rodou a jovem, intrigado. Um rosno lhe alertou. Aos pés da noiva, 
o cão revogava suas ferocidades. A mão de Jauharia desceu sobre a 
besta, lhe alisou o pelo, ordenando sossego. (LNF, p.139).  

 

Se pensarmos o forasteiro como sendo o colonizador, mais uma vez vence o 

colonizador que, mesmo sem uma pretensão declarada, à distância, retira da aldeia 

não só sua riqueza, mas toda uma esperança de vida e de continuidade de uma 

tradição.  Jauharia está completamente apaixonada, contaminada, pronta para partir 

para outros mundos, aculturada, não vê a face do malogro escondida atrás das 

ações bondosas do intruso. Talvez isso explique a maneira como ela entendeu e 

assimilou as ideias do forasteiro. Os acontecimentos cuidam para que tudo 

vislumbre um ar romântico. O amor ganha certa conotação ingênua, diante da 
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conversão de Jauharia. Ela assume agora o papel do forasteiro e também sua 

missão:  

Ela falou serena: o homem a quem ele dera morte era uma criatura 
de bondades maiores. Ele percorrera as terras, aprendera a 
imensidão. Nesse mundo ele vira quanto o tempo, em suas pressas, 
estraga a família do homem. 
Então, a si ele dera a missão: encontrar um lugar distante, ilha 
terrestre e proteger a solidão daquele sítio, pelejando a chegada do 
tempo. Esse era o encargo do forasteiro e ela tinha entendido quanto 
amor custava aquela incubência, quanta ternura se ocultava em sua 
desumanidade. (LNF, p. 139). 

 
Jauharia estava embevecida de amor pelo forasteiro e pede para que Nyambi 

também se decida quanto a sua própria vida:  

“– Esta é a linha da fronteira, Nyambi. Agora escolhe: regressas à aldeia ou vais 

para o mundo?” (idem). De repente, regressar a aldeia parece tomar significado de 

voltar ao passado, à tradição e ir para o mundo seria ir de encontro a algo novo, 

mais moderno. Mas o noivo ainda não estava contaminado e preparado para seguir 

caminho com Jauharia e prefere ficar em seu mundo sem entender os motivos de 

sua noiva:  

Nyambi abanou a cabeça, em jeito de sacudir alma. Ficou de olhar 
mendigo, a crer que ela ainda pudesse sair do feitiço em que 
tombara. Mas Jauharia se emudecera, apenas deitando carícias 
sobre a fera. Então, ele iniciou regresso aos seus (LNF, p. 139). 

 

Nyambi e Jauharia seriam a garantia da continuidade de suas tradições. 

Sozinho, o jovem retorna com poucas esperanças, mais devemos pensar que uma 

outra seria escolhida para assumir o lugar da Jauharia.  

A densidade do conto nos permite ainda observar várias outras estruturas 

recorrentes que se apoiam na oralidade africana como os provérbios (já estudados 

no subcapítulo o caracol da linguagem), os mitos como os da mulher com criança, 

representando o desejo da fecundidade por muitas mulheres africanas: “que criança 

ela podia trazer consigo? Se nenhum filho não havia, então que corpinho nenecava 

Murima” (LNF, p.132). A união conjugal ou a família como representação simbólica 

de tradição de ensinamentos: “os pais, no entanto, avisaram: essa menina é bonita 

de mais, seus modos pertencem a outra gente.” (LNF, p.135); o ancião que ensina e 

dá conselhos como o velho Nyalombe: “ – Agora vai, Nyambi. E confia que Jauharia 

é forte, capaz de dobrar o estrangeiro.” (LNF, p.136). Todas estas formas 
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perpassam o conto “A lenda da noiva e do forasteiro” entre narrativas orais e 

memória coletiva.  

Walter Benjamin nos diz que “O tédio é o pássaro de sonho que choca os 

ovos da experiência.” E “O menor sussurro nas folhagens o assusta.” (1994, p.204) 

podemos dizer que, de certa forma, esta narrativa pode ser um pássaro desperto em 

pleno voo, tem suas asas nas características estéticas artesanais com o olhar 

voltado para e oralidade africana, desde os aspectos da linguagem oral e da 

memória aos aspectos histórico-sociais e culturais. Recontar a História de maneira 

outra é transmutação de voz, é também dar vida a outras vozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De várias maneiras foram observados os componentes sociais que cruzam a 

ficção de Mia Couto. Sobretudo, à oralidade e à memória. Com isso verificamos um 

constante dialogar dos elementos da realidade social com a ficção. Nos contos 

analisados a memória funciona como um retorno ao passado, uma reevocação para 

falar das coisas presentes e contemplar as vindouras. Isso também pode significar, 

em boa parte, livrar-se das amarras de um passado, mas sem esquecê-lo.  

 Assim acontece com o povo Amafengu, no conto “A lenda da noiva e do 

forasteiro”. Depois de centenas de anos de terem perdido uma batalha para o povo 

Zulu, ainda amargam essa derrota e temem a presença de qualquer forasteiro em 

sua aldeia. Uma analogia com a situação colonial que parece ainda estar tão 

presente nas memórias. Do mesmo modo, Fortin não consegue se desprender do 

passado, as recordações mais lhe parecem o tempo presente: a princesa Nádia, as 

minas de Manica, os empregados, tudo parece atual e vivo. Observa-se que este 

retorno ao passado mais nos parece um apelo à realidade social presente, um 

barulho para acordar o povo, a fim de que ele desperte para o futuro. 

 Também verificamos que, nos textos de Mia Couto, as representações orais 

nem sempre influenciam as formas de expressão de maneira linear, ou seja, a 

oralidade, quando transplantada para o texto escrito, oferece uma visão de mundo 

às avessas, diferente daquilo que é postulado pelos mitos ante as tradições. Assim, 

aquilo que a tradição oral poderia manifestar como símbolo de uma civilização de 

um povo de uma aldeia – como as virtudes de um guerreiro – transforma-se em uma 

sequência de erros e decepções. Nyambi é o avesso de um guerreiro, falhou em 

todas as suas tarefas: desobedece ao chefe da aldeia, mata um inocente forasteiro, 

pensando que era um monstro e, por fim, não consegue trazer de volta a esperança 

para sua aldeia e nem mesmo consegue resgatar sua própria noiva.  

 A oralidade, no texto, está a serviço da transgressão, não é uma coisa 

estática, ela desordena os estereótipos em duplo sentido: na direção da própria 

tradição oral, quando desconstrói a imagem dos valores do guerreiro. Essa imagem 

pode nos levar a pensar em um mito, muitas vezes idealizado, para perpetuar uma 

tradição ou alguma outra forma de domínio.  A segunda direção que a oralidade 

transgredida atinge, diz respeito à própria construção do texto. No confronto entre 

oralidade e escrita, a oralidade precisa ceder um pouco para mais tarde ganhar 
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fôlego. Desse modo, o escritor dialoga em seus textos, reinventando as histórias, 

ressignificando-as, dando-lhes um novo formato crítico-social. 

 O escritor percebe a importância da oralidade, para a harmonia institucional 

da sociedade, e o quanto ela vela pela tradição, pelo conhecimento transmitido de 

geração a geração. Por isso mesmo a ficção não pode se distanciar das raízes da 

herança africana, de sua tradição oral. Mesmo que isso pareça elementar, muitas 

leituras ainda se firmam com base nas primeiras designações que foram rotuladas 

na literatura africana, como muito bem observa Ana Mafalda Leite: 

 
As designações abrangentes, ainda hoje usadas, do tipo, "literaturas 
africanas de língua portuguesa", "literaturas lusófonas'\ "literaturas 
anglófonas e francófonas", são em si portadoras de uma significação 
ideológica obtusa, que permite a indefinição nacional, e leva a uma 
generalização do particular em favor de traços apenas comuns pelo 
uso de um mesmo instrumento linguístico, e processos temáticos de 
contestação similares durante o período colonial. (LEITE, 1998, p. 13). 

 

  Essa indefinição acaba por distanciar o leitor do entendimento mágico da 

tradição africana. Considera-se imprescindível essa ligação para uma boa 

compreensão desses quatro contos ora analisados. Trata-se do cruzamento 

oralidade X escrita que resulta nas várias denominações: oratura, oraliture, literatura 

oral, literatura africana, literatura e tradição oral. Qualquer que seja o nome, certo 

mesmo, é que o encontro gera a unidade de tensão para o fluir do texto ficcional. 

Sem o entendimento da oralidade africana, como poderíamos compreender a 

transcendência do menino Tiago ao se transformar em um embondeiro? Um 

cachorro que se transforma em coruja? Ou um cego que arranca os próprios olhos 

em pleno mar e depois volta para casa? – Esta é uma pequena centelha que só 

pertence à vastidão da oralidade. E sua compreensão só pode estar em si mesma, 

na sua alma, no poder divino da palavra do Ser Supremo Maa Ngala. 

 Nesses contos, o escritor esboça uma breve tentativa de literatura nacional, 

dando feições ao narrador moderno para um contador de histórias tradicionalista ou 

um griot conhecedor da palavra. O escritor não se furtou às oportunidades do 

místico, da religiosidade, do estranho, do transcendente e do divino. Usou termos 

das mais diversas regiões de Moçambique, desde Manica até o povo Macua do 

norte do país. Mas sem perder o senso crítico da realidade. 

 Em todos os textos observamos um discurso crítico do escritor, marcado pela 

dualidade e pela tensão causada pela oralidade e pela escrita, pela modernidade e 
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pela tradição, pelo colonizador e pelo colonizado, a exemplo disso o conto “A lenda 

da noiva e do forasteiro”, nos revela o velho Nyalombe sendo desobedecido e 

desafiado pelo jovem Nyambi (p. 137). Podemos entender esse embate como sendo 

o encontro da modernidade e da tradição na medida em que a sua presença, na 

ficção de Mia Couto, é uma constante tensão.  No final do conto “o pescador cego” 

na frase “a espuma que o mar soletra na areia”, pode ser um alerta à fugacidade que 

a escrita também pode ter. Assim acreditamos porque compartilhamos com as 

observações de Hampâté Bá, a verdade da palavra está no homem e não na sua 

fala, em seu testemunho e não na sua escrita. A dualidade que reside nesses 

termos parece ser ainda um resultado da origem da escrita em uma gênese 

europeia que veio elucidar a oralidade africana. Por isso a oralidade é, 

equivocadamente, tida como um conhecimento menor até os dias de hoje. 

 Mia Couto diz não ao pensamento “menor” e coloca tudo em pé de igualdade. 

Seus contos são imbricamentos de culturas em eterno movimento de tensão e 

harmonia, não há espaços fechados marcados com um “felizes para sempre” e sim o 

continuar, o ir além, o existir constante da vida. 

 Seus personagens são os mais comuns possíveis, são negros assimilados, 

vendedores de pássaros, pescadores, viajantes. Pessoas que se movimentam em 

todos os espaços e que criam a ideia de movimento, de circularidade, de cotidiano. 

 A ficção de Mia Couto reverbera em si o viver animista, a experiência da 

totalidade que nos recupera do cartesianismo ocidental sem, contudo, ter a 

pretensão de eliminar um em função do outro, mas de fazê-los caminhar juntos. 
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